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OPERACYKLEN KOM MED HIT’N’RUN: det var en overraskelse for mange, at der den sidste dag i juli landede en christianiabike med de to sangere Julia 
Ojansivo og Fritjof Fuglsang foran caféen Have a Java på Hovedbiblioteket. Det viste sig eller rettere lod sig høre, at der var tale om opera under åben himmel. 
Forestillingen blev kaldt Hit’n’run, hvilket dersværre blev taget lidt for alvorligt. ”De måtte godt have fortsat noget længere. De var væk igen alt for hurtigt”, 
lød det fra en tilhører. © Kurt Pedersen, Amager Fotoklub. Læs mere side 19.
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Stafet for livet for tredje gang

Selvom emnet er alvorligt er der mange smukke og 
højtidelige øjeblikke på arrangementet Stafet for livet. 

Indtil videre er der til-
meldt 200 deltagere

De går, løber, eller hvad de 
nu finder på. Det gælder 
ikke om at komme først, 
men om at gøre en aktiv 
indsats for at bekæmpe 
kræft, når hvert enkelt hold 
har mindst en deltager på 
banen hele døgnet.

Gennem hele døgnet er 
der underholdning, lige-
som der kan købes mad og 
drikke. 

- Vi glæder os til at sætte 
fokus på kræftsagen med 
alle dem, der har tilmeldt 
sig. Og vi håber på, at der 
er endnu flere, der vil bakke 
op om sagen og deltage i 
stafetten. Det bliver en fan-
tastisk weekend, fortæller 
Katja Hansen, der er for-
mand for stafetten i Tårnby.

Stafetten er et velgøren-
hedsarangement for Kræf-
tens Bekæmpelse.

Læs mere side 42.

Nudging virker – i den ene ende
Det har virket i Aalborg med 
at flytte rygere ved et bus-
stoppested hen til et stort 
askebæger. Antallet af skod-
der på fortovet er mindsket

Af Terkel Spangsbo 
Arkivfoto: Ole Gjedved

Det hedder nudging, når ek-
sempelvis myndighederne ma-
ler på fortovet og med fodspor 
anviser vej til en skraldespand 
eller et område, hvor der må 
ryges.

Ved fem velbesøgte busstop-
pesteder i Aalborg blev der op-
stillet grønne askebægere på 
strategisk udvalgte steder, og 
der blev påsat mærkater med 
fodspor på jorden og på glas-

væggen i busskuret. 
Desuden blev der hængt pla-

kater op inde i busskuret med 
teksten: ”92 % ryger uden for 
busskuret. Tak til jer!”.

På tre måneder blev antallet 
af cigaretskodder reduceret til 
det halve. Derudover blev me-
get af den rygning, der tidligere 
foregik inde i eller i nærheden 
af busskuret, flyttet til områ-
derne med de nyopstillede 
askebægre væk fra busskuret.

- Med hensyn til forsøget 
med røgfrit stoppested ved 
Løjtegårdsvej/Englandsvej, var 
det en sag vi havde oppe i tek-
niskudvalg i januar, skriver Lars 
Hein (A), formand for teknik- og 
miljøudvalget i en mail.

Det har hjulpet – på skodderne

- Stoppestedet ved Løjtegårds-
vej/Englandsvej er et af vores 
mest benyttede, og der lå rigtig 
mange smidte skodder på jor-
den - jeg var selv med ude og 
samle mindst 300 skodder op, 
da vi startede forsøget, siger 
Lars Hein. 

- Så vidt jeg er orienteret, så 
har forvaltningen haft kontakt 
til begge grundejere ved stop-
pestedet i forbindelse med for-
søget - autohandleren havde et 
stort ønske om, at der blev gjort 
noget forebyggende i forhold 
til alle de skodder, der blev 
smidt.

Det modsiges af Ann-Christin 
Tholstrup, indehaver af klinik-
ken ”Huset For Velvære”.

- Det har jeg også fået at vide, 
men når man (teknisk Forvalt-
ning) nu så åbenlyst ser, at der 
er gener for andre med forsø-
get, hvorfor kan de så ikke bare 
møde op med en spand maling 
og flytte askebægere væk fra 
klinikkens indgangsparti, spør-
ger Ann-Christin Tholstrup.

Artiklen fortsætter side 4

Det er her teknisk forvaltning vil 
have rygere til at ryge - og bruge 
askebægeret. De gør begge dele.
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De har jo kufferter med
Når Københavns Lufthavn udvider lufthavnen, så den i frem-
tiden kan betjene 40 mio. passagerer årligt frem for de 30,3 
mio. i 2018, kræver det også et større bagageanlæg

Der skal simpelthen opføres en ekstra bygning på ca. 
10.000 kvadratmeter, der får navnet Baggage Factory West, 
som skal ligge vest for Terminal 2 mellem Lufthavnsboulevar-
den 6 og 14. Arbejdet forventes afsluttet i april 2021.

Bygningen opføres med kælder, som skal indeholde om-
klædning for medarbejderne samt lagerfaciliteter og en stue-
etage, som skal være dobbelthøj og huse Baggage Factory 
West. 2. sal skal indeholde kantine med plads til 360 medar-
bejdere, køkken og pauserum, og 3. sal en kontoretage med 
120 faste arbejdspladser, mødelokaler med tekøkkener, prin-
terrum, toiletter, garderober, depoter, eventuelt reception 
med videre.

Der skal desuden skabes forbindelse mellem Terminal 2 og 
den nye bagagefabrik i kælderniveau, og den nuværende Ba-
gagefabrik 2 skal ombygges til et centralt screeningsområde.

Slaraffenland med svømmehal
På den kommende Hannemanskole (i Ørestad. red) får elever 
og beboere et slaraffenland med madskole, springgymnastik-
hal og svømmehal, hvor der også kan dyrkes kajakpolo og un-
dervandsrugby, skriver Ørestad Avis. 

Den ny svømmehal omkring skolen i Arenakvarteret i Øre-
stad øst for Royal Arena skal være et aktivt, socialt samlings-
punkt og understøtte et dynamisk fritids- og foreningsliv. 
Her skal der være adgang til vandoplevelser og -aktiviteter 
for både skolebørn, svømmeklubber, selvorganiserede svøm-
mere, børnefamilier, ældre, forældre til babysvømning og 
borgere i genoptræning.

Svømmehallen bliver på 3.800 kvm. og får 25-meters mo-
tionsbassin, et varmtvandsbassin og et undervisnings- og le-
gebassin.

Prisen for grunden og byggeriet lander på mellem 380 og 
480 mio. kroner. Det hele forventes at kunne tages i brug i 
sommeren 2023.

Vil have motionsløb på broen - igen
Når Øresundsbroen fylder 20 år næste år, bør broen åbnes 
for et nyt motionsløb, på samme måde som man gjorde ved 
indvielsen i 2000, og da broen fejrede 10 år i 2010, mener 
Region Skånes regionrådsformand og Greater Copenhagen 
Committes viseformand Carl Johan Sonesson, fra Modera-
terne i Sverige i følge News Øresund.

Øresundskonsortiets bestyrelse har tidligere besluttet, at 
man ikke vil tillade flere motionsløb på den statslige dansk-
svenske Øresundsforbindelse, på grund af den stigende tra-
fik, og fordi man ikke vil risikere, at passagererne på vej til 
lufthavnen i Kastrup skal blive forsinkede. 

Men da Carl Johan Sonesson læste, at Danmarks nye trans-
portminister, Benny Engelbrecht, igen ville tillade motionsløb 
over Storebæltsbroen, genopstod tanken om, at der kunne 
arrangeres et motionsløb igen over Øresundsbroen – i hvert 
fald i forbindelse med 20-årsjubilæet.MT Højgaard skal op-
føre  fabrikken.

De brugte feriers fortællinger
SÅ ER VI FREMME ved skellet, som enten be-
tyder indledningen af tidligt efterår eller som-
merforlængelse, som vi kalder sensommeren. 
De lyse timer klippes i hver sin ende og i slut-
ningen af september er det uigenkaldelig slut 
for i år.

MEN SÅ HAR VI MINDERNE om sommerens rej-
ser, jeg ved godt, at har man nået redaktionens 
gennemsnitsalder, så kan der rejses og gøres 
udflugter på alle tider af året. Selv juleaften 
kan man tage et smut til Maldiverne, Kap Verde 
og jeg ved ikke hvad eller et fem dages kryds-
togt med hurtigruten med anløb af 30 havne 
– så har man set det.

MINDERNE HAR MAN DA lov at have og det skal 
jeg da love for, at rigtig mange har. Begynd i 
et selskab – bare et på to – at fortælle om den 
smukke aften på Samos i selskab med, ja hvad 
var det nu de hed? Gurli og ham, hvad var det 
han hed, han var ansat i det der luftfartssel-
skab som … og det var da morsomt, når man nu 
selv bor i Kastrup.

DU KOMMER SANDSYNLIGVIS ikke langt i be-
retningen, før modtageren af den smukke for-
tælling kommer i tanke om, at det var da lige-
som da hun/han og ægtefællen var i Tanzania 
eller var det Sydafrika på savannen og havde 
set tre løver, to giraffer, en flok firbenede med 
horn som han/hun har glemt hvad var for no-
gen, sad udenfor teltet i den indhegnede lejr 
eller var det på loggiaens terrasse i buldrende 
afrikansk mørke og drak noget, som de også 
har glemt navnet på, men det smagte frygte-
ligt, men han/hun drak det alligevel.

HAN/HUN HELMER IKKE, før de har overtrum-
fet dine indtryk med selfies af ham/hende med 
giraf, elefant, løve – ja man kan godt nok ikke 
se løven, men den ligger skjult i krattet og det 
var bare så farligt. Jeg bliver helt forpustet 
og pludselig er det som om, jeg slet ikke har 
været nogen steder, men længes efter Ingvald 
Lieberkind og sort/hvid fjernsyn.

JEG TÆNKER PÅ DE TIDER, hvor 28 papirbil-
leder (de 8 var dårlige, fordi fotografen havde 
holdt en finger foran objektivet), men altså 
hvor de 28 9x13 foto gik på omgang ved et 
familiært kaffebord, for tante og onkel havde 

været i Kongenshus Mindepark og fiskerihav-
nen i Esbjerg.

BILLEDET, hvor onkel forsøger sig med limbo-
dans med en sorthåret spanierinde, har overle-
vet udrensningen og onkel fniser og tante bli-
ver stram. ”Det viser du altså ikke”, siger tante 
og onkel siger noget med en billig champagne. 
Både ved sølvbryllup og guldbrylluppet frem-
hæves episoden og tante bliver stram igen. 

NOGLE ÅR SENERE rigges der en lysbilledfrem-
viser op og stuen mørkelægges og nu samles 
man om et diashow med kun halvdelen af fe-
rien, for de sidste 16 foto var ikke sat i ramme 
endnu, men de første 20 billeder var også rige-
ligt med sandstrand på Mallorca og flere sort-
hårede, men nu var det turister, onkel havde 
opfanget.

TRODS DYRE KAMERAER og telefoner, som kan 
optage i widescreen, er det er de færreste, 
som genser billeder, mange er jo på vej på nye 
eventyr i forlængelse af skirejsen, påsketuren 
”Kom foråret i møde”, pinsemessen i Rom, is-
bjørneturen på Svalbard, krydstogtet i Caribi-
en med anduvning på de tidligere oh så danske 
øer Sankt Thomas, Sankt Croix og så har man 
glemt, hvad Sankt Jan hed, inden man tager ud 
på stimen af smutture i løbet af efteråret.

DET KAN GODT SE ud, som om jeg oser af mis-
undelse. Det gør jeg ikke. Jeg har selv en hel 
computer fuld af foto fra fjerne og eksotiske 
steder, foto jeg yderst sjældent ser og som 
mine efterkommere vil delete i et hug og der-
med have skaffet plads til den seneste super-
udgave af Counter Strike.

DET ER UMULIGT AT DELE rejseminder med 
nogen, de overtrumfer dig med deres minder, 
som du ikke kan skjule din uinteresse for. 

EN SÆRMELDING fra køen hos Mona Lisa. Når 
køen efter en time når frem til ma-

donnaen, vender tilskuerne ryggen 
til fruen og tager en selfie. Jeg kø-
ber et postkort med damen på.

Nyd nu at dagens længde  
mens den er der.
Terkel Spangsbo
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Birgitte Barkholt, Mona Gjedved, 
Ole Gjedved (foto), Anne Palm Hen-
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DENNE UDGAVE OMDELES  
fredag 9. august.

FØRSTKOMMENDE UDGAVE  her-
efter er september udgaven, 
dere udkommer fredag 30. aug. 
deadline mandag 26. aug kl. 09. 
Annonce-deadline fredag 23. 
august - men ring, hvis man er 
senere på den.

UDGIVELSESDATOER i 2019 
Oktober udkommer fredag 27. 
sept., deadline mandag 23. sept. 
Annonce-deadline  fredag 20. 
sept.
November  udkommer fredag 25. 
okt., deadline mandag 21. okt. 
Annonce-deadline fredag 18. okt.

December udkommer fredag 
29. nov. deadline mandag 25. 
nov. Annonce-deadline fredag 
22. nov.
* Ændringer i forhold til det 
normale

UDGIVELSEDATOER I 2020 
Januar* udkommer fredag 10. 
jan., deadline for tekst lørdag 
4. jan. kl. 12. Annonce-deadline 
fredag 3. jan. 2020

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

EDB-problemer igen igen
Det overrasker altid, når det, der burde være døde ting, viser sig at have deres eget liv. Udfor-
dringer med computere er ofte det som betegnes fejl 40, nemlig det/den som befinder sig 
40 centimeter foran skærmen, men på redaktionen hævder vi, at det, som skete for os igen, 
er noget computeren i samsværgelse med mr. Cyber selv sætter i værk.

Ikke nok med, at indkommende mail på adressen tsp@taarnbybladet.dk ikke kommer 
igennem den centrale server, som behersker og tager penge for at administrere vores domæ-
nenavn - den mappe, hvori disse mail kommer til os på kontoret, er ædt op.

Ergo. Alt hvad der er sendt til adressen før 17. juli i år er forsvundet - og alt, hvad der er 
sendt senere på denne adresse kommer ikke ned fra mr. Cybers univers og vi skal derfor 
opfordre vores kontakter til at gensende på mail-adressen redaktionen@taarnbybladet.dk

Det burde ikke være os som undskylder, men vi gør det alligevel.
Undskyld al edb-rodet. Redaktør med stab

MT Højgaard skal opføre  fabrikken. 
Illustrationer: Rubow Arkitekter
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Helo creme 400 og 200 ml spar 20%

Lus kan være en udfordring for mange og derfor får vi besøg 
af konsulenten fra Hedrin på Kastrup- og Dragør Apotek.
Har du derfor brug for råd og vejledning til at bekæmpe lus i 
hverdagen? Så kom forbi Kastrup Apotek onsdag d. 14/8 – 19 
kl. 10-12 og Dragør Apotek onsdag d. 14/8 – 19 kl. 12-14. 
Her vil du ved køb af et Hedrin produkt få mulighed for at få 
1 ”Protect & Go” eller ”Treat & Go” produkt med gratis i dit 
køb.

*Tilbuddet gælder kun onsdag 14. august 2019.

Helo creme er en fugtbevarende og blødgørende creme til tør og meget tør, 
sart og irriteret hud. 
Cremen har få indholdsstoffer, den er nem at smøre ud og den trænger 
hurtigt ind uden at efterlade huden fedtet.
Helo creme svier ikke, hvis den bliver smurt på revnet hud, hvilket gør den 
meget egnet til små børn.
Helo creme anbefales af hudlæger og dermatologiske afdelinger som 
daglig hudpleje til patienter med meget tør og irriteret hud.

200 ml pris 84,95 kr. nu 67,95 Kr.
400 ml pris før: 144,95 kr. nu 115,96 Kr.

Tilbuddet dækker følgende modeller; Tena silhouette, tena lady pants, tena men maxi og tena men 
active.
Tena pants produkterne er til dem som har brug for en diskret tryghed mod smådrypning. Tena 
produkterne har forskellige sugeevner og er velegnet til både mænd og kvinder. 
Kom ned på apoteket og bliv vejledt på bedste vis.

Spar 20% på udvalgte Tena produkter

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Tilbuddene gælder fra 29. juli til 25. august 2019

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret

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

Lus?

Ændring af buslinjer
Når Metro Cityringen åbner vil mere 
end 30 buslinjer i hovedstadsområ-
det blive omlagt eller nedlagt

Af René Arestrup

Metro Citytingen åbner søndag 29. 
september, men ændringerne sker 
først med virkning fra søndag 13. ok-
tober, så der bliver 14 dage at vænne 
sig til de nye transportvaner, man skal 
tillægge sig.

I Tårnby drejer det sig om linjerne 
31, 33, 34, 35, 36 og 250S.

Mellem Amagerbro Station og Dra-
gør Stationsplads vil linje 250S erstat-
te linje 350S. 

Linje 31 er ny, idet den forlænges 
fra Vesterport Station til Kastrup Sta-
tion. 

Linje 33 vil ikke længere betjene 
Kongelundsvej mellem Løjtegårdsvej 
og Slusevej. Linjen vil i stedet køre via 

Vestamager Station og Ørestad Sta-
tion på alle afgange.

Ruten for linje 34 ændres, og linjen 
vil ikke længere betjene Søvang samt 
strækningen mellem Bella Center Sta-
tion – Hovedbanegården – Flintholm 
Station. Dele af strækningen bliver 
erstattet af andre buslinjer.

Ruten for linje 35 afkortes, så den 
ikke længere betjener strækningen 
fra Sundbyvester Plads til DR Byen 
Station. Dele af strækningen erstattes 
af linje 78.

Du kan allerede nu på www.rejse-
planen.dk teste dine kommende rej-
ser, der passerer metrolinjen M3 som 
ringlinjen kommer til at hedde

Her kan du simulere en rejse og få 
oplysninger om, hvordan linjen betje-
nes og du skal skifte og der er også al-
lerede sat estimerede rejasetider på.

Mere end 114 millioner køretøjer har 
passeret Øresundsbron siden indviel-
sen 1. juli 2000. I år fylder forbindel-
sen 19 år.

I 2018 kørte 7.502.306 køretøjer 
over broen, i 2001 – som var bro-
ens første hele kalenderår – kørte 
2.950.872 køretøjer over Øresunds-
bron.

LASTBILER OG BUSSER: Lastbiltra-
fikken er steget med 3,7 procent i pe-
rioden januar-maj sammenlignet med 
tilsvarende periode sidste år. Bustra-
fikken steg med 6,5 procent i løbet af 
perioden. 

GODSTRAFIK: Antallet af modul-
vogntog, det vil sige lange lastbiler 
fra 20 meter, der kørte over Øresunds-

bron, steg med 31 procent i løbet af 
årets første fem måneder sammenlig-
net med den samme periode sidste 
år. Ved årsskiftet blev tillægget for 
denne type af køretøjer afskaffet. 

SOLCELLER: Solcelleanlægget ved 
betalingsanlægget blev fuldført i maj 
2018, og frem til årsskiftet blev der 
produceret 225 MWh strøm.

SIKKERHED: Trafikuheld og tekniske 
problemer var skyld i, at broen måtte 
lukke fire gange i 2018. Øresunds-
bron var lukket i totalt fem timer – den 
korteste tid, siden broen blev indviet.

JERNBANE: Over 11 millioner en-
keltrejser blev foretaget af passager-
tog over broen sidste år. 

Mange tal om Øresundsbroen 
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Det er en arkitektonisk perle, 
sagde borgmester Allan S. 
Andersen om den kommende 
svømmehal 

- Vestamager Svømmehal bliver 
et samlingspunkt for aktiviteter 
inden for idrætten på Vestama-
ger, sagde borgmesteren ved rej-
segildet først i juli.

- Det bliver en moderne, ener-
givenlig og brugervenlig svøm-
mehal. Svømmehallen er en me-
get stor anlægsinvestering, som 
borgerne her i Tårnby vil få glæde 
af i mange, mange år fremover.

Det er mere end ti år siden 
planen om at bruge 100 millio-
ner kroner på kommunes fjerde 
svømmehal til manges overra-
skelse blev fremlagt under bud-
getforhandlinger i kommunalbe-
styrelsen.

Siden er udskydelsen af de 100 
millioner brugt mange gange som 
besparelser på årets budget, men 
nu kan vi endelig se konturerne af 
det endelige resultat, sagde Allan 
S. Andersen, 

Byggeriet et et synligt skridt 
videre og det er planen, at svøm-
mehallen slår dørene op for bru-

gerne i efteråret 2020.
Når byggeriet af svømmehallen 

er helt færdigt, vil det bestå af en 
primær brugsetage, kælderplan 
indeholdende vandbehandlings-
udstyret og en 1. sal indeholden-
de nødvendige tekniske installa-
tioner.

Der bliver to bassinrum - det 
store bassinrum og varmtvands-
bassinet. I det store bassinrum 
placeres 25 og 50 meter-bassinet 
samt morskabsbassinet til de 
mindste.

spanger

Et rejsegilde er håndværkernes fest med et traditionelt måltid af pølser og øl. Andre 
interesserede fik sig også et indblik bag betonvæggene, som fra efteråret 2020 rummer selve 
kernen i byggeriet - bassinerne. © Christian Askou, Tårnby Kommune.

Rejsegilde for svømmehal nummer fire
- Jeg har ingen erindring om at være kontaktet af 

forvaltningen før forsøget blev igangsat og min se-
neste henvendelse efter artikel i Tårnby Bladet (juli 
2019. red) førte ikke noget positivt med sig.

- Nudgingen hjælper, ja, men problemerne er bare 
flyttet hen foran min klinik-dør, så kunderne bærer 
røgen med ind og vi kan ikke holde gadedøren åben 
i sommervarmen.

Jeg ved det godt

- Jeg er vidende om at Huset For Velvære ikke er så 
glad for placeringen af askebægret, og det regner jeg 
med at forvaltningen har med i deres overvejelser, 
når de kommer med indstillingen til sagen, når forsø-
get skal evalueres. 

- Udover det, så har forsøget så vidt jeg ved været 
en stor succes, da en betydelig del af cigaretskod-
dene ikke længere bliver smidt på jorden.

Det har hele tiden været meningen at forsøget 
skulle evalueres også for at se om metoden kunne 
bruges andre steder.

fortsat fra forsiden

Nudging ved stoppestedet i krydset Englandsvej/
Løjtegårdsvej.
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LØRDAG 7. SEPTEMBER
KL. 10.00 - 18.00

PROGRAM:

Kl. 10.30 - 11.30 : Børnetryl
Trylleshow for børn, men voksne må godt se med.

 

Kl. 12.00 - 14.00 : Honky Tonk Heroes
Repertoire solidt forankret i 60-70 ernes musik.

KL. 14.00 - 16.00 : MC 2
Alt blandet musik

Kl. 16.00 - 18.00 : Kill Billy
Bluegrass:  er et ægte american inspireret bluegrass cover band
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Fortsættes næste side ...
Fortsættes næste spalte ...

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde 27.8.2019, 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 mødesalen 
på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 24.9., 29.10., 26.11. og 
17.12.2019 
Der tages forbehold for ændringer.

TÅRNBY KOMMUNES STUDIE PULJE
Studiepuljen yder støtte til unge studerende fra 18-30 år bosiddende i 
Tårnby Kommune.
Primær-gruppen er unge der er optaget på eksamensgivende og su-
berettigede erhvervsuddannelser, højskoler, seminarier, universiteter 
og andre højere læreanstalter.
Sekundær-gruppen er unge der er optaget på eksamensgivende og 
su-berettigede ungdomsuddannelser. 
For at komme i betragtning til et legat fra Studiepuljen skal man op-
fylde kravet om studiested, være bosiddende i Tårnby Kommune og 
opfylde nedenstående økonomiske krav:
• Ved hjemmeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke over-
stige 325.000 kr.
• Ved udeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige 
225.000 kr, dog gives der et tillæg på 15.000 kr. pr. hjemmeboende 
barn under 18 år.
Husstandsindkomsten består af den samlede indkomst i husstanden, 
dvs. at forældres, søskendes og samlevers indkomst bliver regnet 
med i husstandsindkomsten. Det er indkomsten fra året før, der ligger 
til grund for vurderingen.
Ansøgningsperioden løber fra 1. september til 15. oktober. Ansøg-
ningsskemaet findes på Tårnby Kommunes hjemmeside, selvbetje-
ning, undervisning. Ved eventuelle spørgsmål kan Børne- og Kultur-
forvaltningen kontaktes på 3247 1401.        
Ansøgningsskemaet skal afleveres til Tårnby Kommune senest tirsdag 
15. oktober 2019

Sundhedscenter Tårnby informerer

TÅRNBY FÅR NU OGSÅ EN BLIXEN KLUB
… der findes Blixen Klubber i Gen-
tofte, Lyngby ,Hørsholm, Holte, Val-
lensbæk, Greve og Hvidovre, og flere 
kommuner er på vej.

Er du kvinde og 60+ og har du lyst til at indgå i et socialt netværk for 

kvinder, er en ny Blixen Klub måske noget for dig?
Blixen Klub tilbyder socialt samvær, engagerede foredrag, samtaler 
og udflugter og er med til at opbygge nye venskaber med jævnald-
rende kvinder.
Har du lyst til at høre mere om Blixen Klubben, så kom til informa-
tionsmøde som holdes 4. september kl.13.00 i Tårnbypark Alle 24, 
Kastrup.

Vi glæder os til at møde dig. Vi gir en kop kaffe! 

MOTIONSFODBOLD FOR MÆND
Er du en mand og savner du spillet på banen?
Tårnby FF starter i samarbejde med SundhedsCenter Tårnby to nye 
motionsfodbold hold – skal du være med?
Motionsfodbold for mænd er en træningsform, hvor det sociale er 
i højsædet. Alle kan være med uanset fysisk formåen og fodbold-
erfaring. Vi spiller fodbold og hygger os efter træningen – ingen tur-
neringskampe. Vi passer godt på hinanden og du kan komme i det tøj 
og de sko du har lyst til.
Træningstider (1. træning tirsdag 20. august for begge hold)
40 år og ældre: Tirsdage kl. 18.30-19.30 
60 år og ældre: Tirsdage kl. 10.00-11.00
Sted: Tårnby FF, Ugandavej 105, 2770 Kastrup – vi mødes ved klub-
huset
Pris: 200 kr/halvår (de første par gange er gratis)
Der vil være en instruktør de første par gange
Tilmelding er ikke nødvendigt - mød bare op
Spørgsmål: Kontakt Christina på ccl.sc.as@taarnby.dk eller se mere 
på www.taarnbyff.dk

Tag gerne dine venner og bekendte med - vi glæder os til at se jer!

PÅRØRENDEGRUPPER FOR PÅRØRENDE TIL 
BORGERE MED EN DEMENS SYDOM
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:

AUGUST
Tirsdag 27. august fra 16.00-17.30 
Torsdag 29. august fra 10.00-11.30

SEPTEMBER
Tirsdag 24. september fra 16.00-17.30 
Torsdag 26. september fra 10.00-11.30

OKTOBER
Tirsdag 22. oktober fra 16.00-17.30 
Torsdag 24. oktober fra 10.00-11.30

TÅRNBY KOMMUNE

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

Fortsat fra forrige spalte
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Fortsat fra forrige side ...

NOVEMBER
Tirsdag 19. november fra 16.00-17.30 
Torsdag 21. november fra 10.00-11.30

DECEMBER
Tirsdag 17. december fra 16.00-17.30 
Torsdag 19. december fra 10.00-11.30

Møderne foregår enten i Træningskøkkenet eller i lokale A, og vi byder 
på kaffe, the og vand. 

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

FOREDRAG: ER DU GRAVID?
Når du er i den sidste del af din graviditet, tilbyder vi dig og din partner 
et graviditetsforedrag. Her kan I høre om:
• Den sidste del af graviditeten 
• 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 foregår mandag 19. august kl. 15.00-16.30, og holdes i 
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål kan du kontakte os på 
tlf.: 3247 0070, hverdage kl. 13.00-14.00.

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 10. september kl. 14.00 - 16.00 i Sundheds-
Center Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup
Tilmelding er ikke nødvendig. 

Har du spørgsmål kan du kontak-
te os på tlf.: 3247 0070, hverdage 
kl. 13.00-14.00.

INVITATION TIL MØDE OM ARV, TESTAMENTE 
OG VÆRGEMÅL
Få information om værgemål og eksempler på, hvordan man opretter 
fremtidsfuldmagter, og på, hvordan arven fordeles i din familie. Når du 
skal lave et testamente, skal du selvfølgelig først og fremmest tænke på 
dine kære, men måske kan du med fordel også betænke Alzheimerfor-
eningen. Du kan også høre om foreningens arbejde for mennesker med 
demenssygdom.
Oplægsholderne er Rikke Frødstrup, advokat fra Advodan, som vil for-
tælle om fremtidsfuldmagter, værgemål og arv & testamente og Klavs 
Lunding-Sørensen som vil fortælle om Alzheimerforeningens arbejde.
Mødet foregår torsdag 5. september kl. 18.00-20.00 i SundhedsCenter 
Tårnby, Kamillevej 4, 1.th., Kastrup.
Pris og tilmelding: Arrangementet er gratis, men bindende tilmelding 
hos Alzheimersforeningens sekretariat senest 2. september på. tlf. 3940 
0488 eller på klavs@alzheimer.dk  

SUND EFTERLYSNING  
- HVEM GØR TÅRNBY 
SUNDERE?

SUNDHEDSPRISEN 2019 - KANDIDATER EFTERLYSES
Tårnby Kommunes Sundhedspris uddeles til en person, virksomhed, 
institution eller forening, der har gjort noget særligt for folkesundheden i 
Tårnby Kommune. Sundhedsprisen er 25.000 kr. og beløbet skal gå til at 
understøtte det sundhedsfremmende arbejde.

SUNDHEDSAMBASSADØRER 2019  
- KANDIDATER EFTERLYSES
Tårnby Kommunes Sundhedsambassadører er personer, der gør noget 
særligt for folkesundheden i Tårnby Kommune. De udnævnte ambas-
sadører får et beløb på 2.500 kr., som skal gå til at understøtte det sund-
hedsfremmende arbejde.

FORSLAG TIL ÅRETS PRISMODTAGERE
Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere med begrundelse på 
maks. en A4 side senest 13. september 2019. Du kan enten sende din 
indstilling i et brev til SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4 1.th., 2770 
Kastrup, eller sende en mail til sundhedsuge@taarnby.dk  
På kuverten/i emnefeltet skriver du ’Sund efterlysning’. 
Prisoverrækkelserne finder sted i sundhedsugen onsdagen 9. oktober 
2019 kl. 16.45 i forbindelse med Tårnbyløbet.  
Læs mere på http://www.taarnby.dk/sundhedsugen

TÅRNBYLØBET OG GÅTUR 2019
Tårnbyløbet og gåturen finder sted onsdag 9. oktober kl. 17.30. Der vil 
være fælles opvarmning kl. 17.15 og vand og frugt til alle deltagere samt 
lidt let at spise efter løbet. 
Prisoverrækkelserne for årets sundhedspris og sundhedsambassadører 
finder foregår kl. 16.45 på scenen ved biblioteket.
Til Tårnbyløbet kan du løbe 5 eller 10 km med start og mål ved Tårnby 
Sundhedshus. Løbet koster 80 kr. ved forhåndstilmelding, 100 kr. ved 
tilmelding på selve dagen.
Du kan læse mere og tilmelde dig på: www.sportstiming.dk  eller www.
amageratletik.dk senest 2. oktober 2019 (startnummer tilsendes)
• Tilmelding kan også ske ved Englandsvejens Tømmerhandel seneste 
tirsdag 8. oktober 2019 (startnummer tilsendes)
• Tilmelding på dagen i Tårnby Sundhedshus fra kl. 16.00-17.20 - kom i 
god tid. Der kan betales med kontant eller mobilepay
Husk at påføre navn, adresse og løb ved indbetaling

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste side ...
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TÅRNBY  
KOMMUNE

Der er gode lodtrækningspræmier og præmier til hurtigste mand og 
kvinde på de to distancer, som overrækkes, når de kommer i mål.
Der er mulighed for bad efter løbet og garderobe på eget ansvar.
Læs mere på www.amageratletik.dk.
Gåturen finder sted samme dag og tid. Du kan vælge at gå enten 3 el-
ler 5 km med start og slut ved Tårnby Sundhedshus. Gåturen er gratis. 
Af hensyn til forplejning, må du gerne tilmelde dig via sundhedsuge@
taarnby.dk. Tilmeldingen er ikke bindende.

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 fa-
ste aktiviteter, tage med på udflugter og rejser, og meget, meget mere.  

Åbningstider for centeret for aktiviteter:
Mandag - fredag kl. 10.00 - 16.30 
Fredag 16. august
Caféeftermiddag: Fællessang
Torsdag 22. august kl. 13.15 - 15.30
Bankospil i vores café.
Fredag 23. august kl. 10.30
Salg af skovtursbilletter til september til Faxe Ladeplads på kontoret 
på 2. sal.
Fredag 23. august kl. 14.00 - 15.00
Caféeftermiddag: Foredrag omkring spillekortets historie fortalt af 
skuespiller Jette Varn.
Fredag 30. august kl. 13.30
Caféeftermiddag: Vinsmagning billetter koster kr. 75,00 og købes i 
caféen. Se husopslag.

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

ÅBNINGSTIDER:
Mandag lukket  
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.

AUGUST:
Bordinghus holder sommerferie i august. Der vil dog være åbent  
fredag 9. august kl. 14.00 – 16.00 kaffehygge

SEPTEMBER:
Tirsdag 3. september kl. 14.00
1. åbningsdag efter ferien. Vi mødes til hygge, ferieminder  
samt lidt kaffe og kage.

Onsdag 18. september kl. 13.00
Frokost på Traktørstedet Vestamager 
Vi mødes kl. 13.00 til frokost i det grønne. Mad og drikke er på egen 
regning. 
For yderligere information se opslag i huset eller på hjemmesiden. 
Tilmelding i Bordinghus senest søndag 15.september.
Fredag 27. september 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.

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

Fredage fra 9. august kl. 13.00 – 14.30
Gymnastik for krop og hjerne, kaffe og brød – gratis at deltage.
Tirsdage fra 13. august kl. 10.00 – 11.30
Siddedans – gratis at deltage. Kaffe og brød 15 kr.
Onsdag 14. august kl. 12.30 – 14.00
Fællesfrokost – Banandag – vi er meget kreative. 25 kr. Tilmelding 
senest dagen før. 
Fredag 16. august kl. 15 – 16.30
Åbent hus – musik, saft, vin, og vandmelon.  Nye og gamle - kom og 
hør om vores hyggelige hus. Gratis
Søndag 18. august kl. 9.30 – 17.30
Skovtur til Nordsjælland – Rusland, den fantastiske skulpturpark med 
bronzeværker af Tegner, soppetur og frokost ved Hornbæk plantage. 
200 kr. Tilmelding hurtigst muligt. 
Tirsdag 20. august kl. 14.30 – 16.00
Lagkagedag og hygge. Kaffe og kage 15 kr.
Onsdag 21. august kl. 11.00 – 14.00
Seniorshop – tøjsalg, kaffe og kage. Kom og kig – ingen købetvang.
Onsdag 21. august kl. 12.30 – 14.00
Fællesfrokost – Kogt skinke og salat. 25 kr. Tilmelding senest dagen 
før.
Fredage fra 23. august kl. 10 – 12.30
Sæsonstart - Pilehavekoret - Tilmelding til AOF. Gratis at prøve en 
gang før man melder sig. 
Tirsdag 27. august kl. 15 – 16.30
Billeddag – dejlige billeder fra Kongebal, sang, skovture, Skagen m.m. 
kaffe og kage 15 kr.
Onsdag 28. august kl. 12.30 – 14.00
Fællesfrokost – Tortilla med laks og rejer. Tilmelding senest dagen før.

Derudover har vi billard, kortspil, petanque, folkedans, frimærker, 
gymnastik m.m.

PLYSSEN • UDSTILLING • AUGUST
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET  
I TÅRNBY KOMMUNE... 
... og foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk, samlere samt frivillige 
medarbejdere.
Plyssen holder sommerlukket indtil 31. august.

Fortsat fra forrige side ...

Fortsættes næste spalte ...

Fortsat fra forrige spalte ...

TÅRNBY KOMMUNE
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Viberup marked program
NØRAGERSMINDEVEJ 7-15 - 2791 DRAGØR

TRANSPORT TIL VIBERUP MARKED:  BUS 33-34-36 TIL NøRAgERSMINDEVEj (KONgELUNDEN)   RET TIL æNDRINgER fORBEhOLDES

Fredag 30/8 kl. 12 Lørdag 31/8 kl. 10 Søndag 1/9 kl. 10

STORT
KRÆMMER-

MARKED

GRATIS
ENTRE
-også til

koncerter

FOR BØRN:PONY-RIDNING
Kroen
Kl. 15 hillbilly Bones

Scenen
Kl. 19.30

Toko

VIP Telt
Kl. 15

Shubiforsjov 
Kl. 20

Midt om
natten VIP Telt

Kl. 20 Dandanell 
and the far out boys
Kroen
Kl. 15 Surprise

VIP Telt
Kl. 15 Danmarks john

Scenen
Kl. 14 gurli og gustav gris

Kroen
Kl. 12
Scotty 

McIrish

DJ
i teltetalle dage

VIP TELT - Fredag Kl. 15.00

Igennem de sidste 40 år har 
Shubidua, udgivet et arsenal 
af hits, og klassikere. Vi har 
udvalgt de bedste og mest 
kendte numre og leverer et 
brag af en festlig og hyggelig 
aften.

KROEN - Fredag Kl. 15.00

Hillbilly Bones er et nyt Dansk 
Country band som er klar til 
og give den gas rundt i det 
danske land. Bag bandet er 
nogle erfarer medlemmer som 
har været med i musik bran-
chen i mange år, og har prøvet 
kræfter med både ind og ud-
landet.

På Scenen - Fredag Kl. 19.30: 
Toko er en ny og ung sanger 
og entertainer, der har fundet 
sin plads i et legende stævne-
møde mellem pop- og funk-

genren. 
Kender Mit 
Navn bærer 
præg af en 
ungdommelig 
tilgang til lyrik-
ken, der træk-
ker tråde til den 
charme og kækhed, som Toko 
står for

VIP TELT - Fredag Kl. 20.00

Midt om natten. Hvis du ikke 
allerede har hørt (om) dem, så 
er det ikke et sekund for tid-
ligt at lære ”Midt Om Natten” 
lidt bedre at kende. 

KROEN - Lørdag Kl. 15.00

Mig og Bonden. En guitar 

duo. En helt særlig dansk af 
slagsen. Mig og Bonden for-
tolker gode gamle Shubidua 
sange, med fokus på detaljen 
og den gode melodi i hvert en-
kelt nummer.
Forsangeren Jonas Bendtsen 
har den helt unikke egenskab, 
at han lyder som en tro kopi af 
Shubiduas forsanger Michael 
Bundesen. 

VIP TELT - Lørdag Kl. 20.00

Dandanell and the far out 
boys (kendt fra Danmark har 
talent) er et 3 mands cover-
band med rocket kant der er 
garant for at piske en stem-
ning op til hvilken som helst 
festlig anledning.

KROEN - Søndag Kl. 12.00 

Scotty McIrish Duo, tager dig 
med på en rejse til Irland – i 
hvert fald musikalsk! 

Duoen som tæller Kristian 
Martinsen, Mandolin og vokal 
– Thomas Mitchinson, Guitar 
og vokal, de har det tilfælles, 
at de elsker irsk folkemusik. 
Den rigtige accent, kombine-
ret med mandolinens karakte-
ristiske klang, gør Scotty McI-
rish Duo overbevisende
! Irsk folkemusik er meget 
mere end bare Whisky in the 
jar,

På Scenen - Søndag Kl. 14.00

Gurli og Gustav Gris. Det er 
intet mindre end en sensation, 
når de 2 elskede figurer, Gurli 
og Gustav Gris nu skal rundt 
i hele landet, for at gøre de-
res entre på div. scener. Gurli 
Gris er et utroligt populært 
børne-tv-program som kan 
ses på flere Tv-kanaler i Nor-
den, blandt andet på DR TV i 
Ramasjang. Når Gurli og Gu-
stav Gris optræder, er det i 100 
procent børnehøjde, med en 
børne konferencier, som med 
sikker hånd styrer publikum 
sikkert igennem hele showet.

VIP TELT - Søndag Kl. 15.00

”Danmarks John er en hyldest 
til John Mogensen og Four 
Jacks og det nok mest auten-
tiske og velspillende orkester 
i sin genre i Danmark. Derfor 
tør vi godt love en fest, når vi 
spiller musikken med respekt 
for John Mogensens fremra-
gende musik og historie.
Vi tager publikum med tæt 
på John Mogensens liv med 
unikke anekdoter
og et spændende sceneshow. 
Vi er trubadurer, født med in-
strumenterne i hånden, og på 
scenen vil man opleve en ren 
musikalsk legestue, når vi byt-
ter instrumenter og synger A 
Cappella.
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NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

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

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FORNYELSE AF KØKKENET

EFTER

FØR

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

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

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

NYGAMMELT KØKKEN FEJRER 34-ÅRS FØDSELSDAG MED EKSTRA GODE

FØDSELSDAGSTILBUD
Hvis køkkenet fungerer, er der ingen grund til at smide det ud. Skift i stedet for facaden ud. 

Med nye låger, skuffer og bordplade får du (næsten) et helt nyt køkken på kun én dag
og for halvdelen af prisen i forhold til et helt nyt køkken. 

showroomets åbningstider: man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00 - 13.00
adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 28 79 16 14 - www.nygammelt.dk

MERE END
34 ÅRS

ERFARING

FØDSELSDAGSTILBUDFØDSELSDAGSTILBUDFØDSELSDAGSTILBUDFØDSELSDAGSTILBUD

EFTER

FØR

SPAR 10% på alle låger og SPAR 34% på alle greb

GÆLDER 
AUGUST 

2019

Med nye låger, skuffer og bordplade får du (næsten) et helt nyt køkken på kun én dag

EFTER

Tørstige sjæle gav ny musikforening 
flyvende start
Mere end 4.500 mennesker lagde 
vejen forbi, da musikforeningen 
Sneglen afviklede sin første frilufts-
koncert ved Kastrup Søbad

Af René Arestrup

Smukt sankt Hans-vejr og en bety-
delig øl-tørst gav den ny forening en 
flyvende start og lover godt for frem-
tidige koncert-oplevelser i Tårnby.

- Vi løb ikke tør for øl, men det var 
tæt på, lyder den tilfredse melding fra 
Henrik Fleckenstein, den ene halvdel 
af duoen bag den nystiftede musikfor-
ening Sneglen. 

Og det er væsentligt. For forenin-
gen har til formål at fremme gratis 
koncert-oplevelser i Tårnby. Men det 
kræver, at der bliver solgt og drukket 
noget øl.

Og det blev der, da Rubber Band, 
Sylvester Larsen & Nåleøjet og Wild 
Wax Combo forkælede de mange, 
sommer-opstemte gæster ved Ka-
strup Søbad.

For stille i Tårnby

Sammen med den ligeledes musik-
glade makker, Bjarne Holm, var Henrik 
Fleckenstein nået frem til den konklu-
sion, at der har været for stille i Tårnby 
alt for længe. Derfor stiftede de mu-
sikforeningen Sneglen sidste år.

- Friluftskoncerterne på Femøren 

for at komme ud med deres musik til 
et bredere publikum, forklarer Henrik 
Fleckenstein.

- Indtil videre er det gået over al for-
ventning. Vi har ikke mødt andet end 
velvilje. Folk melder sig ind i forenin-
gen og bidrager, ligesom vi har fået fin 
støtte af det lokale erhvervsliv.

Musikforeningen satser på at gen-
nemføre 3-4 udendørs koncerter 
om året på det grønne område ved 
’Sneglen’ samt et par indendørs kon-
certer. Næste planlagte koncert er 12. 
oktober på Skottegårdsskolen, hvor 
Midnight Blues og Kings of Rock er på 
plakaten.

- Med tiden kunne vi godt tænke os 
at engagere lidt større navne, men al-
tid med udgangspunkt i, at vi først og 
fremmest er til for at fremme det lo-
kale musikliv.

er jo historie og samtidig synes vi, at 
det lokale musikliv savner en platform 

Mere end 4.500 mennesker var til 
sankt Hans og levende musik på det 
grønne område ved Kastrup Søbad.

Rubber Band bliver et fast indslag ved 
friluftskoncerten Sct. Hans-aften, lover 
Henrik Fleckenstein fra den nydannede 

musikforening Sneglen.

Festival søger kunstnere
Tårnbykunstfestival (TKF) er et helt nyt tiltag fra en af Tårnbys 
lokale kunstnere, Stig Løvenkrands.

Formålet er at samle kunstnere med bopæl i Tårnby, og 1 
gang årligt lave en kunstfestival, hvor de viser deres kunst frem.

Det er gratis at være medlem af TKF. Du kan være begynder, 
øvet eller professionel, du skal bare være frisk til at deltage og 
udstille din kunst og naturligvis have bopæl i Tårnby Kommune.

Du kan finde frem til TKF via websitet www.Taarnbykunst-
festival.dk eller på Facebook ved at søge Tårnbykunstfestival, 
TKF er blevet oprettet i Juli 2019 og forventer at afholde deres 
første festival i August 2020, vel og mærke hvis der er friske 
kunstnere der deltager, der er intet krav til udtryk og materialer.

-I skrivende stund har fem tilmeldt sig, men der er sikkert 
flere, der er friske, siger Stig Løvenkrands.
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www.magasinstewardess.dk • info@magasinstewardess.dk

- os med tøjet og de sødeste kunder

SLUT-SPURT
... på vores sommerudsalg

Skynd dig du kan stadig nå det
Masser af super gode tilbud

VI SKAL HAVE PLADS TIL ALLE DE 
NYE FLOTTE VARER. GLÆD JER!

Stativ salg
Frit valg

KUN 49,- / 99,-

Bluser Tunika
Nu kun 149,-

               bukser     
frasorteret  
KUN 299,-

Bukser stort udvalg
KUN str. 34 og 36

NU KUN 99,-

Flotte kjoler på TILBUD
Nu kun 199,- / 299,-

Amagers eneste Odd Fellow Loge 
åbnede dørene for omverdenen i 
forbindelse med ordenens 200 års 
jubilæum

Tekst og foto:  Dines Bogø

Odd Fellow Ordenen blev stiftet 26. 
april 1819 i USA, og lokale Loger 
bredte sig snart i Amerika. Odd Fellow 
Ordenen kom til Danmark ved opret-
telsen af den første Loge i 1878, og 
blot ti år senere, i 1888,  blev nummer 
23 i rækken oprettet på Amager.

Logen tog det kongelige navn Chri-
stian den 4., og opførte hjørne-ejen-
dommen Amagerbrogade nr. 57 og 
Jacob Holms Gade nr. 2 i 1895, hvor 
Logen fortsat har sit domicil. Loge nr. 
23 Christian den 4. er den eneste Odd 
Fellow Loge på Amager, og den impo-
nerende smukke logesal er den æld-
ste i Danmark.

Odd Fellow Ordenen i Danmark om-
fatter i dag 110 broderloger og 94 sø-
sterloger med et samlet medlemstal 
på ca. 12.000.

Legater til velgørenhed

Ved receptionen i forbindelse med 
jubilæet uddeltes to legater på hver 
10.000 kroner til velgørende aktivite-
ter på Amager.

Kofoed Skole i Holmbladsgade vil 
anvende deres legat på 10.000 kro-
ner til at udvikle deres skolekøkken, 
hvor socialt udsatte mennesker kan 
medvirke til fremstilling af forskellige 
økologiske fødevarer som honning og 
æblemost baseret på overskudsfrugt 
fra private haver. Sidste år blev såle-

des produceret 6.000 flasker velsma-
gende ”Storbymost”.

Frelsens Hær Pakhuset er et være-
sted på Christianshavn, som tilbyder 
varieret, gratis morgenmad hver dag 
til hjemløse, pensionister og drømme-
re, som forsøger en alternativ livsstil i 
en periode.

Endvidere hjælpes med tøj, fornø-
denheder til personlig pleje, et bad og 
en professionel samtale samt et mål-
tid mad. Hjælpearbejdet sker under 

temaet ”Projekt Værdighed”.
Efter receptionen samledes Logens 

brødre til Festloge med efterfølgende 
festmiddag og broderligt samvær.

Bestyrelsesformand for Museum 
Amager Carsten Maass i Danmarks 
ældste Odd Fellow Logesal med sin 
dedikerede jubilæumsbog. (Foto 
Dines Bogø)

Claus Ehlers havde travlt med 
at dedikere Logens 125 års 
jubilæumsbog til de interesserede 
gæster. I bogen, der blev udgivet 
i 2013, kan man også læse om 
Amagers nyere historie. (Foto Dines 
Bogø)

Christian IV’s forunderlige verden på Amager

Af Dennis Clausen (V), 
byrådsmedlem og medlem af  

Teknik- og Miljøudvalget

Selvom ARC’s (Amager Ressourcecen-
ter) renovationsselskab for længst 
burde have opnået erfaring omkring 
affaldsafhentning og administrativ 
betjening af borgerne i Tårnby, ser vi 
desværre det stik modsatte.

Flere private-, andels- og almen-
nyttige boligforeninger oplever man-
gelfuld afhentning, ekstremt stramme 
regler og voldsomt meget bureaukra-
ti. Ydermere pålægges foreningerne 
endnu flere udgifter, da de tvinges til 
at udføre noget af det arbejde, som 
tidligere var inkluderet i den gamle af-
tale. Og regningen: Ja, den ender hos 
ejere og lejerne. 

Det vil Venstre lave om på – og me-

get gerne inden boligforeningerne 
skal affaldssortere på samme måde 
som de private grundejerne. Hvis der 
ikke sker noget, frygter vi, at det hele 
bryder sammen i en ordentlig omgang 
bureaukratisk fnidder. 

Jeg har derfor bedt udvalgsforman-
den for Teknik- og Miljøudvalget om, 
at vi får sat emnet på dagsordenen, så 
vi kan nå at komme begivenhedernes 
gang i forkøbet og sikre boligforenin-
g e r n e 
et godt 
forløb.

Dennis Wollesen Clausen i minutterne før han 
for alvor indtrådte i Kommunalbestyrelsen i juni 

2018. Foto: Flemming Wulff, Amager Fotoklub.

Vi har modtaget:

Nu er det lejlighedernes tur

27.426 kroner ind til forældreløse og udsatte børn
Næste år i maj kan flere børn give de-
res mor et kram på Mors dag. Det var 
indbyggerne i Tårnby Kommune med 
til at sikre, da de til SOS Børnebyer-
nes landsindsamling samlede 27.426 
kroner ind til forældreløse og udsatte 
børn. På landsplan blev der indsamlet 
knap fire millioner kroner til organisa-
tionens arbejde med at give flere børn 
et trygt hjem med kærlige forældre.

- Alle børn har brug for en voksen, 
der kan samle dem op, når de falder. 
Det kan de fleste danskere bakke op 

om, og det mærker vi sådan en dag. 
Når vi står sammen på den måde, så 
kan vi gøre en kæmpe forskel for ver-
dens mest udsatte børn,” siger SOS 
Børnebyernes direktør Mads Klæstrup 
Kristensen.

SOS Børnebyerne arbejder i mere 
end 130 lande for at støtte familier og 
hjælpe udsatte børn, så de kan vokse 
op i et kærligt hjem. Næste år afhol-
des SOS Børnebyernes landsindsam-
ling 17. maj.
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Der var tale om et jubilæums run for mc-
træffet Amager Bike Run

Det er fem år siden det første Amager Bike Run 
startede med 100 deltager og det er så støt 
steget hvert år faktisk med godt 100 pr år.

Ruten på 60 kilometer er traditionel ligesom 
tidspunktet sidst i juli med start fra Hornevej 
i Tårnby og første stop er Dragør havn. Deref-
ter Kastrupfortet, Under langebro og tilbage til 
Hornevej 

Der er både deltager med fra Sverige, Norge 
og Tyskland. 

Hver deltager betaler en 50’er, som går til 
sodavand og pølser. Overskuddet går sammen 
med sponsorgaver til en konkurrence med 
pengepræmier. 

- Overskuddet går til velgørenhed, i år går 
det til at hjælpe familier, der ikke har råd til at 
komme på sommerferie, fortæller Jonas Vejen 
fra arrangørerne.

tsp

600 mc’er på Amager Bike Run

Yderligere 1.400 husstande 
og virksomheder får nu til-
bud om gratis tilslutning til 
fibernet fra TDC i et udvalgt 
område

Med de nye adresser udvides 
udrulningen på Amager til at 
omfatte omkring 6.000 adres-
ser i alt.

Takker man ja til tilbuddet, 
vil adressen blive tilsluttet 

TDC’s fibernet, og de nødven-
dige installationer vil blive 
udført uden beregning.

For at gøre brug af den gra-
tis tilslutning til fibernettet 
skal man købe et abonnement 
hos en udbyder efter eget 
valg. Det er dog også muligt at 
få udført den gratis tilslutning 
uden at tegne abonnement 
med det samme.

- Vi ser en massiv stigning 

i efterspørgslen efter hurtigt 
bredbånd, og med en fiber-
tilslutning får man den bedst 
mulige fremtidssikring af 
internetforbindelsen, siger 
Henrik Leu Christiansen, leder 
af fiberudrulning hos TDC.

Med en tilslutning til fiber-
net fra TDC er det muligt at 
opnå downloadhastigheder 
på op til 1.000 Mbit/s, og i 
fremtiden vil hastighederne 
kunne blive endnu højere. 
Hvilke hastigheder, der er mu-
lige på den enkelte adresse, 
afhænger dog altid af udbud-
det hos de tilgængelige bred-
båndsudbydere. 

Der er mere information om 
fiberudrulningen på www.td-
cfiber.dk – hvor man også kan 
tjekke, om en konkret adresse 
er omfattet af tilbuddet om 
gratis tilslutning.

- Vi oplever stor interesse 
for vores fiberprojekter på 
Amager, siger Henrik Leu Chri-
stiansen.

Fiber på det sydlige Tårnby

Kastrup Fodterapi
Tlf.: 30 13 55 22

Online booking
www.kastrupfodterapi.dk

Ved statsautoriserede fodterapeuter  
Mariah Kruse og Karin Zachariasen.

Vi byder ny kollega, statsautoriseret fodterapeut Kristine Stokholm 
Velkommen i klinikken fra den 1. august 2019

Klinikken har ydernummer og udfører alle specialer  
med lægehenvisning til

Diabetes - Nedgroede negle - Arvæv -  
Svær leddegigt og Psoriasisgigt

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

CND Shellac - Vi tager på hjemmebehandling

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

Markering af Den Nationale Flagdag
Torsdag 5. september 2019 markeres landet over Den Nationa-
le Flagdag, hvor tidligere udsendte fra forsvaret, beredskabet 
og politiet hædres for deres indsats. Tårnby Kommunalbesty-
relse afholder på dagen et arrangement i Rådhushallen.

Til arrangementet har kommunen inviteret tidligere udsend-
te, der bor i kommunen sammen med pårørende. Borgmester 
Allan S. Andersen vil holde tale, ligesom der vil være et musi-
kalsk indslag fra Tårnby Musikskole.

Arrangementet varer en time fra klokken 9. 
bbark
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www.jensensmad.dk 
Amager Landevej 129 
2770 Kastrup

Tlf.: 3250 1769
Åbent for selskaber alle dage

• Selskabsmad • Helstegt pattegris 
• 3-6 retters menuer • Gourmetmiddage 
• Receptioner og meget mere.

100,- kr.

Nyd din mad i restauranten 
eller tag den med hjem

Dagens ret hver dag fra kl. 16

Hver mandag
Stegt flæsk og persillesause

Byens bedste Jensen Burger
200 gr. frisk hakket 
oksekød md rød 
chedar og Bacon 
krydret med chilli 
mayonaise

Cesar salat
med Crispy og saftig kylling

90,- kr.

95,- kr.

ÅBENT mandag-fredag 08.00-20.30Køkkenet lukker kl. 20.00

HJEMMELAVET KVALITETSMAD

Borgerønsker og -behov er indarbej-
det i et kulturhus for hele bydelen

I begyndelsen af 2018 holdt By & 
Havn sammen med Københavns Kom-
mune en række workshops og et bor-
germøde for at inddrage grundejere 
og interessenter i arbejdet med udvik-
lingen af Byens Hus. Deres ønsker og 
behov, der kom frem, er indarbejdet i 
byggeprogrammet.

På den baggrund indbød By & Havn 
i foråret tre tegnestuer til at give et 
samlet bud på husets udformning, og 
der er nu udpeget en vinder af konkur-
rencen: AART Architects.

I sensommeren vil By & Havn igen 
inddrage borgere og interessenter i 

arbejdet med den mere detaljerede 
indretning af Byens Hus.

Byens Hus, som det skal hedde, skal 
danne ramme om nye fællesskaber, 
kultur, natur og idrætsaktiviteter for 
folk i alle aldre i området. Det bliver 
2.500 kvm stort, og byggefeltet vil 
derudover indeholde en daginstitu-
tion på 2.200 kvm og cirka 85 boliger 
fordelt på 6.700 kvm.

- Vi ønsker at skabe områder, hvor 
folk ønsker at leve og møde hinanden 
i fællesskaber og mangfoldige byom-
råder. Og vi ønsker især at inddrage 
beboerne i udviklingen af deres om-
råder, siger administrerende direktør i 
By & Havn, Anne Skovbro. 

- Derfor har det været imponeren-

de, lærerigt og ikke mindst interessant 
at høre om alle de ønsker og behov, 
som beboerne har ønsket, vi tog med 
i byggeriet, og vi glæder os til endnu 
mere borgerinddragelse, når vi kom-
mer til den detaljerede indretning af 
Byens Hus, slutter Anne Skovbro.

By & Havn betaler 40 millioner 
kroner. Københavns Kommune har 
bevilget fem millioner kroner i anlæg 
til opgradering af Byens Hus samt to 
millioner kroner i årlig drift. 

Øvrige driftsomkostninger finansie-
res af de tilknyttede grundejere med 
et årligt driftsbidrag samt fra udlej-
ning til café og diverse aktiviteter.

tsp

Lokalplanen bestemmer, 
at nye boligbyggerier 
i Ørestad Syd skal 
etablere fælleslokaler for 
beboerne på 1 procent af 
det samlede boligareal. 
Med Byens Hus bliver 
fællesarealerne for 
alle kvarterets boliger 
samlet i ét hus. Dermed 
får beboerne et meget 
stort hus, der har mange 
flere faciliteter end hvert 
boligbyggeri hver især 
ville kunne etablere. 
Visualisering: By og Havn.

Beboer- og kulturhus i Ørestad

Rune Rindholm (t.v.) fik 
overrakt installatørprisen af 
virksomhedsejer Jan Skovsgaard.

Vvs-installatørpris til 
tårnbyer
En overrasket Rune Rindholm 
modtog TEKNIQ Arbejdsgivernes 
vvs-installatørpris, da han og stu-
diekammeraterne på vvs-instal-
latøruddannelsen dimitterede fra 
Københavns Erhvervsakademi, 
KEA.
- Jeg synes, det har været en 
enormt spændende uddannelse, 
selvom det er hårdt at vende til-
bage til skolebænken. Omvendt så 
gør det ikke noget, når det virkelig 
er noget, man brænder for, forkla-
rede den 31-årige prismodtager, 
der bor i Tårnby.

tsp
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9 Garage søges
Til almindelig opbevaring af blandt andet trailer søges en 
garage helst i Kastrup-området, men alt har interesse

• Kontakt Flemming Wulff •
• f.wulff47@gmail.com eller 22 14 10 42 •

Bålfade, bolde og bistader sender skolebørn 
ud i det fri

Undervisning i det fri er til gavn for skolebørns 
faglige, fysiske og sociale udvikling, viser 
forskning.

Men manglende udstyr er en barriere for at 
rykke skolen udenfor, siger landets førende 
forsker på området. Det skal en ny pulje fra 
Nordea-fonden råde bod på.

Mindst 400 skoleklasser kan i løbet af efter-
året se frem til at få opfyldt deres ønsker om 
kikkerter, kegler, kompasser eller andet grej, 
som kan understøtte undervisningen ude un-
der åben himmel.

Nordea-fonden lancerer en ny pulje til de 
yngste klasser i indskolingen, hvis lærere let 
kan søge om op til 5.000 kroner til indkøb af 
udstyr.

Manglende grej er en barriere

- Manglende grej betragtes af en del skoler 
som en barriere for at komme ud, og ofte er 
der ikke nok grej til en hel klasse, siger udesko-
leforsker Niels Ejbye-Ernst ved VIA University 
College i Aarhus.

- Vi ved, at børn bevæger sig mere, får flere 
sociale relationer og opnår større trivsel. Des-
uden får eleverne bedre relationer til deres 
lærere, som er noget af det allervigtigste for 
læring. Det er der enighed om blandt forsker-
ne, også internationalt.

Først til mølle

Cirka 20 procent af danske skoler rykker af og 
til klasselokalet ud i nærmiljøet. 

Om klassen vil løbe orienteringsløb og lære 
at bruge kort og kompas eller studere fuglear-
ter i en kikkert er ikke afgørende. Hovedforud-
sætningen er, at undervisningen finder sted i 
det fri, som tilfældet er på Halsnæs Lilleskole, 
der har praktiseret udeskoleundervisning i ad-
skillige år.

- Nu ligger skolen i nærheden af vandet, så 
fjorden kunne være et tema, og så drager vi 
afsted med det grej, der passer til aktiviteten. 
Det kan være akvarier, waders og fiskenet. Det 
er klart, at hvis der er en begrænsning i grej, så 
er det problematisk, når der bliver for meget 
ventetid. 

Lærer Ida Radzik, Halsnæs Lilleskole mener 
ikke det er nødvendigt med grej til hver ene-
ste hånd, men der skal være tilstrækkeligt til, 
at man kan organisere sig ud af det.

- Forleden arbejdede vi med en skærekasse, som 
havde et grundkit med økser, knive og stemmejern 
i forskellig størrelse til at afbarke træ, fortæller 
lærer Ida Radzik, Halsnæs Lilleskole.

Nordea-penge til friluftsliv
Man kan søge støtte til: 
* Kegler, bolde, måtter, klatreudstyr
* Orienteringskort, trækasser, flag, 
kompasser, knæklys, uv lygter
* Bålfade, optændingsgrej, blæsebælg, reb 
og ståltråd
* Fiskestænger, fiskenet, fluer, lup og 
spande
* Kikkerter, forstørrelsesglas.
* Blomsterkasser, myrehoteller, bistader, 
små frugttræer, terrarie
* Staffelier, malergrej, lærred, kæmpe 
tuscher
* Gummistøvler, waders og veste

 
Det kan man ikke søge støtte til:
* Mad og forplejning
* Byggematerialer
* Almindeligt udendørs/sandkasse legetøj
* Transportudgifter
* Frikøb og lønSØG VIA nordeafonden.dk: 

Det er nemt, og det går hurtigt, idet man får 
svar på sin ansøgning inden fire uger.

De 2 mio. kroner, der er i puljen, fordeles 
efter først til mølle-princippet.

På www.udeskole.nu kan man finde 120 
videoer, der giver inspiration til, hvordan un-
dervisning uden for klasselokalet kan foregå, 
blandt andet i naturen, men også i det nære 
bymiljø.

Der er priser nok mener KTIS 
og TFR som svar på forslaget 
om en frivillighedspris

Af Terkel Spangsbo

Børne- og Kulturforvaltningen 
indstiller til Kultur og Fritids-
udvalget, at udvalget indstil-
ler til Økonomiudvalget, at et 
forslag om en frivillighedspris 
godkendes, dog skal Sund-
heds- og Omsorgsudvalget 
tage stilling til ideen inden 
den endelig godkendelse

Prisen skal uddeles til en 
person udvalgt blandt kom-
munens mange frivillige i så-
vel forenings- og kulturlivet 
samt frivillige på det sociale 
område.

Foreningslivet er tidligere 
spurgt om deres indstilling til 
sådan en pris.

- Der er allerede priser til 
foreningsledere, foreninger, 
sportspræstationer og ”årets 
fund”. Desuden udnævnes 
sundhedsambassadører og 
en sundhedspris, så selvom vi 
er glade for, at frivilligheds-
området betænkes, mener vi 
prisen er overflødig, lød det 
dengang fra de to forenings-
paraplyorganisationer, Tårnby 
Forenings Råd og Kastrup 
Tårnby Idrætssammenslut-
ning, KTIS.

Hellere en stor fest

De to organisationer foreslog, 

at man i stedet fra kommu-
nens side arrangerede en stor 
fest med deltagelse af så stort 
et antal ledere som nu fest-
pladsen eller festsalen kunne 
rumme.

- Det skulle måske ikke 
være en årlig fest, men man 
kunne forsøge og så se, hvor-
dan sådan en takkefest kunne 
udvikle sig og hvor ofte den 
skulle holdes, skrev KTIS og 
TFR i deres svar til Kulturud-
valget.

- Det år, hvor kommunen 
holdt en fest for frivillighe-
den” kunne man slå det sam-
men med de årlige priser til 
idræts- og foreningslivet, for-
slog KTIS/TFR.

Organisationerne har al-
drig fået noget svar på deres 
svar, som det havde lagt store 
kræfter i, men man går ud fra, 
at Kulturudvalget hellere vil 
have frivillighedsprisen.

- Selvfølgelig møder vi op 
og skal også finde kandidater, 
så hvem der end skal udvælge 
vinderen af frivillighedspri-
sen har nogen fra foreningsli-
vet at vælge iblandt, lyder det 
fra organisationerne.

Frivillighedsprisen uddeles 
af borgmesteren ved Frivillig 
Fredag på Tårnby Hovedbib-
liotek.

Når det drypper …

Det foreslås, at beløbet som 

påskønnelse fastsættes til 
5.000 kroner. Såfremt Øko-
nomiudvalget godkender en 
Frivillighedspris på 5.000 kr. 
øges de øvrige priser, som 
uddeles blandt ledere fra 
idræts- og det almene for-
eningsområde tilsvarende.

Paw Karslund (DF) tog for-
behold og mener,  der bør hol-
des to større arrangementer / 
fester om året i Amagerhallen 
med henblik på påskønnelse 
af de frivilliges arbejde, no-
get i retning af, hvad KTIS og 
TFR også mener, dog uden at 
lægge sig fast på, at det skal 
være årligt.

En (ny) pris er overflødig

Næste 
udgave af 

Tårnby Bladet 
udkommer  
30. august
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Gå på aftenskole i Tårnby
Foto · IT · motion · musik · sprog · kreative kurser 
Nyt program ude! Nu med endnu flere kurser til dig i Tårnby.

fofkbh.dk

20 nye vandhuller er klar til 900 
små strandtudser - en truet art som 
gerne skulle yngle på strandengene 
på Vestamager 

Nu vender strandtudserne tilbage til 
Kalvebod Fælled efter Naturstyrelsen 
har fjernet krat og skabt nye leveste-
der for arten. Strandtudsen har i yng-
letiden brug for vandhuller med lavt 
vand, der delvist tørrer ud i perioder. 

I alt står 20 nye paddedamme klar 
til 900 små et-årige tudser, der skal 
sættes ud i år. Miljøminister Lea Wer-
melin og 10 børnehavebørn fra natur-
børnehave på Eskebøl Alle i Tårnby 
satte i begyndelsen af juli 100 tudser 
fri.

Strandtudserne bliver op til otte cm 
lange og kan kendes på en tydelig gul 
stribe ned langs ryggen. De pågæl-
dende tudser er blevet indsamlet som 
æg i det sydlige Skåne, og de har ud-
viklet sig til haletudser og nu voksne 
tudser i fangenskab, hvor langt flere 
æg og haletudser overlever end i na-
turen. Derfor kan to tredjedele af de 
skånske tudser nu sættes ud på Kal-
vebod Fælled, mens resten bliver 
genudsat i Sverige, hvor æggene blev 
fundet. På den måde sikres den skån-
ske bestand også.  

- Tænk at vi har en art som 
strandtudsen, der hverken kan springe 
eller hoppe, men til gengæld er god 
til at løbe og gå. Vi bliver et fattigere 

land, hvis flere arter forsvinder fra vo-
res natur, siger miljøministeren.

Del af Naturpark Amager

De første strandtudser blev sat ud på 
Kalvebod Fælled sidste år, og forvent-
ningen er, at de begynder at yngle på 
strandengene i løbet af et par år. Der-
med vil man igen kunne høre deres 
karakteristiske parringskald i foråret.   

- Forhåbentlig kan vi nu føje 
strandtudser til den lange liste over 
spændende oplevelser, som Kalvebod 
Fælled byder på sammen med resten 
af Naturpark Amager. 

- Vi kan være stolte af, at vi har et 
unikt naturområde, der er 10 gange så 
stor som Central Park i New York, og 
som kun er en rask cykeltur væk fra 
Rådhuspladsen i København, siger Lea 
Wermelin. 

Projektet indgår i et stort EU LIFE-
projekt, hvor Sverige og Tyskland 
deltager sammen med Danmark. Pro-
jektet har til formål at sikre levesteder 
for truede og beskyttede arter som 
strandtudsen. Københavns Kommune 
har støttet projektet på Kalvebod Fæl-
led med 100.000 kroner.

tsp

Miljøminister Lea Wermelin og 10 
børnehavebørn fra naturbørnehave. 

på Eskebøl Alle i Tårnby satte i 
begyndelsen af juli 100 tudser fri.

På grund af især tilgroning forsvandt den truede strandtudse fra 
naturområdet i begyndelsen af 00’erne. Foto: © Kurt Jørgensen.

100 svenske strandtudser flytter ind på fælleden

Studenter rabat 19.9.

www.oktoberfestdk.dk
Flyer_Kopenhagen_2019.indd   1 08.05.19   18:22
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NU, HVOR BYGGERIET af Ferrings hovedsæde kommer i højden, bliver man bekræftet i sine værste anelser. Bygningen står som 
en truende mur få meter bag ‘Likørkajen’ i Broforeningens havn, hvis ‘indvånere’ kun afmægtigt kan se til, at den ender 
med at blive næsten dobbelt så høj. Isoleret set bliver det en både smuk og spændende bygning. Men placeringen 
kan sammenlignes med at bygge Christiansborg på et 10øres frimærke. I tilgift kommer der et - af udseende 
ikke just charmerende - hotel.

Anderledes fredeligt ser der ud længere nordpå ved de ‘nye’ grejskure, der blev bygget i to om-
gange i forbindelse med anlæggelsen af den nye lystbådehavns nordre bassin.

Hvert af de 16-17 skure rummer 4 lejemål á knap 1 m2, så der er da en del lystfiskere, 
der kan få opbevaret deres fiskegrej i nærheden af sundet.

Vi må så se, hvor længe freden består, nu der rumles med flere forskel-
lige planer om en vejforbindelse øst om København via Refshaleøen 
til Lufthavnsmotorvejen. Denne gang bliver det nævnt som én af 
mulighederne at grave den ned. Tør vi tro på det? 

                                Tekst og tegning: Ninna Feldvoss

Klubber og foreninger får 
en chance for at promovere 
deres aktivitet på Tårnbys 
årlige Friluftsfestival

FOTOcollage fra 2018 ,  
Kurt Pedersen,  

Amager Fotoklub

Friluftsfestivalen arrangeres 
af Boligorganisationen Tårn-
by Huse og Tårnby Kommune 
og holdes for at inspirere og 
hjælpe flere børn og unge til 
(nye) fritidsaktiviteter - og 
for at lokale klubber og for-
eninger kan møde potentielle 
nye medlemmer bosiddende i 
Tårnby. 

Festivalen afholdes som en 
markedsplads, hvor tårnby-
borgere og lokale klubber og 
foreninger mødes. Børnene 
og de unge kan prøve for-
skellige aktiviteter, og deres 
forældre har mulighed for en 
snak med klubber og forenin-
ger om mere praktiske ting 
omkring et eventuelt med-
lemskab. 

Lige nu savner arrangø-
rerne deltagende foreninger, 
men man kan stadig nå at 
komme med.

- Vi ved, at mange forenin-
ger ofte først hopper med på 
legen umiddelbart før dead-
line, siger Malene Pedersen, 
Boligsocial medarbejder i Bo-
ligorganisationen.

- Men deadline er altså tæt 
på. Festivalen er torsdag 26. 
september, men sidste tilmel-
ding er 20. august.

Frivillighedskoordinator i 
Tårnby Kommune, Naomi Gur-
finkiel har også en organisa-
torisk andel i Festivalen.

Deltagere sidste år

i 2018 lagde de grønne områ-
der i Tårnbyparken græs om 
Friluftsfestivalen. Stemnin-
gen var i top med en masse 
engagerede foreninger in-
viterede børn og unge til at 
prøve deres aktiviteter. 

Hos AK Viking kunne både 
drenge og piger blive vægt-
løftere for en dag. Golden 
Angels imponerede med 
akrobatik og hjalp kommende 
engle til tops på deres ”men-
neskepyramider”. I teltet hos 
Spares and Strikes mødte vi 
bowletalenter i alle alders-
klasser og Kastrup Boldklub 
havde fuldt hus på banerne. 

Amager Demons spillede 
kamp og imponerede med de-
res færdigheder og deres ud-
styr, som kommende dæmo-
ner også kunne prøve. Klub-
ben Keikokan demonstrerede 
forskellige karateteknikker og 
lavede en betagende opvis-
ning på den store plæne. 

Cykling uden alder spredte 
igen glæde med deres tilste-

deværelse, og i teltet hos Na-
turskolen blev der bagt sno-
brød og hygget. Der blev dan-
set Groove, mange fik prøvet 
Capoeira for første gang og 
hos AOF blev der dyrket yoga 
og lavet udetræning. Café Lix 
og Kerner, Produktionssko-
len, Mænds Mødesteder og 
Netværkshuset forkælede os 
med dampende supper, lækre 
salater, grillmad og lækre ka-
ger. Traditionen tro var der 
fællesskab og højt humør om-
kring madboderne.
Festivalen holdes 
torsdag 26. september 
kl. 16.00 – 19.30 i 
bevægelseslandskabet i 
Vægterparken. 

Endelig tilmeldingsfrist 
er 20. august hos Malene 
Pedersen på boligsocial@
taarnbyhuse.dk eller 2573 
7135. Her kan du også få 
yderligere informationer.

BILLEDTEKST

Festival savner aktører

Mandag i Tårnby Bladets 
produktions periode ville 
TV2/Lorry gerne have en 
lokalredaktør med i deres 
sommerserie Oplev Lor-
ryland

Der var tale om en effektiv 
tv-optagelse, da Tårnby bla-
dets redaktør blev bedt om at 
møde op på Flyvergrillen for 
at svare på (tre) spørgsmål om 
Tårnby.

TV2/Lorry har hele som-
merferie-perioden været 
rundt med tilsvarende kon-
cept, som de kalder Lorryland, 
i alle Hovestadsregionens 
kommuner og nu her mod 
slutningen af ferien var det 
Tårnbys tur til at være model 
i et miniportræt. Borgmester 
Allan S. Andersen havde fået 
opgaven af fremhæve tre at-
traktive udflugtsmål i kom-
muen.

Han havde valgt Kastrup-
gårdsamlingen, Vestamager 
og Lystbådehavnene, mens 
kulturchef Jens Lauridsen tog 

sig af at prise havbadet Sneg-
len, som han kaldte æstetisk 
og funktionel.

Jes Aagaard tog TV2/Lorrys 
redaktion med på cykeltur på 
Kalvebod Fælled og viste fug-
letårn og Klydesø. Ikke et ord 
om den uhyggelige historie, 
der knytter sig til Pinsesko-
ven.

Redaktøren fik mulighed 
for at fortælle om dengang, 
Flyvergrillen var en pølse-
vogn, som lufthavnen ikke 
kunne lide, fordi folk spiste 
pølser, mens de så på de star-
tende og landende fly.

Lufthavnen byggede et 
plankeværk. Pølsemanden 
byggede en jordvold. Lufthav-
nen forhøjede plankeværket 
og pølsemanden forhøjede 
jordvolden og sådan fortsatte 
det til tvisten endte i retten.

Resultatet kan ses i dag, 
hvor der ikke er noget plan-
keværk, men en attraktiv vold 
som får mange (spisende) gæ-
ster. Udsendelsen kan ses på 
tv2.dk

Avisen i TV2/Lorry

Redaktør Terkel Spangsbo fortalte skrøner fra Flyvergrillens 
første tid (som pølsevogn) til journalist Bettina Bundgaard 
fra TV2/Lorry. Foto: Ole Gjedved.
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Pr. pers. i dbl. vær.

1.249,-
Pris uden rejsekode 1.399,-

Pristillæg frem til  30.9.: 200,-
• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag
• Rabat på greenfee 
• Rabat i Designer Outlet Neumünster

Leibers Galerie-Hotel HHH i Schleswig-Holstein
Feriedage i Tyskland

•  3 overnatninger • Fri parkering
• 3 x morgenbuffet • Fri Wi-Fi
• 1 x 3-retters middag • Frugtkurv
• Kaffe, te og småkager ad libitum 

Hotell Fars Hatt HHH i Bohuslän
Sommer i skærgården

2 børn med rabat

Valgfri ankomst frem til 16.8.2020.Valgfri ankomst frem til 26.12.2019.

Best Western Plus Hotel am Vitalpark 
HHHH i Heiligenstadt, Midttyskland

Lige syd for Harzens sagnomspund-
ne bjerglandskaber ligger en af Tysk-
lands smukke, gamle barok- og mid-
delalderbyer; Heiligenstadt. Byen er 
også en kendt kurby, og traditionen 
for wellness og forkælelse får I ser-
veret på et sølvfad på jeres hotel. 
Det flotte hotel ligger i udkanten 
af byens kurpark, og det har givet 
plads til ikke mindre end 4500 m2 
badeland med seks forskellige 
opvarmede bassiner i alle størrelser 
og udformninger, et helt saunaland-
skab og en eksklusiv wellnessafde-
ling, hvor selv det mest forvænte 
luksuslegeme må overgive sig.

•  5 overnatninger
•  5 x morgenbuffet
•  3 x 3-retters middag/

buffet
•  1 øl, sodavand eller kaffe 

i baren ved ankomst
•  Fri entre til badelandet 

Vitalpark
• 10 % rabat på wellness- 
 behandlinger

Pr. pers. i dbl. værelse  

2.349,-
Pris uden rejsekode 2.649,-

Valgfri ankomst
frem til 17.12.2019.

Luksusliv for 
store og små 3 børn med rabat

2 nætter 899,-
4 nætter 1.599,-

Pr. pers. i dbl. vær.

1.349,-
Pris uden rejsekode1.499,-

Pristillæg frem til 30.9.: 200,-

Pr. pers. i dbl. vær.

2.049,-
Pris uden rejsekode 2.349,-

Pristillæg frem til  30.9.: 150,-

• 5 overnatninger
•  5 x morgenbuffet
•  5 x aftenmenu/buffet
•  1 flaske vin pr. værelse ved afrejse

Hotel Zum Guten Onkel, i Sydtyskland
Det gode liv ved Mosel

På strandvejen i Aarhus ligger det ikoniske desig-
nhotelle, som man bare skal opleve. Hotellet er 
firestjernet hotelluksus. Alt er  moderniseret og 
fremstår toplækkert med panoramarestaurante 
og havudsigt fra den indendørs swimmingpool.

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

Helnan Marselis Hotel i Aarhus
Marselisborg strand

Ankomst fredage og lørdage 16.8.-28.9. samt 25.10.-21.12.20Ankomst søndage frem til 20.10.2019.

3 nætter 1.599,-

Pr. pers. i dbl. vær.

1.299,-
Pris uden rejsekode 1.449,-

Pristillæg frem til 24.8: 250,-

3 børn med rabat

3 børn med rabat

I den lille by Dersau, stå værtsparret 
Leiber klar til at byde jer velkommen til 
hotellet, der ligger smukt blot 500 meter 
fra Plöner See.

Hold jeres ferie i den svenske skærgård. Her i 
smukke Kungälv bor I på hotellet, der i mere end 
300 år har været mødested for rejsende – kun 19 
km fra Gøteborg.

Det er tid at prøve en ferie i det sydty-
ske vinparadis! Her skal I bo på hotel i 
det gamle færgeleje Bruttig, hvor Mosel 
snirkler sig gennem et landskab af vinter-
rasser og borgruiner.

2 nætter 999,-
3 nætter 1.549,-
4 nætter  1.999,-

2 børn med rabat

2 nætter 1.099,-
5 nætter 2.099,-

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

køR SELV-FERiE i SAMARBEjDE MED

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

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

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48 Husk rejsekoden: 
TAARNBYBLADET
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Minder har man da lov at 
have og de blev luftet ved et 
60-års elev jubilæum

Af E. C. Andersen m. fl. 

Tiden står stille, nej, den 
går nærmest baglæns, når 
en klasse fra Kastrup skole 
endnu engang samles hos 
Kirsten. Hun er ankerkvinden 
i klassens årlige træf. 

Klassekammeraterne mød-

tes første gang i 1950 på Ka-
strup Skole og fortæller: 

- Den grønne træbarak, 
med knirkelyde og dejlig duft 
af rengøring husede os de før-
ste to år – og opmærksomme 
elever kunne gennem barak-
kens vinduer se de første 
Thunderjets blive trukket ad 
Kastrupvej til hangarer i luft-
havnen. 

- Mange af os fik senere an-

sættelse i SAS – andre i den 
hedengangne Amagerbank. 
Men det er en helt anden hi-
storie.

Fra 3. klasse rykkede vi over 
i den ”rigtige” skole, den af 
mursten. Skottegårdsskolen 
var endnu ikke bygget - der lå 
en gård på grunden, som ned-
brændte.

Den sorte bog

Vi mindes blandt andet glæ-
desstunderne, når skolein-
spektøren trådte frem øverst 
oppe på trappen og med godt 
udsyn over eleverne hævede 
armen med en lille sort bog i 
hånden – et trick han havde 
lært fra skolesceneforestillin-
gerne på Folketeatret, hvor en 
mørkklædt mand (Bjørn Moe. 

red.) gjorde det samme - for 
at få os til at tie stille. 

Det virkede også på Ka-
strup Skole, og skoleinspektø-
ren forkyndte sommerferiens 
begyndelse - og flere ugers 
frihed lå foran os.

- 25 år efter vi forlod 4. ek-
samensmellem, som det hed 
i 1959, samlede Kirsten os 
for første gang - og har siden 
troligt fået os i folden år efter 
år. Indtil for få år siden deltog 
også vores lærer, Birthe Niel-
sen.

Og det er herlige træf – 
folk kommer fra flere dele af 
landet, snakken går fra første 
minut og til langt ud på afte-
nen, både om tiden der gik, 
og tiden der - forhåbentligt - 
kommer.

Meninger brydes, skole-
kammerater og lærere min-
des, diskussion og god latter, 
lækker mad, levende lys og 
Kirstens hjemmebag - hvem 
skulle have troet det for 60 år 
siden?

Kirsten Frank, klassens 
ankerkvinde gennem mange 

år.

”Drengerækken” fra neden: Herman Autrup, Peter Müller, 
Otto Kragh, Eric Melsby (Madsen), Otto Arnecke

”Pigerækken” fra neden: Else Margit Corint Andersen 
(Nielsen), Lis Rose Clausen (Madsen), Kirsten Frank 
(Andersen), Connie Merete Jensen (Larsen), Annie Lindhard 
Hougaard (Hansen), Anni Mahler (Pedersen).

Navnene i parentes er de efternavne vi havde, dengang.

Ankerkvinde i 60 år

Nederst fra venstre, første række: Else Marie, Yrsa, Anni, Annie, Tove, Lone, Dorit, Else, Connie.

Anden række:  Kirsten, Herbert, Otto K. Jan, Anker, Herman, Eric, Jane, Eddy.

Tredje række: Svend, Flemming, Peter, Hans Christian, Stig, Otto, Jørn, Mogens.

Læreren yderst til højre (hvid bluse) savner vi navnet på. Kender du det, så send det gerne
til Else Andersen på emcandersen@hotmail.com

- kaldes holdet af unge 
håbndværkere som skal til 
Rusland for ar vise deres 
kunnen

Af Terkel Spangsbo

Om mindre end tre uger rej-
ser det danske WorldSkills-
landshold til verdensmester-
skaberne i håndværk i den 
russiske by Kaza og den unge 
kok Kok Magnus Rosendahl 
fra Kastrup er med på det 14 
m/k store hold.

Til WorldSkills 2019 stil-
ler kokke fra 49 nationer op 
i kampen om VM-medaljerne.

WorldSkills 2019 samler i 
alt 1600 unge håndværksta-
lenter fra 60 nationer til kamp 
om guld, sølv og bronze i 56 
forskellige fag. Aldersgræn-
sen er 22 år.

 - Vi kalder vores landshold 
for Danmarks vigtigste, fordi 
de ikke kun kæmper for un-
derholdning og sig selv. De 
kæmper for at skabe opmærk-
somhed på erhvervsuddan-
nelserne, og det er der brug 
for, siger SkillsDenmarks for-
mand, Jesper Juul Sørensen.

SkillsDenmarks landshold 
til dette års WorldSkills be-
står af unge fra 14 forskel-
lige fag: Industritekniker, byg-
ningssnedker, bygningsmaler, 
møbelsnedker, tømrer, bager, 
konditor, kok, tjener, auto-
lakerer, karrosseritekniker, 
landbrugsmaskinmekaniker, 
murer og flisemurer. 

Magnus Rosendahl, som bor i Kastrup og arbejder hos restaurant Kokkeriet i København, 
samt går på teknisk skole hos ZBC i Slagelse, står som nummer et fra venstre.

Danmarks vigtigste landshold
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CPH Operafestival ramte Kastrup
Foto: Kurt Pedersen

Operacyklen læsset med to sangere 
og en musiker dukkede op på Hoved-
biblioteket og brød straks ud i sang. 

Store koncertsale, dybe orkester-
grave, tyssende sidekammerater og 
billetreservationer i ualmindeligt 
god tid. Sådan kender de fleste ope-
ragenren, men sådan behøver det ikke 
at være. Med pop up-formatet Oper-
acyklen har operafestivalen fundet 
sin egen smidige måde at rykke ud i 
byrummet.

Årets forestilling hed Hit’n’run, fordi 
cyklen pludselig dukkede op og fore-
stillingen var i gang. Da duoen havde 
leveret et udvalg af perler fra operahi-
storien, pakkede de sammen igen, og 
de musikalske mennesker bevægede 
sig videre ud i verden på nye eventyr.

På repertoiret foran Hovedbiblio-
teket sidst i juli var blandt andet Go-
noud-arien Avant de Quitter, duetten 
La ci darem la mano fra Don Giovanni 
og Il dolce suono, der nok er bedre 
kendt som Lucia di Lammermoors van-
vidsarie.

bbark

Medvirkende på 
scenen - eller hvor de 
nu befandt sig - var 
operasangerne Julia 
Ojansivu og Fritjof 
Fuglsang.

På akkordeon:  
Yngvild Ruud.

Operacykel med Hit’n’run

149 kilo plastik-
affald indsamlet 
ved Islands 
Brygge
Der var dømt hovedrengøring på 
Islands Brygge i slutningen af juli. 
Hen over tre dage indsamlede flere 
tusinde frivillige 149 kilo plastik-
affald fra gader og stræder omkring 
den populære havnefront. 

Indsamlingen, som var organise-
ret af læskedriksproducenten Inno-
cent, var ikke blot et succesrigt for-
søg på at aktivere lokalsamfundet, 
men også at skabe opmærksomhed 
om den konstant stigende plastik-
forurening til lands og til vands.

I forlængelse af indsamlingen, 
donerede Innocent 50.000 kro-
ner til miljøorganisationen Plastic 
Change.

-ra
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Oktoberfest med egen metro!
Det er de færreste som glæder sig 
til efteråret - men årstiden har også 
sine muntre sider

Af Terkel Spangsbo

Klangen af oktober er ikke det, man 
længes mest efter, mens man stadig 
husker varme sommerdage og accep-
terer den mere blandende vejrtype i 
august, men sætter man -fest bag ok-
tober og får det til Oktoberfest, som 
man ikke engang skal vente til oktober 
på, så kalder det de brede smil frem 
hos mange.

Så velkommen til Københavns Ok-
toberfest – 10. år på Femøren.

Københavns Oktoberfest er en tyro-
lerfestival med lederhosen, schlager-
musik og øl, det skal prøves, du bliver 
overrasket. 

Festen eller festerne er tilbage 19.-
21. september og 27.-28. september 
2019 – sæt kryds i kalenderen - Fem-
øren Amager strand – egen metro!

Der er fri entré alle dage. Øl og mad 
kan købes i teltet. Du kan også bestille 
en tilbudspakke med mad, øl og plads-
reservering! Så sidder man på de bed-
ste pladser. 

Tyrolerfesten finder traditionelt 
sted i et stort partytelt på Femøren, 
Amager strand med øl serveret af 
barmfagre øljomfruer og gutter i le-
derhosen. Gæsterne kan købe/leje det 
rette outfit på www.lederhosen-Shop.
net eller ved entre.

Premieredagen byder på ekstra 
“Model servering og studenter aften”- 
med de flotteste Heidier og specielt 
studentertilbud. Ægte tyroler musik 
hele aftenen, så find dine Lederhosen 
og din Dirndl frem.

Musikken

Der kommer et rigtigt tysk band, som 
får København til at Oktoberfeste, så 
glæd dig til dem. 

Bandet spiller super stemningsmu-

sik, sange du kender og kan synge 
med på. Retningen er moderne tyro-
lermusik og vi garanterer at I vil stå 
på bænkene i løbet af aftenen, det er 
bare sjovt – kom og vær med. 

Find disse sange på youtube, der er 
endda tekst – hvis du og din 
medgæster vil øve nogle 
indtil september?? 
• Anton aus Tyrol
• Cowboy und Indianer 
(Kom hol das Lasso raus)
• Fliegerlied
• Ein Prosit der Ge-
muetlichkeit
• Zikke Zakke
• Himmelhunden

Er man en 
gruppe og vil 
reservere plads, 
så man er sikker 
på at sidde sam-
men, så læs mere 
om reservering 

på oktoberfestdk.dk (det ekstra dk er 
korrekt og ikke en skrivefejl).

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

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

Hvornår og hvor:
Femøren Amager Strandpark,  
Amager Strandvej,  
Metrostation Femøren.

Torsdag 19. sept. 17:00-23:00
Fredag 20 sept. 17:00-24:00
Lørdag 21 sept. 14:00-24:00
 
Fredag 27 sept. 17:00-24:00
Lørdag 28 sept. 14:00-24:00

Hvem vinder en oktoberfest-”menu” KonkurrenceI Tårnby Baldet september 
(udkommer fredag 30. august) vil 
der komme konkurrence om to 
gange oktoberfest-menu til torsdag 
19. september

Som sædvanlig ud-
lodder Oktoberfesten og 
Tårnby Bladet et antal fribilletter med 
menu i en konkurrence, som vi skriver 
mere om i Tårnby Bladet, september-
udgaven, men vi kan afsløre at for at 
finde løsningen  på opgaven skal du 
på Oktoberfestens hjemmeside på 
www.oktoberfestdk.dk (det er korrekt 

med 2 x dk).
På forsidefotoet på hjemmesiden 

har der indsneget sig en grøntsag el-
ler en urt om du vil. Find den, husk det 
og send så svaret ind efter 30. august. 
Vi modtager først løsninger efter den 
dato.

Men så skal det tilgengæld også gå 
stærkt  til den tid.

3F ønsker alle god sommer

Fritidsjob i ferien? 
- læs om ret og pligt på 

www.3f.dk/kastrup 

Godt arbejde er godt for alle

3F Kastrup • Saltværksvej 68 • 2770 Kastrup
Tlf.: 70 300 950 • Kastrup@3f.dk
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DET UUNDGÅELIGE MORGENSYN, som varsler den dugvåde sensommer, som er i vente, er her fanget klokken fem om morgenen på Kalvebod Fælled, 
hvor solen så småt bryder horisontlinjen af Janek Mastek fra Amager Fotoklub. Månedens foto rummer både de svagt brune farver, diset horisont, som venter på, 
at solen fortrænger tågen. Stemningsfuldt, frisk luft - så nyd nuet.

Schæferhundeklubben fort-
sætter populær træning som 
giver pote

Af Marianne Nielsen, 
Schæferhundeklubben på 

Amager 

Når skolebørnene begynder 
på skolen efter sommerfe-
rien, er det også tid til de fir-
benede at begynde på eller 
genoptage skolegangen. 10. 

august kan hundeejere igen 
skrive deres hunde op til en 
god gang træning.

Schæferhundeklubbens 
Kreds 2 har efterhånden man-
ge, mange års erfaring, og der 
kommer altid en bedre hund 
og en klogere ejer ud af det. 
Schæferverdenen har en sær-
lig tradition for professionel 
træning, og dét er noget, der - 
om man så og må sige - ’giver 

pote’!
Det gælder, hvad enten 

man gerne bare vil have en 
familiehund, der kommer, når 
man kalder, lægger sig og op-
fører sig ordentligt, også sam-
men med andre hunde – eller 
man bliver grebet af de man-
ge muligheder for at steppe 
op til noget mere ambitiøst.

Siden klubben startede 
med at tage alle slags fami-

liehunde ind, har masser af 
ejere taget mod tilbuddet. 
Det er for alle – fra retrievere 
til dværgschnauzere – og alt 
derimellem.  Undtagen kamp-
hunde.

Hvilke hold

- Vi har naturligvis hvalpesko-
len, i dens egen indhegning. 
Den er altid et hit, fortæller 
klubbens formand, Henning 
Visholm.

- Så er der træning i at gå 
spor, hvad vi har mange flotte 
resultater med i klubben. Og 
de fleste hunde synes, det 
er meget stimulerende og 
spændende. Det er det også 
for ejerne, når man lærer det. 
En hund, der har gået et godt 
spor, er langt mere træt på 
den gode måde, end én, der 
måske har løbet en lang tur 
uden udfordringer eller op-
gaver.

- Derudover har vi hold på 
forskellige niveauer af lydig-

hed, fra nybegyndere til kon-
kurrencehunde. Vi kører også 
agility, men jeg er bange for, 
at de to hold, vi har, allerede 
er fuldt belagt – de startede i 
foråret, og så vidt jeg ved, ag-
ter samtlige at fortsætte. Det 
må vi lige se på…

Indskrivningen foregår i 
Schæferhundeklubbens dej-
lige klubhus, Selinevej 15, 
2300, lørdag 10. august. Her 
kan man samtidig tage de 
velplejede træningsbaner i 
øjesyn

Undervejs i træningssæso-
nen er der også flere hygge-
lige arrangementer for hunde 
og mennesker, og man kan 
altid købe sig en forfriskning i 
klubhuset og få en snak. Til jul 
kan alle de indskrevne hunde 
gå med i Schæferhundeklub-
bens del af juleoptoget på 
Amagerbrogade.

Interesserede, der er for-
hindrede i at melde sig til ved 
indskrivningen, kan ringe til 
Henning Visholm 5128 9632.

Hundetræning er for alle - både 
hund og ejere. Og hundeejere 
kan have alle aldre!

Hunde går da i skole hele livet



2
2

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 A
U

G
U

ST
 2

0
1

9

En bog om dengang verden 
stadig var ung og uskyldig

Anmeldelse af Else 
Andersen

Hong Kong ki-
neserne prote-

sterer, USA vil 
begynde en krig 

sandsynligvis for at få Trumph 
genvalgt, Nordkorea udvikler 
missiler, i Pakistan fortsæt-
ter terrorgrupper deres ter-
ror, selv om de siger, det er 

et fredeligt land – (Osama bin 
Laden boede der i fred i man-
ge år). Kaos  og korruption i 
Brexitland og i EU kan man 
ikke finde ud af, hvem der 
skal sidde hvor, lidt ligesom i 
stoleleg.

Sådan skrev en af mine be-
kendte til mig i begyndelsen 
af sommeren. Den dag var jeg 
glad for, jeg var ved at læse 
Niels Christian Larsens ”Egne 
rækker”, for hvor er verden 
stor og skræmmende, når man 

læser den daglige avis´ over-
skrifter.

Det har den måske altid 
været, vi har blot ikke - som i 
dag – haft øjeblikkelig adgang 
til alverdens trusler og elen-
digheder og således nærmest 
vænnet os til, at når den ene 
fare er forsvundet, dukker der 
øjeblikkeligt en anden op.

I ”Egne rækker”, som fore-
går et sted i Vestjylland i 
1960´erne, er den største 

fare, der truer, risikoen 
for at hjemmeholdet 
måske ikke lykkes med 
at rykke op i 1. Division 
(husker nogen de gyldne 
tider i Kastrup Bold-
klub).

Her er verdens navle 
frisørsalonen og om-
egn. Med kvinder der 
ved, hvor skabet skal 
stå, og mænd med 
hård hud på hænderne 
og øgenavne, som in-
gen tager skade af. Så 
man ved, hvem der er 
hvem.

Selv om denne læser ikke 
selv har haft kontakt med 
Vestjylland midt i 60´erne, 
er der alligevel en del gen-
kendeligt i beskrivelserne 
af bogens personer, som kan 
henføres til Udkantskøben-
havn på den tid.  

I Broum kender folk hinan-
den, familiefester med taler 
og sang og diverse småskæn-
derier er der en del af – og 
maden er vigtig. Det bliver 
påtalt, hvis asierne til den se-
neste fest ikke knaser, som de 
skal, eller ikke er så sure, som 
de plejer. 

Og der bliver helt stille 
om bordet da Herdis, byens 
hotelmutter som lige har sat  
de obligatoriske Tuborg på 
bordet, oplyser mændene 
om, at det var græskar og 
ikke asier, der blev serveret til 
fest-middagen. ”Lad os håbe, 
det bliver en døgnflue”, siger 
Skummeren (som i parentes 
bemærket er byens barber). 

Nej, ændringer er ikke vel-
set, tingene skal være, som de 

ple-
jer og gemytligheden rækker 
langt. 

Fodbolden er i centrum, 
det er samlingspunktet, limen 
der så at sige holder byen 
sammen. For hvad skal man 
ellers lave i fritiden i en by 
som Broum.  Derfor er opryk-
ningen til 1. Division så vigtig, 
det gælder æren, problemet 
er bare, at man mangler kva-
lificerede spillere.

Men byen står sammen - 
og gennem finurlige aftaler, 
fælles mobning af en køben-
havnsk embedsmand og en 
kendt skuespiller på besøg 
med meget, meget mere, 
finder man løsningen hos 
en fremmed, der kommer til 
byen. Sådan ender alle gode 
60´er film og bøger – med 
en happy ending – og det ved 
man jo i forvejen, sådan skal 
det være.

Det er herlige og positive 
typer, du møder, og de træk-
ker smilet frem gang på gang. 
Derfor var det dejligt at læse 
bogen, en historie fra den-
gang, verden ikke var af lave 
- den gav en tryghed, jeg ikke 
var klar over, jeg savnede.

Verdens navle i Vestjylland

Maleren har forladt re-
daktionens lokaler og nu 
ryddes der op. Det betyder, 
at bøger som vi har haft til 
anmeldelse fylder op. De 
uddeles til avisens læsere

Af redaktør Terkel Spangsbo

Vores flittige anmeldere Tina 
Grip Larsen og Else Ander-
sen har læst og anmeldt en 
hel del bøger, siden vi i 2017 
sidst tømte lageret af anmel-
dereksemplarer.

Forlagene sender først en 
pressemeddelelse om en ny 
bog og spørger, om vi har tid 
og lyst til at anmelde, men det 
hænder også, at vi får tilsendt 
bøger uopfordret. Derfor er 
listen over gratis bøger læn-
gere, end den plejer og visse 
bøger kan have et par år på 
bagen.

Du kan se hvilke bøger, vi 
uddeler på listen her ved si-
den af. Har den været anmeldt 
kan du se hvilken måned, an-
meldelsen har været bragt. 
Du kan finde hele de seneste 
års udgivelser af Tårnby Bla-
det på www.taarnbybladet.dk 
og her læse anmeldelserne.

Restoplaget

Vi nåede en ”uddeling” før fe-
rien, men har stadig bøger på 
hylden og et par stykker, som 
ikke var med til uddelingen i 
juli-udgaven af Tårnby bladet. 

Du kan maile dit ønske på 
redaktionen@taarnbybladet.
dk og skriv ønskebog i emne-
feltet. Vi skal have dit navn, 
adresse og telefonnummer, 
så vi hurtigt kan kontakte dig, 
hvis du har vundet.

Ønsker kan også afleveres i 

vores udendørs postkasse på 
Englandsvej 290 eller sendes 
som brev/postkort til Tårnby 
Bladet, Englandsvej 290, 
postboks 34, 2770 Kastrup. 

Vi foretager lodtrækningen 
torsdag 22. august ved mid-

dagstid.
Derefter får vinderne be-

sked og skal selv afhente bo-
gen på redaktionen. 

Vinderne får besked om 
tidspunkter for afhentning.

Hvis man ikke vinder kan 
man med fordel tjekke på For-
lagenes hjemmesider. Dels 
kan flere bøger fås som e-bog 
og dels går det hurtigt med at 
sætte bøger på udsalg.

Titel/forfatter Anmeldt i TB
Skriveren af Max Madsen* Juni 2016,  side 16 
Agathe af Anne Cathrine Bomann* Juni 2017,  side 17
Endorfino af Jo Gylling* Juli 2017,  side 18
Når sandheden skal frem af Ingeborg Sebbelin*  Juli 2018,  side 22
Hr. Kukula af Mikkel Harris Carlsen** August 2018,  side 22
Pandoras æske af Poul Bach* September 2018,  side 22
Eftersmag af A.J. Sandahl* Marts 2019,  side 21
Vinterkrigen af Finn Wiedemann* April 2019,  side 26
En dag slipper vi væk herfra af Joan J. Andersen* Juni 2019  side 22
Sidste Båd fra Disko af Jakob Munkholm Jensen * Juni 2019 Side 22
Ikke anmeldte bøger
Stjerne-advokaten af John Grisham    2004
Ludomanfælden af Rune  Engstrøm    2017
*  Forlaget Brændpunkt
** Forlaget Æther

Gratis bøger til sensommerlæsning

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.



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET A
U

G
U

ST 2
0

1
9

 2
3

Noget at gå til hele sommeren

30
. M

A
J 

- 
29

. S
EP

T 
20

19

fri  entré

Blåmuslinger – havets blå guld og naturens 
nyttige filterpumpe
Vi kender dem så godt fra stranden, hvor de fleste af 
os på et eller andet tidspunkt har samlet deres skaller 
op, fordi de var smukke. Men blåmuslinger er mere end 
en lækker spise, de er også til stor nytte for naturen. 
Blåmuslinger fungerer nemlig som et enormt biologisk 
filter, der gør vandet klart, fordi de spiser alger og bak-
terier i vandet.

Blåmuslingen er et bløddyr ligesom snegle og blæk-
sprutter. Den lever det meste af livet på stolper eller 
store sten under havoverfladen. Her har den sat sig 
godt fast og filtrerer mikroskopiske alger og bakterier 
fra vandet. Blåmuslinger er en hjemmehørende og tal-
rig art i Danmark og hvad mange måske ikke ved, så 
kan man dyrke den som afgrøde i havet så nemt som 
ingenting. 

I lange baner
Muslingerne kan eksempelvis dyrkes på lange liner, 
hvor muslingerne af sig selv hæfter sig fast, når de er 
små muslingelarver. I løbet af et år vokser de fra få 
millimeter til cirka tre centimeter, imens de æder løs 
af det mad der naturligt findes i vandet. Man skal altså 
ikke tænke på at fodre dem. Det tager omtrent to år 
fra larvestadie til spisestørrelse.

Det eneste man skal sikre sig er, at linerne er place-
ret et sted med rent vand og god gennemstrømning.

I Tårnby kommune har vi en unik natur og en lang 
kyststrækning. En kyststrækning som vi allerede har 

stor glæde af, med badning, fiskeri og gåture. Men ky-
sten og havet omkring os kan også skabe basis for en 
bæredygtig produktion af fx muslinger.

Den blå menu
På Naturens Dag 8. september fra kl. 10-14 inviterer 
Blå base ved Tårnby Naturskole folk med ud i det blå 
for at observere, fange, smage og ikke mindst eksperi-
mentere med det blå i køkkenet. Arrangementet sker i 
samarbejde med Projekt Havhøst. 

Naturskolen vil vise, hvordan man nemt og bærer-
dygtigt selv kan dyrke og høste muslinger. 

Tårnby naturskole har købt et dyrkningssæt til 
muslinger. Det er håbet, at der kan etableres et Blåt 
dyrkningsfællesskab, hvor man kan være med til at 
dyrke, spise, hygge og lære en masse om havets dyr 
og planter.

Selv de helt små børn i Naturdagplejen synes godt 
om at spise muslinger. Her et foto fra glade strand-

dage i juni.

Du kan stadig prøve kræfter med vildmarken 
Indtil 11. august tilbyder 
Amager Naturcenter alle 
interesserede et kig ind i et 
ægte vildmarksliv
Hvem drømmer sig ikke en lille smule 
hen til det minimalistiske og simple 
liv under åben himmel, langt væk fra 
lektier, støvsugning og fladt liv på en 
skærm? 

På naturcentret kan du i stedet 
● Bygge det bedste bål og tænde det 
med ildstål 
● Lave bålmad med vilde urter samlet i 
naturen
● Snitte din egen smørekniv 
● Bygge en bivuak med presenning, reb 
og rafter 
● Slå de vildeste knuder 
● Finde vej med et kort

Gennem sommeren kan du på Naturcen-
ter Amager møde naturguide Astrid Ste-
ner, som blandt andet vil facilitere snitte-
værkstedet. Foto: Amager Naturcenter.

Naturcenter Amager - Åbningstider i 
Friluftshuset
Alle dage i sommerferien indtil 11. august kl. 10 - 17.  
Fra 13. august: Alle hverdage undtagen mandag kl. 9 - 15. 
Weekender kl. 10 - 17.  
Alle aktiviteter er gratis og er for både børn og voksne.

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

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand hele sommerferien og alle lørdage 
og søndage kl. 10-14.
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Noget at gå til i august, september og længere endnu

Familierytmik med Tårnby Musikskole 

Kom og deltag lørdag formiddag sammen med dit barn 
eller barnebarn. I en verden fuld af musikalsk magi skal 
vi synge, danse, lytte, hoppe og klappe. Musik, leg og 
bevægelse giver nærvær og styrker barnets motorik og 
sprog. 

Barnet stimuleres musikalsk, motorisk og sanse-
mæssigt. Glæde, kontakt og nærvær er i fokus. Under-
viser er Nanna Khoury Sabroe fra Tårnby Musikskole. 

Lørdag 17. august kl. 9.30, 10.30 og 11.30 
Kl. 9.30 Musik, leg og bevægelse for 1-5-årige 
Kl. 10.30 Musik, leg og bevægelse for 1-5-årige 
Kl. 11.30 Babyrytmik for 3-12 måneder 

INFO:
Pris 30 kr. pr. barn. Kun en voksen pr. barn. 
Billetter på kulturzonen.net/tilmelding.
Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10, 2770 Kastrup. 

Musikskolens kor Nordlys 
synger ved ”Stafet For Livet” 
Lørdag 31. august kl. 22 
på Tårnby Skole.

Spil musik i din fritid
Lær at synge og 
spille - og få mas-
ser af oplevelser. 
Tårnby Musikskole 
er Faglighed, Fæl-
lesskab og Fordy-
belse! Går du til so-
loundervisning - er 
det gratis at spille 
i band, orkester og 
synge i kor. 

For de yngste er 
der Babyrytmik og 
Musik, leg og be-
vægelse og for 0.-3. 
klasse er der bl.a. 
Musik og eventyr og 
Musikkarrusel. 

Tilmelding til mu-
sikskolen nu - der er rift om pladserne! Læs mere og 
tilmeld dig på kulturzonen.net. 

Åbent Hus på Tårnby Musikskole 
Sæt x i kalenderen, når vi slår dørene op til Åbent Hus 

for musikinteresserede elever og forældre. 

• Prøv instrumenterne 
• Hør koncerterne 
• Mød lærerne 
• Mød eleverne 
• Deltag i konkurrencer 
• Gå på musikalsk skattejagt

INFO:
Søndag 1. september kl. 10-13 på Kulturzonen 
Kulturzonen, Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør.

Det sker på Kulturzonen i august 

Foto: Kurt Pedersen, Am
ager Fotoklub

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

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

Telefon: 3076 0334
www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør

Veteranbiltræf 
Kulturzonens årlige Veteranbiltræf for 
hele familien. Oplev de mange flotte ve-
teranbiler fra 1994 og ældre og vær med 
til at stemme på og kåre de tre flotteste 
veteranbiler. 

Der er levende musik med swingband, 
og vi får besøg af Hepcats swingdansere, 
som viser den originale swingdans Lindy 
Hop fra slutningen af 20’erne og 30’erne. 

I Caféen kan du købe mad og drikke. 
Til veteranbilejerne: Duk op på Nør-

agersmindevej 90, 2791 Dragør på 
plænen mellem kl. 11 og 12. Ingen til-
melding. 

INFO:  
Søndag 25. august kl. 12-16 
Kl. 12.30-14.00 Prøvetur i en veteranbil 
- 30 kr. 
Kl. 12.30-13.15 The Engine Swingers 
spiller swingmusik i absolut topklasse 
Kl. 13.15-13.45 Intro til swingdans med 
Hepcats Copenhagen 
Kl. 13.45-14.30 Tid til en svingom til vo-
res swingband 
Kl. 14.30 Kåring og præmieoverrækkelse 
ved Tårnby Kommunes borgmester Allan 
S. Andersen
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Noget at gå til i august og meget længere endnu

Udstillingscenter Plyssen åbner igen efter ferien lørdag 31. august kl. 13.00.

Læs mere i næste nummer (september) af Tårnby Bladet.

Velkommen.

UDSTILLINGSCENTER

PLYSSEN
AMAGER STRANDVEJ 350, 1. - 2770 KASTRUP

Biblioteket i august
Koncert:

En hyldest til JOHN MOGENSEN
Er du vild med 
John Mogensen 
og hans sange 
fra 70´erne? Så 
gå ikke glip af 
duoen John Mo-
gensen Live.

Forsangeren 
Karsten Loft 
har både John 
Mogensens look, 
stemme og ka-
risma. Sammen 
med pianisten 
Brian Thomsen 

genskaber han den gode feststemning fra dengang, 
og som publikum bliver man straks sendt tilbage til en 
farverig tid, hvor der både var Fut i fejemøget og Noget 
galt i Danmark. Du kan også genhøre To mennesker på 
en strand, Sidder på et værtshus og Nina, kære Nina - 
sange, som vi alle kan nynne med på.
Koncerten foregår på Scenen foran Hovedbiblioteket. I 
tilfælde af dårligt vejr foregår den indendørs.
Tårnby Hovedbibliotek, lørdag 17. august kl. 13-15. 
Gratis adgang uden billet.

En gåtur og en go´ historie
Har du lyst til at komme ud og gå en tur i hyggeligt sel-

skab med 
andre? Så 
kom med, 
når vi går 
en tur ad 
Hjerte-
stien fra 
Vandtår-
net gen-
nem By-
parken til 
Hovedbib-
lioteket.

På biblioteket drikker vi kop kaffe eller te, mens 
Laura Michelsen læser en historie højt.

Mød Rikke Klæsøe kl. 14 ved rundkørslen på Eng-
landsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til 
Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 km lang. 

Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne! 
Fri adgang – uden billetter. 
Torsdag 15. august kl. 14.00. Mødested: Rundkørslen 
ved Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien 
starter. 

Efterårets it- kurser på Tårnby 
Kommunebiblioteker er lige på 
trapperne

Fra mandag 19. august 2019 kan du se og tilmelde 
dig forårets kurser inden for digital læring på Tårnby 
Kommunebiblioteker.  Hvis du ikke nåede at få plads 
på kurserne om it-sikkerhed i foråret, så er der en ny 
runde kurser på vej. 

Af nyheder er kurset om Dit digitale efterliv, hvor vi 
blandt andet kommer ind på hvordan dine pårørende 
kan hjælpe dig digitalt, uden at misbruge dit NemID og 
hvordan de får adgang til dine familiebilleder i skyen og 
din mailkonto, når du dør.

Der er også et kursus om Digitale penge for begyn-
dere hvor du kan lære om MobilePay og appen We-
Share.

Alle taler om podcast, men hvad er det egentlig og 
hvordan finder du podcast, som interesserer dig? Du 
kan tilmelde dig Podcast for begyndere hvis du har lyst 
til at vide mere om, hvad podcast er.

Se hele kursuskataloget på www.taarnbybib.dk el-
ler hent det trykte katalog på ét af bibliotekerne. 

Netværkstedet ... 
... nu kan du også få hjælp til IT om aftenen den første 
torsdag i måneden

Fra september måned holder vi åbent i Netværkste-
det fra kl. 17-19 én gang om måneden. 

Den sene udgave af Netværkstedet vil foregå den 
første torsdag i måneden, det vil sige første gang er 
torsdag den 5. september, hvor frivillige i Netværkste-
det og bibliotekets medarbejdere vil være klar til at 
hjælpe med stort og småt indenfor IT. Hvis dine apps 
driller, mangler du plads på din smartphone eller har 
du brug for hjælp til at fjerne eller installere et nyt pro-
gram, så hjælper vi dig. Vi lover ikke, at vi kan løse alt, 
men vi gør altid et forsøg. Dog skiller vi ikke din pc ad, 
og alt hvad der sker på din enhed er dit eget ansvar. 

Fire skriveworkshops 
v. Anna Arendse Thorsen

Går du med en forfat-
terdrøm i maven? Har 
du et ufærdigt manu-
skript liggende i skri-
vebordsskuffen? Ruger 
du på en romanidé? 
Eller har du bare lyst til 
at skrive?

Hvad end din genre 
eller motivation er, 
så er der plads til 
dig i efterårets fire 
skriveworkshops med 

forfatter Anna Arendse Thorsen, der debuterede i som-
meren 2018 med romanen “Filterløs”. I løbet af de fire 
workshops vil vi gennem skriveøvelser og konkret feed-
back hjælpe hinanden med at spore os ind på vores 
manuskripter og forbedre vores idé- og skriveproces 
- og i sidste ende den færdige tekst. Anna Arendse 
Thorsen vil ikke undervise men sætte rammen for øvel-
ser og feedback og fungere som sparringspartner for 
deltagerne. 
Workshoppene finder sted i Skriveriet sidste torsdag i 
måneden kl. 18-21:
Tårnby Hovedbibliotek, 29. august, 26. september, 31. 
oktober og 28. november. 
Den samlede pris for at deltage i de fire workshops er 
100,- kr.
Billetter kan købes online på www.taarnbybib.dk, eller 
på bibliotekerne i kommunen

De mellemliggende torsdage er der mulighed for at ar-
bejde videre med sit skriveprojekt i Skriveriet.

Skriveriet - arbejd med ord, tekst og 
fortælling
Tårnby Bibliotek ønsker at skabe rum for skrivning og 
sparring om skrivning på biblioteket. I Skriveriet kan 
du hver torsdag arbejde med ord, tekst og fortælling 
og mødes med andre skrivende. Skriveriet holder til i 
møderum 1 og har åbent fra kl. 17-20. For mere info 
om Skriveriet og workshoppene mail til Laura Michelsen 
lnm.hb.uk@taarnby.dk

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 og info
Til de arrangementer, der kræver billet, kan du købe / printe biletten online via 
taarnbybib.dk eller ved personligt fremmøde på Hovedbiblioteket eller på Vesta-
mager Bibliotek.

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

For alle arrangementer gælder at resterende billetter sælges ved 
indgangen.

Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller printes på www.taarnbybib.
dk
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Noget at gå til i august, september og længere endnu

Kørners Kunstkonkurrence 2019
Torsdag 22. august åbnes ’Kørners 
Kunstkonkurrence 2019’ på 
Kastrupgårdsamlingen 
En censureret udstilling med udvalgte kunstværker af 
gymnasieelever fra hele landet udvalgt af bl.a. kunstne-
ren John Kørner. 

Vejen til en karriere som kunstner går igennem 
mange nåleøjer, men at blive udstillet på en censureret 
udstilling på et statsanerkendt kunstmuseum er et 
vægtigt skridt på vejen. Det er netop dette, som bil-
ledkunst- og designelever fra de almene og tekniske 

gymnasier kan opnå ved at indsende værker til udstil-
lingen ’Kørners Kunstkonkurrence’, som er en årligt 
tilbagevendende begivenhed. 

Udstillingen er opstået på initiativ af kunstneren John 
Kørner i samarbejde med Billedkunst- og Designlærer-
foreningen, Undervisningsministeriet, Vejle Kunstmu-
seum og Kastrupgårdsamlingen. 

De deltagende værker er udvalgt af et panel bestå-
ende af Billedkunster John Kørner, Trine Grøne fra Vejle 
Kunstmuseum, Fagkonsulent i billedkunst, design og 
design & arkitektur Bonnie Bay Andersen, Formand for 
Billedkunst-og Designlærerforeningen Line Højgaard 
Porse og Mette Sandhoff Mansa, museumsleder på Ka-
strupgårdsamlingen.

Professionelt kuraterede amatører
Normalt vises der kun kunst af professionelle kunstnere 
på de statsanerkende kunstmuseer, som Kastrupgård-
samlingen. Men i denne udstilling er det netop de uprø-
vede kunstnerspirer fra gymnasierne som rykker ind i 
et professionelt kunstmuseum udvalgt af en professio-
nel kunstner – og det er en af grundene til, at museet 
er en del af projektet. 

- En professionel kunstners engagement er i den 
grad med til at konsolidere fagligheden, og det seriøse 
ved projektet, udtaler museumsleder Mette Sandhoff 
Mansa og fortsætter: 

- På museerne arbejder vi med kulturel identitet. Det 
er vores vision i dette direkte samarbejde med de un-
ge, at de unge tager kunstens verden til sig og - for alt 
i verden - ikke er bange for den. Hvad enten det måtte 
være som udøvende eller som brugere.

Navnet ”Kunstkonkurrence” henviser ikke til, at det 

her er kunstens ”X-factor” – men ikke desto mindre er 
der tildelt præmier til nogle af værkerne. Men alle de 
viste værker er udvalgt som værende af en særlig kva-
litet af de over 200 indsendte bidrag. 

Udstillingen vises fra 22. august til 20. oktober 2019. 
Fernisering torsdag 22. august kl. 16. Alle er velkomne.

Åbent grafisk værksted for børn 
og deres barnlige voksne
Hele sommeren kan man besøge 
Kastrupgårdsamlingen og lave sine 
egne flotte tryk i museets cafe. Her er 
der i forbindelse med den nuværende 
særudstilling ’GRAFIK GRAFIK GRAFIK’ 
opstillet et grafisk værksted til fri 
afbenyttelse for familier
Hvis nu man er blevet mere end overordentligt inspi-
reret efter at have set museets særudstilling ’GRAFIK 
GRAFIK GRAFIK – Kastrupgårdsamlingen 40 år”, så kan 
man lade den inspiration få frit løb i museets café. 

Her er der opstillet et gratis grafikværksted til fri 
afbenyttelse. Her kan man trykke løs med kartoffeltryk 
og andre nemme og sjove små tryk-teknikker. Dermed 
kan man få en fornemmelse for det grafiske håndværk 
bag de store mestres værker. Selv Asger Jorn trykte 
med kartofler – så der er god grund til at prøve det 
af. Øvelserne skifter henover sommeren – så man kan 
sagtens komme igen af flere omgange.  MEN PAS PÅ! 
Der er udpræget fare for at få pletter på tøjet og, at 
man får lyst til at lave mere derhjemme.

Kunstform og håndværk
Sommerens særudstilling er en præsentation af Ka-
strupgårdsamlingens egen samling i anledning af 
40-året for statsanerkendelsen af museet. Kastrupgård-
samlingens fokus på grafik er et særkende for sam-
lingen – og selvom betegnelsen ”grafik” dækker over 
kunst som udelukkende er trykt, så rummer grafikken 
meget forskellige teknikker som fascinerer. Træsnit, 
linoleumssnit, kobberraderinger, silketryk, litografi er 

de overordnede genrer, men herunder udfordrer og ud-
vikler kunstnerne teknikker i et væld af farver, former 
og materialiteter. På udstillingen vil man både kunne 
opleve og fordybe sig i motiver af nogen af de bedste 
kunstnere inden for de sidste 80 år, men man kan også 
udforske selve håndværket og teknikker på tværs af tid 
og motiv.

Info:
Værkstedet er (mest) for børn og deres voksne. Det er 
åbent i museets åbningstid hele sommeren og helt 
indtil den nuværende særudstilling lukker 29. sept. Og 
husk: Det er altid gratis at besøge Kastrupgårdsamlin-
gen.

På udstillingen kan man opleve 24 værker af gymna-
sielever fra hele landet. Alle centreret omkring temaet 
”Papir”. Pressefoto.

Ved ferniseringen kan man møde hele dommerkommi-
teen og der vil være mulighed for at få John Kørner til at 
signere bogeksemplarer og plakater. Pressefoto.

Læs mere om arrangementet 
på Kastrupgård 

på side 35



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET A
U

G
U

ST 2
0

1
9

 2
7

Vi deltog igen i år i 
Stjerner i Natten. 
Vores bod var utrolig 
populær - for børnene.... 
der kom 137 børn forbi 
boden for at gætte hvor 
mange bolcher, der var i 
glasset. 
7 gættede rigtigt (52).

Se de glade vindere her.

  

LOKALAFDELINGEN 
KASTRUPVEJ 324 . TLF. 21 70 05 16         . 

KONTORTID:                                                                                                                            
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12 

www.aeldresagen.dk/taarnby 
aeldresagen.taarnby@mail.dk 

Facebook: Ældre sagen tårnby

MOBILPAY: 35267

   TÅRNBY...

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

SORG- OG LIVSMODSGRUPPE
Ny opstart mandag den 9/9 kl. 14.30-16 på  
biblioteket Camillevej, nye deltagere bedes  
kontakte Lissi Bak Pedersen på tlf 22 15 60 29 
eller Ældresagens kontor på tlf 21 70 05 16.

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

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

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

Pilates, Amagerhallen, • Strikke- 
café, Postkassen • Svømning, 
Kastrup svømmehal • Søndags- 
café, Postkassen • Tablet-kursus, 
Postkassen • Tirsdagsklub, 
sang/kortspil, Postkassen • Vandring, 
røde port ved Ugandavej • Ture •  
Rejser • Foredrag /musik • Besøgs- 
tjeneste • Spisevenner • Gåvenner 
Læs meget mere om vores arrange- 
menter (tid og sted) på hjemmesiden 
www.aeldresagen.dk/taarnby eller 
ring til kontoret. 

DIGITAL ARV … HAR DU STYR PÅ DEN?

… er temaet i IT-caféen i august. Tirsdag den 20. august kl. 14-16 
gennemgår vi nogle af de forhold, du bør overveje i forbindelse at det 
gode helbred og livet ikke varer evigt – og dermed hvilken situation 
dine nærmeste kommer i.

Emnerne vil bl.a. være E-boks, Behandlingstestamente, 
Fremtidsfuldmagt og brugen af NemID.

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

KALENDEREN:
IDÈ-CAFEEN  
har mødedato mandag d. 19. august og derefter hver 
mandag i lige uger i Postkassen, 1. sal.
Det LOKALE NYHEDSBREV 
ser snart dagens lys. Hvis man vil modtage vores 
LOKALE NYHEDSBREV – ret henvendelse til kontoret 
med oplysning om medlemsnr. og email-adresse.

Whist-holdet spiller hele sommeren om tirsdagen.  
Er du interesseret kontakt b.ziebell.j@gmail.com

 I KAN SE ALLE VORES AKTIVITETER PÅ VORES HJEMMESIDE.

August 2019

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

Har du lyst til at gøre en forskel ? 
Du glæder andre - og gør samtidig noget for dig selv! 
Meld dig som “skubber” til en plejehjemsbeboer 
i kørestol - kør ud i det danske sommervejr med 
beboeren, der – alt efter din hastighed – får vind i 
håret. 
Vi skubber en gang om måneden på de forskellige 
plejehjem i Tårnby Kommune. 
Ring til Jytte på tlf. 5357 2307.

Bent Have stopper i bestyrelsen pr. 1.9.2019 
og suppleant Bente Olofsen indtræder på posten 
indtil årsmødet i marts 2020.

Vi takker Bent for det utroligt store og engagerede 
arbejde indenfor mange områder, som han har udført 
i mange år.

Andelslandsbyen Nyvang

Torsdag den 05. september 2019
tager vi til Andelslandsbyen Nyvang
Vi mødes ved Postkassen kl. 9.00 og 
kører samlet i bus til Holbæk med afgang 
kl. 9.30
Når vi ankommer til landsbyen, får vi en 
guidet rundtur (varighed ca. 1½ - 2 timer) 
så husk de gode sko.
Det er muligt at komme rundt med rol-
lator. Når rundturen er slut, er det tid til 
lidt frokost.
Der er mulighed for at købe mad og 
drikke på traktørstedet i landsbyen, eller I 
kan selv medbringe madkurv og drikke-
varer.
Vi forventer at køre hjem kl. ca. 14.00.
Da Ældre Sagen Tårnby sponsorerer 
bussen, kan denne tur
gøres for kr. 150,00 pr. person. 
Min.25/Max.50 deltagere
OBS!! TILMELDING OG BETALING 
SENEST 15. AUGUST
Tilmelding: Kontoret Kastrupvej 324, 
2770 Kastrup, eller 
mail: aeldresagen.taarnby@mail.dk
Betaling overføres til 
Danske Bank Konto 4183 
4183098047 eller
MobilPay 35267

JULETUR TIL LÜBECK
med Skan rejser

Tirsdag den 3. december 2019 
kl. 6.30
Pris kun kr. 199,-
Vi kører fra Postkassen kl. 06.30 til 
færgen Rødby/Puttgarden.
Fra Puttgarden køres til Lübeck, hvor 
der er 3 timer til at opleve den hyggelige 
Hansestads julemarked.

På vejen hjem køres til Bordershoppen, 
hvor du kan købe ind til julen. Opholdet 
her er 1 time.

Minimum deltagerantal er 78, men så får 
vi også vores egen bus.
Tilmelding senest 1. oktober 2019
til kontoret Kastrupvej 324, 
2770 Kastrup, eller 
mail: aeldresagen.taarnby@mail.dk   

Betaling: 
Danske Bank Konto 4183 
4183098047 eller
MobilePay 35267

Husk at skrive dit navn og det arrange-
ment du vil deltage i.
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Gudstjenester
August    
Søndag 4. 7. s.e. trin. Luk. 19, 1-10 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 11. 8. s.e. trin. Matt.7, 15-21 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 18. 9. s.e. trin. Luk. 16, 1-9 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 25. 10. s.e. trin. Matt. 5, 20-26 kl. 10.00 Martin Herbst

September    
Søndag 1. 11. s.e. trin. Luk. 19, 1-10 kl. 10.00 Julie Aaboe

Til kommende 
konfirmander og mini-
konfirmander

Minikonfirmander efteråret 2019
Børn, som går i 3. klasse i skoleåret 
2019/20 på Kastrupgaardsskolen og 
Korsvejens Skole inviteres hermed til 
minikonfirmandundervisning. 
- For 3. klasserne på Kastrupgårdsskolen: 
Mandag kl.14-15.30. Første gang 9. sept. 

- For 3. klasserne på Korsvejens Skole: 
Onsdag kl.14-15.30. Første gang 11. sept.

Begge hold afsluttes i december. Det er 
gratis at deltage. Børnene hentes på skolen, 
når deres sidste time er slut og følges over i 
kirken af minikonfirmandlærer Lone Madsen.
Der kommer også undervisning for 

minikonfirmander 
efter jul for 
3.e og 4.e på 
Kastrupgårdsskolen.
Tilmelding www.
korsvejskirken.
dk.  Eventuelle 
spørgsmål kan rettes 
til sognemedhjælper 
Lone Madsen lone@
korsvejskirken.dk

Konfirmander 2019-2020
Indskrivning for konfirmander, som skal 
konfirmeres i 2020 foregår elektronisk på 
www.korsvejskirken.dk 
Udfyld med oplysninger om konfirmanden og 
med forældrenes tilsagn. 
Tilmelding skal ske inden 1. sept. 2019. 

Tirsdag 10. september kl. 17.00 skyder vi 
konfirmations-
forberedelsen 
i gang med en 
velkomstgudstje-
neste for 
konfirmander 
fra både 

Kastrupgårdsskolen og Korsvejens Skole og 
deres familier.

Aktiviteter - August

Berømt klavertrio gæster 
Korsvejskirken
Vi er meget stolte over at kunne præsentere 
Eskær-trioen, som vil spille Schuberts 
klavertrio i Es-dur i 
Korsvejskirken. Der er fri entre, og enhver 
er hjertelig velkommen. Efter koncerten er 
der reception
Lørdag 17. august kl. 17

Drop Ind Dåb – Noget for DIG?
Da Skelgårdskirken sidste år i september 
slog dørene op for ”Drop Ind Dåb”, i 
samarbejde med bla. Korsvejskirken, var 
spændingen til at føle på. ”Hvor mange ville 
der mon komme”, og ”ville der overhoved 
komme nogen for at blive døbt”, var nogle 
af de spørgsmål, der meldte sig hos de 
medvirkende præster. Så da vi, præcis kl. 
13, lukkede dørene op og fik skrevet de 
første 23 op inden for den første time var 
der sommerfugle i maven.

26 mennesker kom ind fra gaden for at 
blive døbt den eftermiddag. Nogle kom fra 
nabolaget, andre fra København, ja helt 
fra Odense kom en enkelt familie. Der kom 
både forældre med børn, som ikke havde 
nået at få døbt børnene mens de var små, 
der kom et par unge, der ønskede at blive 
døbt, fordi de synes det ”føltes rigtigt”, en 
kommende konfirmand, en hel familie som 
blev døbt i fællesskab, og en farfar med 
sit barnebarn. En enkelt kom alene med en 
livslang tro, men med et fjernt forhold til 
kirken, og en sidste med en veninde. 

Kort sagt et bredt udsnit af den danske 
befolkning. Alle med det til fælles, at de 
ønskede at knytte sig tættere til kirken. Og 

alle med det til fælles, at de havde troen på 
og ønsket om at komme tættere på det som 
vi kalder Gud, ved at lade sig døbe ind i den 
kristne kirke.  Det var en dejlig dag. 
Alle fik en samtale med en af præsterne 
hvorefter man, når papirerne i mellemtiden 
var blevet lavet, kunne gå op og blive døbt 
med det samme. Det blev til mange gode 
samtaler om troen og om livet, og om de 
gode og dårlige erfaringer med begge. 
Det blev også til samtaler hvor man satte 
spørgsmålstegn ved noget af det vi læser i 
biblen, hvor vi talte om tvivl og om der kun 
var en rigtig måde at tro på. Og det blev 
til samtaler om hvorfor det føltes rigtigt at 
komme og blive døbt lige denne dag. 
 
Efter dåben delte vi et glas og ønskede 
tillykke. Stemningen var høj og det var en 
stor oplevelse at medvirke som præst, og 
bevægende som menneske, at se hvor glade 
alle var da de gik fra kirken. 

Så nu gør vi det igen: Søndag 1. september 
kl. 13 i Kastrup Kirke. Præster fra 
provstiets kirker medvirker.

Måske det er noget for dig eller en du 
kender? Følg med på Korsvejskirkens 

hjemmeside eller besøg Facebooksiden 
Drop-Ind dåb/Amager. Der kommer mere 
information når tiden nærmer sig.
 

Julie Aaboe
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Kontakt  

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

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

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

Kordegn: 
Britt Marie Övermyr  
Tlf. 3251 7424 • bmo@ km.dk  
Kirkekontorets åbningstider: 
Mandag-torsdag kl.10-13.
Torsdag tillige kl. 15-18.
Lukket fredage i august måned.  

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

Menighedsrådsformand: 
Jessica Hjortlund.  Tlf. 3141 6030.

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

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

 

September

Musik-andagt – En tid til eftertanke 
v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Tirsdag 3. september kl. 10.00

Caminoen v. Lars Pedersen 

Med udgangspunkt i en pilgrimsvandring 
på den berømte Camino Francés fra Saint 
Jean Pied de Port i Frankrig til Santiago 
de Compostela i Spanien, fortæller Lars 
Pedersen om sin indre rejse fra en opvækst 
i trygge rammer via en mørk periode med 
stress og dyb depression og tilbage til lyset 
og et normalt liv igen.
Efter oplæsningen vil der være mulighed for 
kommentarer og spørgsmål.
Korsvejstræf onsdag 4. september kl. 14.00
 
Prædikenværksted 
v. Julie Aaboe
Torsdag 5. september kl. 12.00

Drop-ind-dåb
Drop-Ind dåb retter sig mod dig, som aldrig 
blev døbt, men som ønsker at være med 
i det kristne fællesskab og medlem af 
Folkekirken. 
I én og samme arbejdsgang kan du indskrive 
sig til dåb, have en samtale med en præst 
og blive døbt. Alt du skal medbringe er 

billedlegitimation.
Drop-in-dåb/Amager er et samarbejde 
mellem kirkerne i Amagerland provsti. 
Præster fra provstiets kirker medvirker og 
fra Korsvejskirken er det sognepræst Julie 
Aaboe.
Søndag 1. sept. kl.13.00 i Kastrup Kirke
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
PLYS og GRISLING i Kirke
Det var søndag morgen i Hundredemeter 
skoven.
Uglen læste, Kængu havde taget 
Kængubarnet i bad, Ninka Ninus havde 
travlt med at vande sine gulerødder, 
Tigerdyret var på spring, for det er det, 
Tigerdyr er bedst til, og Æslet havde nok 
i sine egne triste tanker.
”Hvad skal vi lave, Plys?” spurgte 
Grislingen.
”Vi kunne jo gå i kirke” sagde Plys.
”Der kommer vist ikke så mange”, sagde 
Grislingen.
”Men hvis vi kommer, så er der jo os”, 
svarede Plys.
Så gik de af sted.
Da de kom derhen, var der nu alligevel 
en del mennesker, og der var også et lille 
barn, der skulle døbes.
Grisling sagde lidt bekymret: ”Bare 
præsten nu ikke skælder ud, det er der 
vist nogen, der gør.”
”Det skal nok gå”, sagde Plys.
Og det gjorde det. Det gik faktisk ret 
godt! 
Præsten talte om, at alle mennesker var 
gode nok for Gud.

Og det lille barn græd ikke ret meget, 
selv om hun fik vand i håret. (Det brød 
Grislingen sig i hvert fald ikke om).
De fik også en kiks og lidt vin, men 
Plys var nu skuffet over, at der ikke var 
honning til kiksen.
”Men ellers var det da meget godt”, sagde 
Plys.
”Ja”, sagde Grisling, ”Det er bare trist, at 
der ikke er så mange babyer, der bliver 
døbt længere, det har jeg hørt Uglen sige, 
og den er jo så klog”.
”Ja”, sagde Plys, ”det forstår jeg ikke”.
”Godt nok er jeg en bjørn med en meget 
lille forstand, men det er da rart at høre, 
at man er god nok, som man er”.
”Det er bare svært at tro på”, sagde 
Grisling.
”Nåe, det ved jeg nu ikke”, sagde Plys. 
”Og Uglen siger også, at der er flere, der 
tidligere har meldt sig ud, der melder 
sig ind igen, så måske går det slet ikke 
så skidt! Der var i hvert fald mange i 
dag. Men de skulle nu overveje det med 
honningen”.
”Måske skulle vi tage de andre med en 
anden gang”, foreslog Grisling. ”F.eks. 
Æslet, den kunne måske blive lidt 

mere glad, og så er vi også sikre på, der 
kommer nogen”, sagde Grislingen.
”God idé”, sagde Plys.

Ida Nielsen

Gudstjenester

August
Søn 4. Højmesse 7.s.e.trin.     10.00 Risum
Tors 8. Aftengudstjeneste      19.30 Nielsen
Lør 10. Dåbsgudstjeneste      10.00 Nielsen
Søn 11. Højmesse 8. s.e.t.     10.00 Risum
Lør 17. Dåbsgudstjeneste      10.00 Nielsen 
       16.00 M. Hansen
Søn 18. Højmesse 9.s.e.t.     10.00 Nielsen
Lør 24. Dåbsgudstjeneste     13.00 Risum
Søn 25. Højmesse 10. s.e.t.      10.00 M. Hansen
Lør 31. Dåbsgudstjeneste     10.00 Risum

September
Søn 1. Højmesse 11.s.e.t.     10.00 Risum

Mødestedet... 
... er åbent en gang om ugen.
Du er velkommen til at kigge ind til et hyggeligt og uformelt 
samvær med andre. Alle er velkomne. Kaffe/brød kan købes.
– i Sognegården hver tirsdag fra kl. 13.00-16.00
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AUGUST 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 august mødes netværksgruppen:
Torsdag 8. august kl. 19.30 til aftengudstjeneste 
med ”Ønskekoncert”, hvor kirkegængerne selv 
vælger salmerne.
Søndag 18. august kl. 10.00 til gudstjeneste 
med efterfølgende ”Havevandring” i Vestre 
Bygade 19. Hvis den danske sommer sviger, 
trækker vi indenfor.
                              
Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 torsdag 15. august kl. 10.30 
ved Karsten M. Hansen.                                                                              
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Fredag 16. august kl. 10.30 ved Ida Nielsen.                                                                              
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.   
Gudstjeneste på psykiatrisk Center Amager, 
Digevej 110, onsdag 14. august kl. 13.00 og 
onsdag 21. august kl. 11.00 og 13.00 i ”cafeen” 
overfor afsnit B”. Ved Desireé Risum.

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… er slut for denne gang, men vi mødes igen 
til efteråret. 

Babysang foregår i Tårnby Kirke seks tirsdage 
kl. 11.00, hvor vi igennem sang, leg og dans 
lærer nogle børnesange – og salmer. Det varer 
ca. en time hver gang inkl. en kaffepause. Det 
er gratis at deltage i babysang.

Vil du vide mere, så kontakt Ida Nielsen på 
idni@km.dk eller 3251 4186

Næste hold starter 8. oktober kl. 11.00. 
Eller se billederne fra sidste hold på vores 
hjemmeside.

Børnegudstjeneste
Gudstjenestenterne lørdag 3. august kl. 10.00 
og lørdag 10. august kl. 10.00 vil begge være 
tilrettelagt for mindre børn. 

Alle er velkomne, også selv om man ikke skal 
til dåb.

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,  
Gemmas Allé 100.
Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen: 
happ1606@gmail.com 
www.fdfkorsvejen.dk
                                                                                                         
Kirkebil
Kirkegængere, der har svært ved at komme til 
gudstjeneste eller til kirkelige arrangementer 
ved egen hjælp, kan bestille kirkebil og 
således blive afhentet på deres bopæl og 
blive kørt hjem igen efter gudstjenesten 
eller arrangementet. Hvis man har behov 
for at benytte kirkebilen, skal man ringe til 
kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest kl. 12 
sidste hverdag, før man skal bruge den.

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

Foto af årets konfirmander i 
Tårnby kirke
I Tårnby bladets juli-udgave bragte Tårnby 
kirke et opslag med alle årets konfirmand-hold. 

Separat-foto kan købes på fotopapir i A4-
format hos Tårnby Bladet for 20 kroner pr stk. 

Se opslaget med foto i stort format på www.
taarnbybladet.dk, hvor holdene er mærket 
med et nummer. Ring så og bestil billedet, så 
kontakter vi dig, når vi i løbet af kort tid har 
billedet klar. 

Du kan også maile til os.

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.

KONFIRMANDERNE I TÅRNBY KIRKE FORÅRET 2019
Dette opslag eller et enkelt hold kan købes for 20,- kroner i flot 4-farve tryk på glittet hhv. A3 eller A4 papir hos Tårnby Bladet. Ring 32 509 290 og bestil (se nr. ved hold) og foto ligger klar til afhentning. Vi kan også levere det enkelte konfirmand-hold på A4 i tilsvarende kvalitet.

K3

K2

DIS2

ID2

ID1

K1

DIS2
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kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Drop-ind dåb  
1. september kl. 13 - 17
Kastrup kirke åbner dørene for 
Drop-ind dåb! 

Har du gennem længere tid 
ønsket dig at være døbt? 

Blev du opfordret til at være 
fadder? 
- men havde ikke dåbsattesten i 
orden? 

Ville I gerne døbe jeres børn! 
- men havde I ikke lyst til 
at holde den helt store fest? 

Drop-ind dåb er for dig, som 
aldrig blev døbt, men som 
ønsker at være med i det kristne 
fællesskab og medlem af 
Folkekirken.  

I én arbejdsgang kan du indskrive 
dig til dåb, have en samtale med 
en præst og blive døbt. Alt, hvad 
du behøver at medbringe, er 
billedlegitimation eller for børn en 
underskrift fra den forældre, der 
måske ikke kan være med. 

Drop-ind dåb Amager finder 
sted 1. sep. kl 13-16 i Kastrup 
Kirke, Kastruplundgade 5, 
2770 Kastrup, hvor præster og 
kordegne står klar. 
Tag gerne familie og venner med. 
Mere info på Facebook: Drop-Ind 
dåb/ Amager 
 
Drop-ind dåb på Amager er et 
samarbejde imellem kirkerne 
på Sydamager.  

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. 
Annette J. B. Hansen leder slagets gang. Vi glæder os til at møde dig 
og dit barn. 

Vi starter den ny sæson onsdag 4. september, og mødes hver 
onsdag kl. 16.30 til 17.15, og slutter med lidt frugt for dem,  
der har lyst. 

Tilmelding til Grethe Hamborg på grbh@km.dk.

KB Sognepræst  
Susanne Worm 
Steensgaard - orlov

Sognepræst  
Susanne Freddin 
Skovhus - vikar

Træffes på Tlf. 2367 
4237
 
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
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Det sker også i  
Kastrup kirke

AUGUST
Søn. 11. aug. kl. 10 Elizabeth 
Laursen

Søn. 18. aug. kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen

Ons. 21. aug. kl. 15-17 
Konfirmandindtegning, 
Kastrup sogn

Tors. 22. aug. Kl. 15 for 
Steinerskolen

Søn. 25. aug. kl. 10 Susanne 
Worm Steensgaard
Søn. 1. sep. kl. 13-17 Drop-ind 
dåb

Start:

Ons. 4. sep. Kl. 16.30 – 17.15 
Start: Musikalsk-rytmisk 
legestue

Tors. 5. sep. Kl. 17-19 Start: 
Noas Ark for børn fra ca. 4 år

Fre. 6. sep. Kl. 10 Start: 
Babysalmesang

Andagt hver onsdag kl. 12

Højmesse hver søndag kl. 10

Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden: www. 
Kastrup-kirke.dk

Kastrup Menighedspleje 
hjælper, hvis der er behov, 
blandt andet med Julehjælp. 
Bidrag modtages med tak, og 
kan indbetales til BankNordik 
reg.nr. 6506 konto 3052994208.
 

Syng dig glad!

Så sejler Noas Ark ud igen
Vi sejler ud i efteråret med vinden i ryggen og bladene om ørerne. Vi glæder os til at se gamle som nye 
besætningsmedlemmer, når vi skal hygge os med en god historie, legobyggeri og nogle gode sanglege. 

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

Start torsdag 5. september kl. 17 - 19  
i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej 1

I september starter et nyt tiltag 
i Kastrup Kirke, som træder i 
stedet for Torsdagstræf, der 
holder pause på grund af 
lidt ringe fremmøde sidste 
sæson.

Vi vil forsøge med nogle 
eftermiddage hvor vi, med Niels 
Henrik Jessen som leder, synger sammen efter nye og 
gamle salmebøger, højskolesangbogen osv.

Niels vil til hver eftermiddag vælge nogle sange med et fælles emne, fx årstider eller 
højtider og prøve at blande kendt og mindre kendt.

Desuden vil der være fri sang efter de deltagendes ønsker.

Der vil blive serveret lidt koldt at drikke og snacks.

Arrangementerne finder sted den næstsidste torsdag i måneden fra kl. 16 til ca. 17.30. 
I efteråret bliver det følgende datoer: 19. september, 24. oktober og 21. november.  
Vi springer december over og starter igen i januar.

Jeg håber at se mange sangglade personer til arrangementerne.
Niels H. Jessen



3
4

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 A
U

G
U

ST
 2

0
1

9

Programmet for dagens festligheder starter kl. 14.30 med velkomst, derefter vil dagen byde på forskellige  
aktiviteter, boder og optrædener der afspejler en del af de mange tiltag der foregår i vores kirke

INVITATION 
til 30 års fødselsdag

SkelgårdsKirken fejrer 30 års fødselsdag 
 lørdag den 31. august kl. 14.30 og søndag den 1. september kl. 9.00

Eksempler fra dagens program;
Morgensangsgruppen og SangCafeen byder op til  
fællessang
Salmer og sanser ved Karen Giødesen
SAS koret giver en kort koncert
Fortællekredsen har historier om kirken gennem tiden
KirkeYoga inviterer til bevægelse
Sorggruppen tilbyder plads i samtalesofaen
Hele dagen vil der være Boder med kaffe og kage,  
Børne- og Juniorklubben sælger bl.a. bogmærker, 
Sognemedhjælper Nicole inviterer dig til “Mal din tro” 
osv.

kl. 17.30 er der reception med taler og  
kåring af Anekdote vinderen 

I kirkebladet blev der opfordret til at skrive en anekdote.  
Der var to kategorier; 
1. Skriv en sjov, skæv eller alvorlige anekdote om Skel-
gårdskirken 
2. Skriv en livsfortælling, hvor Skelgårdskirken har haft en  
afgørende betydning i dit liv. 

Bedømmelseskomiteen , som præmierer den bedste anekdote eller 
livsfortælling med 1.000 kr., består af provst Poul Bo B. Sørensen og
redaktør af Tårnby Bladet Terkel Spangsbo samt yderligere et medlem.

kl. 18.00 Stor festmiddag
Deltagelse i festmiddagen kræver tilmelding, skriv eller 
ring til kirkekontoret på mail:skelgaards.sogn@km.dk 
eller 3253 7744 senest den 20. august

Pris kr 80 pr. person

Søndag den 1. september er der Højmesse kl. 10.00 
og for de mindste har KFUM Vestamager arrangeret et 
forhindringsløb der starter kl. 9.00

Se www.skelgaardskirken.dk for yderligere oplysninger 
når vi nærmer os den store dag. 

SKELGÅRDSKIRKEN     SINDINGVEJ 9    2770 KASTRUP   (Indgang: Ugandavej 111)

Vi ser frem til en festlig dag

VEL MØDT
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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

Jane Andersen, der udstiller i august og september, er 
indfødt amar’kaner
At tegne og male har altid været en del af hendes liv, si-
den hun for mange år siden begyndte at tegne med kridt 
og male akvareller. Senere gik hun over til næsten udeluk-
kende at male med akryl på lærred.

Motiverne kommer fra mange rejser og naturoplevelser, 
hvor især vandringer i bjergene har givet inspiration til 
både farver og fantasi og – som Jane siger – er hvert billede 
en lille del af hende selv.

Billedudtrykket kan være både abstrakt og figurativt og 
ud over akrylmalerier maler Jane også ikoner på både lær-
red og træ.

Jane er autodidakt og har desuden gennem årene delta-
get i mange kurser, ligesom hun har haft adskillige udstil-
linger på Amager og i Københavnsområdet. 

Vil du vide mere om Janes kunst, er du velkommen til at 
se udstillingen i kirken eller gå ind på hendes hjemmeside 
www.galleri-jane.dk eller på Instagram.
Skelgårdskirken august og september.

Nye billeder i Skelgårdskirken Gensyng Kims sange
Takket være en generøs donation på 6000 kroner fra Tårnby 
Bladet sidste sommer, er det muligt for Kastrupgårdsamlin-
gens Venner at indbyde alle til åbent hus koncert.

Det er bandet Gensyng, der har haft stor succes med at 
fortolke Benny Andersens sange, der nu prøver kræfter med 
Kim Larsen.

Gratis adgang. Tag 
familie, bekendte og 
venner med.

Der vil være åbent 
på museet, et ‘værk-
sted’ for børn, mu-
lighed for at gå på 
opdagelse i museet, 
høre mere om Ka-
strupgårdsamlingens 
Venner, købe kaffe og 
kage, øl, vin og vand i 
cafeen.

INFO:
Kim Larsen Koncert søndag 18. august kl. 14.00 på 
Kastrupgård. Ingen tilmelding.
Koncerten finder sted i Stakladen

OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 
10.00
Sommerferie indtil Mini-brunch 5. september

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.15.
Banko fredag 16. august
Banko fredag 23. august
Banko fredag 30. august

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 
kaffe, kage, øl, vin og sodavand.
Se Tårnby kommunes info-annonce s. 8

Solgården
Solgården er et mødested for friske, raske 
folkepensionister og ægtefælle/samleverske, 
bosiddende 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 udflugter 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 info-annonce s. 8

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: f.eks. Siddedans, seniordans og 
Edb, knipling, 3-D kort, billard, gåture og folkedans. 
frimærker, gymnastik, fællessang og petanque, 
Pilehavekoret og gymnastik for krop og hjerne. 
Kom gerne på besøg til en kop kaffe i køkkenet. 
Se Tårnby kommunes info-annonce s. 8

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Cafémøder med foredrag, musik, film og banko.  Vi 
mødes kl. 14 – 16 i Foreningscentret, Postkassen, 
lok. 1. Tilmelding to dage før: Lizzie Gylstorff, 6170 
1961 / Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785.
Sund motion på Hjertestien. Info: Inge-Lise Adel-
hardt, 2883 4785 / Asbjørn Rasmussen, 2279 
5818. Næste gang 18. august kl. 11. Fra vandtårnet 
på Englandsvej.
Første cafe-møde efter sommerferien: hygge og 
bankospil. 9. september kl. 14 i Postkassen.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Foreningen holder ferie og mødes igen 23. sep-
tember.

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 onsdag 
kl. 13-14.
Frokost, banko og lotteri. Torsdag 15. august kl. 13 
i Postkassen. Obs. tidspunkt. 

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 
”At leve med Anoreksi-monstret” En mor og datter 
fortæller. Onsdag 28. august kl. 19-21 i Daghøjsko-
len, Peter Lykkes Vej 63.

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriks-
vej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 
9061
Sommerferie indtil 20. august.      

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk 
Sommer og Stavgang – en herlig cocktail 
af frisk luft – motion og socialt samvær. 
Kom og nyd det hver mandag kl. 10-11  ra 
parkeringspladsen, plejehjemmet Løjtegårds-
vej.
Eller hver torsdag kl. 10-11 fra Dragørs Ak-
tivitetshus, Wiedergården 2.
Begge steder: 4 eller 2 km, ingen tilmelding. 
Stavsæt kan lånes/ købes. Info: Jane  Piasecki 4041 
0868 eller jane@piasecki.dk

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby.
Ferie i august.
Landsindsamling søndag 8. september hvor også 
frivillige fra vores lokalafdeling vil Samle ind un-
der mottoet “Venner og familie mod sclerose”.

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

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

Ældre sagen 
Se foreningens egen annonce side 27

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - August 2019
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

A
U

Så har vi det perfekte fritidsjob, 
studiejob eller deltidsjob til dig 

Jobbet som omdeler er et af de mest 
fleksible, der findes. Det er også et 
af de få jobs, hvor du får frisk luft 
og motion, mens du tjener penge. 
Eneste krav er, at du er fyldt 13 år. 

Læs mere på blivomdeler.nu
– eller ring til os på 70 10 40 00.
Vi søger omdelere i dit nærområde!

Trænger 
du til 
motion, 
frisk 
luft og 
penge?

1. Du bestemmer selv, 
hvornår på dagen du vil arbejde 

2. Du kan arbejde fra 2 timer og 
op til 4 dage om ugen

3. De pakkede reklamer og aviser 
leveres hos dig – klar til omdeling

4. Du arbejder i dit nærområde

5. Faste omdelere under 18 år 
optjener point til vores gaveshop

Masser
af fordele

www.blivomdeler.nu

Rugbyklubben Speed inviterer til 
rugby i verdensklasse i Travbanepar-
ken med 43 hold fra syv forskellige 
europæiske lande

RUGBY-STÆVNE

Syvmandsrugby, også kaldet rugby se-
vens eller 7s, er kendt for sin høje un-
derholdningsværdi og for turneringer 
i festlige miljøer for både spillere og 

tilskuere. Korte, intense kampe spillet 
i højt tempo fyldt med lange afleve-
ringer, umenneskelige retningsskift, 
taklinger og sprint.

På verdensplan vokser Syvmands-
rugby og ved OL i Rio i 2016 var 7s for 
første gang på det olympiske program. 

Syvmandsrugby bliver spillet med 
en almindelig størrelse rugbybane, 
men hvor der i klassisk rugby er 15 

spillere på hvert hold, er der i syv-
mandsrugby kun syv spillere på hvert 
hold.

Et stævne, tre niveauer

- Copenhagen Scandinavian Open 7s 
hos Rugbyklubben Speed, hvor hold i 
alle niveauer er tilmeldt i de tre tur-
neringer, kvinder, mænd og oldboys, 
så der er saft og kraft til en festlig 
weekend, lover Henning Pihl-Morten-
sen, der er formand for Rugbyklubben 
Speed.

- Stævnet vokser år for år. Ikke kun 
hvad angår holdtilmeldinger, men 
også med alt omkring selve stævnet. 
Vi får flere og flere boder med forskel-
lig mad og drikke. Aftensmaden er i år 
bestilt udefra, og vi forventer derfor, 
at maden bliver endnu bedre, siger 
Henning Pihl-Mortensen. 

I almindelig rugby varer kampe 80 
minutter, mens en syvmandskamp kun 
varer 14 minutter. 

-Det betyder, at kampene bliver 
spillet i højt tempo og ofte med man-
ge scoringer på kort tid, hvilket giver 
stor underholdningsværdi. 

- Når man vælger at gå til et se-
vensstævne, vælger man samtidig at 
se mange kampe på en dag. Mellem 
kampene kan man gå hen og spise og 
efterfølgende gå ud og se en ny kamp. 
Man kan sammenligne det lidt med at 
gå til festival, hvor hele dagen er en 
stor fest med forskellige oplevelser.

Speeds formand Henning Pihl- 
Mortensen glæder sig til en stor 
rugby weekend.

HISTORISK
Historisk og underholdende turnering
Stævnet er blevet afviklet hos Speed siden 1987. 
Turneringen startede i 1982, de første fem år rykkede 
begivenheden rundt mellem skandinaviske klubber, før 
det endte i Speed regi.
I 2018 vandt Hundested Spurs herreturneringen, mens 
Polish Girls vandt kvindeturneringen. 

Aftenfest
Lørdag aften spiller bandet Party Royale op til den store 
fest, hvor op mod 800 mennesker forventes at deltage. Det 
koster ingenting at deltage i festen.

-Sidste år fik Bandet Party Royale taget til at løfte sig i 
festteltet, og der var ikke plads til alle. Derfor er der i år 
udvidet med et ekstra telt, så alle kan være med, siger Hen-
ning Pihl-Mortensen. 

Desuden vender Viking games tilbage. Her kan alle spil-
lere og tilskuere, der ønsker at blive udfordret til deres 
yderste på både styrke og forstand, deltage. 

Vært for Nordens største rugbystævne 

INFO:
Copenhagen Scandinavian Open Syvmandsrugby hos 
Rugbyklubben Speed, Travbaneparken, Løjtegårdsvej
Lørdag 10. august fra kl. 12.00
Søndag 11. august fra kl. 10.00 
Bandet Party Royale spiller til fest lørdag aften
Gratis adgang for tilskuere.

Der loves fuld koncentration og 
masser af aktion, når Speed afvikler 
Copenhagen Scandinavian Open 7s i 
Travbaneparken. Foto Daniel Storch.
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Styrkeløfterne i europæisk medaljeregn
Tårnby Styrkeløfter Klub hentede 10 guldmedaljer, 3 sølvme-
daljer og 2 bronzemedaljer ved EM Master i Rumænien.

I Master 1 kategorien tog Morten Rasmussen guld i 66 kg 
klassen i både squat, bænkpres og dødløft. Morten løftede sam-
menlagt 567,5 kg, som var dansk rekord med hele 91,5 kg, samt 
danske rekorder i både squat, bænkpres og dødløft, da Morten 
løftede henholdsvis 207,5 kg i squat, 157,5 kg i bænkpres og 
202,5 kg i dødløft.

Kim Dahl Hansen i 93 kg klassen tog sig af en sølvmedalje i 
squat med 305 kg. I bænkpres blev det til 200 kg, og i dødløft 
hev Kim ligeledes en sølvmedalje hjem ved at løfte 282,5 kg. 
Sammenlagt udløste 787,5 kg. en guldmedalje. 

I Master 2 rækken stillede Thomas Reimers op i 59 kg klas-
sen, og det blev til danske rekorder i alle øvelser samt i totalen. 
Det blev til 190 kg i squat, 102,5 kg i bænkpres og 200 kg i 
dødløft. Totalen blev på 490 kg. nok til en guldmedalje.

Jan Sahlgren stillede op i 74 kg klassen, og løftede 210 kg i 
squat, som gav en bronzemedalje. I bænkpres tog Jan ligeledes 
bronze ved at løfte 125 kg. I dødløft hev Jan 205 kg hjem, som 
gav en total på 540 kg.

Morten Sørig tog sig af den tunge klasse på 120+ kg. Her 
squattede Morten 330 kg, som gav guld. I bænkpres løftede 
Morten 245 kg, som gav sølv, og i dødløft fik Morten 217,5 kg. 
En total på 792,5 kg gav Morten en sølvmedalje om halsen.

Børnemilen 2019 igen
Amager Atletik Club afvikler for 22. gang motionsløbet Bør-
nemilen for børn indtil 15 år med start og mål ved Christmas 
Møllers Plads 

Der er en flot medalje til alle og præmie til de otte klasse-
vindere. Det forventes, at det som altid bliver en festlig efter-
middag, hvor børnene ud over selve løbet har mulighed for at 
løbe 30 meter sprint, kaste skumspydkast og kuglestød ligeså 
meget de orker, før under og efter løbene. 

Har man ikke selv børn, er alle velkomne til bare at komme 
og kigge på de mange løjer.

INFO:
Lørdag 24.august.
Kl. 15 går/løber de indtil 6-årige 1,2 km., evt. med mor eller far 
i hånden. 
Kl. 15.20 løber de 7-9-årige 2,4 km 
kl. 15.45 slutter de 10-12 og 13-15-årige af med 2,4 km. 
Info og tilmelding på www.amageratletik.dk. Tilmelding 
kan også ske hos Englandsvejens Tømmerhandel, 
Englandsvej 229.

To stærke Vikinger på togt i Irland

Siff Wibling og Freja Obel Rosendahl har været til European 
Union Weightlifting Cup 2019 i Waterford i Irland.

Det er tidligt på sæsonen og begge piger er i deres opbyg-
gende fase, så resultaterne er ikke helt på rekordniveau, alli-
gevel havde Siff, der løftede i kategorien piger under 17 år, et 
forsøg på den dansk rekord 68 kg i træk og hun stødte 74 kilo 
og hvilket rakte til en 7. plads i europæisk regi.

Freja, der løftede i kategorien piger under 20 år, mangler 
også en smule træning for at være helt på toppen. Hun trak 
82 kilo og stødte 88 kilo. Nok til en 4. plads i konkurrencen. 

Ialt deltog seks danske løftere og det gav en hold 3. plads 
samlet ud af 12 nationer fra Europa.                                    SH

Det er kun manden i midten, der bestiller noget. Øvrige er 
der for sikkerhedens skyld.

Öresund Young Ladies vin-
der holdkonkurrence i Sve-
rige i debut som hold

Af Jesper Skovbølle,  
Amager Cykle Ring

Amager Cykle Rings og Staf-
fanstorps CK’s fælles dameju-
nior-projekt kom fra start på 
den bedst tænkelige måde, 
i deres første løb, da teamet 
vandt holdkonkurrencen i det 
internationale etapeløb U6 
Cycle Tour i Tidaholm i Sve-
rige.

Holdet, som bestod af fire 
Amager-ryttere og tre Staf-
fanstorp-ryttere, måtte ellers 
nøjes med en tredjeplads 

efter løbets korte prolog og 
første rigtige etape, men her-
efter gik det fremad etape for 
etape. 

På løbets fjerde etape – et 
hektisk gadeløb med højt 
tempo – fik Öresund Young 
Ladies dog for alvor ændret 
stillingen. 

De nærmeste konkurren-
ter – norske North Cycling 
og svenske Svealand Cycling 
Team – blev kørt bagud efter 
en flot taktisk indsats fra pi-
gerne, og på løbets to sidste 
etaper formåede holdet at 
forsvare stillingen og sikre 
den samlede sejr i holdkon-
kurrencen.

Tre gange på podiet

Undervejs blev det til hele tre 
etape-podieplaceringer med 
to tredjepladser til Solbjørk 
Minke Anderson og en tred-
jeplads til Nadja Reichel, og i 
det individuelle klassement 
endte Laura Auberbach-Lind 
samlet, på en flot 5.-plads.

Det var på alle måder den 
start på det nye team-samar-
bejde, Amager Cykle Ring og 
Staffanstorp CK kunne have 
ønsket sig. 

Næste opgave for pigerne 
bliver endnu større, når de 
kører etapeløbet Jeugdtour 
Assen i Holland i slutningen 
af juli og starten af august.

På billedet er der følgende ryttere:  Fra venstre - Jenny Olsson (SCK) , Solbjørk M. Anderson 
(ACR), Fanny Granquist (SCK), Liva Kornval (ACR), Laura Auerbach-Lind (ACR), Nadia Reichel 
(ACR) og Trille Reichel (ACR)  Foto: Piet Kobusch Simonsen
ACR = Amager Cykle Ring med base i Tårnby • SCK = Staffanstorp Cykle Klub.

Første samkørsel gav pote

Et samarbejde mellem Toms 
og Danmarks Idrætsforbund 
vil årligt give 2 mio. kroner 
til at løfte familieidrætten

STØTTE

Forældregenerationen på 30-
39 år halter bagud med idræt-
ten, viser en undersøgelse fra 
Idrættens Analyseinstitut. 

Det vil Toms nu lave om på 
med Toms Guldpuljen, der år-
ligt vil donere to mio. kroner 
til danske idrætsforeninger 
under Danmarks Idrætsfor-
bund, hvor lokale idrætsfor-
eninger kan søge støtte fra 
Guldpuljen til projekter og 
tiltag, der fremmer familie-
idrætten. 

Det kan være aktiviteter, 

hvor børn og forældre dyr-
ker idræt sammen, eller hvor 
idrætsforeningen gør en sær-
lig indsats for at børn og for-
ældre kan dyrke idræt samti-
dig. 

- Hos Toms vil vi gerne bi-
drage til en aktiv og balan-
ceret livsstil, og med Toms 
Guldpuljen rammer vi lige 
ned i vores kernemålgruppe: 
familierne, siger Lone Lyng 
Andersen, marketing- og in-
novationsdirektør i Toms. 

Tiltrængt boost 

Hos Danmarks Idrætsforbund 
oplever man, at for at få de 
ofte tidspressede småbørns-
forældre til at dyrke idræt, 
skal det integreres i deres 
dagligdag. 

- Skal klubberne prioritere 
familieaktiviteterne og ud-
vikle nye tiltag kræver det 
ressourcer – både menne-
skeligt og økonomisk, og her 
kan Toms Guldpuljen gøre en 
forskel siger Mikkel Nørtoft 
Magelund, teamleder i Bred-

de og Motion hos Danmarks 
Idrætsforbund. 

- Vi ved, at i de foreninger, 
hvor forældre og børn er ak-
tive sammen, er der et særligt 
stærkt sammenhold og stor, 
frivillig opbakning. 

 tsp

Fire kategorier:
• Idræt sammen med bør-
nene
• Idræt, som både børn og 
forældre dyrker, men ikke 
nødvendigvis sammen
• Idræt, som forældre dyrker 
samtidig med, at børnene 
dyrker en anden aktivitet
• Fælles idræt i foreninger-
ne som fx familiedag
Idrætsklubber og -forenin-
ger under DIF kan over hele 
landet søge Guldpuljen 
frem til 31. august 2019. 
Læs mere om Toms 
Guldpluje på www.
guldpuljen.dk

Millionpulje til familieidræt i foreninger 
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Når Amagers fem roklubber 
mødes til ædel dyst, er det 
med lokale værter

Af Hanne Vinther, formand 
 Roklubben Øresund

ROSPORT

Roklubben Øresund og Øre-
sunds Ældreroere er vært for 
årets kaproning mellem Ama-
gers fem roklubber, Amager 
Ro- & Kajak Klub, Roklubben 
SAS, Dragør Roklub, Øresunds 
Ældreroere og Roklubben 
Øresund.

Klubberne skiftes til at ar-
rangere Amager Regattaen, så 

kaproningen foregår skiftevis 
i Sydhavnen og på Øresund. 

I år foregår det på Øresund, 
og banerne er udlagt med 
start ved SAS-hangaren og 
mål ud for Kastrup Ny Lystbå-
dehavns ydre mole. Fra molen 
er der god udsigt til de i alt 18 
løb. 

- Dejligt at se bredden in-
denfor rosporten. De unge 
starter med at ro som 10-12 
årige, og de ældre bliver ved 
med at være aktive langt op 
i alderen, siger Roklubben 
Øresunds formand Hanne 
Vinther.

Amager Regatta med god udsigt
INFO:
Lørdag 31. august
Første start går kl. 11.30 og 
sidste løb går kl. 16.00. 
Løbene har forskellig længde: 
500 meter, 750 meter, 1000 
meter eller 1500 meter.

Løbslisten kan ses på www.
roklubbenoeresund.dk

Kaproningen foregår i tre bådtyper: single sculler, 2-åres og 
4-åres inrigger. Og der er løb for alle aldersklasser: Piger/

drenge under 18 år, seniorer under 35 år, old girls/boys over 
50 år, grand old girls/boys over 60 år – og nu også et løb for 

roere over 70 år.

E-sport i Malmø
E-sportsturneringen Dream-
Hack Masters afgøres i 
Malmö Arena i oktober. Det 
er tredje gang, at Malmø er 
vært for konkurrencen, hvor 
16 af verdens bedste CS:GO-
hold konkurrerer om en præ-
miepulje på 2,3 mio. svenske 
kroner. Konkurrencen er en 
del af Malmö Game Week, 
skriver News Øresund.

E-sporten vokser, og i Dan-
mark har blandt andet Blast 
Pro Series og Copenhagen 

Games, to store konkurren-
cer med deltagere fra hele 
verden, afholdt indenfor det 
seneste år. 

I efteråret vil DreamHack 
Masters blive afholdt for 
tredje gang i Malmø, og ar-
rangementet forventes at 
tiltrække tusindvis af besø-
gende.  Konkurrencen er en 
del af Malmö Game Week, 
hvor flere turneringer, et 
stort LAN, konferencer, work-
shops og cos-play også orga-
niseres.

tsp

Tilbud til mænd som savner 
fodboldspillet på banen

Mange mænd har haft en 
masse gode oplevelser med 
fodbolden, men er stoppet 
med at være aktive, fordi det 
traditionelle tilbud om turne-
ringsfodbold ikke passer ind i 
deres liv. 

Seniorfodbold er ofte for-
bundet med kampe hver 
weekend, hvilket får mange 
mænd i den ”gode” alder til 
at stoppe med at spille og i 
stedet vælge den mere ufor-
pligtende løbetur eller det 

fleksible fitnesscenter.
Motionsfodbold for mænd, 

som nu starter hos Tårnby FF, 
er en træningsform, hvor det 
sociale er i højsædet. Alle kan 
være med uanset fysisk for-
måen og fodbold-erfaring - og 
altså også mænd, der aldrig 
har spillet i klub før. 

– Vi spiller fodbold og hyg-
ger os efter træningen – ingen 
turneringskampe. Vi passer 
godt på hinanden og du kan 
komme i det tøj og de sko du 
har lyst til, fortæller formand 
for for Tårnby FF, Kristian En-
gelbrecht, som sammen med 

SundhedsCenter Tårnby star-
ter de to nye motionsfodbold 
hold.

Konceptet er udviklet af 
DBU & DGI til mænd, der 
gerne vil spille fodbold på 
uforpligtende vilkår og med 
udgangspunkt i det simple 
spil til to mål. 

Også klubbens fordel

Kluberfaringer viser, at fleksi-
bel motionsfodbold for mænd 
kan medvirke til at skabe et 
bedre klubmiljø, hvor flere 
kan blive en større del af 
klubben, og hvor det bliver 

lettere at finde flere frivillige 
kræfter.

Grundtanken i Motionsfod-
bold for mænd er, at det skal 
være fleksibelt og let at orga-
nisere. Derfor er det op til den 
enkelte klub og det enkelte 
hold selv at bestemme ram-
merne ud fra, hvad der er mu-
ligt – og hvad der vil fungere 
bedst. 
Tilmelding er ikke 
nødvendigt - mød bare 
op Tag gerne venner og 
bekendte med.
- Vi glæder os til at se jer!

INFO: 
Tårnby FF, Ugandavej 105 –
mødested ved klubhuset
Træningstider:
40 år og ældre: Tirsdage kl. 
18.30-19.30
60 år og ældre: Tirsdage kl. 
10.00-11.00.
1. træning tirsdag 20. 
august for begge hold.

Pris: 200 kr/halvår (de første 
par gange er gratis)

Spørgsmål: Kontakt 
Christina på ccl.sc.as@
taarnby.dk eller se mere på 
www.taarnbyff.dk

Motionsfodbold for (ældre) mænd
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AMAGERTEATRET er den lokale teaterforening i Tårnby Kommune

Jorden rundt i 80 dage
Særdeles frit efter Klein & Jensens ”Jorden rundt i 80 dage”, som 
igen var mere end uforskammet frit efter Jules Verne’s ”Le tour du 
monde en quatre-vingts jours”. Som han til gengæld selv havde 
fundet på.
Det er det private arvesølv, der er taget frem til lejligheden – og 
forestillingen er – også – en hilsen til Jesper Klein. Anderledes kan 
det ikke være. Han og jeg (Flemming Jensen) spillede forestillingen 
op mod 200 gange, og samtlige roller blev spillet af os selv – og ikke 
andre! 

Forestillingen er i farver og bredformat – vi garanterer, at der ikke 
bli’r spillet violin!

7.- 8. og 9. oktober k1. 19.30                                          DK Turné Teater

Dødsdansen er nok verdens-
dramatikkens ultimative 
ægteskabsdrama. Det 
har uden tvivl været 
inspirationskilde til 
senere stykker, som 
Hvem er bange for 
Virginia Wolff og Sce-
ner fra et ægteskab. 

Siden Strindberg skrev 
Dødsdansen i 1901, har 
stykket været spillet utallige 
gange i hele verden og senest 
for to år siden med stor succes i 
Stockholm.

25. - 26. og 27. november kl. 19.30       Teater 2 / Nørregadeteater

A M A G E R T E A T R E T
Det er nu du kan sikre dig teaterbilletter til Amagerteatrets fire stjernebesatte forestillinger 
i den kommende vinter opført i det nærliggende Kulturhuset KastrupBio, Kastrupvej 270. Der er en øko-
nomisk gevinst ved at købe buketten, du og dine får faste pladser hele sæsonen, I vil føle jer hjemme hver gang I er i teateret.

Elverhøj 
Danmarkshistorie med et stænk Monty Python, en knivspids opera, lidt 
operette og en sjat musical. 

Og så kan det heller ikke undgås, at en forbryderbande blander sig, 
ikke blot i ouverturen til Elverhøj, men i selve handlingsforløbet.

I denne festforestilling spilles, synges og danses alle roller i fuld sce-
nografi, lys og kostumer af kvartetten, som man så i seneste sæson 
med Svend, Knud og Valdemar.

24. - 25. og 26. februar kl. 19.30              Den Ny Opera og Figaros

Bemærk:
Villads fra Valby er IKKE 

med i abonnementet
Billetter kan ej heller 

reserveres før billetsalget 
åbner for denne 

forestilling ca. medio 
november 2019

Familieforestilling

Villads fra Valby
Anne Sofie Hammers populære børnebøger om Vil-
lads fra Valby er nogle af tidens mest populære og 
mest læste bøger i børnehaverne og i indskolingen. 

Nu kommer vi med teaterversionen.

Villads er historien om den helt almindelige dreng 
Villads, som har en helt almindelig familie: en mor, 
en far og en støresøster. 

Han bor i et pænt gult hus i en by der hedder Valby. 
Villads vil i bund og grund gerne være en sød dreng. 
Altså ikke sådan artig - for det lyder for kunstigt. 

22.  januar 2020 
kl. 18.00 

Louise Schouw Teater 

Forestillingen  
gennemføres i   

samarbejde med  
Tårnby Kommune

©
 Per M

orten A
braham

sen

Dødsdansen

©
 B

rita Fogsgaard

Tegn abonnement NU!

Priser 2019-20
Indmeldelse gælder hele sæsonen. 
Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

Abonnement   

Gruppe A:  Række 1 til 11 200 kr. (800 kr. + 50 kr. = 850 kr.)  
Gruppe B:  Række 12 til 15 170 kr. (680 kr. + 50 kr. = 730 kr.)

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

Der kan tegnes abonnement via www.amagerteatret.dk eller ring 29 46 60 93 
eller 29 46 60 77.

Billetter i løssalg sælges kun i  Kulturhuset KastrupBIO  en uge før hver  
forestilling. Priser mellem 220-250 kr. og husk KUN KONTANT

De smukkeste kostumer og rekvisitter – dansetrin en masse – 
musik, sang og lystigt spil fra nogle af de fineste kunstnere, vi har 

herhjemme lige nu  – en skuespillerinde tager sig af Dyveke – og en 
fortælleglad konferencier af de mange anekdoter, der er fulgt med 

historiens vingesus! 
23. - 24. og 25. marts kl. 19.30

© Operettekompagniet
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TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

ÅBNINGSTIDER 
Tårnby Hovedbibliotek:
Mandag-fredag  ...................8-20 
Lørdag-søndag, hele året  ...9-16

Vestamager Bibliotek:
Mandag til fredag .................9-19  
Lørdag  ................................9-16  
Søndag lukket. 

VELKOMMEN TIL OPLEVELSER PÅ BIBLIOTEKET!

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
Første torsdag i måneden mellem 17 – 18 / Tårnby Hovedbibliotek
Henvend dig i INFO fra kl. 16.30 og få et nummer i køen.

IT-VEJLEDNING FOR VIRKSOMHEDER OG 
FORENINGER
Synes du, at det kan være en udfordring at være digital virksomhed? 
Skal I registrere ny bestyrelse i din forening, skifte NemID administrator 
eller skal du sende en elektronisk faktura til en myndighed? På biblio-
teket kan du stille og roligt få personlig hjælp til selvbetjening i forhold til 
offentlige. Har du brug for at sidde sammen med én, som kan hjælpe dig 
i gang, så ring til os og aftal tid for vejledning. 
Kontakt Louise Tousig på tlf.: 3246 0500
Læs mere om, hvad vi yder it-vejledning om på https://hjaelp.virk.dk/
kontakt/hjaelp-paa-biblioteket

EFTERÅRETS IT- KURSER PÅ TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER
Fra mandag 19. august kan du se og tilmelde dig efterårets kurser inden 
for digital læring på Tårnby Kommunebiblioteker. Vi har igen fokus på 
kurser om it-sikkerhed.
Af nyheder er kurset om Dit digitale efterliv. Hvordan kan dine pårørende 
hjælpe dig digitalt, uden at misbruge dit NemID og hvordan kan de få 
adgang til dine familiebilleder i skyen og din mailkonto, når du dør.
Der er også et kursus om Digitale penge for begyndere, hvor du kan 
lære om MobilePay og appen We-Share.
Alle taler om podcast, men hvad er det egentlig? Du kan tilmelde dig 
Podcast for begyndere, hvis du har lyst til at vide mere om, hvad pod-
cast er.
Se hele kursuskataloget på www.taarnbybib.dk eller hent det trykte 
katalog på ét af bibliotekerne, ved bibliotekernes åbningstid mandag 19. 
august 2019.

EFTERÅRETS ARRANGEMENTSPROGRAM
Udkommer mandag 2. september. 
Her kan du se bibliotekets arrangementer for efteråret 2019.

CAFÉ HAV A JAVA 
Cafeens åbningstider indtil 11. august 
Mandag – fredag kl. 9-14
Åbningstider fra mandag 12. august 
Mandag – torsdag  9 - 18 
Fredag  9 - 16
Se mere på Facebook: Hav a Java - Café - Tårnby Bibliotek

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. Se logo ved arrangement.
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved ind-
gangen.

UDSTILLING
HIMMELRUMMET SET FRA EN HAVE I TÅRNBY KOMMUNE
Til medio september / I bibliotekets åbningstid/ Tårnby Hovedbibliotek
Herefter flyttes udstillingen til Vestamager Bibliotek.
I en have i Tårnby kommer himmelrummet noget tættere på, end hos 
de fleste af os andre. 
Se de fascinerende billeder af galakser, kometer og stjernetåger.

AKVARELCAFÉ
Onsdag 4. september kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Akvarelmaling er en dejlig hobby. Vi mødes hver 14. dag i lige uger. 
Medbring selv papir, farve og pensler.

TÅRNBYDOX: FAHRENHEIT 11/9
Onsdag 28. august kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Den satiriske systemkritiker Michael Moore var blandt de få, der korrekt 
forudsagde, at den stenrige forretningsmand Donald Trump ville vinde 
det amerikanske præsidentvalg i 2016.

FIRE SKRIVEWORKSHOPS v. Anna Arendse Thorsen
Torsdage 29. august / 26. september / 31. oktober / 28. november
alle dage kl. 18 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 100 kr.
Workshoppene finder sted i Skriveriet sidste torsdag i måneden. Det er 
muligt at komme ind og arbejde allerede fra kl. 17. 
Går du med en forfatterdrøm i maven? Har du et ufærdigt manuskript 
liggende i skrivebords-skuffen? Eller har du bare lyst til at skrive? Anna 
Arendse Thorsen vil ikke undervise men sætte rammen 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 

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste side
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TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

FILMPERLER 
Mandag 2. september kl. 16 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter 
Torsdag 5. september kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

JAPANSK FILM FRA 2018
Kom og se film, der byder på lidt ud over det sædvanlige. Af rettigheds-
mæssige årsager kan filmtitlerne ikke annonceres her. Hent efterårspro-
grammet på biblioteket og få mere information.

ERINDRINGSCAFÉ: Bæredygtighed før og nu
Tirsdag 3. september kl. 14 - 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Se mere under nyt fra Stads- og Lokalarkivet.

KONCERT - Sange for børn og andre mennesker
Lørdag 7. september kl. 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Trubaduren og sangskriveren Bjarne Jes Hansen fylder i år 75 år og hans 
sange fra 70’erne er blevet evergreens for både børn og voksne.
Trioen Pernille Hansen (sang), Christian Søgaard (klaver og harmonika) 
og Jens Holgersen (kontrabas) optræder med Bjarne Jes Hansens kend-
te og elskede sange. En familiekoncert for børn fra 5 år og op-efter. 

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET
Glemmer Du nr. 4 - 2019

KORSVEJENS SKOLES PIGEKOR
Korsvejens Skoles Pigekor har givet nogle fantastiske oplevelser til ko-
rets medlemmer. Ligesom publikum på skoler, på plejehjem, i kirker og 
ved mange andre lejligheder har nydt sangen.

Scrapbøger, som korlederen Carrit Værgman udfær-
digede om koret, og pigernes dagbøger fra uden-
landsturene, danner baggrunden for dette nummer af 
Glemmer Du.
Glemmer Du kan hentes gratis på bibliotekerne så 
længe oplag haves, eller hentes i en printvenlig ver-
sion på taarnbybib.dk under Lokalarkiv. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på Glem-
mer Du som nyhedsbrev, så du får bladet sendt elek-
tronisk, så snart det udkommer.
Glemmer Du nr. 5 – 2019 udkommer primo september.

ERINDRINGSCAFÉ
Kom og vær med til en uformel eftermiddag, hvor vi deler erindringer 
og oplevelser fra tidligere tider. 
Bæredygtighed før og nu
Tirsdag 3. september kl. 14.00 - 16.00 / Hovedbiblioteket / Gratis bil-
letter
Det er heldigvis blevet trendy at tænke på, hvordan vi passer på vores 
klode. Der er efterhånden utallige tiltag til, hvordan vi får udnyttet res-
sourcerne på den sundeste og mest hensigtsmæssige måde. Os der 
har levet længe nok, kan godt huske, at der var en gang, hvor vi brug-
te alt op, og vi reparerede ting i stedet for at smide ud og købe nyt. 
Lad os mødes og huske hinanden på alle de kreative måder vi havde, 
til at få mest muligt ud af det vi havde. 

DER ER ERINDRINGSCAFÉER:
• Tirsdag 1. oktober: Tema: Kartoffelferie
• Tirsdag 5. november: Tema: Kendisser fra Amager
• Tirsdag 3. december: Tema: Barndommens juleerindringer

Af hensyn til forberedelserne er der gratis billetter.

Fortsat fra forrige side

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling  
onsdag 28. august 2019, kl. 19.00 i Foreningscentret, lokale 1 og 2. 

Amager Landevej 71, 2770 Kastrup

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger regnskab
5. Forelæggelse af budget
6. Indkomne forslag fra Bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra abonnenter
8. Valg af bestyrelse
På valg er: Lone Bjørklund (ønsker genvalg til bestyrelsen, ikke som 
formand), Helle Myhre (ønsker genvalg til bestyrelsen, ikke som 
næstformand), Ole Skibsted (ønsker ikke genvalg)
9. Valg af suppleanter
 På valg er Klaus Petersen (ønsker genvalg)
10. Valg af interne revisorer: Jan Schwalbe (ønsker genvalg),  
 Ivan Givskov (ønsker genvalg)
11. Eventuelt

AMAGERTEATRET
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Balletskole i Field’s 
I 2013 startede Balletkom-
pagniet en balletskole i Øre-
stad i lånte lokaler på Ørestad 
Gymnasium. I 2016 fik ballet-
skolen sit eget balletstudie i 
Field’s, hvor børn og voksne 
- 400 i alt - undervises i de 
kringlede trin fast hver uge.

Det største talenthold er de 
8-11-årige, hvor der er hele 
24 elever. Nogle af de mest 
talentfulde elever får mu-
lighed for at undervise egne 
hold og andre elever bliver 
hjælpetrænere på balletsko-
lens yngste hold. 

Juniorkompagniet med 16 
dansere er balletskolens fore-
stillingsgruppe for ambitiøse 
unge dansere.                    tsp

Amager Bakke åbner 
4. oktober
Byggeriet af Amager Bakke er 
stort set færdigt, og inden der 
kan åbnes for skiløb, mangler 
kun gennemførsel af en min-
dre række tests på energian-
lægget og tagfladen, samt 
indsamling af dokumentation 
for, at færdsel på tagparken 
foregår efter forskrifterne. 
Når disse to punkter er op-

fyldt, kan den endelige ibrug-
tagningstilladelse indhentes 
og Amager Bakke kan åbne.

ARC er bygherre for selve 
bygningen Amager Bakke og 
stiller sin tagflade til rådig-
hed for Fonden Amager Bak-
ke, der har opført det rekrea-
tive anlæg. Fonden har valgt 
sin operatør, Copenhill A/S, til 
at drive det rekreative areal. 

tsp

Hotel Park Inn skifter 
ejerskab
Svensk koncern køber drifts-
selskabet bag Park Inn-hotel-
let ved Københavns Lufthavn; 
hotellet skal fortsat drives af 
Radisson. 

Den svenske hotelkoncern 
Ligula Hospitality Group har 
pr. 1. juli købt driftsselskabet 
med hotellet Park Inn by Ra-
disson (lokalt kendt som Glo-
betrotter) ved Femøren, med 
295 værelser, mødelokaler og 
restauranter. 

På modsatte side af He-
degårdsvej, hvor Park Inn 
har adresse, opfører Gefion 
Group et nyt hotel i SAS tid-
ligere kontorbygninger med 
277 værelser og forventet 
åbning indenfor to år.       tsp
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K-T.K.G. Kastrup-Tårnby 
Kvindelige Gymnastikforening 
begynder sin 65. sæson.

MOTIONSGYMNASTIK
Pilegårdsskolen:
Tirsdag, start tirsdag 3. september 2019
Kl. 18.00 Motionsgymnastik
Kl. 19.00 Motionsgymnastik

Korsvejens skole:
Torsdag, start torsdag 5. september 2019
Kl. 18.15 Motionsgymnastik
Kl. 19.15 Motionsgymnastik

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

Pris: 550 kr. for perioden
1. september 2019 – 30. april 2020
Se mere på www.ktkg.dk 

Stafet For Livet er et 24-timers 
velgørenhedsarrangement for Kræf-
tens Bekæmpelse

Stafet For Livet er et døgn med hold-
stafet, aktiviteter, underholdning og 
oplysning, der giver støtte til alle, der 
er berørt af kræft. Årets tema er ”sam-
men for liv uden kræft”, og netop det 
at være sammen og fællesskabet er 
karakteristisk for stafetten.

- Vi fejrer livet sammen, mindes 
dem vi har mistet, hylder dem, der har 
kæmpet og stadig kæmper, og sam-
men gør vi en forskel i kampen for et 
liv uden kræft ved at samle penge ind 
til Kræftens Bekæmpelse, fortæller 
Katja Hansen, formand for stafetten i 
Tårnby.

Stafetten strækker sig fra lørdag kl. 
12 til søndag kl. 12 og skydes i gang 
med en fighterrunde, hvor alle figh-
tere, som er nuværende eller tidligere 
kræftpatienter, deltager.

Efter fighterrunden kommer alle 
hold på ba-
nen. Og alle 
kan stille 
med et 
hold. Man 
bestemmer 
selv, hvor 
mange run-
der og ti-
mer, man vil 
deltage. 

Det ene-

ste krav er, at holdene har mindst én 
deltager på banen under hele stafet-
ten. Der er oprettet et åbent hold til 
dem, der ikke kan samle et helt hold 
selv. 

Aktiviteter og underholdning

Tårnbys borgmester Allan S. Andersen 
holder åbningstale. Der bliver også 
børneløb og ansigtsmaling for børne-
ne for at nævne nogle af aktiviteterne.

I løbet af stafetten er der masser af 
god underholdning og sjove aktivite-
ter – både for børn og voksne. Flere 
bands, kor og dansere optræder. 

Der er også mulighed for at købe 
mad og drikke i madteltet.

Prisen for at deltage i stafetten er 
100 kroner for voksne og 50 kroner 
for børn og unge under 18 år. Figh-
terne er æresgæster og betaler ikke 
for at deltage.

Der er indtil videre tilmeldt næsten 
200 deltagere på 7 hold – nogle har 
været med alle tre år, mens andre er 
med for første gang. Desuden er der 
20 fightere, som har et særligt pro-
gram under stafetten.

Al overskud går til Kræftens Be-
kæmpelses arbejde med forskning, 
forebyggelse og patientstøtte. 10 % 
(dog max. 50.000 kr.) går direkte til 
Kræftens Bekæmpelses Lokalforening 
i Tårnby og deres arbejde for lokalt 
kræftramte og pårørende.

INFO:
www.stafetforlivet.dk/taarnby. 
Tilmeld dit eget hold eller tilmeld 
dig selv til det åbne hold samme 
sted.
Du kan også følge Stafet for livet 
på Facebook.

Smuk lysceremoni

Når mørket falder på, tænder vi lysposer for at støtte dem, der kæmper med 
kræften, og mindes dem, vi har mistet til kræft. Lysposerne indeholder ofte 
meget personlige hilsner, og det er en meget smuk og gribende ceremoni, 
når lysene fra poserne lyser mørket og natten op. 

Efter lysceremonien fortsætter stafetten hele natten, frem til den lyse 
morgen, og afsluttes søndag kl. 12.00.

Borgmester Allan S. Andersen har 
lovet at åbne stafetten i lighed med 

sidste år.  Foto: Erich Leutert.
Den tredje stafet for livet

Fem amager-aktiviteter har fået 
tilskud fra Nordea-Fonden

Årligt sender fonden 25 mio. kroner 
til foreninger, der brænder for sund-
hed, motion, natur og kultur, og som 
skaber aktiviteter, der bidrager til 
det lokale fællesskab samt involve-
rer og er til glæde for mange i for-
eningen eller i lokalområdet. 

De fem amager-foreninger inden 
for Region Hovedstaden, der har 
fået penge er Alment velgørende 
detstartermedmusikken, Musikud-
styr til rap-workshops for udsatte 

unge 20.000 kroner, Motion Bicy-
cle Innovation Lab Bike Pride 2019 
49.000 kroner, Motion Københavns 
Bueskyttelaug Ansøgning til støtte 
af 80 års jubilæum 10.000 kroner og 
Natur Det lille Akvarie I Trivsel med 
Naturen 15.000 kr. Alle København S

 På www.nordea-fonden.dk kan 
man i løbet af 72 timer få en hurtig 
vurdering af ens projekt.

Nordea-fonden modtager gerne 
ansøgninger til Lokalpuljen. 

tsp

Gavmild fond
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Et forsøg på at beskrive det 
ubeskrivelige, i al fald med 
få ord, hvorfor et venskab i 
Norden er så givende

Af Terkel Spangsbo, 
lokalformand for  

Foreningen  Norden

I revyvisen Tre høje konger på rad 
berettes om et historisk møde i 
Malmø 1914 mellem Christian X 
af Danmark, Haakon VII af Norge 
og Gustav V af Sverige; visen 
slutter med, at det de kunne enes 
om var, at de ville mødes igen.

Det satte 1. Verdenskrig så 
en stopper for og nu kunne det 
have været så flot, hvis man 
kunne give de nordiske konge-
huse æren for, at der fem år se-
nere blev oprettet en Foreningen 
Norden, men sådan var det ikke, 
selvom konge- og senere også 

et præsidenthus har bakket op 
om den stadig lysende nordiske 
flamme.

Det var industrifolk og politi-
kere med stort udsyn, som kaldte 
på nordisk samarbejde og fik dre-
vet interesse for fællesskab på 
tværs af grænserne frem. Det var 
ikke Foreningen Norden, som fik 
skabt Nordisk Råd, men forenin-
gen har med sine praktiske og på 
mange måder jordnære aktivitet 
holdt liv i et kulturelt og mel-
lemfolkeligt samvirke, som i april 
fejrede 100 års eksistens - endda 
sameksistens.

Først var der ”kun” de centrale 
foreninger, men hurtigt efter 
dukkede de første lokalforenin-
ger op og i 30’erne begyndte 
foreningen for alvor at vokse, 
sikkert under indtryk af urolighe-
derne i Europa. 

Nok en krig

2. verdenskrig satte det formelle 
samarbejde på pause, men noget 
lige så stort voksede frem på den 
tragiske baggrund. Nordens støt-
te til finnerne, som var rodet ind i 
den såkaldte vinterkrig.

Ingen anden enkelt begiven-
hed har så stærkt bidraget til at 
forstå (værdien af. Red) samhø-
righeden og interessefællesska-
bet, sagde Frantz Wendt, i ti år 

direktør for Foreningen Norden.
Det samme skete mellem 

Norge, Danmark og Sverige både 
under og i årene efter verdens-
krigen. Danmark havde leveret 
fødevarer til Norge og fik som tak 
en højskole lige uden for Oslo, 
mange røde ”krigsbarakker” i 
Norge, Danmark og Finland kom 
som element byggeri fra Sverige. 
Der kom en gensidig taknemme-
lighed – som ældre generatio-
ner godt kan genkalde sig, også 
selvom de først er blevet voksne 
langt senere, men endnu ikke 
havde fortabt det nordiske for 
oplevelser længere ude i verden. 
Oplevelser i Norden er stadig 
tættere og mere intense end et 
kig ud fra Eiffeltårnet eller en 
vandring på den kinesiske mur.

Venskabsby-systemet

Mange græsrodsforeninger fra 
Tårnby har oplevet Nordiske 
Dage, hvor kommunerne svenske 
Alingsås, finske Karis og norske 
Skedsmo hvert andet år førte 
talrige personer sammen under 
titlen Nordiske Dage. De festede, 
lærte af hinanden og talte den 
gang sammen på et fællesnor-
disk sprog.

I 1960’erne havde 150 danske 
byer/kommuner venskabsforbin-
delser ud over Norden. Island, 
Færøerne, Grønland og Åland 
kom med og der var store ople-
velser ved at besøge hinanden, 
både når det var de store og dyre 
arrangementer som Nordiske 
Dage og når det ”bare” var bow-
linghold, kor, teater, folkedans, 
der udvekslede, mellemnordiske 
konferencer og kommunalt ”byt-
te-medarbejdere” eller skriverier 
mellem pennevenner på skoler.

Nordisk samarbejde er efter 
min opfattelse ikke blevet min-
dre, men hvor Foreningen Norden 
tidligere havde ”monopol”, fordi 
de havde mulighederne, på det 
nordiske fællesskab, har mange 
andre græsrodsorganisationer 
nordiske overbygninger eller ak-
tiviteter. Spejdere, amatørteater 
og -kor, alle mulige idrætsgrene 
(selvom mange udvekslinger ind-
skrænker sig til omklædnings-
rum og sportshaller på trods af 
de store oplevelser lige udenfor).

Energiske kontakter

Foreningen Norden i Tårnby lever 
forsat godt med stor indsats fra 
en aktiv bestyrelse. Vi er stadig 
i stand til at skaffe kontakter i 
vores venskabsforeninger, hvis 
foreninger vil opleve den vilde 
natur udenfor junglestien i Fårup 
Sommerland. 

Ved hjælp af og inspirerende 
assistance fra de menneskelige 
kontakter, som blev skabt i de 
Nordiske dages dage, har vi kun-
net arrangere fællesrejser og 
anden gensige besøgsaktivitet, 
hvor vi oplever næsten at være i 
familie. På hjemmebane laver vi 
stadig klassiske foredragsafte-
ner, musikalske møder og en hel 
del mere.

Og det skal ikke skorte på 
opfordringer til at bakke op om 
foreningens indsats ved et med-
lemskab eller endda at tage del i 
bestyrelsesarbejdet.

Og kan nogen huske pasfrihe-
den, som var en gang før… men 
det er en anden historie, som 
måske vender tilbage. Norden er 
lige udenfor døren.

Lokalafdelingen i Tårnby vir-
ker gerne som fødselshjælpere, 
hvis idrætsklubber søger ”lands-
kamp-modstandere” eller vil dyr-
ke andre former for udveksling.

Norden som 
forening i 100 år

På Foreningen Nordens 
fødseldag 17. april saluterede 

Tårnby Kommune med en 
flagalle med otte nordiske flag 

foran rådhuset. Flot gestus. 
Foto: Anne Lange, Amager 

Fotoklub.

Alingsås er kendt verden over 
for festival for lysdesignere. De 
har det rette mørke til den slags 
lige fra oktober - hvert år.

Mange danske skoleelever 
af ældre årgange har hørt 
om tømmerflådning i Norge,  
Sverige og Finland. Ved 
venskabsbyen Lillestrøm/
Skedsmo kan det opleves  
i virkeligheden - på 
museum. Når den danske 
gruppe kommer på besøg 
til september skal de 
også opleve flådning i 
virkeligheden.

Lokalafdelingen i Skedsmo fyldte 60 år i 2018 og havde inviteret venner fra Tårnby, Alingsås 
og Karis til gilde og sightseeing i kommunen, som har voldsomt vokseværk. I løbet af 20 år 
har man fået mere end 20.000 flere indbyggere. Hvordan de har tacklet den udfordring er 
noget at lære af. Artiklens forfatter står næsten midt i foto med blåt slips.
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Filmoversigt 

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

www.kulturhusetkastrupbio.dk

KÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV 2
 – dansk tale
10 – 11/8:  kl. 12.30 fr. u. 7

 
LØVERNES KONGE – dansk tale
9/8:  kl. 17.00
10 – 11/8:  kl. 14.30 + 17.00
12 – 14/8:  kl. 17.00
17 – 18/8:  kl. 13.30
24 – 25/8:  kl. 14.00 t. o. 11

FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW
9 – 14/8:  kl. 19.30

 
POMS
9 – 14/8:  kl. 20.00
15 – 28/8:  kl. 17.30 t. f. a.

ANGRY BIRDS 2 – dansk tale
9/8:  kl. 17.30
10 – 11/8:  kl. 13.00 + 15.15 + 17.30
12 – 14/8:  kl. 17.30
15 – 16/8:  kl. 17.00
17 – 18/8:  kl. 13.00 + 15.15
19 – 21/8:  kl. 17.00
24 – 25/8:  kl. 13.00 t. f. a.

Danmarkspremiere:
ONCE UPON A TIME IN … 
HOLLYWOOD
15 – 16/8:  kl. 19.30
17 – 18/8:  kl. 16.30 + 19.30
19 – 28/8:  kl. 19.30
29 – 30/8:  kl. 17.00  t. o. 15

                                                                                                                                                  

Danmarkspremiere:
FISHERMAN’S FRIENDS
15 – 21/8:  kl. 20.00
22 – 28/8:  kl. 17.00 fr. u. 7
Danmarkspremiere:
ANGEL HAS FALLEN
22 – 28/8:  kl. 20.00
29 - 30/8:  kl. 20.15

TOY STORY 4 – dansk tale
Forpremiere:
24 – 25/8:  kl. 15.15
Danmarkspremiere:
29 – 30/8:  kl. 17.30 t. f. a.
Danmarkspremiere:
SER DU MÅNEN, DANIEL med danske 
undertekster.
29 – 30/8:  kl. 19.45

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.

BABY BIO  KL. 11.00:
3/9: SER DU MÅNEN, DANIEL med danske 
undertekster.

TIRSDAGSBIO KL. 10.30:
3/9: SER DU MÅNEN, DANIEL med danske 
undertekster.
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POMS
Inspireret af naboen Sheryls ”ulovlige” pokerklub, 
beslutter Martha sig for at starte et cheerleading-hold.
Trods modstand fra Sun Springs sødt smilende og 
selvbestaltede præsident Vicki lykkes det Martha at 
stable holdet på benene … og at svejse et ubrydeligt 
sammenhold blandt de rebelske pensionister.

ANGRY BIRDS 2
Fuglene og grisene slår sig helt utraditionelt sammen 
for at gå i krig mod en ny og fælles fjende. De 
ikke-flyvende vrede fugle og de intrigante grønne 
grisebasser er tvunget til at begrave stridsøksen og 
skubbe de evige skænderier til side. 
En ny trussel har nemlig meldt sig på banen, og både 
fuglenes og grisenes øer er i fare. Red, Chuck, Bomb 
og Mighy Eagle rekrutterer Chucks søster Silver og 
går sammen med grisene Leonard, hans assistent 
Courtney og Garry for at skabe en pænt vaklende 
våbenhvile og danne et noget anderledes superteam 
for at redde deres hjem.

ONCE UPON A TIME IN... 
HOLLYWOOD
Alt er ved at forandre sig i Los Angeles i 1969, imens 
tv-stjernen Rick Dalton og hans faste stuntmand Cliff 
Booth forsøger at navigere i en branche, de knap nok 
kan genkende længere. 

FISHERMAN’S FRIENDS
Musikmanageren og storbysinglen Danny opdager en 
gruppe fiskere, der kan synge sømandsviser, som går 
lige i hjertet og tårekanalerne. Danny slår sig ned i Port 
Isaac for at få en kontrakt med gruppen og opdager 
snart fordelene ved at være væk fra det hurtige byliv. 

TOY STORY 4
Da Bolettes nye, hjemmelavede stykke legetøj, Gafli, 
erklærer, at han er “skrald” og ikke legetøj, påtager 
Woody sig ansvaret for at vise Gafli, hvorfor han bør 
stå ved, at han er et stykke legetøj. 
Men Woody bliver ført ud på en uventet omvej, 
hvor han blandt andet genforenes med sin gamle, 
forsvundne ven Bodil. Efter flere år på egen hånd står 
Bodils eventyrlyst og omrejsende liv i skarp kontrast 
til hendes skrøbelige porcelænsydre. Woody og Bodil 
indser, at de ser meget forskelligt på, hvad livet som 
legetøj bør rumme, men det viser sig hurtigt at være 
den mindste af deres bekymringer.

ANGEL HAS FALLEN
Mike Banning beskyldes for at stå bag et mislykket 
mordforsøg på den amerikanske præsident og må 
derfor undslippe både FBI og sine egne kolleger for at 
finde frem til den egentlige trussel mod præsidenten.

SER DU MÅNEN, DANIEL
Den danske freelancefotograf Daniel Rye sad 398 dage 
som gidsel hos terrororganisationen Islamisk Stat i 
Syrien sammen med flere andre udlændinge, blandt 
andet den amerikanske journalist James Foley. 
Filmen følger Daniels kamp for overlevelse i 
fangenskab, hans venskab med James og hvordan 
hans familie hjemme i Danmark håndterer frygten for, 
at deres søn aldrig kommer hjem.

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

FORPREMIERE
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Socialdemokraterne 
Kastrup afd.

afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Buslinier 2A, 5C og 36 lige til døren

Vi spiller hver onsdag kl. 19
Vi starter igen 4. september 2019

Alle er velkomne
18 gennemgående spil + startspil - puljespil

Gæstenummer
Snapse- og grisenumre. Lotterier

Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade
Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker

Uændrede priser og gevinster

På gensyn

2
 T

Å
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET
 S

K
A

B
EL

O
N

 2
0

1
4

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

Der sælges kun medlemskort/billetter for hele 
filmsæsonen efterår/forår.

Forsalg af medlemskort/billetter: Torsdag 19. 
september kl. 10.00. Medlemmer fra sæson 2018-
2019 kan købe det antal kort til sæson 2019-2020, 
som de medbringer (køb for andre).

Nye medlemskort/billetter kan udstedes ved 
personlig fremmøde (kun to kort pr køb) og så længe 
medlemskort/billetter haves.
Desuden kan medlemskort/billetter købes i 
Kulturhuset Kastrup Bio på film mandage kl. 9.30.- 
10.30, så længe der er ledige pladser.  
Pris for hele sæsonen 2019-20: 250,00 kr.

FILMPROGRAM FOR EFTERÅR  2019
23. sept.  Den Skyldige.
30. sept. Unge Astrid.
07. okt.  Dronningen.
14. okt.  Efterårsferie. ingen film
21. okt.  Kursk
28. okt.  Mamma Mia: Here we go again
04. nov.  Før frosten.
11. nov.  A star is born.
18. nov.  The Mule.
25. nov.  Happy Ending
02. dec. Artic

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

Alle 20 filmforestillinger foregår i Kulturhuset Kastrup 
Bio på mandage fra kl. 10.30. Forhallen åbner kl. 
9.30, så det er muligt at nå hen og få en snak med 
gamle kendinge og stifte nye bekendtskaber samt at 
få en kop kaffe.
Særlig kørselsordning for gangbesværede sker ved 
henvendelse til Carl-Aage Hansen tlf. 28 45 36 82. 
Deltagerne skal selv afholde 20 % af udgifterne.

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

Der søges deltagere til et 
genrationsskifte i Ama-
gerteatret - dumt ord, for 
seniorer med interesse for 
teater kan også bruges
Amagerteatret, som på 56. 
år formidler aktuelle, velan-
meldte og velbesøgte tea-
terforestillinger til borgerne 
på Amager på fordelagtige 
vilkår, står midt i et genera-
tionsskifte og har akut brug 
for, at bestyrelsen suppleres 
med mindst ét par  kreative 
personer, som vil påtage sig 
opgaven som formand, næst-
formand og som sammen 
med den nuværende for-
mand og de øvrige ildsjæle i 
bestyrelsen vil og har lyst til 
drive Amagerteatret videre. 

Hvis du vil være med til at 
bevare Amagerteatret og stå 
i spidsen for en erfaren be-
styrelse, som gerne vil tage 
ansvar og har lyst til at ar-
bejde med teatre, så kontakt 
nuværende formand Lone 
Bjørklund snarest muligt.

Amagerteatret er en kultu-
rel forening, som formidler 

1. klasses teaterforestillin-
ger til Øens borgere til en 
brøkdel af markedsprisen. Vi 
spiller de store teatres tur-
néforestillinger i Kulturhuset 
Kastrup Bio. I 2019/20 er det 
stykker fra Dk Turne Teatret, 
Den ny Opera & Figaros, 
Teater 2/Nørregadeteater og 
Operette Kompagniet. 

Forestillingerne vises i 
originalopsætning og med 
de samme kulisser og skue-
spillere, som de pågældende 
teatre anvender på deres 
egne scener. Vi er en non-
profit forening, bestyrelsens 
medlemmer er ulønnede og 
teatret opererer med en un-
derskudsgaranti fra Tårnby 
kommune.

Generalforsamlingen er 
onsdag 28. august 2019, kl. 
19.00 i Foreningscentret, 
mødelokale 1-2, Amager 
Landevej 71, 2770 Kastrup.

Interesserede kan kontak-
te formand Lone Bjørklund 
på mail lonken177@gmail.
com om spørgsmål eller re-
kvirering af vedtægter.

Amagerteatret søger 
nye ildsjæle Vestamager 

Høstmarked 
er arrange-
ret af Høst-
markeds-
udvalget 
ved KFUM-
Spejderne 
Vestamager Gruppe

- Vi har mange års erfaringer 
med markeder og er/har på 
forskellig vis været involve-
ret i de fleste markeder på 
Amager- derfor opstod en dag 
drømmen om at have vores 
eget. Således opstod Vesta-
mager Høstmarked i 2011, 
vores version af den bedste 
lille perle af et familievenligt 
marked, fortæller Lasse Nivø 
fra KFUM-Spejderne Vestama-
geres Høstmarkedsudvalg.

- Nu er det en fast tradi-
tion hvert år 2. weekend i 
august på vores egen grund 
på Ugandavej på Vestamager.                                                                                            
Al overskud fra markedet går 
ubeskåret til vores børne- og 
ungdomsarbejde.

På Markedet finder du 99 
stader, hvor vores skønne 
kræmmere sælger alt imel-
lem himmel og jord. To hop-
peborge for små og større 
børn, klatrevæg, legeland/

workshop og bålplads, hvor 
der gratis kan laves snobrød 
og popcorn.

Madsalg med store kræm-
merpølser samt øl og vand. 
Café-boden, hvor der sæl-
ges kaffe, kage og vand samt 
slush-ice og som noget nyt 
også candyfloss.

INFO: Vestamager Høstmar-
ked, Ugandavej 179. 
Lørdag 10. og søndag 11. 
august
Åbningstider: Lørdag 10-18, 
Søndag 10-16.
Hjemmeside: https://
vestamager.dk/
hoestmarked/ • Facebook: 
Vestamager Høstmarked på 
facebook

Høsten i hus hos KFUM-spejderne
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Pas på Tårnby Bladet - meld dig ind  
i Tårnby Bladforening

 
Ring 32 509 290 på hverdage mellem kl. 9 og 12 • eller 

mail: redaktionen@taarnbybladet.dk

LÅSE

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

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

GLARMESTERTRÆLAST, BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Grus, Sand og Granitskærver

Kastrup Asfaltfabrik
Amager Landevej 233

2770 Kastrup
Tlf.: 32 47 04 57

Man-Tors   06.00-13.30
Fredag       06.00-13.00

GRATIS

- således spurgte redaktør Terkel 
Spangsbo i Tårnby Bladet nummer 7 
juni 2019

Svar fra Svend-Erik Fangel Pedersen 
Arkitekt maa

Ja, - det har jeg og i særdeleshed helt 
bevidst som rejsemål i maj 2018.

Der er nok sket mange ting i byen 
og området siden redaktørens op-
levelser. Byen er i dag på UNESCO`s  
verdensarvliste. Byen er en meget vel-
bevaret handelsby med rødder tilbage 
til 1700-tallets Østrig-Ungarnske Kej-
serrige. Smukke gavlhuse med detal-
jer, der burde få en dansk murer- eller 
tømrersvends tænder til at løbe i vand 
af begejstring.

Byen er bestemt et besøg og en op-
levelse værd og absolut ikke noget u-
land. I en sidegade fandt jeg en elek-
tronikbutik, hvor indehaveren, dybt 

begravet i en bølgepapkasse, kunne 
finde og sælge mig et ladekabel til 
min ældre udgave af en I-Phone. I re-
sten af ferien var jeg i kontakt med 
omverdenen !

Redaktøren skylder absolut byen 
kredit og måske er byen et emne til en 
ny venskabsby for Tårnby ?

Byen ligger lige på kanten af et hi-
storisk kulturområde, Ruthenien, med 
egen kultur, sprogdialekt og en kultu-
relt selvbevidst befolkning. Ruthenien 
dækker et område i grænselandet 
mellem Slovakiet, Polen og Ukraine, 
nogle kalder det Karpato-Ukraine og 
en del udgør den tidligere Tjekkoslo-
vakiske halespids, Stalin ”bed af” ef-
ter 2. Verdenskrig.

Natur, helse og håndværk

Området omfatter også et af Europas 
største og vildeste naturreservater 

med vildtlevende europæiske bison, 
los, bjørne og ulve. Jeg oplevede des-
værre kun at se deres fodspor og ef-
terladenskaber.

I omegnen af byen kan man lade sig 
fornøje med helsebringende kilder fra 
Karpaternes undergrund og spabade, 
der måske nok stinker lidt af svovl og 
jern men blødgør lemmerne. Til gen-
gæld har de nok noget at det bedste øl 
i Europa eller f.eks. Borovicka, (blom-
mebrændevin krydret med enebær), 
der på bedste vis neutraliserer svovl-
dampene.

Befolkningens århundrede gamle 
håndværkssnilde er heller ikke at 
kimse af. I omegnen af Bardejov fin-
des rigtig mange smukke kirker, byg-
get i formidable dristige designs i træ 
og dekoreret indvendigt med bibelske 
motiver og ortodoks symbolik.

Området er endnu et forholdsvis 
ukendt hjørne af Europa - ikke over-
rendt af turister - byder på mange op-
levelser og jeg vil anbefale redaktøren 
at vende tilbage og få opdateret sin 
oplevelse. Det gælder også alle andre, 
- besøg Ruthenien (i Slovakiet. red)!

Har du været i Bardejov ? 

Lions kunst-
håndværkermarked
Lions Kastrup-Tårnby 
har i mange holdt deres 
Lionsdag på Bordinghus, 
med ”Second Hand” mo-
detøj, cafe, tombola og 
stort loppemarked.

I erkendelse af, at kon-
kurrencen på loppemarke-
der er blevet for stor, be-
sluttede de at prøve noget 
nyt; nemlig et Kunsthånd-
værkermarked, der holdes 
lørdag 31. august, men 
stadig på Bordinghus.

Det er lykkedes at få 25 
spændende kunsthånd-
værkere, repræsenterende 
et bredt udvalg inden for 
keramik, malerier, smyk-
ker, træarbejde, kunstkort, 
gobeliner mm til at stå i 
teltene.

Der er mange velkendte 
navne med som Ina Witt-
bold, Lene Glud, Kurt Han-
sen, Lisbeth Skytte, Flem-
ming Dan Sørensen m. m. 
fl.

Der vil stadig være 
”Second Hand” modetøj, 
cafe og tombola på dagen 
og overskuddet går som 
sædvanligt, ubeskåret, til 
humanitære formål lokalt 
som nationalt og interna-
tionalt.
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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 •

STILLINGS ANNONCER I FORENINGSLIVET 

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

arbejde, hjælpeinstruktører etc. 
Her kan i søge eks. efter person med
Kendskab til Word og excel (og hvis du ikke har det 
sørger vi for gratis oplæring)
Kendskab til klubliv (gerne)
Fleksibel (vi arbejder med frivillige)
Ansvarsfølelse

... og tilbyde:
Et levende miljø
Deltagelse i et aktivt klubliv
Kurser i regnskabsprogrammer
Til gengæld er lønnen i kontanter ikke eksisterende

Skriv lidt om foreningerne som dette eksempel: 
Kastrup Højdespringer Forening har 60 medlem-
mer, eget klubhus på Lille Hovedgade og delta-
ger i danmarksturneringens 1. division. 

Formanden Jens Hansen bærer rundt på sin tele-
fon 44 12 23 14 og venter på dine spørgsmål og 
din ansøgning. Jo før jo bedre.

Vil I bruge dette tilbud (som løber så længe der 
er foreninger, der benytter det) så send mail med 
tekst til redaktionen@taarnbybladet.dk

Mere info: Ring til redaktionen dgl. mellem 9 og 
12 (og mange andre tider) på 32 509 290 

“Kære Tårnbyborger. 
Hvem vil ikke gerne have en ven?  

En ven at tale med. En ven at gå tur med.  
En ven at spise med.  En besøgsven.  

I Besøgstjenesten  hos os  glæder vi os til at 
høre fra dig, hvis du ønsker en besøgsven - 

eller du ønsker at være en besøgsven.” 
Henvendelse til Karna Kaslund, 

tlf. 2233 8072

 
Kan du afse et par timer?

måske en gang om ugen eller hver fjortende 
dag – kun d u bestemmer – er du sikkert den, 
vi søger som besøgsven til en hjemme boende 
demensramt, så den pårørende kan komme 

lidt hjemmefra. 
Henvendelse til Bente Olofsen, 

tlf. 2662 3421

Havemand søges 
med grønne fingre. Du holder af havearbejde 

og kan afse nogle timer om ugen.
Henvendelse til Jytte Larsen, 

tlf. 5357 2307

Musik        Mad i KMY
Skib Ohøj • se frem til en antal festlige 
arrangementer i Kastrup Motoryacht 

Klub, KMY. Kastrup Strandpark 17 – 19

Fredag 6. september kl. 17.30

Duo Visti Vibe og Stig, Gårdsangere, 
harmonika, banjo og violin,  

to hakkedrenge med løgsovs, et glas vin 
eller en øl eller vand.

Billetter af 140,- kroner købes af medlemmer i klubben.
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