
Kø til Kim
Kø har ingen alder. Fan af 
Kim Larsen og ikke mindst 
hans musik kom i meget god 
tid til Gensyngs optræder på 
Kastrupgård

Kastrupgårdsamlingens Ven-
ner havde arrangeret en Kim 
Larsen-koncert med bandet 
Gensyng, og der var mange, 
der benyttede sig af at få set 
udstillinger på Kastrupgård 
ved samme lejlighed.

De første tilhørere mødte 
op allede klokken 13 og stod 
pænt i kø og ventede til dø-
rene måtte åbnes en time se-
nere. Det er ikke forbeholdt 
unge mennesker (se foto til 
højre, som afslører den over-
vejende aldersgruppe) at lig-
ge i kø for at se og høre deres 
idoler.

Stakladen blev hurtigt fyldt, 
og sammen med skattejagt 
og børnenes trykkeværksted, 
som museet stod for, må man 
sige, at Gensyng, som spillede 
Kim Larsen sange, sammen 
med Kim havde æren for den 
stopfyldte Staklade. 
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Det er her teknisk forvaltning vil 
have rygere til at ryge - og bruge 
askebægeret. De gør begge dele.

Tårnby Bladet sætter fokus 
på boliger - ikke indretning 
men opførelser. Temaet 
strækker sig over flere op-
slag og kendes på logoet 
ved denne appetizer

Af terkel Spangsbo

Til hver en tid og ikke mindst 
i den lokale valgkamp i 2017 
kom det frem, at der var et 
udbredt ønske om flere lejlig-
heder, som er til at betale for 
almindelige lønmodtagere.

Et ønske som også er kendt 
i vores nabo- og genbokom-
muner. Der var forståelse fra 
politikerne, så blev de valgt 
(nogen af dem), men hvad så. 
Hvem skal bygge og udleje 
boliger i Tårnby? Vi har stillet 
spørgsmålet til flere – hvem 
har grundene, hvem kommer 
med mursten og mørtel?

Noget af svaret eller sva-
rene skriver vi om i vores 
tema Bolig over mange sider. 
Her vil det som hedder De Al-
mene Boligselskaber spille en 
stor rolle – deres organisation 
BL fylder så i øvrigt 100 år i år.

Brumle og humle 
begyndte

Det hele startede med 
en tragedie. Mange tusin-

de mennesker døde i forbin-
delse med koleraepidemien 
i København i 1853. Årsagen 
til sygdomsudbruddet var 

eks-

tremt 
dårlige 
boligfor-
hold 
for den 
dårligst 
stillede 
del af 
befolkningen.

Det er kendt, at tragedien 
og de dårlige boligforhold 
tændte en stærk social indig-
nation, som også rodfæstede 
sig blandt borgere i de bedre 
stillede klasser. En indignati-
on, der fik lægeforeningen til 
at opføre de første boliger til 
boligsociale formål på Øster-
bro, København.

I 1880 stiftede arbejder-
bevægelsen de første bygge-
foreninger, der blev starten 
på den almene boligsektor. 
I 1919 stiftede bygge-bolig-
foreningerne en interesse-
organisation, der skulle va-
retage interesserne i forhold 
til myndigheder, regering og 
lovgiverne. Boligselskaber-
nes Landsforening var født.

Læs mere inde i avisen

Flere, bedre og billigere Ikke absurd blot 
usædvanligt

Hvem får den gyldne 
nøgle til en bolig. 

Se svaret side 10

I en stegende hed mødesal 
fremlagde borgmester Allan 
S. Andersen sit første bud-
getforslag, som han selv er 
100 procent ansvarlig for

Af Terkel Spangsbo

Den svedfremkaldende mø-
desal – får de fremmødte i 
hvert års augustmøde at vide 
– kan ikke være anderledes, 
da eventuel aircondition vil 
gribe ind i arkitekturen, da 
hele Rådhuset er fredet.

Allan S. Andersen tiltrådte 
som borgmester 1. januar 
2018 og mange tråde var lagt 
for det budgetforslag, han 
fremlagde i august senere det 
år. Men nu er han selv forval-
ter – i samarbejde med ud-
valg og forvaltning – af hele 
butikken, som i 2020 skønnes 
at forvalte 3.4 mia.

Normalt har partierne min-
dre end en uge til at komme 
med ændringsforslag, men 
grundet et valg til Folketinget 
er godkendelse af de kommu-

nale budgetter rykket længe-
re ud på året.

- Normalt har vi på dette 
tidspunkt kendskab til skat-
teindtægter og tilskudsbeløb 
som følge af det statsgaran-
terede udskrivningsgrundlag.

Sådan plejer det at være

Kommuner kan vælge, om de 
vil have alle de kommunale 
skatter fra de reelle indtæg-
ter, borgerne får i året med 
gevinst eller tab til følge, hvis 
borgernes samlede indtægt 
ændrer sig i året løb, eller 
man vil acceptere et fast be-
løb fra Staten, som så til gen-
gæld gambler med skattens 
størrelse. Tårnby kommune 
har typisk valgt den sikre ind-
tægt.

- Men det betyder, at vi er 
i den situation, at vi står på 
relativ bar bund, hvad angår 
viden om vores indtægter i 
2020, sagde borgmesteren.

Fotrsættes side 3.
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Redaktøren overdriver
TV2 Lorry havde redaktøren fra Tårnby Bladet med i deres 
sommerturné, da karavanen nåede Tårnby.

Journalist Bettina Bundgaard spurgte, hvilke problemer 
man tumlede med i Tårnby og redaktør Terkel Spangsbo sag-
de, hvad der er korrekt og emnet for denne måneds tema i 
Tårnby Bladet, at det var manglen på boliger og især boliger 
til unge, der er et problem, som mange mærker.

Terkel Spangsbo nævte så, at 1000 unge var boligsøgende 
i Tårnby. Det tal er efterfølggende konstateret at være alt for 
højt. I arbejdet med temaet Boliger kom det frem, at godt nok 
er der mange unge boligsøgende til såvel studiebolig som en 
almindelig ungdomsegnet bolig, med at det samlet set drejer 
sig om cirka 400-450.

Byggeri for millioner færdig før tiden
Clarion Hotel Copenhagen Airport (tv.) er blevet færdig med 
en renovering til en værdi af over 80 millioner kroner. 

Københavns Lufthavn og hotelvirksomheden Nordic Choi-
ce indgik i 2017 en aftale, da Nordic Choice, med kort varsel, 
overtog driften af hotellet fra Hilton, at hotellet skulle opret-
holde et fem-stjernet niveau.

Der er kommet mange ændringer, justeringer og forbedrin-
ger for de 80 millioner kroner. For eksempel er loungen på 
øverste etage sløjfet til fordel for fem ekstra værelser, så der 
nu er 383 værelser i alt. Prisen for et standardværelse svin-
ger typisk mellem 1.500 og 2.500 kroner, afhængig af efter-
spørgslen. Præsident-suiten på hotellets øverste 12. etage 
koster 20.000 kroner i døgnet.

Hotellet har ligeledes fået en nyrenoveret restaurant med 
et koncept fra stjernekokken Marcus Samuelsson. Han har ud-
viklet konceptet Kitchen & Table til Clarion Hotels, der angi-
veligt kombinerer det nordiske køkken med smagsindtryk fra 
det multikulturelle Manhattan. 

Invitation til national flagdag
Torsdag 5. september markeres Den Nationale Flagdag, hvor 
tidligere udsendte fra forsvaret, beredskabet og politiet hæd-
res for deres indsats.

På den baggrund holder Tårnby Kommune et arrangement 
i Rådhushallen for tidligere udsendte, deres familier og of-
fentligheden. Markeringen sker med start klokken 9 og varer 
en time. 

Borgmester Allan S. Andersen vil holde tale, ligesom der vil 
være musikalske indslag fra Tårnby Musikskole.

Har du erfaringer med misbrug?
Har du haft misbrug af alkohol eller narko tæt inde på livet? 
Og er du parat til at dele dine erfaringer med læserne af Tårn-
by Bladet? I så fald vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan kon-
takte redaktionen på telefon 32 50 92 90 eller redaktionen@
taarnbybladet.dk . Tårnby Bladet sætter fokus på misbrug i et 
kommende tema- nummer.

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladfor-
ening, Englandsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

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

KONTORTID dagligt kl. 9-12 plus 
en hel del mere, så bare ring.

REDAKTION:
Tårnby Bladet skrives, redigeres 

og layoutes af medlemmer af 
Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo, dj. 
(ansv. redaktør). Rene Arestrup, 
dj., Birgitte Barkholt, Mona Gjed-
ved, Ole Gjedved (foto), Anne 
Palm Henriksen, redaktionsmed-
arbejder.
ANNONCESALG: Redaktionen og 
Mogens Knoblauch 4010 2051 - 
mail eller ring.

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

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

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

Du finder dette linkt på Tårnby 
Bladets hjemmeside hurtigst 
muligt efter udeblivelse af blad. 
Husk at opgive nøjagtig adresse.

DENNE UDGAVE OMDELES  
fredag 30. august.

FØRSTKOMMENDE UDGAVE  
herefter er oktober udgaven, 
som udkommer fredag 27. sept., 
deadline mandag 23. sept. 
Annonce-deadline 
fredag 20. sept. Annonce-dead-
line fredag 23. august - men ring, 
hvis man er senere på den.

UDGIVELSESDATOER i 2019 
November  udkommer fredag 25. 
okt., deadline mandag 21. okt. 
Annonce-deadline fredag 18. okt.
December udkommer fredag 
29. nov. deadlinemandag 25. 
nov. Annonce-deadline fredag 
22. nov.

* Ændringer i forhold til det 
normale

UDGIVELSEDATOER I 2020 
Januar* udkommer fredag 10. 
jan., deadline 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.

Bare lidt klogere i 2019
MIN MORGEN STARTER med gennemlæsning 
af en papiravis – undtagen hvis der er børne-
børn. Deres morgen starter, mens det stadig 
er nat i min hjerne, så ligger avisen og venter 
– til den bliver brugt som optænding. Vi har 
ingen fisk, der skal pakkes ind. Dem køber vi 
vakuum indpakket i plastikuniform.

MEN PÅ EN ALMINDELIG MORGEN, hvad det så 
er, er der altid en artikel eller to, som bliver 
hængende på nethinden og giver emnet el-
ler i al fald indgangen til månedens klumme. I 
dag var det børnene i Al-Hol lejren, hvor man 
gør alt det, der skal til for at skabe nye ter-
rorister. De unger må da synes at alt, gentager 
alt, er bedre end at være stuvet inde under de 
beskrevne forhold. 

KRONIKØREN HENVISER til den store højsko-
lemand og frihedskæmper Tage Hinds ind-
sats i Tyskland efter kapitulationen, hvor han 
meget bevidst og overbevisende gjorde en 
afnazificerings-indsats. Kronikøren løfter på 
den baggrund omverdens-engagement i sam-
me opgave og antyder ”Hvor svært kan det 
være?”. ”Giv børn en god opvækst, så bliver 
de efter al sandsynlighed gode samfundsbor-
gere”. At ikke alt var rosenrødt på den front, 
ved vi, som stadig tænker på Kirsten Lylloffs 
beretning om flygtningebørnene på Kastrup-
fortet, som ikke måtte bade (vaske) sig i Øre-
sund, for de måtte ikke ses og de måtte ikke 
skifte noget af rugbrødet ud med havregryn. 
De skulle lide, skulle de for det, deres foræl-
dre muligvis havde været med til.

DET KAN GODT TAGE SIN TID med efterveerne 
af avislæsning, når en enkelt artikel sætter 
sådan en tankerække i gang. Især når radio-
avisen samtidig kværner ud, at børn/unge 
forlader idrætsforeninger med for dårlig kon-
dition til følge og at førskolelivet sætter sit 
præg på børnene langt ind i voksenlivet.

OVENSTÅENDE VAR NU MEST for at fortælle, 
hvordan sygdommen med de sammenlignen-
de billeder i ubevogtede øjeblikke slår ud. 
En anden artikel i en tidligere for længst af-
brændt (eller til genbrug sendt) avis fik mig til 
at tænke på Amanda (høhøhø og nej). Amanda 
var et edb-system, som skulle strømline ind-
satsen for og imod de ledige på dagpenge, 
altså fagforeningsmedlemmer som mod be-
taling kom med i et forsikringssystem, så der 
faldt en slat af, så økonomien ikke røg helt ad 
h…. til. Inden Amanda fik dødsstødet, fordi 
it-teknikken på ingen måde kunne komme til 
at spille seriøst, var der store forventninger – 

man fik opfattelsen af, at alle medarbejdere i 
a-kasser blev overflødige og ledigheden ville 
falde til under nul, måske 0+ som det vil blive 
i en kommende karakterskala. Men den gik 
som nogen husker ikke. Ud røg Amanda og 
millionerne det havde kostet samfundet - og 
andre havde tjent på at lave et stykke ubruge-
ligt arbejde.

DET DER KICKSTARTEDE MIT GENSYN med 
Amanda, var et par artikler om den østdan-
ske sundhedsreform. I Vestdanmark har man 
skruet noget simpelt IT sammen og det virker, 
ergo skal de østlige udkantsområder have 
noget andet. Jeg var selv i behandling i sy-
gehusvæsenet, da sundhedsreformen blev 
implementeret som det hedder, når noget nyt 
og uprøvet skal væltes indover et tidligere sy-
stem. Og den højtuddannede, og i øvrigt dyg-
tige kirurg, viste det sig senere på min egen 
krop, sad med en ikke særlig udviklet etfinger 
tastning og blev guidet af en sygeplejerske 
for at placere mit cpr-nummer i den rigtige 
rubrik samtidig med, at næste konsultation 
skulle om på side 40.

SKRÅT DET DOG, VAR TANKEN. Amanda og 
sundhedsportalen - det måtte kunne starte 
en klumme-værdig tankerække. 

DEN ENE HAR NOGET DER VIRKER, hvorfor 
kan den anden ikke bare betale sin del og så 
får alle parter en platform, der kan bruges til 
sundhed, tænkte klummeskriveren i sin selv-
opfattede visdom. Træd an ved tastaturet! 
klummeskriver. Det må der kunne spindes en 
lang ende over.

AT DE FEM REGIONER ikke kunne tale sammen 
om et system i lilleputlandet (Grønland ikke 
medregnet) er for menigmand uforståeligt. 
Det svarer jo til, at to kommuner vil have 
forskellig gadebelysning på veje, som gen-
nemløber begge eller flere kommuner; eller 
at et ensomt hus på yderste kvadratmeter af 
en kommune partout skal have vand- og klo-
akføringer fra den fjerneste forsyningsenhed 
på kommunal hjemmebane i stedet for nabo-
kommunens rørføringer, som ligger 10 meter 
på den anden side af kommunegrænsen.

OG DET ER DER DA INGEN SOM … jo 
det er der faktisk. Det er virkelig-
hed og den kan jeg ikke hamle op 
med.

God sensommer.
Terkel Spangsbo
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Lige nu sparer du 20% på alle unikalk varianter

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Kampagne fra 26/8-19 til og med 22/9-19.

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret

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

Lus kan være en udfordring for mange og derfor får vi besøg af konsulen-
ten 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. 11/9 – 19 kl. 10-12 og Dragør 
Apotek onsdag d. 11/9 – 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 d. 11/9-19.

Lus?

Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af 
normale knogler og tænder.
D-vitamin bidrager til immunsystemets nor-
male funktion samt til normal optagelse af kalk 
og er nødvendig for opretholdelse af normal 
knoglesundhed.

Spar 20% på Unikalk

Oplever du også gener så som tørre og irriteret øjne i dagligdagen?
Systane COMPLETE komfort øjendråber anvendes til behandling af 
øjentørhed og til midlertiding lindring af irriterede øjne.
Det er alt-i-en øjendråber til alle typer af tørre øjne.
Øjendråberne lindrer symptomer så som brænden og svien, som er 
forårsaget af tørre øjne.
Dråberne indeholder lipid-dråber i nano-størrelse, der fordeler sig på 
øjet og hjælper med at berolige, fugte og genopbygge celler på øjets 
overflade.
Systane COMPLETE komfort øjendråber fremmer en øget fugtning og 
smøring, og de giver forlænget, langvarig fugt og beskyttelse til alle 
lagene i tårefilmen.
*Holder 3 måneder efter åbning. 

Systane complete 10 ml 139 kr.

Tørre og irriteret øjne 

eller irritation i øregangen?
Vaxol Ear Spray er en ørespray som anvendes til blødgøring og fjer-
nelse af ørevoks og vokspropper. Vaxol kan også anvendes til lindring 
af kløe og irritation i tørre øregange.

Vaxol 10 ml pris 119,50 kr nu 109,50 kr.

Ørevoks, ørepropper, kløe  

Vi gentager succesen !
 Kom ned på apoteket og få testet din hørelse helt gratis.

Enghave Apotek tirsdag 3/9-19 mellem 9 og 15.
Dragør Apotek tirsdag d. 17/9-19 mellem 9 og 15

Fortsat fra forsiden

Kommunerne modtog i juli i år et 
brev fra Social- og indenrigsministe-
ren, hvoraf det fremgår, at bloktilskud-
det og øvrige økonomiske rammer 
først forventes kendt i september. Og 
før det er tilfældet, kan kommunerne 
ikke komme videre med deres bud-
getter.

- Nogen vil nok kalde det et absurd 
forløb – men når man ved, hvad an-
vendelsen af det ord kan afstedkom-

me, skal jeg nøjes med at kalde det for 
et usædvanligt forløb.

Økonomiudvalget har valgt at ju-
stere den ellers vedtagne tidsplan for 
budgetlægningen for 2020, så Kom-
munalbestyrelsens andenbehandling 
af budgettet er flyttet fra 24. septem-
ber til 29. oktober.

Og så er det, at fristen for ændrings-
forslag fra de politiske grupper ryk-
ker fra 2. september til 7. oktober kl. 
12.00.

Borgere i Tårnby skal fortsat betale 
23,1 procent i skat og en grund-
skyldspromille på 24,0.

KOMMUNALBESTYRELSESMØDET 
I AUGUST

Af Terkel Spangsbo

Det skønnes at løbe op i 1,8 mia. kroner 
i personlige skatter og godt 260 mill. 
kroner i grundskyld og en lille sjat på 
65 mill. kroner i selskabsskatter.

Noget morsommere blev mødet, 
da Kommunalbestyrelsen skulle dis-
kuteres hvad kommunens penge skal 
bruges til i 2020. Borgmesteren un-
derstregede, at meget var usikkert, når 
man ikke vidste, hvad man ville få fra 
Staten og om man ville vælge statsga-
ranti eller selvbudgettering, som det 
hedder i kancellisproget. 

Netop det forhold gav anledning til 
en meget lang debat, da forsamlingen 
skulle vedtage antallet af nye børneha-
veklasser. Der er elever til 23 klasser, 
hvilket er tre mere end nu, men hvor 
skulle pengene komme fra. Ville der 
blive tale om nye penge eller skulle 
den forventede merudgift holdes in-
denfor det nuværende budget. 

- Hvor står der noget om pengene i 
forslaget? spurgtes det fra både Ven-
stre og Dansk Folkeparti.

- Det plejer udvalget (skoleudvalget) 
at finde ud af, sagde tidligere borgme-
ster Henrik Zimino.

- Det plejer (en vending, der var flit-
tig i brug på aftenens kommunalbesty-
relsesmøde) at være sådan, at er der 
et år nedgang i elevtallet, så beholder 
skolerne deres budget, til gengæld 
måtte de selv klare en stigning.

- Ja, hvis det var en enkelt klasse op 

eller ned, men nu er der tale om tre, 
sagde Paw Karslund.

Alle blev dog enige om at acceptere 
de 23 børnehaveklasser og så må Sko-
leudvalget se på det økonomiske igen

Eksempler fra gaveboden

Hvert år i marts måned samles kom-
munalbestyrelsesmedlemmerne på et 
2-dages budgetseminar for at drøfte 
muligheden for et forlig, hvor ønsker 
og muligheder gerne bøjes mod hinan-
den partierne imellem.

- På budgetseminaret nåede vi frem 
til at tilføre en halv mill. kroner til ud-
videlser i sundhedsplejen for at styrke 
indsatsen, sagde borgmester Allan S. 
Andersen ved budgetforslaget frem-
læggelse.

- Vi besluttede at tilføre en halv mill. 
kroner til styrkelse af tandplejen for at 
understøtte den politisk fastsatte be-
handlingsfrekvens. I øvrigt er det be-
sluttet at iværksætte yderligere tiltag 
for at effektivisere området, samt en 
udvidelse med et vikarkorps i en fire 
måneders periode allerede fra i år.

Andre områder:

• Daginstitutionsområdet 3,8 mill. kr. til 
normering af 80 nye børnehavepladser
• Tværgående buslinje 2,9 mill. kr. der 
forbinder Vestamager Metrostation 
med Kastrup Metrostation 
• Byggesagsbehandling 0,5 mill. kr.
• Efter- og videreuddannelse af ledige 
3,0 mill. kr. 
• Ansættelse af flere i fleksjob i kom-
munen 1 mill. kr.

Hele borgmestrens kan læses på 
kommunes hjemmeside www.taarnby.dk

Det bliver ikke dyrere 
– i procenter

DANMARKSMESTERSKAB
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Jeg er ikke en helt
50-årige Kent Carstensen fra Tårnby 
hædret af Københavns Politi for at 
redde desperat mand fra døden

Af René Arestrup

Det var en helt almindelig hverdag 
i april i år. Driftstekniker fra HOFOR 
Kent Carstensen og hans kollega var 
ude i et villakvarter på Vestamager 
for at dele sedler ud om afbrydelse af 
fjernvarmeforsyningen.

- Rundt om et hjørne kan jeg se 
igennem en hæk, som ikke er sprunget 
ud endnu. Der er en swimmingpool 
inde i haven og der ligger tydeligvis 
en person nede i poolen, livløs. Jeg 
råber først ’er du ok?’ og får et svagt, 
halvgrødet svar tilbage. Jeg fornem-

mer straks, at der er noget helt galt, 
så jeg kalder på min kollega, hvorefter 
jeg løber rundt om hækken, ind i ha-
ven og springer ned i poolen.

- Jeg forsøger at få manden op af 
vandet, men han er stor og tung, så 
jeg opgiver og koncentrerer mig om 
at holde hans hoved over vandet. Han 
glider ind og ud af bevidsthed og jeg 
rusker i ham, for at han ikke skal for-
svinde. Jeg er meget fokuseret på, at 
han trækker vejret. 

- Det hele virkede meget mærkeligt, 
erindrer Kent Carstensen.

Tømt pilleglas

- Jeg troede ærlig talt, at manden var 
fuld, indtil jeg fik øje på et tømt pil-

leglas på kanten af swimmingpoolen.
Kent Carstensens kollega, Henrik 

Sørensen, som i mellemtiden er kom-
met til, slår alarm via 112, hvorefter 
de, i fællesskab, får manden op af 
swimmingpoolen.

- Da ambulancen var kørt, stod vi til-
bage, lidt rystede – og drivvåde – men 
vi blev enige om at dele resten af sed-
lerne ud. Og det var først dér – og ef-
terfølgende, da jeg talte med politiet 
– at det gik op for mig, hvad det var, 
der egentlig var sket. 

En forsinket reaktion af ubehag ved 
det hele, forklarer Kent Carstensen, 
som ikke vil betegne sig selv som en 
helt.

- Jeg handlede spontant, uden at 
tænke ret meget. Det kom først bag-
efter. Og et eller andet sted håber jeg 
da, at alle mennesker ville handle lige 
som vi gjorde.

Kent Carstensen og hans kollega 
har begge fået tildelt et diplom og en 
erkendtlighed på 1.000 kroner af Kø-
benhavns Politi for deres indsats, som 
formentlig reddede mandens liv.

- Det er da dejligt, at nogle anerken-
der vores indsats – og at vi gjorde en 
forskel.

Kent Carstensen har ikke efterføl-
gende haft kontakt til manden.

Lukning af 
Kongelundsvej
Tårnby Kommune har besluttet, at 
der skal anlægges et dige, som skal 
beskytte Tårnby mod fremtidige 
oversvømmelser. I den forbindelse 
skal Kongelundsvejen føres over 
diget. Denne del af arbejdet er 
igangsat mandag 12. aug. 2019 og 
forventes færdig i november 2019.

Anlægsarbejdet medfører luk-
ning af Kongelundsvej fra indkørs-
len til Kongelundsvej 648 A syd 
for Frieslandsvej til Kongelundsvej 
609/658 nord for Kongelunden. 
Lukningen gælder for alle trafi-
kanter incl. cyklister og gående. 
Det er forbundet med største fare 
at begive sig ind i arbejdsområdet. 
Arbejdsområdet er afspærret med 
hegn og forbudstavler.

Westlands Allé er lukket perma-
nent ved den tidligere udmunding 
i Kongelundsvej.

Der skiltes med omkørsel via 
Nøragersmindevej/Tømmerupvej/
Kalvebodvej for gennemkørende 
trafik.

Kent Carstensen handlede resolut, 
da han så en mand ligge livløs i en 
swimmingpool i en privat have. Han 
er efterfølgende blevet hædret af 
Københavns politi for sin indsats.
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Kastrup Fodterapi
Tlf.: 30 13 55 22

Online booking
www.kastrupfodterapi.dk

Ved statsautoriserede fodterapeuter  
Mariah Kruse, Kristine Stokholm og Karin Zachariasen.

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.

FODENS DAG - torsdag 19.09.2019, kl 14.00 til 17.30.
Mød fodterapeuterne på Tårnby Apotek i Sundhedshuset og få råd  

og vejledning om dine fødder, fodtøj og fejlstillinger.

Direktøren for Tårnbys største almene boligorga-
nisation, Torben Hansen, er ikke i tvivl: Vi er nødt 
til at bygge tættere og højere for at komme bolig-
mangelen til livs

Af René Arestrup  
Tegning: Benny Bang Jensen ©

- Der er ingen vej udenom. Vi er nødt til at bygge 
tættere og højere, hvis vi vil boligmangelen til livs 
i Tårnby. Og samtidig er vi nødt til at spørge os selv 
om demokratiet er tjent med, at der blot skal nogle 
få indsigelser til for at vælte planer om nyt bolig-
byggeri – uanset at vi også anerkender demokratiets 
spilleregler.

Torben Hansen, direktør for den almene boligor-
ganisation Tårnbyhuse, som administrerer mere end 
2.000 lejemål i Tårnby, tøver ikke med at sætte tin-
gene lidt på spidsen.

- Det er fint med demokrati og borgerinddragelse 
og alt det der, men forståelsen for en ny tids udfor-
dringer viser sig desværre ofte meget begrænset 
- og så ender tingene med aldrig at blive til noget, 
siger Torben Hansen, med slet skjult henvisning til 

planerne om at bygge 48 nye ungdomsboliger ved 
Tårnby Stadion. Indsigelser fra naboerne har indtil 
videre ’parkeret’ projektet til videre overvejelse hos 
de lokale politikere.

- Jeg synes det er ærgerligt, hvis naboindsigelser 
skal spænde ben for et godt projekt. Og ikke mindst 
i betragtning af, at vi i den grad mangler gode ung-
domsboliger i Tårnby. Men det er helt klassisk. Det 
starter altid med masser af velvilje - lige indtil tin-
gene bliver konkrete.

Ikke mere jord tilbage

- Det er en kendsgerning, at Tårnby kommune er tæt 
på at være fuldt udbygget. Der er er meget lidt jord 
tilbage at bygge på. Samtidig er det værd at over-
veje, om tidligere tiders byggeri med store, grønne 
arealer omkring er en unødvendig luksus fra forti-
den. Vi kan i hvert fald konstatere, at brugen af de 

grønne arealer i vo-
res boligafdelinger 
er meget begræn-
set. Men bevares, 
de fleste menne-
sker vil jo gerne 
have lys og luft 
omkring sig - og 
især, hvis nogen 
skulle formaste sig til at 
foreslå, at vi godt kan rykke lidt tættere 
sammen.

Boligorganisationen Tårnbyhuse har oplevet en 
konstant stigende efterspørgsel efter lejeboliger 
gennem de seneste år. Alene inden for det seneste 
år er ventelisten vokset med ni procent. I dag er 
mere end 5.000 mennesker skrevet op til én eller 
flere af Tårnbyhuses boligafdelinger. Og nogle af 
dem skal væbne sig med endog meget stor tålmo-
dighed. Ventetiden for en ny-indskrevet til bebyg-
gelsen Flyverbo er plus 30 år.

-  Vi har også boligafdelinger med kortere vente-
tid - ned til seks år - men det er typisk afdelinger, 
som er nyere og dermed er lejlighederne også dy-
rere, simpelthen fordi det er dyrere at bygge i dag 
end det var for 30 eller 40 år siden. 

- Vi har også en anden udfordring. Folk flytter 
simpelthen ikke fra vores lejligheder, når først de 
er kommet inden for. Som boligorganisation er det 
naturligvis glædeligt, for det vidner om, at vi tilby-
der gode boliger, som folk trives i. Men omvendt er 
det også et problem, at folk bliver boende, selvom 
deres familiesituation ændrer sig over et langt liv. 
Ud fra en overordnet betragtning er det ikke særlig 
hensigtsmæssigt, at en enlig pensionist bor i en stor 
tre- eller fireværelses lejlighed på tredje sal, når der 
samtidig er unge familier, der mangler et sted at bo. 
Men vi hverken kan eller vil tvinge folk til at flytte.

- Vi er bekendt med, at nogle af vores ældre be-
boere gerne vil flytte til en mere tidssvarende bolig. 
Men det er ofte svært både af økonomiske og helt 
lavpraktiske årsager.

Torben Hansen påpeger desuden, at nok er ven-
telisten omfangsrig, men den kan meget vel eksplo-
dere lige om lidt.

- Hvis vi får en ny økonomiske krise, som den, 
der ramte i slutningen af 00’erne, så ved vi af er-
faring, at søgningen til den almene boligsektor vil 
eksplodere. I den forstand risikerer vi at gå fra ondt 
til værre.

Vi mangler i den grad gode ungdomsboliger i 
Tårnby, siger Torben Hansen, men han står på 
trappen til Tårnbyhuses administration omgivet at 
plancer med muligheder.

Tættere sammen og højere op

Politikerne mener!

Vi ønsker bredt 
mix af boliger

Af Carsten Fuhr, mk, (C)

Vores grundlæggende holdning er, at 
der skal være et bredt mix af boliger 
- leje, andel og ejer i kommunen - Især 
de to sidste kniber det jo alvorligt 
med, når vi taler lejligheder.

Vi er enige i, at der skal bygges 
flere ungdomsegnede boliger - men 
der skal også være fokus på, at vi får 
flere boligområder, hvor det er et mix 
af størrelser og et mix af leje og eje 
(og andel) således at vi får nogle mere 
blandede miljøer i vores boligområ-
der, hvor der både er unge, ældre og 
handicapegnede boliger sammen med 
familieboliger i samme område.

Vi synes ikke, at man skal ”have 
adresse ud fra alder” eller økonomi  
for at sige det lidt populært - vi skal 
have boligområder, der er attraktive 
for alle samfundsgrupper - vi skal ikke 
have ghettoer for rige, ”fattige”, unge 
eller gamle. 
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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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Vi åbner kl. 10.15 til Høstmarkedet 7/9!

Dagens program:
ANGRY BIRDS 2, dansk tale: kl. 10.45 + 15.15
TOY STORY 4, dansk tale:  kl. 12.15 + 14.45 + 17:30
LØVERNES KONGE, dansk tale: kl. 12.45
SER DU MÅNEN, DANIEL:  kl. 17.00 + 19.30
med danske undertekster 
IT, del 2   kl. 20.00

Vi viser film hele 
dagen

Læs mere på www.kulturhusetkastrupbio.dk

Kulturhuset
Kastrup BIO

Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07

Ret til ændringer forbeholdes

SOCIALDEMOKRATIET

MØD OS TIL 

HØSTMARKEDET PÅ 

STAND D. 6. - 7.9

Skottegården 2 
2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 3633

Høstdag 7. september  
fra 9.30 til 13.30.

”Tag 3 og betal for 
2” (Den billigste er gratis) 
på alt du selv kan tage ned 

fra hylderne
 (gælder ikke i forvejen  

nedsatte varer og lægemidler)

Frisør Krudtmøllen

Skottegården 4 • 2770 Kastrup
Tlf.: 3255 3285

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

Rest fra 

Milk Shake
fra kr. 110.-
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Nyd din favorit sushi og spis ligeså  
meget du har lyst til.  

Alt bliver serveret frisklavet efter din bestilling.

Skottegården 6, Kastrup • God parkering

TELEFON 32 32 06 19

BESTIL ONLINE WWW.YESUSHI.DK

Mandag - Torsdag             Fredag - Søndag

198,-             218,-
Børn op til 11 år ½ pris

Skottegårdens Høstfest

Lørdag 7. september

Kl. 10:00 - 18:00 • Vi ses!

De lokale FDFere fra Korsvejen og 
Tårnby kæmpede, men opnåede 
ikke den ultimative hæder, da FDF i 
hovedstadsområdet havde kaldt til 
løb og løjer på Dyrehavsbakken

Lørdag 24. august stillede 400 friske 
FDF’ere fra hovedstadsområdet op til 
et anderledes løb i Dyrehaven og inde 
i selve forlystelsesparken. Af samme 
årsag blev alle naturligvis udstyret 
med turpas. 

De forskellige poster og opgaver 
var placeret rundt på hele området, 
og nogle af dem også oppe i forlystel-
serne. 

I ”Skyroller”, en forlystelse hvor 
man sidder i en stol med to vinger, 
skulle FDFerne forsøge at vinkle vin-
gerne for at dreje 360 grader rundt. 
Her gjaldt det naturligvis om at opnå 
flest spins. I radiobilerne skulle man 
synge FDF sange (højt!) mens man kør-
te rundt, og i Mariehønen skulle man 
lave en ”prik til prik tegning”. 

Man måtte bruge lige så mange ture, 
der var behov for, men man måtte na-
turligvis kun tegne, mens den kørte. 
I Vikingeskibet skulle man binde så 
mange knob og stik som muligt, mens 
skibet gyngede frem og tilbage. 

Udover disse opgaver havde alle et 
ark med med spørgsmål, som skulle 
besvares, når man faldt over svarene. 
Der var tre kategorier: Dyrehaven, 
Bakken og Korsbæk. Endelig var der 
placeret et utal af FDF-skjolde rundt i 
haven, som også skulle findes. 

Dagen blev afsluttet med tradi-
tionel lejrbålsunderholdning ved Fri-
luftsscenen inde midt i haven, så alle 
øvrige gæster fik en alternativ, men 
ganske underholdende oplevelse. 

Og her måtte de lokale FDFere fra 
Korsvejen og Tårnby konstatere, at de 
ikke havde scoret højt nok i løbet af 
dagen. 

De kom nemlig ikke på scenen til 
den afsluttende kåring af dagens tre 
bedste hold. Men måske næste år? 
Man har i hvert fald allerede besluttet 
at gentage arrangementet, da det var 
en kæmpesucces. 

MCP

I ”Skyroller”, en forlystelse hvor man 
sidder i en stol med to vinger, skulle 
FDF’erne forsøge at vinkle vingerne 

for at dreje 360 grader rundt.

Lokale FDF’ere kæmpede – forgæves
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Københavnerne 
gør det
I sidste uge rykkede de første beboere 
ind i helt nye almene ungdomsboliger 
i Njalsgade ved Faste Batteri på Is-
lands Brygge. 

De 97 nye ungdomsboliger, som er 
opført af boligselskabet AKB Køben-
havn, er et vidnesbyrd om en offensiv 
ungdomsbolig-politik i Københavns 
kommune. Siden 2015 er der opført 
cirka 4.000 ungdomsboliger i Køben-
havn og Københavns overborgmester, 
Frank Jensen (A), har en ambition om 
at opføre yderligere 12.000 ungdoms-
boliger over de næste 12 år. Heraf skal 
cirka halvdelen være almene.

De næste ungdomsboliger i Køben-
havn kan meget vel blive private, idet 
ejeren af den såkaldte billand-grund 
på Englandsvej 51 har søgte Køben-
havns kommune om at opføre op mod 
100 familie- og ungdomsboliger i tre 
karréer i op til fem etagers højde, vendt 
mod både Englandsvej og Vatnavej.

Kommunen modtager mindst fem 
ansøgninger hver måned fra en-
treprenører og bygmestre, som vil 
bygge i Tårnby

Af Terkel Spangsbo 
Tegning Benny Bang Jensen

Man skal ikke forvente, at hverken 
borgmester Allan S. Andersen eller 
andre kommunale politikere eller 
embedsmænd rykker ud med murske 
og cementblandere, når og hvis de vil 
virkeliggøre seneste og tidligere valg-
kampes løfter om flere boliger til den 
almene sektor; boliger som er tidssva-
rende og til at betale.

Men politikerne skal være med 
til at lægge rammer og muligheder, 
finde egnede områder og være krea-
tive. Som det fremgår af politiker-
kommentarer til Tårnby bladets tema, 
er der ingen, som ikke ønsker flere 
boliger i Tårnby. Der er forskellige op-
fattelser af, hvad det skal være for en 
slags boliger, men uanset de forskelli-
ge opfattelser er det et problem, som 
man gerne vil løse.

Tårnby Bladet har spurgt borgme-

ster Allan S. Andersen om, hvor byg-
gerier skal komme fra.

- De kommer af sig selv. Både pri-
vate entreprenører og developerer og 
boligselskaber scanner udspil fra ud-
valg om vores planer og ønsker. Og så 
henvender de sig selv.

- Næste skridt er, at nogen kom-
mer med projekter (som eksempelvis 
planerne for et nyt Tårnby Torv. Red.), 
som mere detaljeret fortæller om de 
tanker og muligheder, de ser i et gi-
vent område.

I forbindelse med tanker om et nyt 
industriområde som Kirstinehøj 3, har 
politikerne talt om at ændre lokalpla-
nen for dele af Fuglebæk-kvarteret, så 
der kan opføres boliger i stedet for in-
dustri. Det har efter borgmesterens op-
lysninger ført til henvendelser til ejere 
af de nuværende områder om et muligt 
salg/køb af grunde og bygninger.

- Men generelt kniber det med at 
finde områder til større samlede byg-
gerier. Ellers kan der være tale om 
en etage ekstra eller lidt fortætning, 
siger Allan Andersen, som ungdoms-
egnede boliger i Tårnbyparken.

Bøjlevej og Øresundsparken

Der er reelt kun tale om tre større 
områder, hvor der kan opføres boli-
ger. Det er Tømmeruphaveby, hvor 
der er aktuelle planer om 250 boliger 
og med mulighed for flere - måske 
400-500. Som omtalt kan Fuglebæk-
kvarteret blive en mulighed og så er 
der Øresundsparken, området, der 
omkranses af Bøjlevej (det hedder 
den virkelig officielt).

Fuglebækvej er foreløbig en fugl på 
taget. Øresundsparken var der planer 
for i 2008, hvor tegnestuen BIG vandt 
arkitektkonkurrencen med 1000 lej-
ligheder, som skulle opføres over 
20-25 år. Med førstepladsen i konkur-
rencen fulgte en forpligtigelse til at 
opføre de første 100 boliger, et krav 
som dog bortfaldt med tidens ugunst.

Øresundsparkens fremtid afventer 
nu en afgørelse af vejføringer i for-
bindelse med idé-projektet Lynette-
holmen i Københavns Kommune. Vej-
direktoratet har gang i en forundersø-
gelse med to mulige vejførin-
ger til og fra øen, kaldet B4 
og B1, hvor B1 involverer en 
nedgravet vej under Amager 
Strandvej.

- Det vil jo have al mulig 
indflydelse på vores idéer 
med Øresundsparken, for-
tæller Allan S. Andersen.

Men vi venter …

Ting tager tid og sådan er det også 
med planlægning af byggeri. Kir-
sebærhaven bag Essexparken er et 
glimrende eksempel, hvor sagsbe-
handling og papirgang tog længere 
tid end selve byggeriet, selvom det 
heller ikke satte nogen rekorder un-
der opførelsen.

Ikke mindst indsigelser efter hø-
ringer hos kommende naboer har 
betydning for perioden fra idé til ind-
flytning. Et lignende tilfælde er byg-
geriet af ungdoms-egnede boliger på 
Randkløve allé ude for. 

- Indsigelser tages alvorligt, også 
selvom det blot er en enkelt person. 
Men det kan sætte processen i stå i 
en uforudsigelig periode, fortæller 
Torben Hansen, forretningsfører hos 
boligselskabet Tårnbyhuse.

- Boligselskaberne er store spillere 
i boligbyggeriet i kommunen (og ved-
ligeholdelse af samme). De kan selv 
”finde på” og vi kan opfordre dem, 
fortæller borgmesteren.

Tårnbyhuse har blandt 
andet fundet på et projekt 
med boliger omkring Plys-
sen med almene boliger og 

seniorbyggeri, som samtidig 
bevarer flere af de gamle in-

dustribygninger – i al fald det 
ydre udseende.

De kommer helt af sig selv
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Drømmer du om at  
lære et nyt sprog?
Gå til engelsk, italiensk, fransk og spansk 
på aftenskole i Tårnby.  

fofkbh.dk

Kom og nyd den fantastiske stemning i et 2.500 personers telt!
Tysk musik så humøret er i top.

Tyrolertøj til lave priser på www.lederhosen-shop.net

Se mere på www.oktoberfestdk.dk

Flyer_Kopenhagen_2019.indd   2 08.05.19   18:22

Venstre i Tårnby og Venstres Ung-
dom i Tårnby har gennem lange ti-
der været ærgerlige over, hvor ringe 
Tårnby Kommune har evnet at sikre 
et passende antal ungdomsboliger

Af Dennis Clausen, Venstre i Tårnby  
& Josefine Westen, Venstres Ungdom 

i Tårnby

Sidste år nævnte vi muligheden om-
kring Vandtårnet som hurtigt blev 
skudt ned af borgmesterpartiet, men 
vi har endnu ikke kunnet få 
fakta på alle de argumenter, 
der er imod et sådant pro-
jekt. Det er derfor svært 
formelt at afskrive ideen 
helt, når vi ikke kan be-
dømme muligheden på et 
sagligt grundlag.

Generelt omkring bo-
liger til de unge skal 
Borgmesteren have ros 
for sin indsats for ek-
sempelvis projektet ved 

Tårnby Stadion, som heldigvis blev til 
dobbelt antal efter politisk engage-
ment og borgernes input, da placerin-
gen blev rykket. Når tiden kommer til 
et større byggeri, feks på grunden ved 
Bøjlevej er det et stort ønske, at der 
bygges et kollegie, noget Tårnby slet 
ikke har i dag.

Når det kommer til de almene boli-
ger generelt, bliver vi som regel skudt 
i skoene, at vi i Venstre er imod dem, 
hvilket ikke er tilfældet. Men vi mener, 
vi skal bygge dem der, hvor borgerne 

har råd til at bo i dem og 
bygge ejerboliger og 
andelsboliger der, 

hvor der er et mar-
ked for dem. Kan det i 

områder lade sig gøre 
at blande de tre for-

mer, er det kun godt.
Selve boligsitua-

tionen i Tårnby er over-
ordnet presset, mange 

ønsker at bo her, og 

mange står på venteli-
ster. Derfor arbejder vi 
også sammen i Bygge 
og Ejendomsudvalget 
for at skabe så mange 
boliger som muligt. Vi 
har allerede gode pro-
jekter med de almene 
boligselskaber på vej, 
og selvom Borgmeste-
ren som regel kommer 
med næsten færdige 
projekter, ville Venstre ønske sig, at 
vi politisk meget tidligere i udvalget 
tog dialogen om nye boliger, og må-
ske satte lidt mere og hurtigere igang, 

men desværre er arbejdsgangen også 
tung, og det bump på vejen kan ingen 
af os desværre gøre så meget ved, 
som det er i dag.

Vi har modtaget:

Venstre, unge som ældre, er ærgerlige

Venstre siger nej til besparelse på 
særligt udsatte børn

Af Ali Qais, medlem af 
Kommunalbestyrelsen(V), medlem 

af Børne- og Skoleudvalget

Tårnby kommune er den syvende bil-
ligste kommune i landet, når det dre-
jer sig om forældrebetalingen til un-
gernes SFO. Det viser en undersøgelse 
foretaget af FOA.

Selvom Tårnby er blandt landets ri-
geste kommuner, vælger et enigt øko-
nomiudvalg alligevel at udstikke en 
budgetramme til børne- og skoleud-
valget, som er underbudgetteret med 
cirka 2,5 millioner kroner i 2020. Det 
medfører, at vi som kommune blandt 
andet skal spare 900.000 kr. på sær-
ligt udsatte børn, herunder børn med 
svære handicap.

Det er Venstre inderligt i mod at 
spare på dette område, så vi stemte 
nej. Som liberale mener vi, at menne-
sker trives bedst i frihed under ansvar, 

men også, at mennesket er frit til at 
tage ansvar for sit eget liv og i særde-
leshed medansvar for andre menne-
sker og fællesskabet. At de, som kan 
klare sig selv, er moralsk forpligtiget 
til at bistå og hjælpe dem, som har det 
rigtig svært.  

Af samme grund foreslog vi en pris-
regulering af forældrebetalingen til 
skole- og fritidsordningen med 20 kr. 
pr. barn i 2020. Det vil omtrent give de 
900.000 kr., som mangler til særligt 
udsatte børn, og samtidigt forbliver vi 
landets syvende billigste kommune, 
når det drejer sig om forældrebeta-
ling for vores børn i kommunens sko-
le- og fritidsordninger. Desværre var 
der ikke opbakning til dette forslag i 
børne- og skoleudvalget.

Vi har modtaget:

Besparelser på handicappede 
i vente
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Overskiften kunne tyde på, 
at vi i Tårnby skal være mis-
undelig på Dragør - men det 
er faktisk omvendt!

Af René Arestrup

For første gang nogensinde 
har Dragør overhalet Tårnby 
i én af de mere kedelige sta-
tistikker: Antallet af indbrud i 
private hjem.

Nye tal fra Danmarks Stati-
stik viser, at der i første halvår 
af i år blev begået 70 indbrud 
i Dragør mod 43 i første halv-
år af 2018. Det er en stigning 
på knap 70 procent og peger i 
retning af, at Dragør kommer 
til at sætte ny rekord i 2019.

Omvendt oplevede Tårnby 
et markant fald – fra 118 i før-
ste halvår af 2018 til 55 i år, 
altså mere end en halvering.

Tallene er bemærkelses-
værdige ud fra flere betragt-
ninger. Efter i flere år at have 
være i gruppen af de mest 
indbruds-belastede kommu-
ner i landet, er der noget, der 
tyder på, at kurven er knæk-
ket i Tårnby. Det er samme 
tendens som på landsplan. 

Omvendt må Dragør-bor-

gerne notere sig, at stadig fle-
re hjem får besøg af ubudne 
gæster – så de nu ligger foran 
Tårnby. Og det på trods af, at 
Dragør har mindre end halvt 
så mange husstande som 
Tårnby.

På en kedelig andenplads

Dragør indtager i dag plad-
sen som landets næstmest 
indbrudsplagede kommune, 
målt i forhold til antallet af 
husstande. Kun Gladsaxe har 
flere indbrud pr. husstand.

Vicepolitiinspektør Lars 
Feldt Rasmussen fra Køben-
havns Politi kan ikke give 
nogen entydig forklaring på 
hverken udvikling eller for-
skelle.

- Det er stigninger og fald, 
vi ofte ser over en så for-
holdsvis kort periode i for-
skellige bydele. Vi kan dog 
se, at stigningen i Dragør sker 
lige efter et markant fald fra 
2017 til 2018.

- Vi følger løbende udvik-
lingen i Københavns Politi-
kreds, og hvis der pludselig 
sker en kraftig stigning i et 

område, sætter vi særligt ind 
her for at fange indbrudsty-
vene, siger Lars Feldt Rasmus-
sen og peger mod udlandet, 
når spørgsmålet handler om 
at identificere indbrudsty-
vene.

- Vi har i hvert fald klare in-
dikationer på, at omrejsende, 
udenlandske kriminelle var til 
stede i årets før-
ste kvartal.

Dragør har fået flere  
- Tårnby færre

Politiet: Det er 
omrejsende, 
udenlandske 

kriminelle, der står 
bag en væsentlig del 

af indbruddene

Få indbrud opklares
Der er ikke nogen garanti 
for, at det ikke er de samme 
tyve, der vender tilbage 
igen og igen. Politiets op-
klaringsprocent er nemlig 
beskeden.

Tidligere i år gennemfør-
te DR en stor undersøgelse, 
baseret på tal fra Rigspoliti-
et, og den viser, at kun hvert 
20. indbrud fører til dom. 
Resten bliver ikke opklaret.

Af undersøgelsen frem-
går det, at Tårnby kommu-
ne, i perioden 2011-2018, 
havde i alt 4.248 anmeldte 
indbrud, hvoraf 248 førte til 
opklaring og dom. Det sva-
rer til en opklaring på seks 
procent. Tilsvarende blev 
der anmeldt 1.342 indbrud 
i Dragør kommune, hvoraf 
kun 67 blev opklaret og før-
ste til dom. Det svarer til en 
opklaringsprocent på fem.

- Vi så naturligvis gerne, 
at flere indbrud blev opkla-
ret. Men indbrudssager er 
ofte krævende at efterfor-
ske, fordi der i mange tilfæl-
de mangler både vidner og 
brugbare spor, forklarer Lars 
Feldt Rasmussen.

- Vi har gennem en læn-
gere periode sat ind på ind-
brudsområdet, blandt andet 
med en dedikeret indbruds-
gruppe

 - Vi ved, at risikoen for 

indbrud fylder meget hos 
borgerne i Tårnby og Dragør. 
Og det tager vi selvfølgelig 
alvorligt. 

I denne uge kom det frem 
i flere medier, at politiet 
i gennemsnit bruger fem 

timer til at undersøge, re-
gistrere og efterforske et 
indbrud.

Flere politikere sammen 
holdt de fem tider med det 
lave antal ndbrud som op-
klares og mente at flere po-
litifolk var svaret.

Justitsminister Nick Hæk-
kerup talte om en anden ar-
bejdsstruktur.

- Hvis folk lokalt har 
spørgsmål eller bekymrin-
ger, vil jeg opfordre til at 
benytte Din betjent-ordnin-
gen, hvor man som borger 
kan komme i direkte kontakt 
med den lokale betjent.

Din Betjent i Tårnby kan 
træffes på 4026 4428 og i 
Dragør på 2977 7992.

84-årige Inge Olsen 
har stadig mareridt 
om den april-nat, 
hvor hun fik ubudne 
gæster

Af René Arestrup

- Det er ikke det sam-
me mere. Frygteligt. 
Jeg tænker tit på det. 
Og det er kun blevet 
værre efter at min 
nabo havde indbrud 
for kun en uge siden.

84-årige Inge Ol-
sen føler sig tyde-
ligvis ubehagelig til 
mode ved at tale om 
den nat i april sidste 
år, da ukendte ger-
ningsmænd trængte 
ind i hendes stuelej-
lighed i Allégården 
via en glas-terrasse-
dør.

Tyvene – eller ty-
ven, det vides ikke – 
havde tydeligvis for-
regnet sig og forven-
tet at finde en tom 
lejlighed. Men Inge 
Olsen var vendt hjem 
samme aften efter et 
længere hospitalsop-
hold og var som altid 
gået tidlig i seng. På 
et tidspunkt kort før 
midnat, blev glasset i 

terrassedøren smad-
ret og nogen gik ind i 
hendes lejlighed.

- Jeg hørte ikke 
noget, for jeg hører 
ikke så godt, men jeg 
vågnede, da jeg fik 
en lyskegle i ansig-
tet. Jeg satte mig op 
i sengen og spurgte 
’hvad er der galt? Jeg 
troede, det var min 
søn eller datter, der 
var kommet forbi for 
at se til mig. Men jeg 
fik ikke noget svar, 
kun en masse tum-
mel, da der var no-
gen, der løb ind igen-
nem min stue og ud 
af terrassedøren.

- Jeg ved ikke om 
der var én eller flere. 
Det gik så hurtigt og 
jeg så ikke rigtig no-
get – andet end lyset.

Nye låse og alarm

I dag har Inge Olsen 
fået installeret nye 
låse og et avanceret 
alarmsystem, som 
kan betjenes fra sen-
gekanten.

-Det er det sidste, 
jeg gør hver aften in-
den jeg lægger mig, 
forklarer Inge Olsen 

og viser den lille pult 
på bordet ved siden 
af sengen.

- Jeg har fået al den 
hjælp, jeg kunne øn-
ske mig, både fra KAB, 
kommunen og poli-
tiet. Alle har været 
så søde. Og der blev 
jo heller ikke stjålet 
noget. Men tanken 

om hvad der skete, 
er meget, meget ub-
hagelig. Det er en 

oplevelse, som stadig 
sidder i mig. Og den 
går nok aldrig væk.

De lyste mig i ansigtet

-Frygten er blevet værre efter at min nabo 
havde indbrud for kun en uge siden.
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LokalBolig Amager
Holmbladsgade 76
2300 København S
Telefon 36 30 15 55
amager@lokalbolig.dk

LokalBolig Projektsalg
Strandvejen 62F
2900 Hellerup
Telefon 32 53 22 22
projektsalg@lokalbolig.dk

I HIMMELBYENs 107 lejligheder bor du til leje højt hævet over Ørestads  
byliv. Lejlighederne ligger i 18 meters højde og danner et roligt og trygt  
boligmiljø for både børn, unge og ældre.

I det store fælles gårdrum i midten kan børnene lege i trygge rammer, 
ligesom her er god plads til afslapning i frodige omgivelser.

Lejlighederne har gode værelser, stort stue-køkken-alrum og rumme- 
ligt badeværelse. Desuden er der enten altan eller lille terrasse til  
lejlighederne, som er ideelle til mange typer familier.

HIMMELBYEN er et multihus og byder på de nederste etager både på  
Dinos Legeland, Pelikan Self Storage og bekvemme indkøbsfaciliteter.
Desuden ligger det tæt på metro, god skole og institutioner.

Se planer og priser her 

himmelbyen.dk

Lejelejligheder  
på toppen af byen

Kom til ÅBENT HUS 
søndag kl. 13.30-14.30 
indgang via Asger Jorns Allé 8 – følg skiltene

 

Altan

Soveværelse

Værelse

Bad
Entré

Stue/køkken

Værelse

Depot

S

S

V/T

S

S

S

EL

HIMMELBYEN, ØRESTAD SYD

Type:

Antal:

Nr:

Placering:

Areal:

NORD

KLAR  
TIL IND- 

FLYTNING
NU!

FAKTA 
Lejlighed 093

Robert Jacobsens Vej 59, 6 dør 1 
111 m2  · 3 værelse

1 altan
Leje pr. mdr. kr. 15.500

Depositum kr. 31.000
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Den almene Boligform fylder uden 
mange tænker over det 100 år i år

Soldaterne fra sejren ved Fredericia 
1849 skulle være glade for at sejr-
smarchen, som er gengivet på male-
rier af David Monies og Otto Bache, 
ikke gik gennem gaderne i det indre 
København. Her flød det nemlig med 
alskens affald som afføring og døde 
dyr.

I sommeren 1853 skete det uund-
gåelige, København blev ramt af en 
voldsom koleraepidemi, som kostede 
knap 5.000 mennesker livet. Der bo-
ede 125.000 mennesker indenfor vol-
dene, i dag bor her knap 25.000.

Myndighederne accepterede en bo-
ligstandard, hvor der kun var 2½ til 3 
kvadratmeter per beboer. Det svarer 
til, at der i en moderne lejlighed på 80 
kvadratmeter skulle bo godt 20 per-
soner. Men dengang optog faciliteter 
som toiletter heller ikke boligen. Her 
kom gaden eller gyden ind i billedet.

Koleraepidemien fik læger og folk 
fra overklassen med social indigna-
tion til at bygge de første boliger, som 
skulle højne standarden for under-
klassen. Brumleby på Østerbro var 
blandt de første.

Store virksomheder som bryggeri-
erne (Carlsberg med Humleby) og Ka-
strup Glasværk (glasarbejderrækker-
ne med skole og købmand på hjørnet 
af Amager Strandvej og Alleen) opfør-
te boliger, men kun til de ansatte, der 
naturligvis betalte husleje, og røg ud, 
hvis de blev fyret.

De første byggeforeninger

Arbejderklassen begyndte omkring 
1880’erne at organisere sig i bygge-
foreninger, og staten gav langsomt 
– uden at det rakte langt – de første 
økonomiske bidrag. Men initiativerne 
fyldte ikke meget i en tid, hvor især 
København var i en befolkningseks-
plosion grundet industrialiseringen 
og boligmassen blev primært rejst af 
private bygherrer.

I 1912 italesættes og praktiseres 
for første gang ideen om, at boliger 
kan rejses med et almennyttigt sigte. 
Altså boligområder, der kan bebos af 
forskellige klasser. 

I de to første årtier af det nye år-
hundrede øges andelen af nybyggeri 
af boliger med socialt sigte gradvist, 
men det står klart, at den sociale-
almene boligbevægelse har behov 
for at tale med en stærkere stemme 
i forhold til staten og andre centrale 
myndigheder. 

Februar 1919

Den 22. februar 1919 samles repræ-
sentanter fra 24 boligforeninger på 
Københavns Rådhus. Tilsammen har 
de 2.500 lejligheder. De vil danne en 

forening, der skal arbejde for egne og 
beboernes interesser og søge indfly-
delse på den førte bolig- og socialpo-
litik. 

Foreningens navn blev Fællesorga-
nisationen Af Almennyttige Danske 
Boligselskaber (herfra Fællesorgani-
sationen).

En af de første sager, som den ny-
stiftede forening fik indflydelse på, 
var det første ministerielle cirkulære 
om almennyttigt byggeri.

Så fulgte frem- og tilbageskridt. 
Tidligere skulle bygherrerne selv 
indhente lån, men nu oprettes Sta-
tens Boligfond, der yder lån i form af 
obligationer, som de almene boligor-
ganisationer selv skulle afsætte på 
markedet. 

Aftalen udløber og bliver først for-
nyet senere, mens der samtidig sættes 
gang i byggeri af 550 boliger.

I lyset af krakket på børsen i USA i 
1933, der blandt andet medfører en 
arbejdsløshed på 45 procent i Dan-
mark vedtages historiens mest om-
fattende socialreform – det såkaldte 
Kanslergadeforlig. 

Her slås det fast, at boligbyggeri på 
linje med offentlige anlægsprojekter 
var et konjunkturudlignende instru-
ment. Nu kunne der ydes lån til bo-
ligforeninger, hvis vedtægter var god-
kendt af Indenrigsministeriet.

2. Verdenskrig

Under krigen stiller besættelsesmag-
ten krav til blandt andre de almene 
boligorganisationer om eksempelvis 
luftværnsforanstaltninger og Fælles-
organisationen spiller en vigtig rolle, 
mens der samtidig opføres 15.000 
nye lejligheder i København.

1947 får byggeri og drift af boliger 
deres eget ministerium og i 1958 ned-
trappes statslånene, mens der i stedet 
gives statsgaranti for lån, de almene 
boligorganisationer optager på det 
private boligmarked.

Senere vedtager Folketinget Lands-
byggefonden* samt en social boligsik-
ring baseret på forholdet imellem hus-
standsindkomst og boligstørrelsen.

Smart køb i krisetid

I 1973 sætter oliekrisen samfundet i 
stå. Den almene boligsektor var midt 
i opførelsen af de store plan-bebyg-
gelser med store og relativt dyre lej-
ligheder hvoraf mange kommer til at 
stå tomme i lang tid. 

Samtidig udviser Boligselskaber-
nes Landsforening (BL) rettidig omhu. 
Mens andre mangler olie eller må be-
tale for dyrt for den, indkøber BL en 
stor mængde til en  fordelagtig pris.

I dag – 100 år senere – er der over 
560.000 almene boliger i Danmark, 
opført med bred politisk opbakning. 
Da velfærdssamfundet skulle opbyg-
ges, var den vigtigste opgave at skabe 
tilstrækkeligt med sunde og betale-
lige boliger.

Løsningen - almene boliger i stort 
antal - lykkedes og er baggrunden for, 
at en million i dag bor alment i Dan-
mark. Faktisk bor 40 procent af alle 
danskere på et eller andet tidspunkt i 
livet i en almen bolig.

Målsætningen er klar. De almene 
boliger skal også i fremtiden sikre 
mennesker i Danmark en sund og tids-
svarende bolig.

Artiklen bygger på et indlæg i 
Fagbladet Boligen. Redigeret og 

forkortet af redaktionen

Det begyndte med en koleraepidemi

Seneste lovgivning
I januar 2002 nedsætter regeringen 
et embedsmandsudvalg, som skal 
forberede en lov, der skal gøre det 
muligt for almene beboere at købe 
den bolig, de bor i. Der sås så stor 
tvivl om projektet blandt politiker-
ne, at BL havde sagen i Højesteret, 
der med stemmerne fem imod fire 
afgjorde, at salgsloven ikke var i 
strid med grundlovens ekspropriati-
onsbestemmelse.

Loven har siden kun medført salg 
af ganske få boliger.

I løbet af efteråret 2018 vedtager 
Folketinget en række love, som skal 
bekæmpe fortsat dannelse af det, 
regeringen kalder ghettoer og paral-
lelsamfund. 

Mest vidtgående er vedtagelsen 
om, at 60 procent af familieboliger-
ne i 15 byområder enten skal om-
dannes, sælges eller nedrives.
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57-årige Steen Abildgaard 
Jensen gik fra et liv med 
egen virksomhed og styr på 
livet til en rå og ubarmhjer-
tig eksistens som hjemløs, 
med fast adresse på et her-
berg.

Af René Arestrup

- Det kan ske for alle og en-
hver. Og det er ikke noget, jeg 
siger, bare fordi mit eget liv 
er gået skævt. Jeg har mødt 
mange, som har levet gode 
liv på samfundets solside. 
Lige indtil filmen knækkede. 
Og når først man er sunket 
til bunds, er det sgu svært at 
komme op igen.

Tårnby Bladet finder 
Steen Abildgaard Jensen ved 

Tårnby Torv, hvor han sælger 
hjemløse-avisen ’Hus Forbi’. 
Torvet er blevet Steens faste 
tilholdssted. Et sted, hvor han 
er kendt af de handlende og 
hvor han føler sig tryg. 

Og det er vigtigt. Livet som 
hjemløs kan nemlig være al-
deles råt. Misbrug, tyverier og 
vold hører til dagens orden, 
når man har fast adresse på 
Sundholm og færdes i et mil-
jø, hvor det at være hjemløs 
ikke kun er et spørgsmål om 
at mangle tag over hovedet.

Det erfarede Steen tidlige-
re på året, da han blev over-
faldet af tre mænd på åben 
gade på Amagerbro. De ville 
have udbyttet af flere dages 
avis-salg og de slog og spar-
kede Steen i et omfang, så han 
efterfølgende måtte tilbringe 
12 dage på Amager Sygehus.

Det forklarer også hans let 
indfaldne læber og en svag 
læspen. Steen mistede de 
fleste af sine tænder som en 
konsekvens af den vold, han 
blev udsat for. Nu venter han 
på at få nye tænder og han hå-
ber på, at han får hjælp til det, 
for nye tænder er dyre.

- Det er ekstremt vigtigt for 
mig, for det betyder noget for 
min livskvalitet og min inter-
aktion med andre mennesker. 
Jeg kan jo ikke gå rundt uden 
en pløk i munden.

Herberget er hans hjem

Steen Abildgaard Jensen har 
haft status som hjemløs siden 
maj sidste år. Et brud med en 
kæreste sendte ham på gaden 
og derefter blev det et telt på 
Fælleden, der udgjorde hans 
hjem. Siden blev det herberg-
et på Sundholm.

Det satte samtidig ende-
gyldigt punktum for Steens 
professionelle liv. Det blev 
simpelthen umuligt at op-

retholde en tilværelse som 
selvstændig projektleder in-
den for bygnings-automation. 
Steen måtte vinke farvel til 
kunderne og det økonomiske 
halmstrå, han havde klamret 
sig til i adskillige år.

- I virkeligheden gik det 
galt mange år inden. Jeg hav-
de egen virksomhed med otte 
ansatte. Det gik over stok og 
sten. Vi lavede bygningsauto-
mations-løsninger til Fields, 
til DR-byen, Hotel Marriott, 
Nykredits nye hovedkvarter 
og mange andre. Jeg arbej-
dede 10-12 timer om dagen, 
seks dage om ugen. Men plud-
selig ramte jeg en mur. Jeg 
ved ikke hvad det var; stress, 
et nervøst sammenbrud; et 
eller andet. I hvert fald splat-
tede jeg helt sammen. Kort tid 
efter måtte jeg lukke virksom-
heden.

Et sted at bo i Tårnby

I dag er drømmen at få et sted 
at bo – og gerne i Tårnby, hvor 
Steen er født og opvokset. 
Dernæst at blive selvhjulpen, 
at stå på egne ben rent øko-
nomisk. Men ikke noget med 
bygge-automation.

- Nej, jeg kan ærlig talt ikke 
se mig selv foran en compu-
ter, hvor jeg sidder og dimen-
sionerer i et eller andet CAD-
program på et dødssygt kon-
tor. Jeg vil hellere lave noget 
socialt arbejde, og jeg vil spe-
cielt gerne beskæftige mig 
med sårbare børn og unge - 
noget, der giver mening.

Steen har, på frivillig basis, 
arbejdet med udsatte børn og 
unge gennem mere end 20 
år og har fungeret både som 
mentor og bisidder for børn 
og unge, som er faret vild i 
livet.

- For mig er det vigtigt, at 
vi kerer os om hinanden; at 

vi ikke er ligeglade. Jeg har 
jo mærket på egen krop, at de 
fleste mennesker faktisk er 
enormt søde og omsorgsfulde 
og jeg har nærmest ikke tal på 
de gange, hvor vildt fremme-
de mennesker har rakt mig en 
hjælpende hånd. 

- Og det gælder alle – fra de 
handlende på Tårnby Torv til 
private mennesker, som kom-

mer hen til mig og spørger om 
der er noget, jeg mangler eller 
noget, jeg godt kunne tænke 
mig. Det er jo fantastisk, kon-
staterer Steen med et tand-
løst smil.

10-12 øl om dagen: Selvom klokken kun er 10 om formidda-
gen, er den sødlige lugt af alkohol tydelig.

- Ja, jeg drikker sgu nok 10-12 bajere om dagen. Eller 
deromkring. Det varierer lidt. Før i tiden drak jeg slet ikke – 
eller, jeg drak som andre mennesker; et glas rødvin eller to 
i weekenden. Og det var det. Nu drikker jeg for at holde det 
hele ud. For at dulme, måske.

Det kan ske for alle og enhver

- Jeg tror problemet var, 
at jeg aldrig fik min situa-
tion bearbejdet. Jeg fik ikke 
talt med nogen om hvad det 
var, der gik galt. Og hvorfor. 
Så jeg forsøgte blot at krav-
le op igen ved at tilbyde mig 
selv som freelance projekt-
leder på forskellige bygge-
rier. Det gik. Men ikke frem-
ragende. Faktisk gik det kun 
ned ad bakke. Og det hele 
sluttede den majdag sidste 
år, hvor jeg pludselig stod 
på Sundbyvester Plads med 
en taske i hånden og uden 
nogen steder at tage hen.

- Vi skylder simpelthen at 
hjælpe de mennesker, der 
befinder sig helt ude i kan-
ten af fællesskabet, siger 
borgmester Allan S. Ander-
sen (A)

Af René Arestrup

Politikerne i Tårnby har også 
noteret sig, at det går den 
forkerte vej, når det kommer 
til antallet af hjemløse med 
tilknytning til kommunen. 
Derfor har et enigt økonomi-
udvalg indstillet til byrådet, at 
der afsættes 1,3 millioner kro-
ner til en ny og mere offensiv 
hjemløse-strategi. 

Pengene skal dels bruges 
på to nye fuldtidsmedarbej-
dere, som skal have fokus på at 
hjælpe og rådgive de hjemløse 
og dels til at inddrage kommu-
nale faciliteter i det psykiatri-
ske tilbud i Teleparken og de 

tidligere flygtningeboliger på 
Ryomgårdsvej som nye, mid-
lertidige tilbud til hjemløse.

En væsentlig del af ind-
satsen skal komme fra en ny 
hjemløsekoordinator, en bo-
ligsocial medarbejder og en ny 
aktivitetsmedarbejder, som får 
ansvar for pædagogisk støtte 
og råd til de hjemløse.

Ny akut-liste

Derudover har kommunen ind-
gået aftale med de almennyt-
tige boligselskaber om en sær-
lig akut-liste for hjemløse, li-
gesom det er aftalt, at kommu-
nen, omgående, får rådighed 
over 10 tidligere pensionist-
boliger. Det betyder, at Tårnby 
kommune, umiddelbart, kan 
hjemtage 10 hjemløse, som 
i dag bor på forsorgshjem. 
Dermed sparer kommunen 

3,6 millioner kroner om året 
- penge, som rigeligt dækker 
udgifterne til initiativerne un-
der den nye hjemløse-strategi.

- Økonomien er imidlertid 
ikke det interessante; det er 
derimod ønsket om en helt 
anderledes fokuseret indsats, 
hvor den enkelte hjemløse er 
i centrum og hvor vi, så hurtigt 
det overhovedet er muligt, 
skaffer mennesker tag over 
hovedet. For det er i virkelig-
heden forudsætningen for alt 
det andet, siger Allan S. An-
dersen.

- En bolig er første, natur-
lige skridt i bestræbelserne på 
at tackle alle de psykosociale 
problemer, som der i øvrigt 
måtte være tale om. Desuden 
viser al erfaring, at en hurtig, 
målrettet og individuelt ori-
enteret indsats kan afbøde 

mange af de problemer, der 
ofte følger af at være hjemløs.

- På den baggrund føler jeg 
mig kaldet til at udtrykke en 
stor tak til boligselskaberne 
for at bidrage og for at udvise 
et socialt ansvar over for et 
akut problem. 

De kommunale initiativer 
forventes at være en direkte 
hjælp til cirka 40 hjemløse 
med tilknytning til Tårnby 
kommune.

- Det er sandsynligvis ikke 
nok. Men det er en start. Og 
så må vi se, hvordan tingene 
udvikler sig – og om vi på sigt 
skal gøre mere. Vi tror i hvert 
fald på, at de nye initiativer vil 
gøre en positiv forskel for de 
hjemløse, siger Allan S. Ander-
sen.

Opruster indsats for at hjælpe hjemløse
Hus Forbi
... avisen om hjemløse og 
deres vilkår - udkom første 
gang i august 1996. Anled-
ningen var FN’s internatio-
nale fattigdomsår.

Formålet med avisen er 
at give de hjemløse sælgere 
mulighed for at tjene deres 
egne penge og noget at stå 
op til, men også at give de 
hjemløse et talerør – at gøre 
opmærksom på behov og 
ønsker over for politikere, 
myndigheder og resten af 
den danske befolkning.

Indholdet produceres 
både af socialt udsatte og 
professionelle journalister 
og fotografer.

Hus Forbi sælges af cirka 
3.000 registrerede sælgere 
over hele landet og udkom-
mer 12 gange om året. Sæl-
gerne får 10 kroner for hver 
solgt avis, mens resten går 
til produktion, administra-
tion og distribution.
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Kursusdag i mobning for lærere, 
pædagoger og ledere

Fredagen inden, eleverne vendte til-
bage til skolerne efter sommerferie, 
samledes 570 lærere, pædagoger og 
ledere fra Tårnbys skoler på Skotte-
gårdsskolen til en fælles kompeten-
cedag.

Målet med dagen var at klæde sko-
lens pædagogiske personale endnu 
bedre på til at skabe trivsel og delta-
gelsesmuligheder for alle børn.

Mobbeforsker Helle Rabøl Hansen 
udfoldede begrebet Fællesskabende 
didaktikker, som handler om, hvor-
dan inddragende og engagerende 
undervisning også kan medvirke til 
forebyggelse af mobning og mistriv-
sel hos børn og unge. Fællesskaben-
de didaktikker binder skolens faglige 
og sociale liv sammen.

Senere på dagen kunne lærere og 
pædagoger vælge mellem tyve for-
skellige workshops, der fra forskel-
lige vinkler belyste skolens arbejde 
med at skabe trivsel for alle børn.

Nogle overskrifter på workshop 
var Digital dannelse og klassefæl-
lesskaber, Dysleksi og engelskunder-
visning og Konflikthåndtering med 
afsæt i hjernens spilleregler.

Dagen, som var arrangeret i sam-
arbejde mellem Rådgivning og Fore-
byggelse (RoF) og skoleafdelingen, er 
et af flere tiltag, som skal være med 
til at styrke arbejdet med at skabe 
inkluderende læringsfællesskaber, 
hvor alle Tårnbys børn og unge har 
mulighed for at være med. 

Der planlægges en lignende dag i 
november for det pædagogiske per-
sonale i SFO og klub.  

Kilde www.taarnby.dk

Lærere på skolebænken

I Tårnby kommune er bevæ-
gelse en integreret del af 
skolens praksis og elevernes 
hverdag

Af Mads Vinterby, formand 
Børn- og skoleudvalget

Med Folkeskolereformen fra 
2014 blev det som noget nyt 
bestemt, at undervisnings-
tiden skal tilrettelægges, så 
vores børn får motion og be-
vægelse i gennemsnitligt 45 
minutter om dagen.

Der findes et massivt forsk-
ningsmæssigt belæg for, at 
bevægelse har en positiv ind-
flydelse på læring, motiva-
tion, trivsel og sundhed.

Det viser sig, at ved bevæ-
gelse øges aktiviteten i hjer-
nen. Den umiddelbare logik 
er, at når flere sanser sættes i 
spil samtidigt, stimulerer det 
større dele af hjernen. 

Når faglighed bliver kon-
kret og kroppen aktiveres, 
lagres læring bedre i vores 
børn og unges hukommelse.

Bevægelse i forlængelse 
af den traditionelle stillesid-
dende undervisning fremmer 
vores børns evne til koncen-
tration, arbejdshukommelse, 

problemløsning, logisk tænk-
ning og sproglige færdighe-
der. 

Bevægelse som integreret 
del af undervisningen, som 
supplement eller i forlængel-
se af den traditionelle bogli-
ge læring styrker variationen 
hen over skoledagen.

Vores børn får mulighed for 
at arbejde med det faglige i 
andre sammenhænge og på 
andre arenaer. Bevægelse kan 
yderligere bruges til at frem-
me vores børns trivsel.

Det kan bruges til sjov og 
motiverende undervisning, 
hvor lærer og elev glemmer 
tiden. Bevægelse kan også 
styrke samarbejde og rela-
tioner børnene imellem, når/
hvis man som underviser, har 
de rigtige redskaber til at in-
tegrere bevægelse i undervis-
ningen.

I Tårnby kommune er vi en 
såkaldt samarbejdskommune 
på konceptet Leg på Streg. 
Leg på Streg giver vores sko-
ler redskaber og muligheder 
for at arbejde med bevægelse 
på en fagligt integrerende 
måde. Bevægelseskonceptet 
har fungeret til indskoling og 
mellemtrin, men er senest 
yderligere lanceret til udsko-

lingen. Kræftens Bekæm-
pelse har blandt andet 
med faglærere fra Tårnby 
kommune været med til at 
udvikle materialet til ud-
skolingen.

Vi kan og vi vil vores 
børn.

Da Leg på Streg 
blev præsenteret på 

Pilegårdsskolen  blev flere 
lege afprøvet endda med 

borgmesterdeltagelse. Allan 
S. Andersen var naturligvis 

på rødt hold. 
Foto: Ole Gjedved.
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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

Helle Rabøl holder 
foredrag for alle 
lærere i Tårnby.
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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. 19.00 Motionsgymnastik

Korsvejens skole:
Torsdag, start torsdag 5. september 2019
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 

DER ER STADIG FÅ  

PLADSER PÅ DISSE HOLD

Der er opnået fuld enighed 
mellem SAMKAS og havnen/
Tårnby Kommune om nye 
stativer

Af Terkel Spangsbo 
Foto: Ole Gjedved

I september 2017 blev båd-
ejerne i Lystbådehavnene 
præsenteret for et nyt system 
med stativer til bådene, når 
de skulle op for vinteren.

Systemet bygger på ensar-
tede stativer (dog tre størrel-
ser) som har flere fordele.

Stativerne vil kunne stilles 
i stabler om sommeren, så 
de såkaldte vinterpladser om 
sommeren kan bruges til an-
dre formål. Desuden vil både-

ne kunne tages op af vandet 
og transporteres til vinterhiet 
med master på og endelig vil 
en enkelt eller to medarbej-
dere fra havnen kunne be-
tjene en ny stationær kran og 
på en special trolley bugsere 
bådene på plads. 

Tidligere hang bådene i 
en mobil kran, hvor der både 
skulle en ”chauffør” plus to 
til at styre det hængende skib 
gennem havnen på offentlig 
vej.

Ikke uventet var det største 
stridsspørgsmål prisen. Nu 
havde bådejerne selv bygget 
eller betalt for de stativer, 
som havde været brugt i åre-
vis; skulle de nu købe stativer 

og betale mere for vinter-
pladserne. Og hvor meget? 
Det spørgsmål er blevet løst 
mere end flot.

Bådejerne kunne ikke få 
svar på spørgsmålene ved 
mødet tilbage i 2017 og de 
oprørte vande skyllede ind i 
Skottegårdsskolens aula, da 
havnens repræsentanter og 
bådfolket forlod hinanden.

Senere politisk udvalgs-
behandling tydede på, at 
havnen skulle have en eller 
anden form for ensartede sta-
tiver med de omtalte fordele.

Det var endvidere et 
spørgsmål om Arbejdstilsy-
nets indstilling, hvis de fik 
”øje” på bådene, som svin-
gede under mobilkranen.

Andre forhold diskuteret

Havnens brugere med større 
både er organiseret i et fæl-
les interesseforum, kaldet 
SAMKAS, hvori der er kontakt-
personer fra de seks klubber. 
Koordinator for samvirket er 
Erik Munnecke, som fortæller, 
at der efterfølgende er lagt 
en kabale til alles tilfredshed 
gennem forhandlinger.

Det blev gjort klart, at der 
er andre brugere i havnen, 
der ikke betaler deres del af 
udgifterne, og disse udgifter 
er gennem årene blevet be-
talt af havnelejen fra SAM-
KAS-medlemmerne.  Samtidig 
havde brugerne ved havnele-

jen ”sparet” op til vedligehol-
delse og fornyelser i lystbå-
dehavnene.

Når udgifterne til andre 
brugeres anvendelse af hav-
nen blev trukket ud af hav-
nens regnskab, kunne de nye 
stativer og den stationære 
kran indkøbes uden direkte 
omkostning for bådejerne. 
Hermed var den største knast 
høvlet af og nu er arbejdet 
med at gøre de to første vin-
terpladser (bag kajakklubben 
Neptun) klar til det nye sy-
stem gået igang. I alt er der 
fem afsnit til vinterhenstilling 
af både, mens et afsnit er ud-
lagt til parkering.

Klargøringen af de to første 
pladser medfører også en op-
rydning i gamle stativer, som 
ikke blev brugt, men som op-
tog plads. Der er nok reddet 
50 til 100 flere pladser på 
den konto, mener Erik Mun-
necke.

De nye stativer ejes af hav-
nen og bådejerne låner/lejer 
dem som en del af havnele-
jen.

Hvad der kunne være endt 
i et stort skænderi, er endt i 
fred og fordragelighed efter 
åbenhjertige forhandlinger.

Det er slut med at bådene skal hænge i stropper på 
en mobilkran, når de er løftet og af vandet og skal til 
vinteropbevaring. Nu sættes et passende stativ på denne 
trolley og stativ og skib køres i jordhøjde på plads.

Vandkampen som ikke blev
Ny besparelser i SAS

SAS humper stadig afsted 
rent økonomisk. Ganske vist 
leverede det skandinaviske 
flyselskab et overskud på 
knap 1,5 mia. svenske kro-
ner for tredje kvartal af virk-
somhedens regnskabsår, 
som går fra 1. november til 
31. oktober. Men det sva-
rer til en tilbagegang på 27 
procent i forhold til samme 
periode sidste år.

- Faldet kan primært hen-
føres til øgede brændstof-
omkostninger, den svenske 
krones fortsatte svaghed 
over for den amerikanske 
dollar samt pilotstrejken i 
begyndelsen af kvartalet, 
siger koncernchef Rickard 
Gustafson.

Årsresultatet tegner li-
geledes temmelig blegt. 
Efter de første ni måneder 
af regnskabsåret er netto-
resultatet før skat et minus 
på 302 millioner svenske 
kroner mod et tilsvarende 
overskud på 1.261 millioner 
svenske kroner året før.

På den baggrund bebuder 
koncernchefen nye bespa-
relser i 2020.

tsp
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Familiefællesskabet findes 
i 35 kommuner og kommer 
nu til Tårnby

Naturfamilier er et projekt 
hos Danmarks Naturfred-
ningsforening, som vil gøre 
det nemmere for børnefami-
lier at finde tilbage til nærhe-
den, kontakten og kendskabet 
til naturen. Det er gratis og 
alle kan være med.

Med Naturfamilier kan bør-
nefamilier invitere hinanden 
med på uforpligtende na-
turoplevelser og være fælles 
om at komme mere ud i det 
grønne.

Projektet blev først lance-
ret i foråret 2019, hvor bør-
nefamilier i ti pilotkommuner 
har kunnet invitere hinanden 
med på små udflugter. Der er 
blandt andet blevet holdt en 
fisketur ved søen, en eventyr-
lig tur gennem en hemmelig 
skov og en udflugt til stran-
den, for at bygge sandslotte. 

Sø, skov og strand

Det kræver ikke den store vi-
den om friluftsliv, for at kunne 
invitere andre med ud i natu-
ren, men blot motivation til 
at komme ud sammen med 
andre børnefamilier. Det kan 
være at lave snobrød over bål, 

som store og små kan samles 
om eller gå en tur i skoven.

- Naturfamilier er et fæl-
lesskab, hvor der er plads til 
alle uanset alder og naturer-
faring, forklarer Lene Gryning, 
Danmarks naturfredningsfor-
ening og projektleder for Na-
turfamilier.

Ved hjælp af lokale Face-
book-grupper og hjemme-

siden www.naturfamilier.dk 
skaber Danmarks Naturfred-
ningsforening lokale netværk 
af familier, der arrangerer små 
naturaktiviteter og ture for 
hinanden.

tsp

Fakta: Naturfamilier er et projekt hos Danmarks Naturfred-
ningsforening i samarbejde med Steno Diabetes Center 
Copenhagen. Projektet er støttet af Nordea-fonden.

 
Sidste efterår foretog Danmarks Naturfredningsforening 

en undersøgelse i samarbejde med Gallup, som viste, at 
danske børn kommer halvt så meget ud, som deres  bed-
steforældre gjorde. Samtidigt viser andre undersøgelser, at 
ophold i naturen gavner børns motoriske og kognitive ud-
vikling, styrker deres hukommelse, mindsker ensomhed og 
øger hele familiens trivsel.

Tilmeld dig og få 
oplevelser for livet
På www.naturfamilier.dk, 
hvor du kan finde mere 
information, følge med og 
komme mere ud i naturen.

Du kan få en smags-
prøve på projektet til Na-
turens Dag søndag 8. sep-
tember. Mange af de nye 
Naturfamilie-grupper et 
arrangement, hvor du kan 
møde nogle af de andre 
tilmeldte Naturfamilier i 
dit lokalområde. 
Du kan se hvor, på natur-
familier.dk.

Naturfamilier kommer til din by

Naturfamilier vil gøre det lettere 
for familier at vælge naturen til 
og finde inspiration til spændende 
naturoplevelser sammen med andre 
børnefamilier. Fotograf: Kim Bjærre.

- Den præfabrikerede byggemetode har gjort, at vi nemt 
kunne hejse de fem dele henover skolen og herefter 
samle dem i atriumgården., siger Dennis Holm Vegeberg, 
afdelingsleder og bygningskonstruktør fra ABC Pavilloner.
Ved fotograferingen var kun isolationen synlig. Pavillonen 
skal beklædes!

Tilbygning kom fra luften
En tilbygning skaber ekstra 
plads til de mange nye 
elever, som Pilegårdsskolen 
har fået efter sommerferien 

Der bliver flere og flere ind-
byggere i Tårnby Kommune. 
I løbet af ti år er folketallet i 
kommunen ifølge Danmarks 
Statistik steget med 2.745 
personer, hvilket svarer til en 
stigning på syv procent. 

På Pilegårdsskolen i Ka-
strup var pladsen også be-
gyndt af være trang, og derfor 
har skolen i løbet af sommer-
ferien fået en helt ny tilbyg-
ning med to klasselokaler, 
toiletter og et ekstra møde-
lokale.

Tilbygningen består af i 
alt fem moduler, som er byg-
get sammen til én samlet 
bygning, og udgør i alt 180 
kvadratmeter, hvoraf de 140 

kvadratmeter anvendes til 
klasselokalerne. 

Færdig tilbygning hejses 
henover skolen

Udvidelsen af skolen har dog 
haft den store udfordring, at 
den præfabrikerede tilbyg-
ning skulle opføres i en atri-
umgård med snæver adgang. 

Her blev både de fem mo-
duler, gravemaskiner og an-
dre byggematerialer hejst 
henover skolen og ind i går-
den, mens containere, jord og 
træer skulle fældes og hejses 
ud. Og ifølge ABC Pavilloner 
har byggemetoden i den for-
bindelse været en klar fordel.

Tilbygningsprojektet på 
Pilegårdsskolen blev påbe-
gyndt i midt maj og stod fær-
dig inden skolestart.
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Kan du se snavset?
Vi søger en ansvarsbevidst og selvstændig rengøringshjælp 
m/k til Tårnby Bladet og Tårnby Forenings Råd. Det er nok et 
fritidsjob på 3 timer om ugen, men det er meget fleksibelt. 
Løn efter tariffen. Ring og hør nærmere!

• Kontakt Terkel Spangsbo •
• 32 509 290 eller redaktionen@taarnbybladet.dk •

Nedtælling til oktoberfest!
Selv dagligvare-butikkerne rekla-
merer for tiden med lederhosen og 
dirndler

Af Terkel Spangsbo

Så er der ikke så længe til - og det er 
ikke jul vi taler om, men de voksnes 
efterårsgilde, oktoberfesten på Fem-
øren.

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

Det er en tyrolerfestival med leder-
hosen, schlagermusik og øl og bayeri-
ske pølser af den ægte vare.

Festen eller festerne er 19.-21. sep-
tember og 27.-28. september 2019 
– sæt kryds i kalenderen - Femøren 
Amager strand – egen metro!

Der er fri entré alle dage. Øl og mad 
skal dog købes i teltet. Du kan også 

bestille en tilbudspakke med mad, øl 
og pladsreservering! Så sidder man på 
de bedste pladser. 

Der kommer et autentisk tysk band, 
som får København til at oktoberfeste, 
som var man langt hjemmefra. 

Bandet spiller super stemnings-
musik, 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 medgæ-
ster vil øve nogle indtil september?? 
• Anton aus Tyrol
• Cowboy und Indianer (Kom hol das 
Lasso raus)
• Fliegerlied
• Ein Prosit der Gemuetlichkeit

• Zikke Zakke
• Himmelhunden

- 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-vagter 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” KonkurrenceHurtig udrykning, hvis du vil 
deltage i konkurrencen om to gange 

oktoberfest-menu til 
torsdag 19. september

Som sædvanlig udlodder Oktoberfe-
sten og Tårnby Bladet et antal fribil-
letter med menu i en konkurrence, 
men det skal ikke være for nemt, så 
du skal svare på, hvilken grøntsag der 
har sneget sig ind på Oktoberfestens 
hjemmeside.

Vi kan dog afsløre, at de botaniske  
fremmedlegemer ikke just bærer arts-
betegnelsen GRØNTsag med rette. 
Find den, husk det og send så svaret 
ind efter 30. august.
Tjek på Oktoberfestens hjemmeside 
på www.oktoberfestdk.dk (det er kor-
rekt med 2 x dk).

Men det skal 
også gå stærkt. 
Onsdag 4. septem-
ber kl. 12 trækker 
vi lod og vinderne får besked umid-
delbart efter.

Vi udsteder gavekortene som skal 
afleveres ved indgangen til festen. 
Kortene skal hentes på redaktionen og 
kan ikke ombyttes til kontanter. Uind-
løste gavekort erstattes ikke - de kan 
kun benyttes torsdag 19. september.

Vi har stadig lidt bøger, som vi har 
haft til anmeldelse sog om vi udde-
ler til avisens læsere - gratis

Af redaktør Terkel Spangsbo

Flere forlag sender os pressemed-
delelse om en ny bog og spørger, om 
vi har tid og lyst til at anmelde, men 
det hænder også, at vi får tilsendt bø-
ger uopfordret. Derfor har listen over 
gratis bøger været længere, end den 
plejer og visse bøger kan have et par 
år på bagen.

Vi bringer typisk en anmeldelse el-
ler to, og en gang om året (hvis vi hu-
sker det og har tid) udlodder vi anmel-
dereksemplarerne til vores læsere.

Du kan se hvilke bøger, vi endnu har 
på listen her ved siden af. Har den væ-
ret anmeldt kan du se hvilken måned, 
anmeldelsen har været bragt. Du kan 
finde hele de seneste års udgivelser 
af Tårnby Bladet på www.taarnbybla-
det.dk og her læse anmeldelserne. 

Du kan maile dit ønske på redak-

tionen@taarnbybladet.dk og skriv 
ønskebog i emnefeltet. 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, post-
boks 34, 2770 Kastrup. 

Vinderne får direkte 
besked og skal selv af-
hente bogen på redak-
tionen. 

Hvis man ikke vinder 
kan man med fordel tjekke på Forlage-
nes 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
Hr. Kukula af Mikkel Harris Carlsen** August 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
*  Forlaget Brændpunkt
** Forlaget Æther

Bøger til sensommerlæsning Genbrugsbutik søger 
frivillige
Red Barnets genbrugsbutik på Ama-
ger vokser. Derfor søger butikken i 
Holmbladsgade flere frivillige, som 
vil give en hånd i en god sags tje-
neste. Butikken sorterer, klargør og 
sælger børnetøj, legetøj og udstyr 
og overskuddet af salget går ube-
skåret til udsatte børn på Amager, i 
Danmark og i resten af Verden.

Passagertal falder i CPH
I juli var der en passagertilbagegang 
på 1,2 procent i Københavns Luft-
havn. Det skyldes først og fremmest 
to konkurser. Først måtte Primera Air 
og siden WOW Air dreje nøglen om 
som en konsekvens af finansielle 
udfordringer. Det skriver luftfarts- 
mediet Check- In.

I juli rejste 3.109.498 passagerer 
igennem terminalerne i Københavns 
Lufthavn, og det var 1,2 procent 
færre end i samme måned året før. 
Tilbagegangen svarer til omkring 
38.000 passagerer.

År til dato kan tabet af de to fly-
selskaber også registreres. En sam-
let tilbagegang på 0,3 procent er 
resultatet efter de første syv måne-
der, og med 17.554.264 passagerer 
til og fra lufthavnen har der været 
omkring 51.000 færre i løbet af året.

’Tilsyneladende har de andre fly-
selskaber på ruterne ikke fået sam-
let alle passagererne op’, skriver Kø-
benhavns Lufthavn i en kommentar 
til juli måneds trafiktal.

Hotel skifter navn
Best Western får sit tredje hotel i 
København, når Hotel Dan i Kastrup 
ændrer navn til Best Western Plus 
Copenhagen Airport og træder ind i 
den internationale hotelkæde. Det 
sker pr. 1. oktober.

Dermed bliver Best Westerns ho-
telportefølje i København øget med 
240 værelser. Med det nye hotel for-
øger den internationale kæde sin ka-
pacitet i hovedstaden markant og får 
en vigtig placering nær Københavns 
Lufthavn. 
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Lufthavnes udvidelser
- miljø, arbejdspladser, rolle i 

lokalsamfundet mm.
Offentligt møde i 3F Kastrup 

3. oktober, med spisning

Se mere på www.3f.dk/kastrup

Godt arbejde er godt for alle

3F Kastrup • Saltværksvej 68 • 2770 Kastrup
Tlf.: 70 300 950 • Kastrup@3f.dk

... i Tårnby Kommune er ikke et 
nyt problem. Det har eksisteret så 
længe, jeg husker

Af Dorthe Hecht, Enhedslisten Tårnby

Både jeg og mine børn har i tidens løb 
oplevet, at der ikke var plads til os i 
den kommune, vi er vokset op i. Man 
kunne fristes til at få den tanke, at det 
gennem tiden har været bevidst poli-
tik at sige ”jamen, det må København 
eller andre kommuner klare.”

Og-ja, sådan sker det jo for mange 
af os Tårnbyborgere. Og således også 
for mig, men ikke for mine børn, som 
kunne have bidraget til et levende 
ungdomsmiljø i kommunen. 

Vi mangler den energi, et ungdoms-
miljø kan bidrage med i kommunens 
liv. Et miljø der kan styrke alle de man-
ge liv, der leves i kommunen. Hver-
dags-forenings-uddannelse, skole, 
-kunst-kultur,musik -livet. En medspil-
ler i det politiske liv og iværksætteri 
på alle fronter m.m.

Med en venteliste på de eksterne 
ventelister i det almene boligbyg-
geri på 40 år, så giver det sig selv, 
hvor mange unge borgere, der har 
mulighed for at bosætte sig i kom-
munen, medmindre de har økonomi 
med hjemmefra. For andre unge er 
alternativet at få tag over hovedet på 
lånt tid hos familie, eller at sofa-surfe 
hos venner med risiko for at havne i 
hjemløshed. Det er uholdbart og ikke 
godt nok.

Vil ændre virkeligheden

I Enhedslisten ønsker vi, at der bygges 
egnede ungdoms-og studieboliger og 

vi vil arbejde for en yderligere udbyg-
ning af alment byggeri målrettet ung-
doms- og ældreboliger med fokus på 
små billige boliger. Vi vil arbejde for 
fremtidige blandede boligområder 
med plads til unge, familier og ældre. 
Vi ønsker, der tages fat på den absurde 
situation, at der ved nybyggeri afsæt-
tes plads til biler, men ingen krav om 
plads til børns udfoldelse og leg.

 På anlægssiden i kommunen mener 
vi, der skal tænkes stort og tænkes i 
et kollegium med plads til unge, der 
er i gang med uddannelse. Vi ønsker 
byggeri med bæredygtige og CO2neu-
trale løsninger.

Den nye kommunalbestyrelse har 
besluttet at bygge ungdomsboliger. 
Det forventer vi os meget af. Samtidig 
kan det bekymre, om det kan dække 
behovet, eller om vi i kommunen skal 
tænke både på den korte og den lange 
bane i forhold til at sikre vores unge 
en mulighed for at blive i kommunen, 
når de bliver unge og voksne.

Forkortet af red.

Vi har modtaget:

Mangel på Ungdomsboliger...
Boligsituationen i Tårnby skal 
meget gerne afspejle borgernes 
behov. Det er bare ikke altid lige 
nemt

Af Paw Karslund,  
gruppeformand, DF Tårnby 

Vi skal så vidt muligt sikre at ramme 
de tre generationer på bedste vis 
og også de særligt socialt udsatte/
hjemløse borgere. Ved sidst nævnte 
gruppe, skal lige lyde en stor ros til 
boligselskaberne for den nye aftale 
med kommunen. Det sætter vi i DF 
stor pris på.

Kommunens infrastruktur mht. 
trafikafvikling, institutioner og sko-
ler og beboersammensætning, spil-
ler også en vigtig rolle for, hvordan 
der bygges og prioriteres. 

Derfor mener vi i DF, at der frem-
adrettet primært bør satses mere på 
boliger til de unge og ældre og så en 
mindre del af store børnefamiliebo-
liger. 

Her skal vi også have for øje, at 
desto flere store børnefamileboliger 
der oprettes, efterfølgende kræver 
ekstra boliger pga. af mange skils-
misser. 

Vi skal bevare de mindre boliger 
der er, og gerne have endnu flere af 
dem. De skal ikke nedlægges og gø-

res til større og dyrere boliger. 
Generelt skal vi have ældre boli-

ger, flere senior bofællesskaber og 
ungdomsegnede boliger, og så bør 
det ikke være sådan, at man ikke 
kan få en bolig, hvis man er ledig el-
ler har et deltidsarbejde under 25 
timer!

Samtidig er det måske en god ide, 
at vi politisk revurderer hele pla-
nen med 1000 boliger ved Amager 
Strandvej. Det behøver ikke nødven-
digvis kun, at være b o l i g e r 
der her skal bygges. 
Der kunne være 
andre interessante 
byggeprojekter.

Vi har modtaget:

Infrastrukturen skal følge med
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Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

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

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 gi-

ver støtte til alle, 
der er berørt af 
kræft. Årets tema 

er ”sammen for liv 
uden kræft”, og netop 

det at være sammen og 
fællesskabet er karakteristisk for sta-
fetten.

- 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 banen. Og alle kan stille med 
et hold. Man bestemmer selv, hvor 
mange runder og timer, man vil del-
tage. 

Det eneste krav er, at holdene har 
mindst én deltager på banen under 
hele stafetten. 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.

Det koster 100 kroner for voksne og 
50 kroner for børn og unge under 18 
år at deltage. Fighterne 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.

Den tredje stafet for livet

Der er mange frivillige i gang før selve weekenden 
med Stafetten. Her er det Annie og Inge som pynter 
gavlen på ”Tårnby Bladets hus” med et af de mange 
bannere, som gør opmærksom på arrangementet.

Verdens bedste nyheder 
er på gaden igen
Verdens Bedste Nyheder er et uaf-
hængigt medie, udgivet af , der laver 
konstruktiv journalistik og kampag-
ner om fremskridt og løsninger på 
verdens udfordringer med udgangs-
punkt i FN’s Verdensmål for bære-
dygtig udvikling.

Pugad og lokale 
socialdemokrater 
deler nyhederne ud 
6. september.

Tre gode nyheder

Hver dag producerer Mexico City 
13.000 tons affald, men har grad-
vist indført afgifter og obligatorisk 
affaldssortering. I denne måned er 
det vedtaget helt at forbyde både 
plastikposer og en række typer af 
engangsplastik i byen for at gøre no-
get ved de voksende affaldsdynger. 

Flere lever frit end nogensinde før

Trods rystelser i det demokratiske 
fundament i flere lande, er der også 
positiv udvikling at spore. Konso-
lideringen af demokratiet i dele af 
Asien, Afrika og Latinamerika bety-
der, at flere mennesker lever i de-
mokrati end nogensinde før, hvilket 
valget i Indien, hvor 900 millioner 
indere gennemførte den største 
valghandling i historien er et udtryk 
for.
 I Holland kan virksomhedsdirektø-
rer nu sendes i fænsel, hvis de ikke 
sikrer sig mod, at deres underleve-
randører bruger børnearbejde. 

Det skal virksomhederne under-
søge, og fremlægge en plan for at 
rette op på. Ellers vanker der bøder 
eller evt. fængselsstraf. 

Einer Lyduch, formand for 
PUGAD
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UngTårnby klar med nyt program i 
Fritidsundervisningen
Vil du blive endnu bedre eller vil du bare 
gerne være lige så god som de andre i 
klassen 
Der er plads til begge dele i UngTårnbys undervisnings-
tilbud i fritidsundervisningen. 

Eller vil du bore dig ned i din interesse inden for et 
helt særligt område. I et fællesskab med andre med 
samme interesse... Eller vil du med ud på nogle af vo-
res spændende ture og arrangementer? 

I år har UngTårnby endnu flere mindre korte forløb 
med spændende indhold. 

En lørdag med DJ kursus eller en hel dag med jule-
bagning. Et kort kursus i personlig udvikling, hvor du 
kan styrke din selvtillid. Du kan også komme med på 
fire fisketure med forskelligt tema. 

Du kan lære at snakke kinesisk, spansk, tysk, fransk 
eller engelsk. 

Du kan kommer med i escape på Middelgrundsfortet 
og meget meget mere. 

Du kan rejse med UngTårnby til Berlin, London, 

Malmø, skitur i Sverige eller Østrig. Eller til Bornholm. 

En lang række fag inden for sprog og matematik, 
Krop, sundhed og mad, Sport og bevægelse, Musik og 
performance, Spil og IT, Friluftsliv, rejser og weeken-
darrangementer, ligger nu klar til at folde sig ud for alle 
unge mellem 13 og 18 år i Tårnby kommune. 

Det meste er gratis og åbent for alle mellem 13 og 18 
år. Se mere på us.taarnby.dk hvor du også kan tilmelde 
dig fra 9. september kl. 16.00

Første skoledag, for eleverne i 10.klasse på 
US10 Tårnby, er en stor dag. Derfor blev de 
taget imod med rød løber, flag, sæbebobler 
og høj musik
For eleverne på US10 Tårnby venter et nyt og spæn-
dende kapitel. Et år, hvor der udelukkende er fokus på 
dem. Et år, hvor der ikke er yngre eller ældre elever på 
skolen. 

For eleverne venter et lidt anderledes skoleår. Der 
er fokus på den enkelte elevs forudsætninger og mål. 
Der er fokus på ansvar for fællesskabet og trivslen. Der 
venter dem et år med fede oplevelser, spændende ud-
fordringer, gode relationer og et fagligt boost.

10.klasse er for de elever, der af en eller anden årsag 
har behov for et år mere, inden de påbegynder en ung-
domsuddannelse. Det kan være, de skal forbedre sine 
studievaner, højne karaktergennemsnittet, finde ud af 
hvad de egentlig vil eller blot bruge et år til at modnes.

Allerede nu emmer stemningen af motivation, enga-
gement, gåpåmod og læringslyst. Det kan kun blive et 
fantastisk år!

Skolestart på US10 Tårnby

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 per-
soner, der gør noget særligt for folkesundheden i 
Tårnby Kommune. De udnævnte ambassadører får 
et beløb på 2.500 kr., som skal gå til at understøtte 
det sundhedsfremmende arbejde.

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 indstil-
ling i et brev til SundhedsCenter Tårnby, Kamil-
levej 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.taarn-
by.dk/sundhedsugen
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Noget at gå til i september

Biblioteket i september
Erindringscafé  
Bæredygtighed før og nu

Det er heldigvis blevet trendy 
at tænke på hvordan vi pas-
ser på vores klode. Der er 
efterhånden utallige tiltag til, 
hvordan vi får udnyttet ressour-
cerne på den sundeste og mest 
hensigtsmæssige måde. 

Os der har levet længe nok, 
kan godt huske, at der var en 
gang, hvor vi brugte alt op og 
vi reparerede ting i stedet for at 
smide ud og købe nyt. 

Lad os mødes og huske hinanden på alle de krea-
tive måder vi havde til at få mest muligt ud af det, vi 
havde. 

Kom og vær med til en uformel eftermiddag, hvor 
vi deler erindringer og oplevelser fra tidligere tider. Vi 
lægger op til, at tilhørerne bidrager med egne anekdo-
ter, men har du bare lyst til at lytte med, og få bragt 
dine egne minder til live igen, er du også velkommen. 
Du kender måske også en eller flere, som vil være glad 
for, at følges med dig.
Tirsdag 3. september 14.00-16.00, Hovedbiblioteket.

Efterårets erindringscaféer:
Tirsdag 3. september  - Bæredygtighed før og nu
Tirsdag 1. oktober - Kartoffelferie
Tirsdag 5. november - Kendisser fra Amager
Tirsdag 3. december - Barndommens juleerindringer
Af hensyn til forberedelserne er der gratis billetter.

Rockcafé  
Flugten, Floden og fortryllelsen – Bruce 
Springsteen 70 år

Rock-ikonet Bruce Springs-
teen fylder snart 70 år. Det 
fejrer vi i Rockcafeen med 
et musikalsk foredrag.

Springsteen slog for alvor 
igennem med albummet 
Born to run i 1975. Han har 
siden haft en særstatus i 
amerikansk rockmusik med 
en stor og trofast fanskare.

Springsteen-entusiast og 
forfatter Neal Ashley Con-
rad Thing giver et levende 
og nuanceret portræt af 
Springsteen i dialog med 

hans selvbiografi, Born To Run.
Du får indblik i temaerne i hans pladeproduktion og 

enkelte sange vælges ud og belyses nærmere.
Neal udgav i 2016 Floden - et causeri over temaer i 

Bruce Springsteens ’The river’.
Torsdag 5. september kl. 19 på Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 30 kr. 

Koncert  
Sange for børn og andre mennesker

Trubaduren og sang-
skriveren Bjarne Jes 
Hansen fylder i år 
75 år og hans sange 
fra 70erne er blevet 
evergreens for både 
børn og voksne.

Han udgav sit 
første album i 1973 

med titlen Se dig godt omkring, og det udviklede sig 
efterhånden til en stor sangskat, som stadig lever. San-
gene synges, hvor mennesker mødes, f.eks. Vi voksne 
kan også være bange og Kild-mig og kald-mig.  

Med på touren i 1970´erne havde Bjarne Jes Hansen 
sangeren og skuespilleren Pernille Hansen og guitari-
sten og komponisten Anders Dohn.

Nu optræder Pernille Hansen i en ny trio sammen 

med Christian Søgaard (klaver og harmonika) og Jens 
Holgersen (kontrabas). De optræder med Bjarne Jes 
Hansens kendte og elskede sange, som Anders Dohn 
satte musik til.

Kom til familiekoncert for børn fra 5 år og opefter. 
Gratis adgang uden billetter. Hvis vejret holder, afvikles 
koncerten udendørs på Scenen
Lørdag 7. september kl. 11-12, Tårnby Hovedbibliotek.

En gåtur og en go´ historie
Kom med, når vi går en tur 
ad Hjertestien fra Vandtårnet 
gennem Byparken til Hoved-
biblioteket.

På biblioteket drikker vi kop 
kaffe eller te, mens Laura Mi-
chelsen læser en historie højt. 
Turen er knap 2 km lang. 

Motion til både hjerte og 
hjerne! Fri adgang – uden 
billetter. 

Mødested: Rundkørslen ved Vandtårnet på Englandsve-
jen, hvor Hjertestien starter. 
Tirsdag 10. september kl. 14.00 

Bogsalg på Hovedbiblioteket - i hele 
åbningstiden i 3 dage

Biblioteket har 
ryddet op og 
gjort plads på 
hylderne til 
nye materialer, 
så du har god 
mulighed for 
at gøre et godt 
køb, når bib-
lioteket holder 
bogsalg. 

Vi åbner dørene lørdag 14. september kl. 9.00 og fort-
sætter i hele åbningstiden til og med mandag 16. sep-
tember kl. 20.00. Tårnby Hovedbibliotek. Fri entré.

Bjarne Lisby underholder 
Det gode humør er i 
højsædet, når Bjarne 
Lisby optræder med 
sine populære melodier, 
præsenteret med festlige 
anekdoter og pudsige 
betragtninger.

Det er Giro 413 træf-
feren De gamle Bukser, 
de fleste kender Bjarne 

Lisby for. Men også en række af hans andre sjove sange 
har fundet vej til radioens ønskeprogrammer.

Arrangementet er fortrinsvis for bibliotekets hjem-
melånere. Resterende billetter kan købes fra onsdag 
11. september. (Max. 4 billetter pr. person). 
Onsdag 18. september kl. 14.00-16.00, Tårnby Hoved-
bibliotek. Billetpris 30 kr. 

Lidt af hvert  
Koncert ved Amager Harmonikaklub

Kom til en festlig syng-
med eftermiddag, hvor 
den lokale harmonika-
gruppe “Lidt af hvert” 
underholder med gode 
gamle danske melodier. 
Som navnet mere end 
antyder, spiller gruppen 

lidt af hvert, både genkendelige syng-med sange og 
anderledes rytmisk musik. 
Vi serverer kaffe og te til koncerten.
Torsdag 19. september kl. 16.00-17.30, Vestamager 
Bibliotek, Ugandavej 111. Billetpris 30 kr.

Den standhaftige tinsoldat  
Børneteater ved Andersens Kuffert Teater 
for 3-9 årige

Hans Christian får 25 
tinsoldater i fødsels-
dagsgave. Alle er ens 
undtagen soldat num-
mer 25, han har kun 
et ben at stå på. Den 
etbenede tinsoldat 
møder den smukkeste 
og dejligste danser-
inde, der har løftet sit 

ene ben så højt i vejret, at soldaten slet ikke kan finde 
det og tror, hun kun har ét ben ligesom han. 

Den klassiske historie med fokus på kærligheden for-
tælles med børnenes vante omgivelser som scene - et 
kompakt system af gemmesteder og overraskelser som 
fører os igennem en farverig og spændende historie!.
Varighed ca. 45 min. Billetpris 20 kr. Kun en voksen pr. 
barn, både børn og voksne skal have billet.  
Lørdag 14. september kl. 11 på Vestamager Bibliotek, 
Ugandavej 111

Filmperler
Filmoplevelser lidt ud 
over det sædvanlige 
- filmkunst fra nogle 
af verdens bedste 
filmskabere. Vi har 
samlet film med no-
get på hjerte. Film 
der griber og giver 
stof til eftertanke.

Hent programmet på biblioteket. Af rettighedsmæs-
sige årsager kan filmtitlerne ikke annonceres her.

Vi viser de samme film på Tårnby Hovedbibliotek og 
på Vestamager Bibliotek.

Filmperler på Tårnby Hovedbibliotek  
• Torsdag 5. september  
• Torsdag 3. oktober  
• Torsdag 7. november 
• Torsdag 5. december

Filmperler på Vestamager Bibliotek 
• Mandag 2. september 
• Mandag 30. september 
• Mandag 4. november 
• Mandag 2. december 
Alle datoer kl. 16. Gratis billetter.

Auto Otto  
- en musikforestilling for de 2-8 årige

Tine Mynster synger, danser og 
fortæller om Auto Otto.
Auto Otto er en ganske særlig 
onkel og han har et ganske sær-
ligt og vidunderligt værksted for 
alle der elsker biler – og det gør 
Tine. 

Med sin glade udstråling, smit-
tende humør og musikalske imø-
dekommenhed synger og danser 
Tine sig igennem både nyskrevne 
og velkendte sange om biler.

Der er sange om den vidunder-
lige Gravko, den seje Falckmand 
og Skraldebilen, der henter alt 

det, vi går og smider væk. 
Velkommen til en helt ny forestilling skrevet af Tine 

Mynster og Gunvor Bjerre. Varighed: ca. 45 min. 
Maks. én voksen pr. barn - både barn og voksen skal 

have billet. Billetpris 20 kr. 
Lørdag 21. september
Kl. 9.30 på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10
Kl. 11.30 på Vestamager bibliotek, Ugandavej 111
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Noget at gå til i september og længere endnu

Børn skaber film på biblioteket
Hen over to uger op til skolestart lavede børn deres 
egen animationsfilm med ”stop-motion” teknikken. Det 
kreative område på Tårnby Hovedbibliotek, Kreativt 
Krydsfelt, blev omdannet til filmværksted for omkring 
50 børn fordelt på fem workshops.

Efter en kort introduktion til metoden gik børnene i 
gang med at finde på gode historier og bygge miniu-
atureverdener - væbnet med pap, papir, modellervoks, 
legofigurer og, ikke mindst, masser af god fantasi og 
energi. Snart var de klar til optagelse med animations-
værktøjet Film-X til tablet/iPad.

At lave stop-motion film er et tålmodighedskrævende 

arbejde, hvor de medvirkende figurer i filmen skal flyt-
tes i bittesmå ryk, mens man tager billeder. Et sekunds 
færdig film kræver 5-12 enkeltbilleder, for at det skal 
se nogenlunde flydende ud. Begejstringen var stor, når 
børnene kunne se deres fortællinger blive vakt til live.

Fredag 9. august var der premierevisning af de mere 
end 20 korte filmværker, børnene havde skabt i løbet af 
de fem dage. Vi kom vidt omkring - fra undervandsver-
dener til rumrejser. 

Biblioteket arrangerer endnu en stop-motion workshop 
onsdag 16. oktober kl. 13 på Tårnby Hovedbibliotek. 
Denne gang med Halloween-tema. Gratis billetter.

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 el-
ler ved personligt fremmøde på Hovedbiblioteket 
eller på Vestamager Bibliotek.

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

For alle arrangementer gælder at resterende 
billetter sælges ved indgangen.

Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne el-
ler printes på www.taarnbybib.dk

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

Naturcenter Amager - 
Åbningstider i Friluftshuset

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 alle 
lørdage og søndage kl. 10-14.

Naturens dag på Amager 
... 8. september 

Der er aktiviteter

- på Blå Base i Kastrup Lystbådehavn

- i Friluftshuset på Naturcenter Amager

Læs mere på side 40

Din grønne fremtid
  

Temauge om bæredygtighed 
Velkommen til en uge fyldt med inspiration og tips 
til en mere bæredygtig 
hverdag. 

Vi påvirker ver-
den, i alt hvad vi 
gør. Når vi spiser, 
køber ind, går i bad 
og transporterer os 
rundt i landet. Ingen kan 
redde verden alene, men vi 
kan hver især være med til at gøre 
en forskel for miljøet ved at tage små skridt 
i retningen af en mere bæredygtig livsstil.

Hvordan kommer vi så i gang? ’Din grønne fremtid’ 
er en temauge, der på forskellige måder kan inspire-
re os alle til at ændre vaner og få en mere miljøvenlig 
levevis.
Lørdag 21. september – lørdag 28. september, Tårnby 
Hovedbibliotek.

Program:
Programmet indeholder blandt andet 
• workshop for hele familien 

• besøg på vandværket og renseanlægget 
• oplæg om energirenovering 
• TårnbyDox viser optimistisk klimadokumentar 
• mulighed for at lave æblesaft af havens æbler 
• byttedag for hele familien
• og meget andet
Se hele programmet på taarnbybib.dk

Udstillinger i perioden mandag 
23.september – lørdag 28. september
Daginstitutionerne er blevet inviteret til at udstille ar-
bejder med temaet Din grønne fremtid og bæredyg-
tighed – se resultaterne af deres arbejde.  

Brilleindsamling Hvad blev der af dine gamle 
briller, sidst du fik et par nye? I samarbejde med 
Lions Kastrup-Tårnby samler vi briller ind, som 
sendes til den tredje verden, hvor der er et stort 
behov. Så hvad med at donere dine brugte briller? 

Velkommen til Din grønne fremtid på 
Tårnby Hovedbibliotek 
Læs mere om enkelte arrangementer på ta-
arnbybib.dk 
Gratis adgang til alle arrangementer, men der 
skal billet til nogle af arrangementerne. 
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Noget at gå til i efteråret

i september og oktober
Åbent Hus på Tårnby Musikskole

Kom til 
Åbent Hus 
- alle kan 
lære at 
spille et in-
strument!

Du kan 
• Prøve 
instrumen-
terne • 
Høre kon-
cert • Møde 
lærerne • 

Deltage i konkurrencer • Gå på musikalsk skattejagt • 
Mærke stemningen • Opleve fællesskabet

Sæt kryds i kalenderen. Tag familie og venner med 
og få smagsprøver på, hvad du kan blive en del af som 
elev i musikskolen. 
Søndag 1. september kl. 10-13 på Kulturzonen.

En hyldest til Kim Larsen
Kom med til 
et genhør af 
de største 
hit fra den 
folkekære 
musiker 
Kim Larsen, 
når Kultur-
zonen åbner 
dørene 
til 1-års 
mindekon-
cert med 
Danmarks 

bedste kopi - Lune Carlsen. Der er lagt op til en medri-
vende, elskelig og forrygende oplevelse!
Entré: 100 kr. Køb billetter på kulturzonen.net/tilmel-
ding. Ledige billetter i døren. 
Kulturzonen søndag 29. september kl. 16-18.

Arrangementer i Oktober - læs mere i 
oktoberudgaven af Tårnby Bladet
Sundhedsdag på Kulturzonen 
Kom og få en snak med en masse foreninger og bliv 
klogere på, hvordan de kan gøre en forskel for dig og 
din sundhed. Gratis kaffe og et stykke frugt.

Mød blandt andet: Diabetesforeningen • Høreforenin-
gen • Amager gigtgruppe og Hjernesagen • Bedre Psy-
kiatri • Tårnby Brandvæsen • FYSIQ Kastrup
Tirsdag 8. oktober kl. 12.45-19.00 – alle er velkomne. 
Kulturzonen.

No Stress koncert  
Kulturzonen forvandles til en oase af ro og stilhed. 
Torsdag 10. oktober kl. 17.30-18.15 – gratis. 
Kulturzonen.

Fodsansebane 
Når du udsætter fødderne for forskellige sanseindtryk, 
får du en fornemmelse af, hvor mange indtryk fødderne 
sender videre til resten af kroppen. 
7. til 10. oktober kl. 9-22 og 11. oktober kl. 9-16. Kul-
turzonen.

Kulturcaféen  
Kulturcafeen sætter fokus på sund mad. Du kan 
udforske dine smagsløg med lækre og sunde 
smagsprøver.  
Mandag 7. til torsdag 10. oktober kl. 15.30-21.30. 
Varm ret kl. 17.00-19.00. Kulturzonen.

Fokus på motion og bevægelse – og gode 
sunde vaner 

Boldspil  
Hver dag i sundhedsugen kl. 15-17. Kulturzonen.

Kulturzone Street Cup  
I samarbejde med Tårnby Kommunes SFO’ere.  
Kulturzonen, fredag 11. oktober kl. 13.30-17

Workshop om fitness og styrketræning  
For 13-18 årige. Samarbejde mellem Kulturzonen og 
FYSIQ Kastrup.  
FYSIQ, Kamillevej 4, 2770 Kastrup, 10. okt. kl. 18-20.

Stjernedans med Silas Holst
For de 10-16 årige. Silas Holst - 
kendt fra bl.a. Vild med dans - kom-
mer på Kulturzonen i efterårsferien.

Silas er danmarksmester i latin-
amerikansk dans, og kendt for sine 
mange roller i musicals som Gre-
ase, Crazy For You, Dirty Dancing, 
Anything Goes, Book of Mormon og 
Flashdance.

Show and Share for familie og 
venner kl. 14.45.  

Tilmeld dig på kulturzonen.net/tilmelding senest man-
dag 7. oktober. Pris 50 kr. inkl. 1 sodavand.
Onsdag 16. oktober kl. 10-15.15 i efterårsferien, Kul-
turzonen.

Music Camp
To dage fuld 
af musik i 
efterårs-
ferien. For 
de 12-15 
årige, som 
har lyst til 
at spille et 
instrument 
eller synge 
og er let 
øvet! Tirs-
dag afslut-

ter vi med en Show and Share koncert ca. kl. 16.
Deltagerpris: 50 kr. Medbring madpakke og drikkevarer 
til dig selv. Tilmeld dig på kulturzonen.net/tilmelding 
senest onsdag 9. oktober.
Mandag og tirsdag 14. og 15. oktober kl. 10-16 i efter-
årsferien. Kulturzonen.
Foto Ivan Olsen, Amager Fotoklub

Plyssen i august - september - Vi åbner efter ferien lørdag 31. august kl. 13.00

Foto: Kurt Pedersen, Amager fotoklub

Nordic ÷scape ...  
... er titlen på en udstilling, hvor fotografen Jakob Kjøller udstiller 
nogle af sine billeder.

Jakob Kjøller fortæller om sig selv:
- Jeg er vokset op med et kamera i hånden og i dag brænder jeg 
for at fortælle visuelle historier om verden og hverdagen.

I min dagligdag som fotograf laver jeg både personlige projekter og bestilte opga-
ver samt underviser i fotografi; med andre ord, jeg har altid et kamera med mig.

Nogle vil sige, at jeg er en smule tosset og impulsiv, for at være fair, vil jeg godt 
give dem ret. Men det er bare lidt sjovere, når der er kort fra tanke til handling.

Foreninger i Tårnby ...  
... er temaet for en udstilling, hvor en række af kommunens foreninger 
præsenterer sig og deres arbejde i form af plancher. 

Fra YT til BYT
Vi fortsætter med muligheden for at bytte sine læste bøger med andres læste 
bøger.

Fra familiegård til udstillingscenter er emnet for Plyssens egen udstilling, 
hvor vi i billeder og tekst følger arbejdet med renovering af Gården, Ved Diget, så 
den kan blive Udstillingscenter Plyssens afløser.
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LOKALAFDELINGEN 
KASTRUPVEJ 324 . TLF. 21 70 05 16         . 

KONTORTID:                                                                                                                            
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12 

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

Facebook: Ældre sagen tårnby

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 • Squaredans, Tårnby 
Skole, • Ipad kursus, Postkassen 
• Kreativ Motion (venteliste), 
Vandtårnet, Løjtegårdsvej • Krolf, 
Travbaneparken • Madlavning for 
mænd, Korsvejens Skole •  
Praktisk brug af iPad/iPhone- og 
Android-enhedskurser i Postkassen 
• Petanque, Vestamagerhallen • 

Pilates, Amagerhallen (venteliste), • 
Strikkecafé, Postkassen • Svømning, 
Kastrup svømmehal (venteliste) • 
Søndags Café, Postkassen • Tablet-
kursus, Postkassen • Tirsdagsklub, 
sang/kortspil, Postkassen • Vandring, 
røde port ved Ugandavej • Ture •  
Rejser • Foredrag /musik • 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 september . Tirsdag den 17. september  
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 kl. 14-16.

5. september kl. 9 Nyvang 
7.-10. oktober Solkrogen Gedesby 
9. november Eftermiddag for frivillige 
24. november Søndags Cafe med gløgg 
30. november Julefest

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

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.

September 2019

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

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

JULETUR TIL LÜBECK
med Skan Rejser

Tirsdag den 3. december kl. 6.30
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.

Pris kun kr. 199,-
Minimum deltagerantal er 78, men så får vi også vores egen bus. 

Tilmelding senest 1. oktober 2019
Tilmelding: Kontoret Kastrupvej 324, 2770 Kastrup,

eller via mail: aeldresagen.taarnby@mail.dk   
Betaling: Danske Bank Konto 4183 4183098047

Eller MobilePay 35267
Husk at skrive dit navn og det arrangement du vil deltage i.

Margaret Lindhardt 
fra Giro 413  
underholder med 
foredrag og fællessang fra 
Højskolesangbogen. 
Kom og lyt og syng med.

Arrangementet  afholdes 
i Postkassen, Amager 
Landevej 71, søndag 
den 20. oktober 2019, 
kl. 14.30 til ca 17.00. 
Dørene åbnes kl. 14.00

Der serveres kaffe, te og kage.  

Pris 60 kr. for 
medlemmer og 80 kr. for 
ikke medlemmer.

Tilmelding senest mandag 
den 7.10 til kontoret tlf. 
21700516 eller på mail 
aeldresagen.taarnby@mail.dk

Betaling ved bankoverførsel 
til reg. 4183 konto 
4183098047 eller 
Mobile Pay 35267 med 
angivelse af dit navn og 
datoen 20.10 
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Gudstjenester
September    
Søndag 1. 11. s.e. trin. Luk. 19, 1-10 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 8. 12. s.e. trin. Mark.7, 31-37 kl. 10.00 Martin Herbst
Tirsdag	 10.	 Konfirmandgudstjeneste	 kl.	17.00	 Julie	Aaboe
Søndag 15. Høstgudstjeneste 13. s.e. trin. Luk. 10, 23-37 kl. 10.00 Julie Aaboe
Torsdag 19. Plejehjemsgudstjeneste Tagenshus kl. 11.00 Julie Aaboe
Torsdag 19. Plejehjemsgudstjeneste Pyrus Allé kl. 13.00 Julie Aaboe
Søndag 22. Højmesse m. dåb 14. s.e. trin. Luk. 17, 11-19 kl. 10.00 Martin Herbst
Søndag 29. Højmesse m. dåb 15. s.e. trin. Matt. 6, 24-34 kl. 10.00 Martin Herbst,  
     Crossroad Gospel

Oktober    
Søndag 6. 16. s.e. trin. Luk. 7, 11-17 kl. 10.00 Julie Aaboe

Korsvejskirken inviterer hermed til en ny 
foredragsrække om kernen i det gode liv 
og vor tids udfordringer. Vi præsenterer 8 
spændende foredrag og foredragsholdere 
i løbet af efteråret 2019 og foråret 2020. 

Det	første	i	rækken	finder	sted	søndag	22.	
september efter højmessen.
Vi glæder os til at se jer!

Sognepræst Martin Herbst

7 bedre vaner
Aktiviteter - September

 
Drop-ind-dåb
Søndag 1. september kl. 13.00 i Kastrup 
Kirke

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

Korsvejstræf: 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.
Onsdag 4. september kl. 14.
 
Prædikenværksted
v. Julie Aaboe
Kom og vær med til at skabe søndagens 
prædiken. Tilmelding til sognepræst Julie 
Aaboe - jua@km.dk
Torsdag 5. september kl. 12.

Dante - renæssancen – Firenze 
v. Martin Herbst

Foredrag om Dante - Renæssancen - Firenze 
som optakt til Dannelsesrejsen 4.-7. oktober 
2019. Alle er velkomne, rejsedeltagere såvel 
som interesserede og nysgerrige. 
Torsdag 5. september kl. 19.30 
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Minikonfirmander	
v. Lone Madsen

Mandag 9. sept. kl. 13.45 – 15.15 
Første mødegang for 3. klasserne på 
Kastrupgårdsskolen
Onsdag 11. sept. kl. 13.20 – 14.50 Første 
mødegang for 3. klasserne på Korsvejsskolen

Menighedsmøde
Menighedsrådet indkalder til det årlige 
menighedsmøde.
Menighedsrådet	aflægger	beretning	om	
rådets virksomhed i det forløbne år og 
orienterer om den planlagte virksomhed i 
det kommende år. 
Torsdag 12. september kl. 17.00 

Koncert med Chorus Filia
v. Ole Reuss Schmidt
Medlemmerne af det gamle pigekor ved 
kirken	i	slutfirserne	og	begyndelsen	af	
halvfemserne, holder reunion, og giver 
koncert kl. 16. Pigerne er nu for længst 
voksne damer, men de kan stadig synge 
satser fra Pergolesis Stabat Mater, satser af 
Mendelsohn-Bartholdy og en række skønne 
danske salmer og sange.
Der er fri entre. Efter koncerten er der 
reception, enhver er hjertelig velkommen.
Lørdag 14. september kl. 16.00 

Høstgudstjeneste 
– tag noget godt med fra køkkenhaven!

Efteråret 
er høsttid, 
og tid for 
høstgudstje-
nester, hvor vi 
takker Gud for 
de gaver, som 
høsten har 

givet os. Kom og deltag i en stemningsfuld 
gudstjeneste, og medbring gerne en 
pose æbler fra haven, noget godt fra 
syltekrukken,	et	bundt	radiser,	kartofler	
eller andet fra haven eller butikken. Efter 
gudstjenesten	mødes	vi	over	en	kop	kaffe	
og en ostemad og holder auktion over de 
medbragte varer. Pengene fra auktionen går 
til Danmission.
Søndag 15. september 10.00

Sogneaften: H.A. Brorson   
- 1700-tallets salmedigter
v. Erik A. Nielsen, teolog og dansk 
litteraturhistoriker

I efteråret inviterer 
Korsvejskirken til en 
række foredrag om 
danske salmedigtere. 
Det første i rækken 
handler om Brorson 
som nu, 250 år efter sin 
død, huskes som en af 
Danmarks betydeligste 
digtere med et 
fremragende poetisk 

register og et enestående gehør for sprogets 
rytmer og musikalitet. 
Torsdag 19. september kl. 19.30 

Orgelstafet - v. Ole Reuss Schmidt og 
organister fra Amager
Organister fra Amager sætter hinanden 
stævne og alle spiller et mindre orgelværk. 
Orgelstafetten fandt tidligere sted i 
regi af Amager Musikfestival, men da 
denne institution er nedlagt, fortsætter 
orgelstafetten på denne måde.

Der er fri entre. 
Efter koncerten 
er der reception, 
enhver er hjertelig 
velkommen.
Lørdag 21. 
september kl. 16.

7 bedre vaner - mådehold
v. Henrik Jensen

Den nye 
foredragsrække 
om de syv dyder 
indledes af Henrik 
Jensen, som er 
historiker, forfatter, 
samfundsdebattør 
og lektor emeritus 
på RUC med fokus 

på historie, kultur og samfundsproblemer. 
Dagens tema er mådehold og handler om 
hele tilgangen til det at være et menneske 
sammen med andre. Det handler om at være 
et ordentligt menneske.
Søndag 22. september kl. 11.30 

Kontakt  

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

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

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

Kordegn: 
Britt Marie Övermyr  
Tlf. 3251 7424 • bmo@ km.dk  
Kirkekontorets åbningstider: 
Mandag-fredag kl.10-13.
Torsdag tillige kl. 15-18.

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. 

Ulvetime – for børnefamilien
v. Lone Madsen, Julie Aaboe og Morten Musicus

Mødet ved søen med de mange navne
En spændende workshop og en indføring i en gammel historie med 
fortælleren og musikanten Morten Musicus. Han vil tage os med på 
en rejse 2000 år tilbage i tiden til en helt speciel sø: Tiberiassøen. 
Ved dens bredder fandt nogle særlige begivenheder dengang sted.  
Nogle	fiskere	mødte	en	mand,	som	inviterede	dem	til	at	være	i	et	
fællesskab og til at starte et nyt liv, som bragte oplevelser med 
sig, de ikke kunne have forestillet sig på forhånd. En fortælling om 
længsel, håb og venskab – og den fortælles med jeres deltagelse.
Det er gratis at deltage, men vi har kun plads til et begrænset 
antal deltagere. Tilmelding til lone@korsvejskirken.dk (efter først 
til mølle princippet).
Før mødet med Morten Musicus inviteres I til at lave sesamkringler. 
Efter workshoppen byder kirken på børnevenlig aftensmad 
tilberedt af kirkens frivillige og vi spiser de friskbagte 
sesamkringler til. 

Workshoppen indgår i Korsvejskirkens tilbud til børnefamilier, som vi kalder ulvetime. Vi 
inviterer	til	ulvetime	den	sidste	torsdag	i	måneden	de	fleste	måneder.
Torsdag 26. september kl. 16.30 – 18.45
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Gudstjenester

September
Søn   1. Højmesse 11.s.e.t.     10.00 Risum
Lør   7. Dåbsgudstjeneste      11.30 M. Hansen
Søn   8. Højmesse 12.s.e.t.     10.00 M. Hansen
  Dåbsgudstjeneste      11.30 M. Hansen
Lør 14. Dåbsgudstjeneste     11.30 M. Hansen
       13.00 Nielsen
       16.00 NN
Søn 15. Højmesse 13.s.e.t.  Høstgudstjeneste/sognedag  10.00 Alle 3 præster
Søn 22. Højmesse 14.s.e.t.     10.00 Nielsen
Lør 28. Dåbsgudstjeneste      10.00 Nielsen
Søn 29. Højmesse 15. s.e.t.     10.00 Risum

Kirken er et bedehus
Det er en af de smukkeste ting, at give 
til et andet menneske. Kristendom er 
at gøre noget for en anden. Men for 
at kunne give og gøre skal man først 
modtage. Det er en af de smukkeste 
ting, at kunne tage imod. Ingen kan give 
noget, hvis ikke der er en anden til at 
modtage.

Man kan sige, at det at give i al 
sin gode gerning, også er en måde at 
fastholde sig selv på. Når man giver, 
bestyrker man sin kontrol. Den der 
giver står med tingen, kan selv vælge 
hvor meget man giver og hvornår. Det 
er noget modsat at modtage. Her får 
man pludselig en ting man ikke har 
indflydelse på. Det er nemmere at gøre 
end at modtage, såvel som det er lettere 
at tale end at lytte. Fordi i det første er 
du i kontrol, i det andet overladt til en 
anden og derfor udenfor kontrol.

Verden bliver et bedre sted, hvis alle 
giver mere end de modtager. Det er der 
nok noget rigtigt i. Men i vores smukke 
forsøg på at give mere end vi modtager, 
bliver vi virkelig dårlige til at modtage. 
Det er som om at alt hvad vi er, hænges 
op på det vi gør. Det kan godt være, 
at der er nogen som ikke laver et hak, 
men de fleste af os har meget travlt med 
at gøre og lave en masse og prøve at 
give. Vi har fået et produktionsbatteri 
indopereret. Der er blevet sat en 
regnetavle fast i frontallappen. Set herfra 
har vi en eksistentiel angst, en indre uro, 
som vi prøver at gøre træt ved at gøre 
en masse. At være aktiv er det største 
plusord. 

Fint nok at være aktiv, man kan også 
nemt blive for inaktiv, men det ville 
virkelig også være godt for dig ikke hele 
tiden desperat at være i gang afløst af at 

slappe af. 
Alt det bedste i dit liv er noget du har 

modtaget. Ved du ikke det?
Dit liv. Dine forældre. Hvis du 

har søskende. Dine venner. Da du 
blev forelsket. Da en anden gav dig 
kærligheden. Et smil. En berøring. En 
gave. Havet. Solen. Månen. Og dine 
børn, hvis du har. Intet af det har du 
gjort eller skabt eller givet. Det er alt 
sammen noget, du har fået. Og oplever 
du nogle gange en følelse af mening eller 
lykke eller salighed eller hvad man nu 
skal kalde den følelse, du ved, jeg taler 
om, så er det fordi, at det, du blev givet, 
var du i stand til at modtage.

At gå i kirken er at modtage noget. Det 
er ikke at gøre noget. Drop aktivismen 
for en time. Tag blot imod. Se hvad der 
sker. Se hvor vinden tager dig hen. Det 
er også derfor, at kirken aldrig må blive 
så aktivistisk, at man glemmer, at det 
er et sted, hvor den handlende altid er 
Gud. Der må godt være liv i kirken, og 
der må godt være aktiviteter, men mere 
end noget andet skal der også være fred 
og ro, så lidt aktivitet, at man ikke bliver 
distraheret. Et sted hvor verden udenfor 
forsvinder, og alt det du kan og gør er 
lige meget. Så du kan være modtagelig 
for det største der kan gives dig, og 
grunden til at der findes en kirke, Guds 
Nåde.

Kirken er et bedehus, siger Jesus et 
sted. At bede er netop at stille sig sådan, 
at man er klar til at tage imod. Når man 
beder, beder man ikke om noget, man 
selv kan. Det er der jo ingen grund til at 
bede om. Det kan man jo bare gøre. Når 
man beder, beder man om noget som 
ligger udenfor ens kontrol og magt. Man 

åbner sig for det som er større end en. 
Jeg har også på en frisøndag været i 

træningscenteret. Det var fint at få rørt 
sig. Men det stak nu alligevel lidt, at 
der var så mange flere end i kirken. Jeg 
har også været en tur i Silvan. Dér fandt 
jeg menigheden nede ved grilludstyret. 
Og i det der planteland længere ude på 
Englandsvej, kunne jeg ikke engang få 
en parkeringsplads en søndag morgen. 
Det er ikke fordi, vi ikke har tid, vi 
vælger bare at være i gang og lave noget, 
men dermed bliver vi også dårligere og 
dårligere til at kunne modtage noget. 
Gad vide om det også er derfor, at vi 
ikke er så mange i kirke, for det at skulle 
sidde stille en time uden at lave noget 
og uden at det handler om dig, er langt 
vanskeligere end at udbygge garagen. 

At lytte og være åben for noget andet 
end det du kom med, at stille sig til 
rådighed for muligheden af noget nyt, 
det er den smukkeste egenskab. Det er 
her, du vokser og smelter sammen med 
verden, her kan du høre sangen og blive 
forelsket. Må vi øve os på at blive bedre 
til bare at tage imod. Så kom som du er 
forandret. 

See you. 
Karsten M. Hansen
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SEPTEMBER 2019
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis 
bestående af enker og enkemænd. Men andre, 
der har tid og lyst til et nyt socialt fællesskab, 
er også velkomne. 

Så er arbejdet ikke så krævende 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.  
Netværksgruppen mødes i september: 
Til Høstgudstjeneste søndag 15. september 
kl. 10.00. Efter gudstjenesten er der frokost i 
konfirmandstuerne.                               

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 torsdag 19. september kl. 
10.30 ved Karsten M. Hansen.                                                                                         
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
fredag 27. september kl. 10.45 i Oasen ved 
Ida Nielsen. Inden gudstjenesten synger vi 
sammen med organisten fra kl. 10.15.
Gudstjeneste på psykiatrisk Center Amager, 
Digevej 110, onsdag 11. september kl. 11.00 og 
13.00 i ”cafeen” overfor afsnit B”. Ved Desireé 
Risum.

Hverdag er som onsdag
Mærkelig titel, ved det godt, har skjult stjålet 
den fra Morrissey. Hvilket er ligegyldigt. Det 
vigtige er at sommerferie er slut og at vi derfor 
alle kan mødes igen. 

Planen er at starte med en 
eftermiddagsgudstjeneste i kirken kl. 
13.45. Hvis søndag ikke passer så godt, 
hvis man synes, der er for meget uro om 
søndagen, hvis man bare ikke kan komme 
op, hvis man bare også har lyst til at holde 
gudstjeneste om onsdagen, så er det her. 
Bagefter går vi i sognegården, synger lidt 
fra Højskolesangbogen, drikker kaffe, spiser 
kage, snakker og ser om der ikke kommer et 
interessant foredrag. Slutter som oftest ved 16 
tiden eller når du beslutter at nu vil du gå. 

Ingen tilmelding, du kommer bare, det er for 
alle, der har lyst.

Første gang er IKKE første onsdag i 
september men anden onsdag i september 
onsdag den 11. kl. 13.45 i kirken. De 
efterfølgende gange er altid den første onsdag i 
måneden.

Håber at se dig.
Karsten

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… holder sommerpause, men vi mødes igen til 
oktober. 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 32514186

Næste hold starter 8. oktober kl. 11.00 og de 
følgende datoer er: 22. og 29. oktober samt 5., 
12. og 19. november. 

Eller se billederne fra sidste hold på vores 
hjemmeside.

Børnegudstjeneste
Næste børnegudstjeneste er lørdag 26. oktober 
kl. 11.30. Den vil være tilrettelagt for mindre 
børn. Alle er velkomne, også selv om man ikke 
skal til dåb.

Sangens dag
Torsdag 26. september kl. 10.00 er der 
SANGENS DAG i Tårnby Kirke. Alle 
børnehave og vuggestuer og dagplejere fra 
Tårnby Sogn er meget velkomne. Vi synger 
nogle sange og hører en lille historie. Det hele 
vare ca. 20 minutter. Tilmelding på idni@
km.dk

For konfirmander og forældre
Ved gudstjenesten søndag 22. september kl. 
10.00 medvirker Nordregårdskolens 8. b. Efter 
gudstjenesten er der introdag for forældre og 
konfirmander fra 8.b. 

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

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

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

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst: 
Karsten M. Hansen (kbf) Præstegården, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.: 
2175 1030  
e-mail: kmha@km.dk 
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og 
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18, 
mandag fri.
Sognepræst: 
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk  
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11, 
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst: 
Desireé Risum  
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk 
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fri mandag.
Organist: 
Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej 
6,3.th., 2000 Frederiksberg Tlf.: 2784 
6045, e-mail: pall349@hotmail.com
Kordegnekontor: 
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 
330, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129, 
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid: 
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag 
også kl. 16-19
Kirkegårdskontor: 
Kirkegårdsleder Henrik Schoubye, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; 
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk 
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13 
Menighedsrådets formand:
Flemming Niemann Pedersen  
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag 
kl. 10.00-11.00
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads 
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf: 
2166 7030
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
Tirsdag mellem kl. 13 og 16.
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kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Drop-ind dåb søndag  
1. september kl. 13 - 17
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 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.

Niels Henrik Jessen byder på 
solokoncert

Søndag 6. oktober er der koncert med kirkens 
organist.

Programmet består af Bachs berømte passacaglia og 
fuga, den franske barokkomponist Nicolas de Grignys 
suite over den gregorianske hymne Pange Lingua, et 
præludium og fuga af en noget nyere franskmand Marcel 
Dupré, og endelig den belgiske komponist Joseph 
Jongens  store “Sonata Eroica”.
Fælles for disse værker er, at de alle genbruger det 
samme tema i flere satser eller, for det sidste værks 
vedkommende, bygger en hel sonate op over et enkelt 
gennemgående tema.
Det bliver en koncert, hvor man virkelig vil kunne høre 
Kastrup Kirkes Frobenius- orgels klangverden i alle dens 
nuancer.

Søndag 6. oktober kl. 16 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

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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For alle børn i Kastrup fra ca. 4 år
I inviteres over i Kastrup kirke, for at lære kirken bedre at kende, og se hvad der foregår der, og høre nogle af 
de gode historier fra Biblen, der fortæller om os selv og om Gud. Vi leger også, laver flotte ting, synger nogle 

gode salmer og sange og så videre.

Det er den første torsdag i hver måned, og hedder ”Noas 
Ark”. Vi afslutter med at spise sammen kl. ca. 18.30, hvor 
flere medlemmer af familien evt. kan støde til. Den første 
torsdag bliver:

Torsdag 5. september kl. 17-19 i  
Kastrup kirkecenter Gl. Skovvej

Babysalmesang: Opstart
Babysalmesang – hvorfor? babyer kan da ikke synge salmer! Nej, men sang skaber glæde, og din stemme er 
den vigtigste lyd, baby hører. 

Sang beroliger og giver nærvær, 
fællesskab og tryghed. Ud over 

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

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

Nyt hold begynder fredag 6. 
september. Holdet er overtegnet, 
men det er muligt at skrive sig på 
venteliste hos Elizabeth Laursen 
eml@km.dk

Det sker også i  
Kastrup kirke

SEPTEMBER
Søndag 1. september kl. 10 
Allan Ivan Kristensen
Kl. 13-17 Dropind Dåb
Onsdag 4. september kl. 
16.30–17.15 Musikalsk rytmisk 
legestue: Opstart
Torsdag 5. september kl. 17-19 
Noas Ark for Børn fra ca. 4 år 
– Start på ny sæson
Fredag 6. september kl. 10: 
Babysalmesang: Opstart
Søndag 8. september kl. 10 
Allan Ivan Kristensen
Søndag 15. september kl. 10 
Susanne Freddin Skovhus
Torsdag 19. september kl. 
16 Syng dig Glad med Niels 
Henrik Jessen
Søndag 22. september kl. 10 
Allan Ivan Kristensen
Tors. 26. september kl. 17 
Menighedsrådsmøde
Søndag 29. september kl. 10 
Susanne Freddin Skovhus

Hver onsdag kl. 12 Andagt
Hver onsdag kl. 16.30 Rytmisk/
musikalsk legestue
Hver fredag kl. 10 
Babysalmesang
Hver søndag kl. 10 Højmesse

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

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

 

Syng dig glad!
I september starter et nyt tiltag i 
Kastrup Kirke. Vi forsøger 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, 
eksempelvis 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. 

Jeg håber at se mange sangglade personer til arrangementerne.

Niels H. Jessen
Torsdag 19. september kl. 16 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej
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Meditationsgudstjeneste
Lyden af Stilhed - meditative lydlandskaber i Skelgårdskirken
Tirsdag 3. september kl. 19:30

Du inviteres til fordybelse og nærvær i Skelgårdskirken til smukke klange fra 
syngeskåle, gong, klaver, sansula, shanti og andre meditative instrumenter, der 
under hele lydkoncerten vil skabe en stemningsfuld atmosfære i samspil med 
kirkens akustiske miljø.
Sognepræst Kamilla Bugge står for det talte ord.
Mayaya Louise Schubert og Gert Bach står for aftenens klangbund, der opstår i 
et intuitivt samspil. 
Lydene og vibrationerne fra syngeskåle har en særlig evne til at afspænde krop 
og sind– sammen med kirkerummet giver det en helt unik lydoplevelse.
Efter meditationsgudstjenesten byder kirken på et glas vin og 
snacks.  

Alle er hjerteligt velkommen.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Sognepræst: Kamilla Bugge  
på mail: kabu@km.dk

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

INVITATION 
til 30 års fødselsd,ag _, 

"'t�J--�-�--;•>··· 

. SkelgårdsKirken fejrer 30 års fødselsdag 
lørdag den 31. august kl. 14.30 og søndag den 1. september kl._9.00 

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 

Se hele programmet på www.skelgaardsklrken.dk 

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 
Ki rkeYoga 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 

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 

F
e
stmiddagen er

Udsolgt 
ti\ en festlig dag

Vi ser frem TVEL MØD 

SKELGÅRDSKIRKEN SINDINGVl;J 9 2770 KASTRUP (Indgang: Ugandavej 111)

Finsk-dansk koncert
Furorna fra Finland

sammen med Tårnbykoret
Furorna kommer fra Esbo, der ligger lidt vest for Helsinki. 
Koret er på koncertturne i Skåne og København. Tårnby-
koret glæder sig meget til den fælles koncert, som er en 

spændende udfordring.

Hvert kor præsenterer deres bedste numre, og så synger 
de fem sange sammen. Det bliver festligt og underhol-

dende og koncerten varer ca. 1 time.

Efter koncerten er der sandwich og drikkelse til alle. 
Koncert med mad og drikkelse koster 50 kr.
Tilmelding 2728 3658 - eller blot ved døren.

Forening Norden har gjort det muligt at lave koncerten 
så billig og Tårnbykoret håber på stor tilslutning.

Tårnbykoret ved Dorrit Erlandsson

Søndag 15. september kl. 17
Korsvejens skoles festsal.
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OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00.
Brunch og tilmelding til skovturen til Jægerspris 26.sep-
tember. 250,- kr. 5. sept.
Kamilla fra hjemmehjælpen besøger os. 12. sept.
Terkel Spangsbo fra Tårnby Bladet. 19. sept.
Skovtur til Gerlev kro. 26. september kl. 9.45. 

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer om 
onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag starter kl. 
11.15.
Film, foredrag og hyggeligt samvær, onsdag 4.     
Banko fredag 6. 
Alfred Kronborg spiller, vi hygger, ons. 11.  
Banko fredag 13. 
Skovtur, 350 Kr. onsdag  18.     
Banko fredag 20.     
Tøjdamen viser sidste mode. Onsdag 25. kl. 10
Banko fredag 27. 

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Cafémøder med foredrag, musik, film og banko.  Vi mødes 
kl. 14 – 16 i Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmeld-
ing to dage før: Lizzie Gylstorff, 6170 1961 / Inge-Lise 
Adelhardt, 2883 4785.
Sund motion på Hjertestien. Info: Inge-Lise Adelhardt, 
2883 4785 / Asbjørn Rasmussen, 2279 5818. Næste gang 
15. september kl. 11. Fra vandtårnet på Englandsvej.
Hygge og bankospil. Mandag 9. september. Det første 
møde i måneden udvides med en time (fra kl. 13 - 14) 
hvor man kan møde et bestyrelsesmedlem og søge info 
eller bare tale med en der har erfaring som ramt eller som 

pårørende. Ring forinden på tlf 2883 4785, send en sms 
til samme nummer eller en mail til iadel@stofanet.dk.
Den sidste krokone på Saltholm. Foredrag ved Bente 
Thers. Mandag 23. september

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Den sidste krokone på Saltholm. Foredrag 23. september 
kl. 14 - 16.

Parkinson Klub Amagerland
Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 5128 
7999. 
Parkinson Ballroom Fitness i Fysiq Kastrup, Kamillevej 4 
med henvisning fra egen læge. Hver onsdag kl. 13-14.
”Gå til musik”. Foredrag torsdag 19. september kl. 14 i 
Postkassen.

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 
Psykoterapeut Susanne Wiik Kalvåg holder oplæg om 
”Angst”. Onsdag 18. september kl. 19-21.

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriksvej 
102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 9061
Banko - gode præmier (Vi spiser medbragt mad kl. 13.) 
Tirsdag 3. september.
Jette Skov om magnetsmykker. 10. sept.
Seniorshop med ny mode. 17. sept.
Fysioterapeut Inger Nielsen: små øvelser. 24. september.  

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  fra parkeringspladsen, plejehjemmet Løjte-
gårdsvej.
Eller hver torsdag kl. 10-11 fra Dragørs Aktivitetshus, 
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 frivil-
lige fra vores lokalafdeling vil Samle ind under mottoet 
“Venner og familie mod sclerose”.
Foredrag: “Magnetisk sengetøj”. Se mere på lokalafdelin-
gens hjemmeside. 30. september kl. 18 i Leonards restau-
rant på Englandsvej.

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 Quality 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 - September 2019

H-mol Messe af 
J.S. Bach
Opførelse af ét af den barokke mu-
sikperiodes hovedværker 
Det stort anlagte værk er bygget over 
de velkendte messeled som Kyrie, 
Gloria og Agnus Dei, og værkets enkel-
te satser er flotte eksempler på Bachs 
enestående evne som komponist. 

Københavns Kantatekor og –orke-
ster samt solister under ledelse af Tor-
ben H.S. Svendsen

Info:  
www.storemaglebykirke.dk

Store Magleby Kirke. Søndag 27. 
oktober kl. 16.00.

Bordinghus
Alle borgere som er fyldt 60 år og bosat i Tårnby Kom-
mune, er velkommen i Bordinghus. Åbent hus: Tirsdag og 
fredag kl. 14 - 17, søndag kl. 13 - 16. 
Særlige aktiviteter i september:
1. åbningsdag efter ferien. Hygge, ferieminder, kaffe og 
kage. Tirsdag 3. sep. kl. 14.00               
Frokost på Traktørstedet Vestamager. Frokost i det 
grønne på egen regning. Info: opslag i huset eller hjem-
mesiden. Tilmelding i Bordinghus senest 15. sept. Onsdag 
18. sept. kl. 13.00               
Fællesfrokost. Medbring din egen madpakke/ godt humør 
og nyd den i selskab med andre. Salg af øl, vand, vin, kaffe 
og kage. Fredag 27. sept. kl. 13.00  

Solgården
Solgården er et mødested for friske, raske folkepensionis-
ter og ægtefælle/samleverske, bosiddende i Tårnby Kom-
mune. Huset er åbent mandag-fredag fra kl. 10-16.30. 
www.taarnby.dk/solgården.

Særlige aktiviteter i september:
Vi maler på sten. Mandag 2. sept. kl. 13.15 - 15.30
Studiekreds fortsætter om Danske konger. Tirsdag 3. 
september kl. 13.30 - 15.30
Skovtur til Faxe Ladeplads Miniby og Faxe Kalkbruds 
udkigspunkt. Torsdag 5. september kl. 9.30
Café: Fællessang. Fredag 6. sept. kl. 13.30 - 15.30
Tøj Lotte viser nye kollektion. Tors. 12. kl. 13 - 15.
Preben Højlund synger og spiller og du kan få en sving 
om. Fredag 13. sept. kl. 13.30 - 15.30
Efterårsturen går til Polen fra 18. - 22. sept.
Salg af skovtursbilletter til Maribo i oktober. Mandag 23. 
sept. kl. 10.30
Skuespiller Per Dahl og musiker Allan Steen underholder 
- det kommer ikke til at gå stille af.  ”Måske kommer der 
royalt besøg”? Tilmelding se husopslag i caféen. Fredag 
27. september kl. 13.30 - 15.30. 

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972. Pensionisthuset 
Pilehaven er for alle pensionister i Tårnby. 

Særlige aktiviteter i september:
Fællesfrokost – Sild og pølsebord. Onsdag 4. sept
Fællesfrokost – Banandag. Onsdag 11.sept. kl. 12.30 – 14.
Skovtur i Kongelunden. Mød evt. ved parkeringspladsen 
i midten af skoven ca. kl. 13. Torsdage fra 12. sept. kl. 
12.30 – 15.30
Tøjbyttedag. Kom med pænt rent tøj og sko andre kan få 
glæde af og hent det du kan bruge. Fredag 13. sept. kl. 
15.30 – 16.30
Jazzbåd fra Holmens kanal. Tilmelding. Søndag 15. sept. 
kl. 19 – 20.30. Afg. Pilehaven kl. 18. 160 kr. 
Shiatzu massage – bestil tid. Mandag 16.sept. kl. 9 – 15.
Fællesfrokost – Tortilla m. hakket kød. Tilmelding. Onsdag 
18. sept. kl. 12.30 – 14.00
Musikteater ved shelteren på fælleden. Tilmelding. Fre-
dag 20. sept. kl. 19.30 – 22.00
Skovtur til Odsherred. Tilmelding. Søndag 22. sept. kl. 
9.30 – 17.30.
Josefine – tøjsalg, kaffe og kage. Ons. 25.sept. kl. 11 – 14.
Fællesfrokost – smørrebrød. Tilmelding. Onsdag 25. sept. 
kl. 12.30 – 14.00.
”To kolde fra kassen” - m. Henrik og J.P. på guitarer. Til-
melding. Fredag 27. sept. kl. 15 – 16.30.
Dertil en række faste aktiviteter. Se opslag i Pilehaven

Pensionisthusene - September 2019
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

A
U

... eller kender du en teenager, 
der er klar til at blive omdeler 
nu og tjene sine egne penge? 

Lige nu søger vi unge i alderen 
13-17 år til omdeling af reklamer 
og aviser i dit nærområde.

Læs mere og søg jobbet på 
blivomdeler.nu – eller ring til os 
på 70 10 40 00.

Ingen 
kvaler 
– mor 
og far 
betaler
...?

1. Omdel 1-2 gange 
om ugen 

2. Bestem selv, hvornår på dagen 
du vil arbejde, inden for deadline 

3. Stadig tid til skole og venner

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

5. Optjen bonuspoint til gaveshoppen 
hvis du er fast omdeler under 18 år

5 gode 
grunde

www.blivomdeler.nu

For lige at tage spændingen 
ud af historien, så vandt 
Neptun på sudden death i 
kajakpolo

DANMARKSMESTERSKAB

Ved danmarksmesterska-
berne i kajakpolo spillede Ka-
jakklubben Neptuns Ligahold 
med i slutspillet, hvor der del-
tog fem af landets bedst pla-
cerede hold fra grundspillet. 

Spillerne var sat op, og 
havde inden weekenden pro-
klameret, at nu gik de efter 
guldet, men dagen begyndte 
dog med et meget skuffende 
nederlag på 6-2 til Holte Pack 
Teck. 

Nå – så røg kampen om gul-
det, tænkte vi alle. 

Men i næste kamp spillede 
de lige op, 3-3 mod Silke-
borgs Sønner, der var vindere 
af grundspillet og dobbelt 
forsvarende guldmestre. Sidst 
på dagen kunne vi så konsta-
tere at finalekampen blev en 

gentagelse af sidste års fina-
le, Neptun mod Silkeborg. 

Neptun udvisning

Finalekampen blev igen en 
dramakamp. Begge hold 
kæmpede om hver enkelt 
bold, og med tre minutter 
tilbage af den ordinære spil-
letid var stillingen 1-1. 

Da Neptun fik en spiller 
udvist i to minutter, var spæn-
dingen næsten uudholdelig. 
Neptun leverede et eksem-
plarisk og meget kraftfuldt 
forsvarsspil, der gang på gang 
forhindrede Silkeborgs Søn-
ner i at score på trods af et 
massivt angrebsspil i de sid-
ste minutter. 

Kampen endte 1-1 og gik i 
forlænget spilletid med Gol-
den Goal. Efter 1 minut og 11 
sekunder af den forlængede 
spilletid hamrede Kristian 
Kleist bolden i kassen fra en 
svær vinkel og sikrede Nep-
tun det danske mesterskab. 

tsp

For Neptun var det tilmed en sød hævn for sidste års finale, hvor Neptun tabte til Silkeborgs 
Sønner på et mål sat ind i den ordinære kamps sidste sekund. 

Neptun i finalen i kajakpolo

Fodbold er medicin for kvin-
der med prædiabetes, viser 
undersøgelse fra Syddansk 
Universitet 

Det er i dag velkendt, at fy-
sisk træning er en hjørnesten 
i den ikke-farmakologiske 
forebyggelse og behandling 
af livsstilssygdomme som for-
højet blodtryk, type 2 sukker-
syge og knogleskørhed. 

I betragtning af, at mange 
idrætsaktiviteter er populære 
og giver intens, varieret træ-
ning, er det interessant at stu-
dere effekten af forskellige 
idrætsgrene for patienter.  

Et nyt studie fra Syddansk 
Universitet og Færøernes 
Universitet viser, at motions-
fodbold er en overraskende 
effektiv træningsform for 
55-70årige kvinder med 
prædiabetes, med markant 

positive effekter på en række 
markører for hjertekredsløbs-
sundhed - også for kvinder, 
der ikke tidligere har spillet 
fodbold.

Det fremgår af et nyt stu-
die på Færøerne med i alt 50 
deltagere, 25 kvinder og 25 
mænd, med en gennemsnits-
alder på 60 år, fra en færøsk 
kohorte med prædiabetikere.

For begge køn blev effek-
terne målt af henholdsvis 
kostvejledning alene (kon-
trolgruppe) og kostvejled-
ning plus motionsfodbold i to 
gange en time om ugen i 16 
uger (interventionsgruppe). 

Resultaterne af studiet  vi-
ser, at motionsfodbold er en 
alletiders træningsform for 
patienter - også for 55-70åri-
ge kvinder med prædiabetes. 

tsp

Fodboldtræning er medicin for 55-70 årige kvinder med 
prædiabetes. Foto: Bo Kousgaard, Syddansk Universitet. 

Helbredende damebold

Har du en  
sports-historie
... som du synes skal  

i Tårnby Bladet?

Så kontakt vores 
sportsredaktør 

Søren Havemann 
på sporten@have-

mann.dk
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Idræt for socialt udsatte
KFUMs Idrætsforbund og Landsforeningen af VæreSteder 
har indgået en aftale, der har til formål at styrke og udvikle 
idræt for socialt udsatte. Samarbejdet vil blive konkretiseret 
løbende i takt med, at organisationerne indgår delaftaler om 
specifikke tiltag og arrangementer.

Allerede nu er der dog en række tiltag på tegnebrættet, 
herunder samarbejde om:
• Mesterskaber for væresteder
• uddannelse af socialt udsatte værestedsbrugere som hold-
ledere
• brug af idrætsfaciliteter mellem KFUMs foreninger og lokale 
væresteder
• inddragelse af viden og metoder inden for motorisk udvik-
ling og ”SMART training”, der både omfatter kognitiv funktion 
og motorisk apparat

Aftalen blev underskrevet på Landsforeningen af Væreste-
ders Ferie Camp, hvor over 1700 socialt udsatte var samlet til 
en uges idræt og socialt samvær på Langvang Idrætscenter 
ved Randers i juli.

Med i eksklusiv klub og tæt på udsolgt
CPH Half (et langdistanceløb på halvmaraton-
distancen) kan snart melde udsolgt for første 
gang, og det betyder, at 25.000 løbere er klar 
til start.

På verdensplan har der igennem en år-
række været kæmpe efterspørgsel på de 
helt store løb, som virkelig skiller sig ud, ek-
sempelvis London og New York Marathon, der 
potentielt kunne sælge langt flere startnumre, end hvad der 
er plads til. CPH Half melder sig nu ind i det fornemme sel-
skab, da man snart kan melde udsolgt.

CPH Half løbes 15. september med start klokken 11.15 på 
Øster Allé.

- Vi har sat grænsen ved 25.000 startnumre, og det kommer 
vi ikke til at ændre på, selvom efterspørgsel er større, siger 
Dorte Vibjerg, administrerende direktør i Sparta, som sam-
men med Dansk Atletik arrangerer CPH Half. 

Guldregn i Slagelse til AK Vikings løftere

Fem løftere fra Viking var en 
tur i Slagelse for at deltage i 
Øst kredsens mesterskaber 
for Junior og masters i vægt-
løftning. Det blev i sandhed 
til guldregn, da alle fem 
kunne tage tilbage til Tårnby 
med guldmedaljer om hal-
sen.

Freja Obel Rosendahl, der 
er sidste års junior, havde to rigtig gode forsøg på danske re-
korder, men de rekorder skal nok komme, når hun til oktober 
rejser til europamesterskaber i Rumænien.

Charlotte Lykke løftede i aldersklassen 35 til 39 år, Kira G. 
Henriksen 45 til 49 år, Christian Gjermstad 35 til 39 år, og til 
sidst alderspræsidenten Rene Hansen (Dr. Hansen) på 75 år.

Alle løftede til den store guldmedalje.

Det stærke guldteam fra AK 
Viking, der løftede i Slagelse, 

var fra venstre: Erling 
Langtved, Kira G. Henriksen, 

René Hansen , Christian 
Gjermstad, Lasse Andersen. 

Siddende fra venstre: 
Charlotte Lykke og Freja O. 

Rosendahl . Foto: AK Viking

Klub-fællesskabet hos skøj-
teløberne styrket med som-
mercamp

Af Lene Skibby

SKØJTELØBERNE

30 skøjteløber fra Tåreby 
Skøjteløber Klub, TSK brugte 
en del af deres sommerfe-
rie på en stor sommercamp 
i Prag. Der var deltagere lige 
fra begyndere til mester-
skabsløbere. 

Udover skøjtetræningen 
var der også tid til andre for-
nøjelser og familie/venner, 
som deltog, fik slappet af i det 
herlige varme sommervejr. 
Sightseeing, ordnet negle og 
gik til frisør. Gå- og løbeture. 
Træning i fitnesscenter, ten-
nis og crossfit. Spillet, leget 
og læst. Fodboldkamp, vand-
kamp, badeland, friluftsbad 
og badesø. Shoppet - og køb 
af masser skøjtetøj. 

Og så var der fællesspis-

ning med ca. 45 TSK’ere. Fæl-
lesskabet og god stemning 
har altid været et stort issue 
i TSK.

Længes efter isen

De skarpe klinger har læng-
tes efter at kommer på isen i 
Tårnby igen. TSK starter hårdt 
med at være kreative - bare 
på isen. Der skal laves en 
masse skøjteprogrammer til 
alle de mange nye konkurren-
celøbere, som TSK har fået i 
slutningen af sæsonen. 

TSK stiller med et historisk 
stort elitehold (konkurrence 
og mesterskabsløbere) med 
omkring 30 håbefulde og 
dygtige kunstskøjteløbere. 

Der skal også arbejdes ben-
hårdt på andre fronter i klub-
ben, da Dansk Skøjte Union, 
DSU har valgt, at TSK igen skal 
holde sjællandsmesterska-
berne og Sjællands Cup (1.-3. 
november) på hjemmebane i 
den hyggelige gamle hal. 

TSK har også jubilæum, 
med deres egen internatio-
nale konkurrence med ca. 200 
deltager ”Flyver Cup” som fyl-
der 30 år i februar 2020.

Inden da skal TSK have 
værtskabet ved en stor 
FunSkate træningssamling 
igennem DSU, for begyndere 
og øvede løbere (september). 
Dette er med overnatning 
på Kastrupgårdsskolen, med 
masser af sjov træning. 

TSK er meget mere end eli-
ten. Klubben holder flere so-
ciale og kreative events, der 
ikke behøver at have noget 
med skøjter at gøre… 

Der er stadig plads til helt 
nye medlemmer i TSK, og 
klubben ser gerne, at interes-
serede kigger forbi Røllikevej 
1, husk dog vanter. 

Glid fremtiden i møde  
- på skarpe klinger
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Forslag om smutvej med bro over ka-
nalen ved Trekanten

Siden 2005 har grundejerforeningen 
Digevang foreslået etablering af en bro 
over Sdr. Landvandskanal ved Trekanten 
i forlængelse af Natalvej og til Kalvebod 
Fælled.

Der er ca. 1.170 meter mellem de 
nærmeste broer på den strækning, og en 
smutvej over kanalen på dette sted vil 
være til gavn for de lokale borgere.

Amager Skovhjælpere vil gerne stå for 
etablering af en lille bro og tilhørende 
sti og Naturstyrelsen er positiv over for 
forslaget og vil gerne bistå projektet 
med opsætning af låge i hegnet på kana-
lens vestside.

Broen er tænkt som rekreativ bro, hvor 
man kommer tæt på vandet i kanalen, og 
er primært henvendt til gående, såfremt 

man færdes med barnevogne, kørestole 
eller andet, benyttes broerne ved Ugan-
davej og Hilversumvej, da disse under-
støtter behjulede og bevægelseshæm-
mede.

Broen kan blive oversvømmet ved høj 
vandstand i kanalen, hvor vandet kan nå 
op til øverste plateau i kanalen og vil 
efterfølgende, inden brug, skulle tilses 
mht. tilstand og sikkerhed. Det forventes 
at være yderst sjældent, at så høj vand-
stand vil forekomme.

Samlet pris for broen og stierne for-
ventes at udgøre 49.000 kroner.

Først skal Kultur- og Fritidsudvalget 
sige god for projektet og derefter er det 
op til Økonomiudvalget og Kommunal-
bestyrelsen, om der skal brobygges.

tsp

Brobyggere på Vestamager

Landstræner Kenneth Jonas-
sen valgte overraskende at 
udtage doubleparret Freja 
Ravn og Amalie Magelund, 
til verdensmesterskaberne 
i Basel

DOUBLE BADMINTON  
I SCHWEIZ

Med ungdommens gå-på-
mod, frisk spil, god teknik og 
flot kampgejst leverede de 
to flotte kampe med en sejr 
og et knebent nederlag til et 
dygtigt koreansk par, der blev 
presset til de sidste.

Begge kampe blev vist på 
landsdækkende TV2 sport. 
Her viste pigerne deres fri-
ske og uhøjtidelige tilgang til 
badminton og til at fortælle 
om deres sport til en Morten 

Ankerdal, der var meget in-
teresseret i, hvor vi skulle se 
dem i fremtiden.

Frejas mor Susanne Ravn 
Nielsen og familie var taget til 
Schweiz for at bakke det unge 
doublepar op. Og hun fortæl-
ler til Tårnby Bladet, at det var 
en stor oplevelse at være i 
hallen. 

Freja Ravn er, ligesom sin 
makker, Amalie Magelund fra 
Greve, 19 år. Badminton Dan-
mark udtalte, at de var med 
for at lære. Og det gjorde de 
i den grad. Fra en plads som 
nummer 87 på verdensrang-
listen skal der mange gode 
resultater til for at komme vi-
dere frem.

I første runde mødte de nr. 
44 på verdensranglisten Ng 
Tsz Yao og Yuen Sin Ying fra 

Hong Kong, der var tårnhøje 
favoritter til sejren. Men efter 
en meget lang og tæt kamp i 
tre sæt, kunne Freja og Amalie 
trække sig ud som vindere.

Herefter var det mod ver-
densranglistens nummer 6.

Det koreansk par, Lee So 
Hee og Shin Seung Chan, lig-
ger nr. 6 og har været helt 
oppe som nr. 2. Der var derfor 
ikke de store forventninger. 
Men de to unge danske piger 
spillede lige op med korea-
nerne, men tabte desværre 
en meget tæt kamp med 
21-19 21-18. Efter matchen 
stod den på live interview 
med Morten Ankerdal fra TV2 
Sport, og andre medier inden-
for badmintonverdenen.

Morgenmad Kento Momota

Freja fortæller, at det har væ-
ret en fantastisk oplevelse at 
være med til VM, og blandt 
andet at sidde og spise mor-
genmad ved siden af den nu 
dobbelte japanske verdens-
mester Kento Momota og alle 
de andre verdensstjerner. 

Freja Ravn har i ungdoms-

årene haft et fortrinligt sam-
arbejde med Speditionsfir-
maet FREJA. Et samarbejde 
,der helt efter planen stopper, 
nu hvor Freja fremover skal 
spille som senior.

Efter et succesfuldt VM 
med masser af eksponering 
i aviser og på TV står efter-
året på turneringskampe for 
KMB og nationale og interna-

tionale turneringer. Masser 
af træning i Brøndby og KMB.  
Freja bliver støttet af badmin-
ton Danmark og FZ Forza. Men 
der skal bruges masser af tid 
og penge, når ens mål er OL i 
2024.

Der er mange, der kan se 
en stor fremtid i Freja Ravn 
fra KMB i Tårnby, Danmark og 
verden.

Freja Ravn (th) og Amalie Magelund  fik deres debut til VM i 
badminton. Privat foto

Parabadminton VM i samme hal
- Når man selv er rask og rørig, får man stor sympati for det 
arbejde, det internationale badmintonforbund gør for at ak-
tivere badmintonspillere med handicaps. 

- Det er en rørende oplevelse at se folk med forskellige 
handicap kæmpe på banen. Det er helt ufatteligt hvad folk, 
der mangler ben og arme, kan præstere på en badminton-
bane fortæller Freja. 

Spillede sig ind i de voksnes rækker 
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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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Der er gode og dårlige forklaringer, bortforklaringer hører 
til blandet de dårlige

Her er en dårlig, men sand. Grundet omlægning fra 
et billetsystem til et andet (noget med edb) er det 
vores opfattelse at mange tidligere medlemmer af 
Amagerteatret ikke har fået et vigtigt brev fra os.

I brevet er der vigtig information om kommende sæsons 
forestillinger og om genbestilling.

Hvis du er usikker på, om du har fået et rigtigt papirbrev, 
altså ikke bare en elektronisk mail på computer, så 

kontakt Lone på 22 46 62 98 eller Ivan på 51 72 24 41.

De første forestillinger opføres allerede 7. til 9. oktober. 
Hellere ringe en gang for meget end for lidt

Opråb fra 
AMAGERTEATRET
Har du heller ikke fået brev?

FDF Korsvejen har i mange år drømt 
om at lave en sommerlejr-tur, der 
gik lidt længere væk end kongeriget 
Danmark. I år lykkedes det

Fortælling og foto:  
Allan B. Christensen,  

kredsleder, Korsvejens FDF. 

Midt på sommeren drog 15 FDF’ere, 4 
ledere og assistenter afsted fra CPH 
til London på en uges sommerlejr til 
Hungerford, cirka 2 timer sydvest for 
London Heathrow. 

Overalt bliver man mødt med smil 
og gæstfrihed, og det smitter heldig-
vis. Stor gæstfrihed og passion for at 

dele blev også udvist af Rob Stark, der 
er den lokale ’caretaker’ af fiskeri-om-
rådet i floden. 

Demo med ørred

Nogle kender måske Rob Stark fra in-
ternationale blade og magasiner, han 
er ret kendt blandt lystfiskere. Han 
skulle demonstrere fluefiskeri – efter 
vores FDF’ere havde fået lov at kaste 
fluen (uden krog). Rob kastede ud, og 
inden for to minutter havde han en 
flot ørred til fremvisning. 

Stonehenge blev en drive-by, så 
vi fik bussen til at køre forbi et par 
gange, hvor der inde fra bussen kom 
en vældig ”wow”-effekt – som hurtigt 
ebbede ud.

I stedet stoppede vi i Avebury, der 
er et større område med lidt mindre 
sten – og man kan komme helt tæt 
på. Fascinerende, også den store høj, 
Salisbury Hill, der er den største pre-
historiske menneskeskabte høj – og 
man aner ikke hvad formålet med den 
er. Lige noget for en flok kloge FDF’ere 
at filosofere over. 

Slap for spjældet

Der var åbent hus dag på Oxford Uni-
versity, vi så en masse af fakulteterne, 
der var bemandede for at hente nye 
studerende. Derefter ned til verdens 
ældste overdækkede marked, hvor 
ungerne slog sig løs blandt souvenirs 
og friske fisk og grøntsager. 

Meningen var så, at hele flokken 
skulle en tur i spjældet i Oxford – et af 
verdens ældste. 

Diverse forældre vil nok takke Bri-
tish Railways for netop at strejke den 
dag, da det betød et par timers forsin-
kelse på vores tog – og vi ganske en-

kelt ikke nåede at sætte ungerne bag 
tremmer. 

Ingen tur til UK uden et vist tema, 
så selvfølgelig var der lidt James Bond 
over det – I Hendes Majestæts Not-So-
Secret Service endte det med. Der var 
visse spion-trænings-opgaver inklu-
deret - dem kan vi jo naturligvis ikke 
løfte sløret for her, da det vil afsløre 
for meget af organisationen. 

Men vi kan dog fortælle, at vi afslut-
tede med Operation Cleansweep. I al 
sin simple enkelthed bestod den i at 
give hytten, vi havde fået lov at låne 
af 1st Hungerford Scouts, en lille over-
haling – ude og inde. Fase 2 af opera-
tionen var så at give alle FDF’erne en 
tilsvarende overhaling – i form af en 
tur i det lokale svømmebad. Så var 
både hytte og folk rene til aftenens 
festivitas. 

Den lokale vice-
borgmester og re-
gionens øverste spej-
derleder mødte op samen m e d 
alle gruppens forældre og ledere, som  
holdt en vældig grillfest for os og alle 
spejderne. Forældrene grillede til 
alle, og de lokale spejdere arrange-
rede en stribe forskellige aktiviteter; 
blandt andet skulle der i fællesskab 
bygges en appelsinkatapult (eller ten-
nisbolde) af bambuspinde og elastik-
ker. En god ide hjemme til haven, når 
de plukkede æbler skal afleveres. 

Alt i alt et godt FDF-minde. Vi har 
mod på at gøre det igen, og lægger 
så småt planer om en ny udenrigstur 
sommeren 2023 eller 2024. 

Turen kom i stand efter en del forberedelse og en lille ekskursionstur til 
Hungerford i marts. En af kredsens forældre kommer fra Hungerford, og vi fik 
lavet en plan sammen med de lokale 1st Hungerford Scouts, hvor vi kunne 
låne deres hytte og telte. 

Når man går over marsken, kommer man til små sluser og broer, der skal 
betjenes manuelt. Det hjælper man så til med, hvis man lige kommer forbi – 
her er ingen, der har for travlt til at hjælpe andre. 

Hungerford... 
... er en typisk engelsk landsby, 
som man kender dem fra engel-
ske krimier så som Barnaby og In-
spector Morse. Kanalerne fra River 
Kenn løber gennem byen, og der er 
masser af lokalt liv. Rigtig mange i 
byen vidste vi kom, og de hilste 
alle sammen, når de mødte de blå 
skjorter i bybilledet. Mange lokale 
havde været involveret, og havde 
gjort et stort arbejde for vores be-
søg. Vi havde blandt andet fået lov 
at leje nogle faciliteter af ”kom-
munen”, som ellers er forbeholdt 
de lokale foreninger.

Den lokale St. Lawrence Church 
lå lige ved siden af vores camp, 
så vi deltog i aften-gudstjenesten 
søndag aften. Den lokale menig-
hed var ret imponeret, for frem-
mødet mere end tredobledes, da 
vi mødte op med 16 deltagere. Så 
fik de andre også lige en bøn på 
dansk, de kunne øve sig på.

FDF på oplevelser over grænser
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FRA KØWENHAVN

Nyt bæredygtigt kvarter
Vejlandskvarteret bliver Københavns nye bydel på Amager og 
byder blandt andet på boliger bygget i træ og genbrugsmate-
rialer til omtrent fire tusinde beboere – og grønne områder, 
der forbinder det nye kvarter med naturen omkring. 

Vejlandskvarteret har blandt andet været jagtområde i 
Chr. IVs tid, henrettelsesplads og losseplads. Fremover skal 
området være Københavns nye bæredygtige bydel – med 
2.000 nye boliger bygget i træ, certificeret efter de højeste 
standarder for bæredygtighed og med facader beklædt med 
naturmaterialer som sten, tegl og træ. Mere end en tredjedel 
af kvarterets areal skal reserveres til natur og rekreative om-
råder.

Samtidig kan byens børnefamilier, studerende og seniorer 
se frem til nye boliger med fællesskab i centrum, der indret-
tes med centrale fællesarealer. Cirka 500 af kvarterets nye 
boliger skal være almene boliger.

 

Endnu en badezone 
Selvom temperaturerne nu går i negativ retning, kan de bade-
lystne fra på fredag se frem til endnu et nyt sted at springe i 
Københavns Havn - helt lovligt.

Kalvebod Bølge Badezone er 7 meter dybt. Badezonen be-
står af badetrapper, gult banetov i vandet, specialafmærknin-
ger, redningsline langs kajen, redningspost og varslingsskilt 
til vandkvaliteten. Sæsonen forlænges i år og havnebadene 
forbliver åbne frem til 30. september.

At vandet i Københavns Havn er så rent, som det er, skyldes 
bl.a. at 

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab har sammen med 
Københavns Kommune placeret en række underjordiske bas-
siner, til opsamling af regn- og kloakvand ved skybrud. De lig-
ger forskellige steder, bl.a. ved Amager Strandpark og sågar 
under Højbro Plads.

Restaurant Vanvid og sofa på vandet
By & Havn inviterede i foråret alle idérige hoveder til at byde 
ind med nye, spændende aktiviteter til Københavns blå by-
rum og det kom der fem nye projekter ud af.

Boatie – 70’erne sejler til nutiden. (billedet) En sejlende 
tømmerflåde, der ligner en dagligstue fra 70’erne med en 
brun hjørnesofa og et orange kakkelbord. Tømmerflåden ud-
lejes kun med kaptajn. 

I SUP center kan man tage kurser og leje Stand Up Paddle 
boards (SUP). 

Den Flydende Stue - en tømmerflåde med bord og bænke 
og med påhængsmotor, hvor op til 12 passagerer kan sejle 
rundt i havnen. 

Restaurant Vandvid - et flydende køkken, der sejler rundt i 
havnen, og serverer økologisk og klimavenlig mad til alle de 
sultne gæster i havnen – der, hvor de er. 

Pinsefest i Sydhavn, arrangeret af Kirken i Sydhavn (Frede-
riksholm Kirke). 

Årets friluftsfestival holdes 
i Bevægelseslandskabet i 
Vægterparken som et treti-
mers fyraftensarrangement

Alle er inviteret til en inspi-
rerende eftermiddag i samar-
bejde med en masse engage-
rede frivillige, lokale forenin-
ger, klubber og forretnings-
drivende fra lokalområdet. 

Du kan møde en masse 
skønne mennesker og prøve 
nye spændende aktiviteter. 

Du kan blandt andet blive 
vægtløfter eller amerikansk 
fodboldspiller for en dag. Du 
kan bowle eller udforske di-
verse danse- og kampsports-
former. Du kan også opleve 
friluftslivet på flere forskel-
lige måder og være med i rol-
lespil. Sidst men ikke mindst  
kan du komme på bevægelses 

safari med Tårnby Torv Fe-
stival, som også viser filmen 
”Tårnby får besøg” og du kan 
møde ET.

På den kulinariske front 
byder Hav a Java (caféen fra 
Hovedbiblioteket), Netværks-
huset og Mænds mødesteder 
på lækkerier, der kan købes i 
madboderne.

For tredje gang

Festivalen flytter lidt rundt, 
men er nu tilbage i Vægter-
parken.

Vejret har tidligere været 
en udfordring, blandt andet 
var premieren for et par år 
tilbage netop i Vægterparken 
udsat for bisset vejr, men som 
man siger, lynet slår ikke ned 
samme sted to gange.

Arrangørerne er vel forbe-
redt og garanterer for en sen 

eftermiddag med både akti-
viteter, stemning og selskab i 
top, da en masse søde menne-
sker fra lokalområdet tropper 
op til friluftsfestivalen i friskt 
efterårsvejr.

Tidligere har man kunnet 
møde alt fra Yoga til Ameri-
kansk fodbold - og program-
met er også varieret i år.

Følg med på Facebooksiden 
”Tårnbyhuse på vingerne”. 
Program udkommer 12. sep-
tember.

Friluftsfestival
Torsdag 26. september kl. 
16.00 – 19.30.
Indgang blandt andet for 
enden af Vægtergangen 
og ved børnehaven i 
Vægterparken 452.

Fyraftens Frilufts Festival

Store og små 
kan altid mødes 
omkrig en 
bold. Så ruller 
festivallen.

Gruppen, der danser i fest-
salen på Tårnby Skole, er en 
mindre forening, hvor der 
er plads til nye og flere, der 
gerne vil bevæge sig til ryt-
misk og afvekslende musik 
og samtidig have det sjovt 

- Vi har almindeligt tøj på og 
behagelige sko - gerne med 
lædersål - men det er absolut 
ingen betingelse, fortæller 
Marianne Rüsz fra foreningen.

Alle er velkommen – alene 
eller som par. Prisen pr. halvår 
er kr. 300 for 10 danseaftener 
i efterårssæsonen og ligele-
des kr. 300 for forårssæsonen, 
der varer fra 9. januar til 26. 
marts 2020. Det giver 11 dan-
seaftener, da gruppen holder 
vinterferie.

Yderligere oplysninger  
www.amagersquaredancers.
dk og hos  Marianne Rüsz, 
mob.  2620 7586, e-mail 
mariannerysz@gmail.com 
 

Sæsonstart torsdag 
12.september kl. 18.30 til 
21.30, Tårnby Skoles festsal.

Amager Square Dancers danser igen
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Ullerup Linedance 
Kunne du tænke dig at prøve 

Linedance 
Det kræver ingen partner. 

Det er god motion og glad musik, 

Hyggeligt samvær og livsglæde 

Nyt begynderhold starter 

Onsdag 4. september 2019 
Kl. 18.30 – 19.30 

GRATIS PRØVETIME 

Tårnbygårdsskolen 

Englandsvej 392 

Bus 350S lige til døren 

 

Se: www.ulleruplinedance.dk 

Mærk naturen på Naturens Dag i Tårnby
Plej naturen - med alle sanser… på Naturcenter 
Amager 
Få en morsom, udfordrende og stimulerende dag 
hvor de lærer en masse om naturen med hele fami-
lien.

På Naturens Dag kan du lære at slå med le, blive 
dus med forskellige planter, prøve barfodsstien, be-
søge Tårnby Naturskole og meget mere.

Program:

Kl. 10-14 Besøg Tårnby Naturskole og vær kreativ 
med insekter, hold en mus og klap en slange 
Kl. 12-15 Lær at slå med le 
Kl. 10- 17 Prøv barfodsstien 
Kl. 10-17 Dus med planter og lav et huske-postkort 
under halvtaget 
Kl. 11 og 14 Ekspedition ud blandt de vilde planter 

Naturens Dag, søndag 8. september. Naturcenter 
Amager. Arrangør: Friluftshuset, Amager 
Skovhjælpere og Tårnby Naturskole

Mad fra havet – muslinger og tang

Blå Base v/ Tårnby Naturskole inviterer ud i det blå. 
Iagttag, indsaml, fang, smag og ikke mindst ekspe-

rimenter med det ”blå køkken” ved Basen.
Overalt langs Kastrups kyst vokser tang og blå-

muslinger, men ikke alle kender til tang og muslin-
gers fantastiske egenskaber i havet, på tallerkenen 
og i maven.

Program:

Kl. 10-11.30 Vi sanker tang og muslinger i fælles-
skab. Vi har alt udstyr til alle.
Kl. 11.30-12 Vi kigger på de forskellige tang-arter 
og dissekerer en blåmusling.
Kl. 12-14 Fælles madlavning og smagsprøver.

Søndag 8. september kl. 10 – 14. Blå Base, v 
Tårnby Naturskole i Kastrup Lystbådehavn. Gratis. 
For alle. Ingen tilmelding. Arrangører: Foreningen 
Havhøst og Tårnby Naturskole.

Vi tog på ekspedition med Natur-
park Amagers botaniske naturbe-
skyttere for at finde den sjældne 
plante Liden Vinterurt   

Naturpark Amagers vidder blomster 
i alle tænkelige farver i øjeblikket. 
Både valmuer, hvid okseøje, slange-
urt, kællingetand og hvad de nu hed-
der alle sammen, der danner enorme 
farvepaletter, hvor end man kommer. 

Men der er også en række planter, 
som gør meget mindre væsen af sig. 
Blandt andet en række af de orkideer 

som gemmer sig på helt særlige plet-
ter i det enorme naturområde. 

Deriblandt orkideen Liden Vinter-
grøn, som vi drog med Grete Hansen 
og ægteparret Inge og Klaus Møller ud 
for at lede efter. De udgør tilsammen 
Naturpark Amagers lille korps af bo-
taniske naturbeskyttere, som holder 
særligt øje med områdets sjældne 
planter.

- Liden Vintergrøn findes kun gan-
ske få steder i Pinseskoven, fortæller 
Grete Hansen, der er pensioneret bio-
log og gymnasielærer. 

- Den har fået sit navn fordi den har 
blade hele året, og trods dens besked-
ne størrelse, er det en meget smuk or-
kide, forklarer hun.

Biologen holder stadigt mere og 
mere af at komme i Naturpark Amager 
efter hun for nyligt flyttede hertil og 
begyndte at besøge stedet mere in-
tensivt.

De har gennemgået en stor del af 
naturparkens planteliv.

- Hvis man har forstand på at kigge 
på de der planter, fortæller de en mas-
se historier, siger Klaus Møller.

- Se blot på de meget skarpe græn-
ser i terrænet på Kalvebod Fælled, 
hvor vegetationen skifter fra sted til 
sted, alt efter om det har været gam-
mel havbund eller en gammel ø, for-
klarer han. 

- Og samtidig fortæller de også en 
spændende historie om de menne-
sker som er kommet hertil gennem 
tiderne, indskyder han. 

Vi finder målet for turen på en en-

kelt af de steder, hvor Grete Hansen 
tidligere har set Liden Vinterurt, men 
selv for en ekspert kan de være svære 
at finde. 

Alligevel opfordrer de alle til at 
komme ud i naturen og blive klogere 
på planterne. Man kan starte med at 
deltage i en af de mange botaniske 
vandringer, som de botaniske forenin-
ger afholder.

bbark

Ildsjæle passer på Naturpark Amagers sjældne planter

Ægteparret Inge og Karsten Møller (tv og th) og Inge Hansen (i midten) er 
Naturpark Amagers botaniske naturbeskyttere. 

Liden vintergrøn er en lille smuk og 
sjælden orkide, der udmærker sig ved 
at have grønne blade hele året.
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DOWNTON ABBEY

Året er 1927, og Crawley-familien står foran at 
skulle få besøg af Kong George V og Dronning Mary. 
Finanserne er ikke, hvad de har været, så der er færre 
tjenere på slottet Downton Abbey. 
Indbyrdes kæmper både herskab og tjenestefolk 
med både store og små problemer. Der opstår 
både kærlighed og nye venskaber i kølvandet på de 
kongelige gæsters ankomst. For at få gjort stedet helt 
klar til det royale besøg, får familien brug hjælp fra 
deres pensionerede overbutler Carson.

AD ASTRA

Astronauten, Roy McBride rejser til det yderste af 
solsystemet på en mission for at finde sin forsvundne 
far og løse et mysterium, der truer selve Jordens 
overlevelse. Hans rejse vil afsløre hemmeligheder, som 
udfordrer menneskets eksistens og vores plads i kosmos.

IT DEL 2

Klovnen Pennywise er tilbage for at terrorisere byen, 
Derry, 27 år efter, at de syv venner fra Taberklubben 
bekæmpede ham. Nu er børn igen begyndt at 
forsvinde i byen. Mike samler derfor klubben, der 
ellers for længst er gået hver til sit. Skadet af fortidens 
traumatiserende oplevelser må de nu hver især stå 
ansigt til ansigt med deres værste frygt for én gang 
for alle at tilintetgøre Pennywise – der er endnu mere 
dødbringende end nogensinde før.

READY OR NOT

Den unge brud, Grace møder sin nye mands 
rige, excentriske familie. Graces bryllupsnat i 
svigerfamiliens skød udvikler sig hurtigt til et livsfarligt 
spil, hvor alle kæmper for egen overlevelse! 

FELIX PÅ VILDE EVENTYR

En dag begiver killingen Felix sig udenfor lejligheden 
for at finde katteparadiset Kattopia, hvor han håber at 
møde sin mor.

Filmoversigt 

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

www.kulturhusetkastrupbio.dk

LØVERNES KONGE – dansk tale
31/8 – 1/9:  kl. 14.30
7 – 8/9:  kl. 12.45 t. o. 11 
ANGRY BIRDS 2 – dansk tale
31/8 – 1/9:  kl. 12.15
7/9:  kl. 10.45 + 15.15
8/9:  kl. 15.15
14 – 15/9  kl. 16.30 t. f. a.
ONCE UPON A TIME IN…
HOLLYWOOD
30/8 – 1/9:  kl. 17.00
2 – 4/9:  kl. 19.30 t. o. 15 
ANGEL HAS FALLEN
30/8 – 1/9:  kl. 20.15 t. o. 15

TOY STORY 4 – dansk tale
30/8:  kl. 17.30
31/8 – 1/9:  kl. 13.00 + 15.15 + 17.30
2 – 6/9:  kl. 17.30
7 – 8/9:  kl. 12.15 + 14.45 + 17.30
9 – 11/9:  kl. 17.30
14 – 15/9:  kl. 12.45 + 15.15 t. f. a.

SER DU MÅNEN, DANIEL med danske 
undertekster
30/8 – 1/9:  kl. 19.45
2 – 4/9:  kl. 17.00 + 20.00
5 – 11/9:  kl. 17.00 + 19.30
12 – 18/9:  kl. 17.30 t. o. 15
Danmarkspremiere:
IT del 2 
5 – 11/9:  kl. 20.00
12 – 16/9:  kl. 19.00
18/9:  kl. 19.30
Danmarkspremiere:
READY OR NOT
12 – 18/9:  kl. 20.15
Danmarkspremiere:
FELIX PÅ VILDE EVENTYR – dansk tale 
12 – 13/9: kl. 17.00
14 – 15/9:  kl. 12.15 + 14.30
16 – 17/9:  kl. 17.00 t. f. a.

Opera på lærredet:
RIGOLETTO
17/9:  kl. 19.30

NATTEVAGTEN – 25 års jubilæum på Ole 
Bornedals gyser fra 1994. Vises i samarbejde 
med Cinemateket Præsenterer 
18/9  kl. 17.00

 
Programmet for perioden 19 – 26/9 kan ses 
på www.kulturhusetkastrupbio.dk fra starten 
af uge 37, men vi ved allerede nu at du kan 
glæde dig til:
Danmarkspremiere på AD ASTRA samt 
Forpremiere og Danmarkspremiere på 
DOWNTON ABBEY

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
10/9: POMS
17/9: ONCE UPON A TIME IN…HOLLYWOOD

TIRSDAGSBIO KL. 10.30:
3/9: SER DU MÅNEN, DANIEL  
med danske undertekster
10/9: POMS
17/9: ONCE UPON A TIME IN…HOLLYWOOD
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Verdi’s Rigoletto:
Vises 17/9 kl. 19.30.

I pausen serveres et glas cava

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
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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

Forpremiere: Tårnby Sundhedsuge 2019:

Karen Marie Lillelund
Foredrag
30/9 kl. 18.00
Humoristisk og  
medrivende foredrag  
om at leve livet fuldt  
ud og sørge for at få  
lidt med af det hele!
 
Se mere og køb dine billetter på:  
www.kulturhusetkastrupbio.dk
Billetter kan også købes på  
Tårnby Hovedbibliotek og  
i Kulturhuset Kastrup Bio.
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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

Jorden skal nok klare sig. Klimaforandringer aspirerer til at 
blive årets mest benyttede ord og med god grund.  Det kniber 
med at finde Columbus-ægget, som kan tilfredsstille alle 
interesser med forskellige levevilkår og trivselsmuligheder 
for menneskene, erhvervsliv, nord/syd problematikken, 
udviklingslandene og den industrialiserede verden, 
fornøjelser, forbrug og at acceptere andre levevilkår. At 
det haster med ændringer er der rimelig enighed om, men 

hvad og hvordan der skal ændres, er der mange uenigheder 
om. Det betyder også at dommedagsbasuner spiller deres 
symfonier. Mens vi fejrer 50 året for Armstrongs berømte ord 
om det store skridt (fremad red.) for menneskeheden spås en 
sidste udløbsdato for samme homo sapiens’ efterfølgere. 
Men som Ivan Givskovs billeder viser, så skal naturen nok 
klare sig, når livsødelæggere lader den være i fred.

tsp

Naturens Kraft
Andre end 

den blå 
anemone 
kan bryde 
op af den 

frosne jord - 
eller asfalt

Sensommeren bider 
og stikker
Der er særligt mange 
hvepse og andre insekter, 
når sommeren nærmer sig 
sin afslutning, og hvepsene 
bliver mere aggressive, 
efterhånden som de danske 
frugter modnes
- Hvepse- eller bistik kan være 
farlige, hvis den stukne er al-
lergisk, eller hvis man bliver 
stukket i hoved-hals området. 
Er det tilfældet, skal man søge 
læge med det samme, siger 
Jørgen Nedergaard. 

Symptomerne på en al-
lergisk reaktion, der kræver 
lægehjælp, kan være: Udslæt 
på kroppen, utilpashed eller 
vejrtrækningsbesvær. 

Hvis der er tale om bistik, 
kan man mindske generne i 
forbindelse med et stik ved 
at fjerne brodden med en nål. 
Det er en dårlig idé at bruge 
en pincet, da den vil klemme 
giftsækken sammen og tøm-
me mere gift ud.

Hvis du tidligere har haft en 
voldsom reaktion på et bi- el-
ler hvepsestik, er det klogt at 
søge læge og få undersøgt, 
om du har allergi.

Hvis du er allergisk og har 
fået udleveret en adrena-
linsprøjte, skal du have den 
parat og give dig selv en ind-
sprøjtning, hvis der er optræk 
til symptomer.

Hvis du tidligere har haft 
en voldsom reaktion på et 
bi- eller hvepsestik, er det 
klogt at søge læge og få 
undersøgt, om du har allergi. 
Foto: www.alk.dk
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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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LokalBolig Amager
Holmbladsgade 76
2300 København S
Telefon 36 30 15 55
amager@lokalbolig.dk

LokalBolig Projektsalg
Strandvejen 62F
2900 Hellerup
Telefon 32 53 22 22
projektsalg@lokalbolig.dk

I HIMMELBYENs byhuse bor du til leje højt hævet 
over Ørestads byliv. 

Dette byhus fordeler sig på to velindrettede
 etager med stor terrasse – og hele to private 
tagterrasser på toppen. 

Gode værelser, stort køkken-alrum og både 
badeværelse og gæstetoilet gør huset ideelt 
til den pladskrævende familie – med store 
vinduespartier og lyse, lækre materialer overalt.

Byhusene omkranser et trygt, grønt og fælles 
gårdrum, som skaber et attraktivt bykvarter i 
højden mellem boligerne.

Se flere planer og priser her 

himmelbyen.dk

Drømmer du om et byhus i 
18 meters højde?

KLAR  
TIL IND- 

FLYTNING
NU!

FAKTA 
Byhus 042
Asger Jorns Allé 10P, 4 dør 4 
142 m2  · 4 værelse
1 terrasse, 1 altan + 2 tagterrasser
Leje pr. mdr. kr. 17.900
Depositum kr. 35.800

4. sal 5. sal 6. sal

Kom til ÅBENT HUS 
søndag kl. 13.30-14.30 
indgang via Asger Jorns Allé 8 – følg skiltene

Altan

Entré

Stue/køkken

Toilet

SS

Terrasse

EL

Soveværelse

Værelse Værelse

Depot

Trapperum

Bad

S S

S

S

V/T

NORD

4. sal 5. sal

Altan

Entré

Stue/køkken

Toilet

SS

Terrasse

EL

Soveværelse

Værelse Værelse

Depot

Trapperum

Bad

S S

S

S

V/T

HIMMELBYEN, ØRESTAD SYD

Type:

Antal:

Nr:

Placering:

Areal:

NORD

4. sal 5. sal 6. sal

Altan

Entré

Stue/køkken

Toilet

SS

Terrasse

EL

Soveværelse

Værelse Værelse

Depot

Trapperum

Bad

S S

S

S

V/T

Trapperum

Tagterrasse

Tagterrasse

HIMMELBYEN, ØRESTAD SYD

Type:

Antal:

Nr:

Placering:

Areal:

B4

5

NORD

4. sal 5. sal 6. sal

41, 42, 47, 48, 51

(OBS! Nr 42, 47 stk er spejlvendt)

4.-6. sal

139-142 m²


