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Det er her teknisk forvaltning vil 
have rygere til at ryge - og bruge 
askebægeret. De gør begge dele.

Tårnby Curling Club vinder 
ikke konkurrencen, men 
vinder stor ære for arrange-
mentet

DIWCC er en i rækken af tur-
neringer i World Tour for kø-
restolscurlere, som i år starter 
i Danmark.

Starten på touren, Interna-

tional Wheelchair Curling 
Cup, går tilbage til 2007 i 
Sollefteå, Sverige, hvor lan-
de som Danmark, Skotland, 
Schweiz, Tjekkiet, Norge, 

Tyskland, USA og Canada var 
med. Målet er, at touren skal 
holdes en gang om året.

I årets tour i Tårnby deltog 
syv hold. Medaljerne blev for-
delt med guld til Norge, sølv 
til Rusland og bronze til Tjek-
kiet. Danmark kom ind på en 
sjetteplads.

Manden bag hele arrange-
mentet, Per Christensen, der 
både er coach for det danske 
hold og turneringsleder, for-
tæller, at han undervejs i tur-
neringen forsøgte at rokere 
spillerne rundt for at finde 
den rigtige konstellation og 
rækkefølge frem mod næste 
B-VM i Finland. 

- I den sidste kamp mod 
Tyskland bar forsøget frugt 
og vi vandt 7-3, siger Per Chri-
stensen.

SH

Læs mere side 45

Danish International Wheelchair Curling Cup

For 13. gang lagde Tårnby Curling og teamet omkring 
kørestolscurling is og ressourcer til for at afvikle dette 
store stævne for bevægelseshandicappede. Foto: Kurt 
Pedersen, Amager Fotoklub.

- En sæbeboble kan aldrig være firkantet!
Det var en væsentlig ny viden, ele-
verne fra kommunens 0. - 3. klasser 
tog med sig efter mandagens show 
i Amagerhallen, hvor Den nationale 
Naturvidenskabsfestival på fest-
ligste vis blev skudt igang i Tårnby 
kommune

Børnene jublede over balletdanserne, 
der jonglerede med sæbebobler på 
flere meters længde... i  forskellige 

runde former, men ALDRIG firkantede. 
Bagefter blev eleverne sendt hjem 

i klasserne for selv at eksperimentere 
og udforske sæbeboblernes anatomi 
og i det hele taget blive klogere på vi-
denskaben bag sæbebobler. 

Over hele Danmark dykkede mere 
end 150.000 børn og unge fra grund-
skoler og ungdomsuddannelser i uge 
39 ned i det våde elements mysterier, 
da de brugte alt fra to timer til en hel 

uge på ny, anderledes og eksperimen-
terende naturvidenskab. Temaet for 
Naturvidenskabsfestival 2019 er Van-
dets hemmeligheder. 

Naturvidenskabsfestival arrangeres 
af Astra - det nationale naturfagscen-
ter. 

- Tanken med festivalen er at moti-
vere børn og unge til at udforske, for-
stå og forandre verden med science, 
siger programleder for den nationale 

Naturvidenskabsfestival, Pernille Vils 
Rasmussen.

Alle skoler bestemmer selv, hvor-
dan festivalen skal forme sig, mens 
Astra bidrager med undervisningsfor-
løb, materialer og inspiration.

Se flere billeder på side 18

Foto: Michael Oxkjær, Amager Fotoklub.

Europehandling: 

3F fik medhold i 
retten
Civileretssager mellem 3F 
og de lokale virksomheder 
hører til sjældenheden, men 
vi måtte igennem en retssag 
for at få afklaret, om over-
gangen fra Europe Handling 
til Europehandling i 2017 
også juridisk set var en virk-
somhedsoverdragelse.

I april 2017 gik det gamle 
firma konkurs og et nyt op-
stod. Næsten samme navn, 
samme kunder, samme ud-
styr og så videre. 3F’s syns-
punkt var, at det var en virk-
somhedsoverdragelse, også i 
lovens forstand. 

Nu har retten i Glostrup så 
givet os medhold.

3F Kastrup har givet ud-
læg til de berørte ansatte fra 
konkursen, men først med 
denne dom får de deres sid-
ste tilgodehavende. 

Det fremgår af dommen 
at Europehandling Aps skal 
betale inden 14 dage.      tsp
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Sneglen indendørs
Musikforeningen Sneglens seneste succes til Sankt Hans ved 
Sneglen er veloverstået, og nu står vi overfor endnu et skønt 
musikarrangement. 
Foreningen kryber indendørs i Skottegårdsskolens aula 
med Kings of Rock og Midtnight Blues lørdag 12. oktober 
kl. 18.

Indlagte børn får turpas til Tivoli
Børn indlagt på et af Region Hovedstadens hospitaler, kan nu 
se frem til at få patientarmbåndet byttet ud med et turpas og 
entré til Tivoli, når de udskrives fra hospitalet.

Hver dag bliver ca. 240 børn indlagt på et af Region Ho-
vedstadens hospitaler. Derfor er regionsrådsformand Sophie 
Hæstorp Andersen glad for, at Tivoli som et ”plaster på såret” 
tilbyder turpas og entré til Tivoli efter udskrivelsen fra ho-
spitalet.

- Vi tror på, at hvis et tivolibesøg bliver en del af fortællin-
gen, når barnet får sit hospitalsbånd om håndleddet, så vil det 
styrke optimismen og troen på, at man snart bliver rask, siger 
Tivolis direktør Lars Liebst.

Tivoli tilbyder entré og turpas til børn mellem 5 og 13 år, 
der har været indlagt mindst én nat. Et barn kan kun få udle-
veret et turpas én gang årligt. Der følger også entré med til en 
medfølgende voksen.

Nu er han pludselig blevet 80
Pens. politikommissær Egon Jør-
gensen fylder mandag 7. oktober 
80 år, foruden sine 40 år i Køben-
havns politi var han medlem af 
Tårnby kommunalbestyrelse fra 
1986 til 1998 samt formand for 
Grundejersammenslutningen i 
Tårnby i 8 år. 

I dag er Egon Jørgensen stadig 
formand for den lokale grundejer-
forening, hvor han har bestridt po-
sten i snart 50 år. 

Fritiden bruges i dag på bowling, madlavning og rejser med 
fruen. 

Tjeppere gennem anlægget
Trods rekordtrafik i juli er der ikke bekymringer i forhold til 
ventetider ved betalingsanlægget. Siden sommeren 2018 er 
der blevet foretaget et omfattende arbejde for yderligere at 
øge kapaciteten ved betalingsanlægget, for eksempel gen-
nem forbedret teknik ved korttransaktioner og et mere opti-
meret kassesystem. 

Desuden betaler flere BroPas-kunder via deres nummer-
plader, hvilket gør det muligt at passere uden en bizz. 
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DENNE UDGAVE OMDELES  
 fredag 27. sept.

FØRSTKOMMENDE UDGAVE  
herefter er november udgaven, 
som udkommer fredag 25. okt., 
deadline mandag 21. okt. Annon-
ce-deadline fredag 18. okt. Men 
ring, hvis man er senere på den.

UDGIVELSESDATOER i 2019 
December udkommer fredag 
29. nov. deadline mandag 25. 
nov. Annonce-deadline fredag 
22. nov.

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

jan. 2020.
Februar udkommer fredag 31. 
jan. Deadline mandag 27. jan. kl. 
12. Annonce-deadline fredag 24. 
jan. kl. 14.
Marts udkommer fredag 28. feb. 
Deadline mandag 24. feb. kl. 12. 
Annonce-deadline fredag 21. 
feb. kl. 14.
* Ændringer i forhold til det 
normale

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

Det ved den søde grød …
RUBRIKKEN HENTYDER til en af de mere ac-
ceptable eder og forbandelser, man i min 
barndom kunne slippe af sted med at udtale. 
Jeg har ingen anelse om, hvad den søde grød 
dækker over, jeg husker mest rødgrød med 
mælk eventuel med en sjat piskefløde.

RØDGRØDEN VAR i flere varianter. Når jeg 
vendte hjem fra syv ugers sommerferie på en 
bondegård ved Holbæk, fik vi – hvis jeg blev 
hentet af mine forældre – rigtige bær med 
hjem. Ribs og solbær. Jordbær var for længst 
afblomstret, men et bundt rabarber kunne 
også komme på tale. Dybfrost var slet ikke 
opfundet på den tid – i al fald ikke til frugt.

SENERE PÅ ÅRET kunne der følge et bundt ra-
barber med, når kusinen kom med blomster 
fra morbrors skolehave, som han var bestyrer 
af. Så blev rabarberne tilsat kunstige søde- og 
farvestoffer – jeg lærte senere, at det ikke hed 
kunstige, men naturidentiske – og vi smagte 
på sommeren så længe, der var grød og der 
ikke var kommet mugpletter på.

JEG HAR LÆRT, at man kan tælle mugpletter 
på rabarbergrøden, men det var i en helt an-
den betydning. Jeg lægger ud med en anek-
dote fra en engelskbog eller fra Hudibras.

STEDET ER HAVNEN i Edinburgh, selvklart i 
Skotland. En skotsk dreng er faldet i havnen 
og en kæk ungersvend springer ud og redder 
ham op. Endnu af havnevand dryppende ser 
han en mand komme hen imod sig. Manden, 
faderen til den skotske dreng, siger:

- Er det dig, der har reddet min søn fra at 
drukne. 
Det bekræfter den unge mand. 
- Hvor er så hans hue?

SAMMEN MED andre lignende sentenser kan 
vi i familien hurtigt opsummere, hvad vi me-
ner om en lignende situation. ”Hvor er hans 
hue?”

JEG KAN med det samme indrømme, at sæt-
ningen vil efterfølge den kommende beret-
ning. Det ved den søde grød, den vil!

NETOP I DISSE DAGE, som denne udgave af 
Tårnby Bladet omdeles til byens husstande 
og opsættes i stativer på centralt udvalgte 
pladser i større bundter, åbnes M3, Cityrin-
gen. Linjen har kostet 25 mia. hvilket er 10 
procent dyrere end skrivebords udregninger 
havde spået, men så har gæstearbejderne 
også fået samme løn som danske arbejdere 
og det havde man måske ikke regnet med.

NU SÆTTES M3 så i drift (hvad skal den hedde, 
når femte afsnit åbner. MI5? Rejsetiden rundt 
om i København sættes gevaldigt ned, hvis 
linjen kommer til at køre som planlagt – det 
gør M1 og M2 for det meste – i al fald oftere 
end bilkøerne på Motorring 2 og 3 for slet 
ikke at tale om ringvej 1 centralt i København.

LAD OS NU TRO på, M3 kommer til at køre 
planmæssigt efter en sikkert ujævn start. Så 
er det, det åbenbares i TV-aviser, Nyheder på 
TV2 og i store avisartikler, at der kun kan ta-
les i mobiltelefon på enkelte strækninger. Det 
kan nok være, at de folkelige følelser kommer 
i beredskabs mode. 17 minutter hvis man 
tager hele turen rundt uden mobildækning. 
Hvordan skal man dog kunne henslæbe 24 
minutter uden mobillos? 25 mia. kroner og så 
ingen opdateringer af Facebook eller Twitter. 
Det byder man (hvem det så er) et moderne 
samfund.

AT DET ER MIDLERTIDIGT, fordi man har kon-
centreret indsatsen på det primære (efter mit 
hoved) at få togene til at køre, spiller ingen 
rolle. Da det i bund og grund er svært at tage 
mobil-narkomanerne alvorligt, leder jour-
nalistkollegerne efter et frygtelement. 112, 
hvad med 112, hvad nu hvis …?

JEG SPILLER LIGE EN OPLEVELSE af ældre dato 
på banen som meget apropos også foregår på 
en bane. Jeg var i et tog, som just havde pas-
seret Roskilde med kurs mod Høje Taastrup, 
da der blev opdaget brand ombord. Ved I 
hvad DSB, altså lokomotivføreren gjorde, 
kære læser? Han fortsatte mod Høje Taastrup 
til en rangér-plads, hvor brandbilerne kunne 
komme frem. Ophidsede medpassager havde 
helst set, at toget promte havde holdt på en 
skrænt ved en kornmark, hvor det befandt sig, 
da branden blev opdaget. Så kunne vi uskadte 
passagerer have jokket ud i stubbene, men nu 
blev vi ledt hen til Høje Taastrup perron og 
fortsætte vores rejse? Ved eftertanke, som al-
tid er nyttigt, så selv de mest ophidsede pas-
sagerer fornuften i at vente med at stoppe, 
og i stedet køre frem til et sted, hvor hjælpen 
kunne komme til. Tilbage til M3.

DER ER MINDRE end to minutters kørsel mel-
lem hver station, hvor der på alle 17 stationer 
findes alt tænkeligt alarmudstyr, hvis noget 
ulykkeligt skulle ske og her tænker jeg ikke på 
manglende personlig mobildækning, men en 
passagers hjerteanfald (udover førstehjælps 
udstyr i toget). 

DET ER SÅMÆND bare det jeg ville minde om, 
mens der tælles mugpletter på rabarbergrø-
den. 

TIL GENGÆLD vil jeg godt være med til at se 
den store rådne klat i rabarbergrøden, som 
betalinger af turene i metroen kommer til at 

være. Større idioti hos højere magter 
skal man da lede længe efter. Lad 

os ringe ind og protestere, så snart 
vi har forladt M3 – ellers skriver 
jeg bare om det igen. Det ved den 
søde grød, jeg vil …

God sensommer.
Terkel Spangsbo

Fra Musikforeningen Sneglens sankt Hans aften 
arrangement ved ”den rigtige Sneglen”.© Kurt Pedersen, 
Amager Fotoklub. Arkivfoto.
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Apotekets deo 3 for 2

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Kampagne fra 23. september til og med 27. oktober .

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret

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

Apotekets Deo Roll-on er en antiperspirant Deo Roll-on. 
Den dæmper sveddannelse i op til 24 timer og neutraliserer bakterier, 
der forårsager svedlugt.
Indholdet af glycerin medfører, at hudens naturlige fugtighed bevares.
Apotekets Deo Roll-on smitter ikke af på tøjet.
Apotekets deo kan fås med og uden parfume.

40 kr. pr. stk. – nu 3 for 2.

Lige nu er der tilbud på Ekulf Fuktisar
Ekulf Fuktisar er sukkerfrie sugetabletter som stimulerer spytproduktionen. 
De aktive stoffer - æblesyre, natriumcitrat, dicalciumfosfat og xylitol bevarer fugtigheden i munden. 
Sammen hjælper ingredienserne også med at balancere pH værdien i munden. 
De kan anvendes efter måltider eller ved behov og kan fås i følgende smagsvarianter: æble, 
lemon, pebermynte, jordbær, solbær, lakrids.

Ekulf Fuktisar 30 stk. 59 kr. før pris 69 kr.

A-Derma Exomega Control Emollient Cream 
er en beroligende, kløestillende og plejende 
creme til tør og meget tør hud med tendens 
til atopi i ansigtet og på kroppen. 
Cremen virker blødgørende og dæmper 
irritation.
Cremen absorberes hurtigt uden at fedte. 
Den indeholder ikke parfume. A-Derma 
Exomega Control Emollient Cream kan anvendes af spædbørn, børn og voksne.
Cremen indeholder endvidere B3-vitamin, der stimulerer hudens forsvar samt Glyce-
rin, der virker fugtgivende og blødgørende.

A-derma exomega 400ml kan fås i lotion, creme og balm 
Pris 207,60 kr. før pris 259,50 kr.

Effektivt plantebaseret hudpleje til alle i husstanden?

Sundhedsuge i Tårnby
Kom ned på Kastrup Apotek og få en brochure på alle aktiviteterne til sundhedsugen. 
I brochuren vil der bl.a. fremgå hvilke aktiviteter Kastrup Apotek tilbyder i år. Der er mulighed for at 
få lavet gratis hudanalyse, tjek på inhalation, medicinsamtale, blodtryksmåling og høretest.
Derudover er der mulighed for at indhente gode tilbud, deltage i en konkurrence, høre om dosis 
pakket medicin og få guide til støttestrømper – Alt sammen gratis.

Mundtørhed? 

Det kan virke som ordkløveri, når 
man som bilist sidder i en kø på 
Englandsvej på vej mod motorvejs-
nedkørslen

Af Terkel Spangsbo. 
Foto: Ole Gjedved

Der er forskel på trængsel og ufrem-
kommelighed i den politiske trafikde-
bat, når det skal vurderes om Tårnby 
kommune, læs bilisterne, kan få stats-
lig støtte til at afhjælpe de lange bil-
køer, der opstår på Englandsvej især i 
morgen-myldretiden, men også flere 
gange i løbet af dagen.

Som følge af denne kødannelse op-
lever passagerne på den nuværende 
buslinje 350S ofte forsinkelser og util-
fredsstillende regularitet. Movia har 
flere gange påpeget dette problem 
over for Tårnby Kommune. Da buslinje 
350S er en regional bus, har Tårnby 
Kommune forsøgt at etablere en af-
tale mellem kommunen og Region Ho-
vedstaden om medfinansiering. Linje 
350S er med over 8 mio. årlige pas-
sagerer en af de vigtigste buslinjer på 
Amager og i hele region Hovedstaden.

Desuden vil de to mindre buslinjer, 
34 og 36, få fordele ved projektet, idet 
køreplanen for de lokale linjer vil bli-
ve mere robuste.

For buspassagerernes skyld

Tårnby Bladet har spurgt borgmester 
Allan S. Andersen om kommunens ar-

bejde med at komme af med et pro-
blem, som har været på de politiske 
skriveborde siden 2014.

- Der er to løsningsforslag, som er 
blevet fremlagt for politikerne vedrø-
rende en ændring af Englandsvej. Et 
for ombygning af strækningen Løjte-
gårdsvej - Øresundsmotorvejen (2015 
dagsordenspunktet) som vil koste 3.1 
mio., forklarer Allan S. Andersen.

Et andet forslag (kan ses på www.
taarnbybladet.dk som side  57) er det, 
som er sendt ind til de forskellige in-
teressenter for at finde mulighed for 
at finde støtte til større fremkomme-
lighed på Englandsvej. Det omhandler 
hele strækningen fra Tømmerupvej til 
Øresundsmotorvejen og vil koste 11 
mio.

Vedrørende trafikmålingerne kan vi 
se, at den trafik, der fortsætter mod 
nord ad Englandsvej kommende fra 
Dragør, udgør ca. 55 procent. 

- De målinger, vi har foretaget nu, 
er sket ved intelligente kameraer, som 
er en del af signalanlægget i krydset, 
derfor kan tallene være behæftet med 
en vis usikkerhed. Hvis vi skal have 
det fulde billede, skal vi foretage en 
nummerpladeregistrering af alle biler.

* På Tårnby bladet tror vi, at træng-
sel er noget midlertidigt (eks. myldre-
tid), men ufremkommekighed er lang-
varigt, næsten i døgndrift. red.

Trængsel eller 
ufremkommelighed*

Ufremkommeligheden på Englandsvej omkring nedkørslen til motorvejen 
indskrænker sig ikke til trafikken fra syd/Dragør. Også nordfra kommende 
ufremkommelighed rundt om det gamle vandtårn kalder på kreativiteten 
hos bilisterne. Bemærk bilerne fra Sneserevej, som på deres egen måde 
begrænser medtrafikanterne i at komme frem til højresvinget ned på 
motorvejen (hvor ny kø ofte venter). Foto Ole Gjedved.
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Trængsel eller 
ufremkommelig
Sæt ølse for, sæt ølse bag…
… pølsen har den samme 
smag, siger er ordsprog af 
ældre dato.
Men det er ikke helt ligegyl-
digt, hvis man som Tårnby 
Kommune synes at bustra-
fikken på Englandsvej er et 
fælles anliggende for Tårnby, 
Dragør, Regionen og Stat. 

Af referater og samtaler 
med politikere fremgår det, 
at spørgsmålet om at skabe 
et ekstra spor nordgående 
på Englandsvej har være 
drøftet mindst siden 2014. 
Vi er overbevist om, at bili-
ster i morgenkøen, frokost-
køen, eftermiddagskøen og 
fyraftenskøen er ligeglad, 
om det hedder det ene eller 
det andet, man er uden sta-
tistisk undersøgelse træt af 
bilkøerne.

Nu har Tårnby Kommune 
søgt Pulje til investeringer i 
kollektiv bustrafik, 2. ansøg-
ningsrunde i Trafik- Bygge 
og Boligstyrelsen om medfi-
nansiering, da den kollektive 
trafik i allerhøjeste grad for-
sinkes; især bustrafikken fra 
syd mod motorvejsnedkørs-
len ved Tårnby Torv.

Vi skriver om problematik-
ken på side 3 og på en ekstra 
side 57, som kun kan læses 
på www.taarnbybladet.dk
Af Terkel Spangsbo, redaktør, 

Tårnby Bladet.

Første hold gav op – nu får andre chancen
I 2009 fik en gruppe aktive 
seniorer nej til at købe en 
grund til et Olle Kolle i 
Tårnby – nu kommer der Se-
niorbofællesskab på samme 
grund

Af Terkel Spangsbo

Det er ikke så mange år siden, 
Foreningen Seniorbo Tårnby 
opløste sig selv. Tiden og ikke 
mindst medlemmernes alder 
gjorde det urealistisk, at de-
res drøm kunne realiseres. 
Medlemmerne var seniorer 
i efterlønsalderen og deres 
mål var at få etableret  Olle 
Kolle.

Foreningen blev stiftet i 
2009/2010 og planerne og 
optimismen var til stede, men 
grunden til deres byggeri 
skulle koste mere, end deres 
budgetter rakte til.

Alt det var næsten glemt, 
da kommunen og OK-Fonden 
indbød til et borgermøde i 
Rådhushallen netop om sam-
me emne om end det ikke 
længere skulle hedde Olle 
Kolle, men Seniorbofælles-

skab. Fornuftigt nok skulle in-
teresserede tilmelde sig, for 
tilstrømningen var stor. Først 
regnede arrangørerne med, at 
der nok var 200, som kunne 
interessere sig for bofælles-
skab, men man endte med at 
måtte skaffe ekstra stole, så 
320 personer kunne få sid-
deplads.

Et engageret fællesskab

Nu var det ikke luftige planer, 
der kom på lærredet. Det var 
tegninger og tal på et initiativ, 
som allerede havde første af 
fem faser overstået.

Lokalplan var klar, der kan 
opføres op til 28 rækkehus-
lignende boliger på ”den 
gamle materielgård” på Præ-
stefælledvej 3, et område bag 
Tårnby kirke. Boligerne ville 

blive opført i tre størrelser på 
hhv. 65, 85 og 105 kvadrat-
meter omkring et fælleshus.

Administration og bygge-
ledelse vil OK-Fonden (som 
også var inde i planene i 
2010) tage sig af. Fonden har 
været igangsætter og drifter 
adskillige Senior-bebyggel-
ser, som alle har karakter af 
små samfund. De 28 boliger 
vil udgøre et at ”de store” 
samfund.

Der lægges op til fælles-
skab og engagement i bygge-
riet, ingen ligusterhække, alle 
facader på boligerne vil ven-
de ind mod et fællesområde, 
hvor også fælleshuset skal 
ligge. Alle boliger vil være i et 
plan og parkering udenfor bo-
ligområdet. Skitsen på denne 
side er en skitse understre-

gede Lennon Bo Andersen, 
projektchef hos OK-Fonden.

De næste faser

Fællesskabet og det engage-
rede begynder allerede nu, 
for planlægning skal de første 
indflyttere deltage i. Indret-
ning af Fælleshuset og boli-
gernes indretning.

OK-Fonden indbyder til 
endnu to informationsmøder 
inden ”holdet” sættes. De 
kommende beboere skal ud-
vælges efter køn, aldre, par 
eller singler, boligstørrelse.

Næste informationsmøde 
bliver tirsdag 29. oktober og 
vil blive annonceret på kom-
munens hjemmeside og på-
OK-Fondens ditto.

Denne skitse - og det er kun 
en skitse, betonede Lennon Bo 
Andersen, projektchef hos OK-

Fonden - viser mulighederne 
for placering af boligerne i et 

kommende Seniorbofællesskab 
i Tårnby. Farverne på ”husene” 
kunne illustrere fordelingen af 

boligstørrelserne.
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TORSDAG-FREDAG:  
13.00-17.30

LØRDAG:  
11.00-14.00

ÅBNINGSTIDER

Vi bygger om
Vi er i fuld gang med at bygge butikken om,  

så den bliver endnu mere indbydende!
Vi glæder os til at vise det hele frem efter uge 38.

KIG IND I BUTIKKEN - DET ER HELT SIKKERT ET BESØG VÆRD!!

BYGGE  

UDSALG
Udvalgte 

italienske vine

til vanvittige priser  

I UGE 39

Af Mads Vinterby, formand 
Børn- og skoleudvalget (A)

Tårnby kommune er for nu-
værende den syvende billig-
ste kommune i landet, når det 
drejer sig om forældrebeta-
lingen til ungernes SFO. Det 
er ubetinget en succeshisto-
rie.

Jeg er her i sommer blevet 
interviewet til DR. Lad mig 
gentage det jeg siger, ”Vi føl-
ger faktisk dagtilbudsloven 
med 30 procent forældrebe-
taling på SFO, og det gør, at 
vi ikke sådan, når vi skal have 
lukket nogle huller i den kom-
munaløkonomiske trængsel 
jamen så lige justerer SFO-
betalingen opad”.

Det er efter min opfattelse 
forkert, når Ali Qais påstår, at 
økonomiudvalget udstikker 
en budgetramme til Børn- og 
skoleudvalget som er under-
finansieret med 2,5 mio. kr.

Det er rigtigt, at de ansvar-
lige politikere med underteg-
nede for bordenden tog en 
budgetudfordring på os på 
2,5 mio. kr., som kommer af 
forskydninger inden for Børn- 
og skoleudvalgets budgetom-
råde. 

Nogle af de forskydninger 
kommer naturligt og dem har 
vi ikke så meget indflydelse 
på, andre kommer af politiske 
prioriteringer.

Ingen prisfremskrivning

Uden at gå i detaljer var en 
del af løsningen på budget-
mødet i Børn- og skoleudval-
get ikke at prisfremskrive for 
så vidt angår særligt udsatte 
børn og børnehandicap, som 
vi ikke har prisfremskrevet 
det øvrige budget – Det Ali 
Qais kalder en besparelse.

Årsagen til, at vi ikke pris-
fremskriver er netop, så vi 
undgår at spare eller hæve 
forældrebetalingen/skatten.

Ali Qais og Venstre dumper 
efter min opfattelse stort. Ali 
Qais dumper lige i fælden og 
foreslår en øget forældrebe-
taling, når de sidste ender i 
budgettet skal lukkes. 

Det er præcis det, jeg adva-
rer imod, at lukke huller eller 
lige skulle finansiere det ene 
eller andet isoleret set gode 
formål over forældrebeta-
lingen. Så ender vi ad åre fra 
succeshistorie til tårnhøje 
forældrebetalinger.

Vi har modtaget:

Besparelser på 
handicappede er  
ikke i vente

Mads Vinterby, formand 
Børn- og skoleudvalget (A)

Den Nationale Flagdag blev 
markeret på Tårnby Rådhus

På Flagdagen hædres tidlige-
re udsendte for deres indsats 
rundt om i verden. Torsdag 
5. september var det tredje 
gang, dette blev markeret på 
Rådhuset.

Omkring 50 tidligere ud-
sendte og deres pårørende 

deltog i arrangementet. Der 
var morgenmad, tale af borg-
mesteren og fine musikalske 
indslag af Tårnby Musikskole.

En ny og længere flagallé 
foran Rådhuset blev indviet 
netop på denne dag.

Flagdagen er en anledning 
til at udtrykke anerkendelse 
for den fremragende og pro-
fessionelle indsats, som Dan-

marks udsendte yder og har 
ydet i en række af verdens 
konfliktområder.

- Vi skylder jer alle hæder 
og ære for jeres indsatser 
ude i verdens brændpunkter, 
sagde borgmester Allan S. An-
dersen blandt andet i sin tale 
til de tidligere udsendte og 
deres familier.

- Den ansvarlighed i mange 

forskellige internationale 
sammenhænge, som Dan-
mark har udvist, går hånd i 
hånd med netop jeres udsen-
delser gennem årene.

- I har truffet svære beslut-
ninger - også beslutninger 
som har betydet forskel på liv 
og død. I har gjort Danmark 
ære.

- Det skal I have tak for. 
Danmark er respekteret og 
har indflydelse og også op-
nået stor respekt ude i verden 
på grund af vores deltagelse i 
diverse missioner.

Det er af vældig stor og af-
gørende betydning for os som 
nation.

Kilde www.taarnby.dk

Højtidelig markering af Flagdagen

Omkring 50 tidligere 
udsendte og deres pårørende 
var samlet i rådhudhallen 
på Den Nationale Flagdag.  
Foto: Gunnar Larsen, Amager 
Fotoklub.

Tag S-toget – og 
en ven gratis med
For rejsende med et pendler-
kort, der enten begynder eller 
slutter i en zone fra 1 til 99 i 
hovedstadsområdet, kan de 
gratis tage en ven, ægtefælle 
eller kæreste med i S-toget 
alle weekender resten af året. 
Tilbuddet gælder helt frem til 
midnat søndag 29. december 
2019.

DSB’s tilbud til de faste 
kunder kan ses som en slags 
kompensation for, at pend-
lerne i de senere år har ople-
vet flere perioder med ustabil 
drift. 

Udover at tage en ven, kæ-
resten eller ægtefællen med i 
S-toget, så kan der også med-
bringes to børn under 12 år på 
turen. Men kun i S-tog. Tilbud-
det kan bruges såvel til turen 
hjem efter weekendens bytur 
som til en længere udflugt 
i weekenden, hvor man kan 
rejse i hele S-togsområdet.

De 170.000 pendlere har 
fået direkte besked fra DSB 
om tilbuddet .
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TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde 29.10.2019, kl. 18.30 i 
mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside:  
www.taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2019
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2019 afholdes i mødesa-
len på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 26.11. og den 
17.12.2019. Der tages forbehold for ændringer.

IVÆRKSÆTTER-INTRO – FRA IDE TIL 
FORRETNING
Iværksætter-intro afholdes 3. oktober kl. 9 – 12.30 på Tårnby Hoved-
bibliotek, Kamillevej 10, 2770 Kastrup. 
Erhvervshus Hovedstaden og Tårnby Kommune afholder gratis work-
shop for alle, der overvejer at starte en virksomhed eller lige har gjort 
det, og gerne vil have et overblik over hvad det kræver og hvad du 
skal have styr på.
Iværksætterintro giver en all-round intro til alt det, du skal have styr på 
og du kan få rådgivning om revision, forretningsudvikling og markeds-
føring.
Læs mere og tilmelding på: https://hipih.dk/god-ide-god-forretning-
okt_taarnby/0/4
Deltagelse gratis, tilmelding nødvendig. 

ER DU IVÆRKSÆTTER OG MANGLER ET 
KONTORLOKALE?
Tårnby Kommune tilbyder kontorfaciliteter på 4. etage i ”Det Nye 
Vandtårn” på hjørnet af Løjtegårdsvej og Oliefabriksvej til nye selvstæ-
dige, der ønsker at skifte hjemmekontoret ud med et kontormiljø sam-
men med andre iværksættere. 
Huslejen er 2400 kr. pr. måned. 
Læs mere på www.taarnby.dk/erhverv og kontakt os på kommu-
nen@taarnby.dk for at høre mere.

TÅRNBY KOMMUNES STUDIEPULJE
Studiepuljen yder støtte til unge studerende fra 18-30 år bosiddende i 
Tårnby Kommune.
Primær gruppen er unge, der er optaget på eksamensgivende og su-
berettigede erhvervsuddannelser, højskoler, seminarier, universiteter 
og andre højere læreanstalter.
Sekundær gruppen er unge, der er optaget på eksamensgivende og 
su-berettigede ungdomsuddannelser. 

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

GRUPPEFORLØB PÅ HANDICAPOMRÅDET
Tårnby Kommune inviterer borgere, pårørende og samarbejdspart-
nere til kick-off om gruppeforløb på handicapområdet tirsdag 1. okto-
ber. Gruppeforløbene er et tilbud til borgere over 18 år med handicap, 
udviklings- eller opmærksomhedsforstyrrelser.
Visionen er at skabe et fri- og læringsrum, hvor brugerne har stor 
medindflydelse. Det er tanken, at disse gruppeforløb skal omfatte for-
skellige aktiviteter med udviklende indhold.
Har du lyst til at være med i idéprocessen eller bare høre mere om til-
buddet? Er du pårørende til en borger med handicap, eller kender du 
en, som er interesseret?  Så kom til Kick-off 
Tirsdag 1. oktober 2019 kl. 16.00-18.00
Aktivitetscentret, Sneserevej 10, 2770 Kastrup
Torsdag 3. oktober er der åbent hus for kommende brugere fra klok-
ken 16.00 - 19.45.

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY 
INFORMERER
Sundhedsuge 2019
Tårnby Sundhedsuge 2019 løber af stablen for 12. gang 
og finder sted lørdag 5. oktober til søndag 13. oktober. 
Programmet byder på et væld af spændende aktiviteter for 
både børn, unge, voksne og ældre med sundhed som omdrejnings-
punkt. 
I år sætter vi fokus på gode og sunde vaner under temaet ”Trives du?” 
Vi anskuer sundhed bredt og programmet for Tårnby Sundhedsuge 
2019 afspejler dette perspektiv med en mangfoldig vifte af aktiviteter 
for børn og voksne i alle aldre - både inden for mental og fysisk sund-
hed. Hent programmet på Tårnby Rådhus, Tårnby Kommunebiblio-
teker og i SundhedsCenter Tårnby eller se det på www.taarnby.dk/
sundhedsugen

FOREDRAG: LIVET MED EN ALKOHOLISK 
FAR OG SORGEN VED TABET
Marie Brixtofte voksede i sine teenageår op hos sin far. Det var et 
hjem præget af diskussioner og politik, alkohol, frihed, ensomhed og 
kærlighed. Men som årene gik, fyldte Peter Brixtoftes alkoholforbrug 
mere og mere. Så døde hendes far, og på en måde – selvom det var 
det allermest ulykkelige – så blev hun også sat fri. Hun fortæller også 
om de senfølger, hun har med sig på godt og på ondt.
V/ Marie Brixtofte, foredragsholder og forfatter 

TÅRNBY KOMMUNE

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

Fortsat fra forrige spalte
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i samarbejde med Novaví Amager og SundhedsCenter Tårnby
Foredraget finder sted mandag 7. oktober 2019 kl. 18.30 - 20.30 i Sund-
hedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 
Tilmelding på tlf. 3247 0079 eller mail foredrag.sc@taarnby.dk

FOREDRAG: DIABETES – DET GÅR LIGE I 
HJERTET
Mange - patienter såvel som pårørende - kender ikke til den øgede ri-
siko for hjertekarsygdom, når man har diabetes. Hvad kan man gøre for 
at forebygge, og hvilke symptomer skal man reagere på? Kom og bliv 
klogere på en vigtig del af diabetesbehandlingen og hør også, hvordan 
du kan tage dialogen om hjertekarsygdom med din behandler.
V/ Frederik Persson fra Steno Diabetes Center i samarbejde med Dia-
betesforeningen – Tårnby og Dragør Lokalforening
Foredraget finder sted mandag 7. oktober 2019 kl. 19.00 - 21.00 i Sund-
hedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 
Tilmelding: jane@piasecki.dk eller tlf. 4041 0868 senest fredag 4. 
oktober  

FOREDRAG: BØRN OG UNGES BRUG AF 
DIGITALE OG SOCIALE MEDIER
Aldrig før har danske børn og unge i alderen 15-24 år haft oplevelsen 
af, at føle sig så stresset og udfordret på deres mentale sundhed! På en 
ikke belærende måde belyses, hvilke fordele, ulemper og konsekvenser 
brug af digitale og sociale medier har for unges dannelse og mentale 
sundhed. Håbet er at skabe forståelse for sammenhængen mellem di-
gital overforbrug og individuel trivsel, og derved tage ansvar for at vore 
børn og unge i samfundet kan opnå større livskvalitet.
Foredraget finder sted tirsdag 8. oktober 2019 kl. 19.00 - 20.30 på 
Tårnby Hovedbibliotek Kamillevej 10
V/ Michael F. Sand, skuespiller og Carsten A. Thomsen, antropolog i 
samarbejde med Tårnby Hovedbibliotek og SundhedsCenter Tårnby
Tilmelding: Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller printes på 
www.taarnbybib.dk 

FOREDRAG: LARS AP – ”FUCKING FLINK”
Vi danskere er blevet kåret som verdens lykkeligste folk i flere år. Det 
kan man undre sig over, når man f.eks. står i kø i Fakta en mandag 
eftermiddag, eller kører en tur igennem byen i myldretid. Her giver Lars 
et inspirerende, underholdende og lærerigt foredrag, om hvorfor vi 
danskere tit vælger at være mugne. Lars giver publikum overraskende 
eksempler og værktøjer til at blive endnu flinkere. Om det er på arbejds-
pladsen, hjemme eller ved busstoppestedet, så er det vigtigt at være 
flink.
V/ Lars AP, foredragsholder, forfatter og stifter af den sociale bevægelse 
”Fucking Flink”.
Foredraget finder sted torsdag 10. oktober 2019 kl. 18.30 - 20.30 i 
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 
Tilmelding på tlf. 3247 0079 eller mail foredrag.sc@taarnby.dk

TÅRNBYLØBET OG GÅTUR 2019
Tårnbyløbet og gåturen finder sted ons-
dag 9. oktober kl. 17.30. Der vil være 
fælles opvarmning kl. 17.15, og vand og 
frugt til alle deltagere samt lidt let at spise 
efter løbet.
Prisoverrækkelserne for årets sundheds-
pris og sundhedsambassadører foregår kl. 
16.45 på scenen ved biblioteket.

Til Tårnbyløbet kan du løbe 5 eller 10 km med start og mål ved Tårnby 
Sundhedshus. Løbet koster 80 kr. ved forhåndstilmelding, 100 kr. ved 
tilmelding på selve dagen.
Du kan læse mere og tilmelde dig på:
• www.sportstiming.dk  eller www.amageratletik.dk senest den 2. okto-
ber 2019 (startnummer tilsendes)
• Tilmelding kan også ske ved Englandsvejens Tømmerhandel seneste 
den 8. oktober 2019 (startnummer tilsendes)
• Tilmelding på dagen i Tårnby Sundhedshus fra kl. 16.00-17.20 - kom i 
god tid. Der kan betales med kontant eller mobilepay.
Husk at påføre navn, adresse og løb ved indbetaling
Der er gode lodtrækningspræmier og præmier til hurtigste mand og 
kvinde på de to distancer, som overrækkes, når de kommer i mål.
Der er mulighed for bad efter løbet og garderobe på eget ansvar.
Læs mere på www.amageratletik.dk.
Gåturen finder sted samme dag og tid. Du kan vælge at gå enten 3 el-
ler 5 km med start og slut ved Tårnby Sundhedshus. Gåturen er gratis. 
Af hensyn til forplejning, må du gerne tilmelde dig via sundhedsuge@
taarnby.dk. Tilmeldingen er ikke bindende. 

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

TÅRNBY FÅR NU OGSÅ EN BLIXEN KLUB FOR 
KVINDER 60+
…..der findes Blixen Klubber i Gentofte, Lyngby, Hørsholm, Holte, Val-
lensbæk, Greve og Hvidovre, og flere kommuner er på vej. 
Du kan læse mere om de eksisterende klubber på www.blixenklub.dk
Er du kvinde 60+, og har du lyst til at indgå i et socialt netværk for 
kvinder, er en ny Blixen Klub måske noget for dig? Blixen Klub tilbyder 
socialt samvær, engagerede foredrag, samtaler og udflugter og er med 
til at opbygge nye venskaber med jævnaldrende kvinder. Vi bruger hin-
andens erfaringer og viden til at blive klogere på os selv og hinanden. 
Blixen Klub bygger på frivillighed, og er uafhængig af politik, religion og 
sociale grupperinger. 
I Blixen Klub Tårnby mødes vi hver anden tirsdag fra kl. 13.00 – 15.00
Klubben er medlemsstyret og alt er på frivillig basis. Et årligt medlem-
skab af klubben koster 200 kr.
Vi deltager, vi yder og vi nyder sammen!
Mødedeltagelse koster 20 kr. og pengene går til kaffe og lidt godt til ga-
nen, samt til en buket blomster eller en flaske vin til foredragsholderne. 
Blixen Klub Tårnby holder til på adressen:  Ved Diget 21, 1. sal, 2770 
Kastrup.
Har du lyst til at melde dig ind, så skriv eller ring til os.
Lise Gehler:       mobil: 22742365 mail: gehler@email.dk 
Inge Jakobsen:  mobil: 27287508 mail: inge.jakobsen@hotmail.com 
Efter 1.oktober kan du også finde os på  www.blixenklub.dk Tårnby

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsat fra forrige spalte ...
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MOTIONSFODBOLD FOR MÆND
Er du en mand og savner du spillet på banen – spil motionsfodbold i 
Tårnby FF
Vi er gået i gang, men vi mangler dig på vores hold!
Alle kan være med uanset fysisk formåen og fodbolderfaring - kom 
selv og prøv træningen!
Vi spiller fodbold en gang om ugen - ingen turneringskampe. Vi passer 
godt på hinanden og du kan komme i det tøj og de sko du har lyst til.
Træningstider:
40 år og ældre: Tirsdage kl. 18.30-19.30 på græs (Facebookgruppe: 
Tårnby FF - Motionsfodbold)
60 år og ældre: Tirsdage kl. 10.00 - 11.00 på kunstbanen
Sted: Tårnby FF, Ugandavej 105, 2770 Kastrup - vi mødes ved klub-
huset
200 kr/halvår (de første par gange er gratis)
Tilmelding er ikke nødvendigt - mød bare op og prøv træningen med.
Tag gerne dine venner og bekendte med - vi håber i har lyst til at spille 
med os!

UDLEVERING AF FOREBYGGENDE 
HJÆLPEMIDLER
Er dit funktionsniveau dalende og er du i risiko for at falde, eller er du 
på vej til at få brug for hjælp i hverdagen, så er et forebyggende hjæl-
pemiddel måske noget for dig.
Hvis du har brug for et gangredskab (rollator, gangbuk, stok), en ba-
debænk eller måske en toiletforhøjer, kan du henvende dig til Sund-
hedsCenter Tårnby på tlf. 5144 3148 i telefontiden torsdag kl. 13.00 
– 15.00, eller på mail: hjaelpemidler.sc@taarnby.dk  
Der er åbent for personlig henvendelse samt udlevering af hjælpemid-
ler hver torsdag kl. 13.00 – 15.00 i SundhedsCenter Tårnby, Kamille-
vej 4, 1 th., 2770 Kastrup.

Tårnby Kommune tilbyder pårørendegrupper for alle pårørende til 
borgere med en demens sydom.

VED DEMENSKOORDINATOR OG 
FOREBYGGELSESKONSULENTERNE.
Pårørendegruppen er for alle pårørende, uanset om den demente bor 
hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens kan skabe et stort 
pres, da mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver og 
daglig støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn og gode venner. 
Målet med pårørendegruppen er at tilbyde et forum, hvor det er muligt:
• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske med 
demens
• At få information omkring kommunens tilbud
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. på 
følgende dage:
Oktober
Tirsdag 22. oktober fra 16.00-17.30 
Torsdag 24. oktober fra 10.00-11.30
November
Tirsdag 19. november fra 16.00-17.30 
Torsdag 21. november fra 10.00-11.30
December
Tirsdag 17. december fra 16.00-17.30 
Torsdag 19. december fra 10.00-11.30
Møderne foregår enten i Træningskøkkenet eller i lokale A, og vi byder 
på kaffe, the og vand. 

FOREDRAG: ER DU GRAVID?
Når du er i den sidste del af din graviditet, tilbyder vi dig og din partner 
et graviditetsforedrag. Her kan I høre om:
• Den sidste del af graviditeten
• Forventninger til fødslen
• Amning
• Den første tid hjemme efter fødslen
• Forventninger til det spæde barn
• Forventninger til forældrerollen
• Forventninger til hinanden i forældrerollen/parforholdet
• Reaktioner fra søskende
• Mødregrupper
• Sundhedsplejerskens tilbud
• Mulighed for spørgsmål undervejs
Foredraget foregår 7. oktober kl. 15.00 - 16.30, og afholdes i Sund-
hedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. 
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål kan du kontakte os på 
tlf.: 3247 0070, hverdage kl. 13.00-14.00.

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

Solgården er et mødested for friske, raske folkepensionister og deres 
ægtefælle / samleverske, bosiddende i Tårnby Kommune. 
(OBS! udvidet for borgere fra 62 år og opefter i en prøveperiode)
Vi er et hus, hvor du kan komme og gå, som du har lyst. 
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i special-ar-
rangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore mange faste 
aktiviteter, tage med på udflugter og rejser, og meget, meget mere.  

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

Torsdag 3. oktober kl. 13.00 - 15.00
Danmarks seniorshop kommer på 1. sal.
Fredag 4. oktober kl. 14.00
Skovturen går til Maribo.
Mandag 7. oktober kl. 13.15 - 15.30
Billedfremstilling i caféen.
I uge 41 sundhedsugen 
Se på opslagstavlen hvad vi tilbyder.
Torsdag 10. oktober kl. 13.15 - 15.30
Josephine Tøj kommer på 1. sal.
Fredag 11. oktober kl. 12.00 - 15.30
Vin og Ølfest (se husopslag i caféen).
Mandag 14. oktober kl. 13.15
Infomøde på 1. sal, vedr. Ribeturen.
Torsdag 17. oktober kl. 13.00 - 14.00
Åbent Hus med rundvisning.
Fredag 18. oktober kl. 13.15 - 15.30
Bankospil.
Fredag 25. oktober kl. 13.30 - 15.30
Fællessang.
Onsdag 30. oktober kl. 10.30 - 12.30
Glashold starter op på 1. sal.

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

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

OKTOBER:
Onsdag 9. oktober - Frokosttur med Pia 
Denne gang mødes vi på den italienske restaurant Rimini ved 
Christmas Møllers Plads. 
Tilmelding sker i Bordinghus senest fredag 4. oktober.
Søndag 20. oktober kl. 13.00 - Underholdning med 
Birte & Lars
Denne søndag bydes der på underholdning/fællessang med 
denne kendte duo. Tilmelding senest 15.oktober i Bordinghus. 
Pris kr. 40,00 som er inkl. kaffe og kage.
Fredag 25. oktober kl. 13.00 – Fællesfrokost
Medbring din egen madpakke/ godt humør og nyd den i 
selskab med andre. Vi sørger for mulighed for køb af øl, vand, 
vin, kaffe og kage.
Fredag 1. november kl. 12.00 – Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling med valg til 
brugerbestyrelsen. Efterfølgende serveres en lille frokost. 
Tilmelding sker i Bordinghus senest tirsdag 29.oktober.

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

Tirsdage kl. 10.00 – 11.30
Siddedans – gratis at deltage. Kaffe og brød 15 kr.
Tirsdage kl. 12.00 - 14.30  
Seniordans – gratis at deltage. Kaffe og brød 15 kr. 
Tirsdage kl. 13.00 – 14.30
Edb snakkeklub. Gratis at deltage. Kaffe og brød 15 kr.
Tirsdage kl. 13.00 – 14.30
Slægtsforskning m. Ole. Gratis at deltage. Kaffe og brød 15 
kr.
Tirsdage kl. 14.30 – 16.00
Hækling m. Anne. Gratis 
Onsdage kl. 10.00 – 11.00
5 km. gåtur på fælleden. Gratis 
Onsdage kl.  9.30 – 11.30
Knipling og 3-d kort eller medbring egen hobby. Gratis 
Onsdage kl. 12.30 – 14.00
Fællesfrokost. 25 kr. Tilmelding senest dagen før.

Onsdage kl. 13.00 – 14.00
Litteratur. Gratis at deltage. Kaffe og brød 15 kr.
Onsdage kl. 14.30 – 17.00
Folkedans. Gratis at deltage. Kaffe og brød 15 kr.
Torsdage kl.  9.00 – 11.00
Frimærker. Gratis at deltage. Kaffe og brød 15 kr.
Torsdage kl. 10.00 – 11.30
Fællessang. Gratis at deltage. Kaffe og brød 15 kr.
Torsdage kl. 12.45 – 14.00 
Gymnastik. Tilmelding gennem AOF. Kaffe og brød 15 kr. 
Torsdage kl. 13.30 – 15.00 
Historisk studiekreds m. Lars. 40 kr. inkl. kaffe og brød.
Fredage  kl. 10.00 – 12.30 
Pilehavekoret - Tilmelding til AOF. Kaffe og brød 15 kr.
Fredage  kl. 13.00 – 14.30 
Gymnastik for krop og hjerne. Gratis. Kaffe/brød 15 kr.

Derudover er der mulighed for kortspil, billard, petanque 
m.m. 

Mandag, lørdag og søndag – er der kun åbent ved særlige 
arrangementer.

Særlige arrangementer i oktober 2019
Onsdag 2. oktober kl. 12.30 – 14.00
Fællesfrokost - Ovnbagt hokaido, brød og salat - 25 kr. 
Tilmelding senest dagen før. 
Torsdage fra 3. oktober – 31. oktober kl. 13.30 – 
15.00 
Historisk studiekreds - m. Lars – inkl. kaffe og brød. 5 gange 
kr. 175 eller 40 kr. pr. gang.
Mandag 7. oktober kl. 18.00 – 20.00
Damernes fællesmiddag - Herrer er også velkomne. 50 kr. 
Tilmelding i Pilehaven. Vær hurtig - begrænset antal.
Onsdag 9. oktober kl. 12.30 – 14.00 
Fællesfrokost - Fiskefrikadeller fra Dragør, æggesalat - 25 kr. 
Tilmelding senest dagen før – vigtigt!!! 
Torsdag 10. oktober kl. 12.30 – 15.30
Skovtur/skattejagt på Kongelundsfortet - Følg sporene 
– syltetøjslåg, plasttallerkener, lyserester. Alle kan være 
med. Tag med fra Pilehaven bus 33 kl. 12.34 eller mød os 
ved Sydvestpynten kl. 13. (Kongelundsvej er spærret ved 
skoven). Tilmelding i Pilehaven.
Mandag 14. oktober kl. 9.00 – 15.00 
Shiatzu massage - Bestil tid i Pilehaven. ½ time – 200 kr. 
første gang 100 kr.
Onsdag 16. oktober kl. 12.30 – 14.00
Fællesfrokost - Øllebrød - 25 kr. Tilmelding senest dagen før. 
Fredag 18. oktober kl. 15.30 – 17.00 
Oktoberfest - Øl, trut og guitarmusik med ”Tom og Anette”, 
den verdensberømte duo. Billet á 50 kr. Tilmelding i Pilehaven
Mandag 21. oktober kl. 16.30 – 19.00
Fortællecafe - Er der sket noget dejligt, spændende, rørende, 
eller direkte uhyggeligt i dit arbejdsliv – så del historien med 
os andre. Kun 6 minutters fortælletid pr. person. Kaffe og 
kage – 15 kr. Gratis for fortællerne! Tilmeld dig og din historie 
i Pilehaven.
Onsdag 23. oktober kl. 12.30 – 14.00
Fællesfrokost - Selleribøf m.m. - 25 kr. Tilmelding senest 
dagen før.

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste side ...
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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

Søndag 27. oktober kl. 13 – 16.00 
Løvfalds Banko - 3 plader, noget til hals og gane - 50 kr. 
Tilmelding i Pilehaven. Husk vi er overgået til vintertid.
Onsdag 30. oktober kl. 12.30 – 14.00 
Fællesfrokost - Hjerte, lever og anden gysermad - 25 kr. 
Tilmelding senest dagen før.
Torsdag 31. oktober kl. 18.00 – 20.00
Vintersuppe - Harpemusik og nye historier med Niss. 50 kr. 
Tilmelding i Pilehaven.

Anne og Bodil byder velkommen i Pilehaven!!!
 

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

OKTOBER - NOVEMBER
Faste Udstillinger
• Tårnby Kirke - Kastrup Kirke – Skelgårds Kirken - Bryggergården
• Farvetegninger fra Kastrup og Øresundsparken v/ Chr. Flint
• Foto og historier fra det gamle Amager v/Poul Broholm
• Foto og tegninger om Amagerbanen, samt Modelbaner og Lokomoti-
ver v/Allan Meyer
• Håndlavede flymodeller 1:100 v/ Kurt Bierlie
• Effekter fra Kastrup Broforening

• Omfattede materiale om lufthavnen, plancher, fly, sjældne fly effekter 
v/Poul Broholm
• Model Kirke og Mølle udført af cigaræsker v /barber Theodor von der 
Ahé
• Samling af håndlavede værktøj mv. i miniformat udført af Kaj Aa. Jør-
gensen v/Lilian Hein 
• Udstilling og plancher om Væveriet Plyssen, v/ Stads og Lokalarkivet 
i Tårnby Kommune
Samt flere effekter og historier der ikke er nævnt her.
Skiftende Udstillinger
• Forskellige Tårnby foreninger præsenterer sig ved plancher og ef-
fekter.
• Samling af souvenirskildpadder v/Gerda Rasmussen
• Fra Familiegård til Udstillingscenter, foto og tegninger viser lidt om 
arbejdet med Gården ved Diget, stedet som i 2020 bliver afløseren for 
det nuværende udstillingssted Plyssen.
• Fra YT til BYT, kom med en brugbar bog, gå igen med en anden 
brugbar bog.
Kunstudstillinger
• Kunstfotografen Jakob Æbeløe Kjøller udstiller et udvalg af sine fotos 
fra vandringer i Norge.
• Kunstmaleren Kenneth Høst Ring udstiller et udvalg af sine akrylma-
lerier mv.
Bliv Frivillig
Plyssen drives af frivillige vagter med støtte fra Tårnby Kommune. Vil 
du være med som frivillig, så kom forbi og besøg os, så fortæller vi om 
alt det, som du kan blive en del af.

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsat fra forrige side ...

Fortsættes næste spalte ...

Fortsat fra forrige spalte ...

Patienter i miljøvenlige elbiler
Over 2.000 gange om måneden kører 
røde og hvide elbiler til og fra hospi-
taler i Region Hovedstaden. Det viser 
nye tal fra regionens Akutberedska-
bet, der hver dag sender elbiler ud for 
at hente patienter. 

- Elbilen er alletiders for miljøet, og 
mange patienter er meget glade for 
både miljø og komfort, siger chauffør 
Helene Helligsøe fra Falck (foto).

Region Hovedstaden arbejder lø-
bende med at stille grønne krav i 
udbud. På den måde kan regionens 
købekraft være med til, at accelerere 

den grønne omstilling på for eksem-
pel transportområdet til gavn for by-
miljøet og dets borgere og ikke mindst 
klimaet.

• Elbilerne bliver drevet af Falck, og 
de er mærket Nissan e-NV200 Evalia

• De har plads til tre passagerer og 
et bagagerum til rollatorer og tasker.

• Elbilerne til siddende transport 
kører især i centrum af København og 
omegn, da batteriet max kan klare 300 
k ilometer på en opladning

-liva
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Historie
Sundby Rengørings Service I/S blev grundlagt i 1989. Jimmi 
var selv med fra start og i 2001 overtog han det fulde 
ejerskab.

I 1999 blev firmaet omdannet til det familie-ejede 
anpartsselskab Sundby Rengørings Service APS. 
I 1989 var det i lokaler på hjørnet af Saltværksvej og Amager 
Landevej.
Derefter flyttede virksomheden til København S. i nogen år, 
for i 2007 at flytte i egne lokaler på Smedekærvej i Tårnby.

I dag
I dag er vi vokset til en medarbejderstab på ca. 20 og 
servicerer ca. 300 ejendomme.

Ejendommene er af meget forskellig størrelse. De spænder 
lige fra den helt lille boligforening med en enkelt opgang til 
2. sal, til de helt store med over 50 opgange til 4.sal.

Ligeledes er arbejdsopgaverne meget varierede fra den 
simple ugentlige trappevask, til den fulde vedligeholdelse 
inde og ude med den daglige kontakt til beboerne. 

www.sundbyrengoringsservice.dk

Rengørings- og serviceselskab  
med brede kompetencer
Velkommen til Sundby Rengørings Service ApS. Vi er et 
professionelt rengørings- og serviceselskab med stor erfaring 
i branchen. Derfor kan vi løse mange forskellige opgaver 
på området. Vi servicerer kunder fra hele hovedstaden og 
naboegn.

Vi er et rengørings- og serviceselskab med speciale i praktiske 
opgaver som for eksempel drift- og vedligeholdelse af 
beboelsesejendomme. De opgaver, vi kan varetage, spænder 
vidt og er både simple og komplicerede. Nogle af vores 
primære arbejdsområder er: 

  • Trappevask
 • Rengøring
 • Vinduespolering
 • Pasning af grønne områder
 • Udendørs renhold
 • Beboerkontakt
 • Viceværtservice

 Rengørings- og serviceselskab  
med høj kvalitet
 Hos os vægtes høj kvalitet og faglighed stort. Derfor går vi 
aldrig på kompromis med kvaliteten af det udførte arbejde. Vi 
er altid grundige og pligtopfyldende. Derudover går vi meget 
op i, at alle medarbejdere har et godt arbejdsmiljø.

Vi sikrer høj faglighed ved at dygtiggøre os hele tiden ved at 
deltage i forskellige kurser. Derfor er vi gode til vores arbejde 
og står altid klar med de rette metoder og maskiner til at løse 
opgaven på bedste vis.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

 Kunne du tænke dig at høre mere om, hvad vores rengørings- 
og serviceselskab kan gøre for dig, så er du velkommen til at 
kontakte os. Når vi modtager en opgave, sammensætter vi 
altid et uforpligtende tilbud til den enkelte kunde.

Vi kan kontaktes på telefon: 32 96 48 07 eller på  
mail: srs@sundbyrengoringsservice.dk.  
Du er også velkommen til at udfylde vores kontaktformular, så 
vender vi tilbage snarest muligt.



1
2

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 O
K

TO
B

ER
 2

0
1

9

Stor P-plads

5 skjorter med vask og strygning (på bøjle) 100,- kr
3 par benklæder med rens og strygning 150,- kr
Jakkesæt / habit med rens og strygning 145,- kr
Selskabskjole fra 170,- kr
Canada Goose/North Face o.lign fra 300,- kr
Lynlås skift til jakke inkl lynlås fra 350,- kr
Ægte tæppe pr. m2, fra 235,- kr
Gardiner, incl. pres, pr. kg. fra 100,- kr

Pilegårds Alle 39 • 2770 Kastrup • Tlf.: 3177 2826
Åbningstider: Man-fre. 10:00 - 17:30 Lør. 10:00-14:00 Søndag lukket

Vi kan tilbyde en firma-
aftale til din virksomhed, 
hvor vi henter og bringer 

dine medarbejderes  
rensetøj eller skjorter

Se vores muligheder på www.fivestarrenseri.dk

Kæresteproblemer? Dril-
lerier? Sex? Mobning? Nu 
kommer ”BørneMobilen” til 
Tårnby, for at styrke børne-
nes viden om at søge hjælp

BørneTelefonen hos Børns 
Vilkår havde sidste år knap 

50.000 samtaler med børn 
og unge, der havde brug for 
rådgivning om alt fra kære-
steproblemer og ensomhed 
til overgreb. Alligevel er der 
mange børn i Danmark, der 
står alene med deres proble-
mer.

For at styrke børn og unges 
viden om handlemuligheder, 
kører BørneMobilen ud i lan-
det og møder børnene der, 
hvor de er. I denne anledning 
inviteres forældre til en gratis 
samtalesalon på Hovedbiblio-
teket. 

Her kan forældre få et unikt 
indblik i børn og unges fæl-
lesskaber gennem deres egne 
fortællinger om mobning, 
konflikter og mistrivsel. Der 
vil være fokus på, hvordan 
man som forælder kan under-
støtte gode fællesskaber, og 
der vil være mulighed for at 
dele egne udfordringer og er-
faringer med andre forældre.

Det handler om trivsel

BørneMobilen besøger alle 
eleverne på Tårnbys folkesko-
ler indtil november. Med af-
sæt i andre børns fortællinger 
fra BørneTelefonen, vil Bør-
neMobilen styrke elevernes 
viden om handlemuligheder 
– herunder også BørneTele-

fonens anonyme rådgivnings-
tilbud. Gennem aktiviteter og 
øvelser oplyses eleverne om 
deres rettigheder og mulig-
heder for at søge hjælp, når 
livet er svært.

- I Tårnby Kommune er vi 
utrolig glade for samarbejdet 
med Børns Vilkår og Børne-
Mobilen, og vi er sikre på, at 
samarbejdet vil understøtte 
det allerede eksisterende 
trivselsarbejde på skolerne. 
Børns sociale og faglige triv-

sel hænger tæt sammen, og 
vi er derfor naturligt optaget 
af, at alle vores børn trives 
på alle tænkelige måder. Lyk-
kes vi med trivslen, lykkes vi 
også med et godt skoleliv, si-
ger skolechef i Tårnby, Per S. 
Trudslev.

INFO: 

Hovedbiblioteket mandag 
30. september fra kl. 16.30-
18.                                       

-liva

Børnetelefonen - ”En voksen der lytter”
• Børnetelefonen kan ikke se dit nummer, når du ringer eller 
SMS’er og du behøver ikke sige dit navn. man kan heller ikke 
se på din telefonregning, at du har ringet eller sms’et
• Det er helt gratis at ringe og sms’e til 116111.

Åbningstider

• Mandag-fredag fra kl. 9.00 om morgenen til kl. 02.00 om 
natten. • Lørdag og søndag kl. 11.00 til kl. 02.00.

BørneMobilen triller ud til eleverne
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Ida får en  
ny vej til  
arbejde
13. oktober binder vi busserne sammen med den  
nye Cityring og eksisterende metro og tog i ét 
sammenhængende Nyt Bynet. Derfor får Ida  
– og mange af os andre – en ny vej. For nogle  
betyder det et ekstra skift undervejs, men for 
mange kan det også betyde en hurtigere rejse  
ud og hjem igen.  
  
Se, hvordan din nye vej bliver på rejseplanen.dk

NYT BYNET 13. OKTOBER
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Dragør Stationsplads

35
Sundbyvester Plads

35
Københavns Lufthavn

36
34
Nøragersmindevej

33
Dragør Stationsplads

33
Rådhuspladsen

34
Bella Center St.

250S
Bagsværd St.

35
Sundbyvester Plads

5C
Herlev Hospital

31
Ålekistevej, Sløjfen

78
DR Byen St.

31
Kastrup St.

36
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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

Klap står for Kreativ Langsigtet Ar-
bejdsplanlægning og er en jobind-
sats under Landsforeningen LEV 

KlapJob formidler skånejob og fleks-
job til mennesker med udviklings-
hæmning og andre kognitive funk-
tionsnedsættelser og nu har Tårnby 
Kommune indgået en samarbejdsaf-
tale med KlapJob.

Fælles for målgruppen er, at det 
er mennesker med behov for støtte 
til at finde fodfæste på det ordinære 
arbejdsmarked. Mange med kognitive 
handicap har ikke selv mulighed for at 
skaffe sig et job. 

Derfor har KLAP udviklet en meto-
de, som tager hensyn til den enkeltes 
kompetencer og støttebehov. 

Uanset om det er et skånejob eller 
et fleksjob, så er den sociale samhø-
righed og accepten fra kollegerne på 
arbejdspladsen af stor betydning for 
den enkeltes trivsel og selvværd. 

Her fokuseres på kompetencer og 
ikke på udfordringer. 

Det er en forudsætning, at kandida-
terne er motiverede og selv har indfly-

delse på deres jobvalg, samt at de er 
tildelt førtidspension.

En jobkaravane om tilbud

KlapJob har et tæt samarbejde med et 
stort antal landsdækkende virksom-
heder og har altid omkring 200 le-
dige skånejob til rådighed og arbejder 
sammen med alle landets jobcentre. 

I uge 44 afholdes en jobkaravane på 
Tårnby Hovedbibliotek, hvor der er mu-
lighed for at høre mere om job på særli-
ge vilkår. Her vil de indbudte i målgrup-
pen, pårørende og fagpersoner kunne 
få en snak med KlapJobs konsulenter, 
som kan fortælle alt det praktiske om 
løn, ansættelsesforhold, de tilknyttede 
virksomheder, forventninger, m.v. 

- Vi kan nu i højere grad end tidli-
gere hjælpe en målgruppe, som har 
nogle helt særlige behov og udfor-
dringer. Uanset hvem man er, så har 
man selvfølgelig en værdi – også for 
arbejdsmarkedet. Jeg glæder mig 
utrolig meget over, at denne aftale nu 
er kommet på plads, siger borgmester 
Allan S. Andersen.

tsp

Flere skåne- og flexjob 
kaldet KlapJob

Flere end 200 mennesker 
mødte op, da Clarion Hotel 
Copenhagen Airport invi-
terede til World Clean Up 
Day på Amager strand. Både 
børn og voksne gik grundigt 
til værks – i alt fik de samlet 
221 kg skrald 
World Clean Up Day er et 
globalt initiativ, der går ud 
på at fjerne skrald og plastik 
fra naturen. Engagementet 
bliver større år for år, og det 
kunne også mærkes på Ama-
ger Strand. 

- Sidste år havde vi cirka 60 
deltagere, som kom og støt-
tede op om dagen.  I år kom 
flere end 200 mennesker ud 
og samlede skrald. Det er jo 

fantastisk at se og det gør 
virkelig en forskel. Som en 
del af lokalområdet er vi også 
rigtig glade for at kunne sæt-
te rammerne for så vigtig en 
dag – og vi glæder os til, at de 
heldige skraldesamlere, der 
har vundet overnatninger hos 
os, kommer og får lidt velfor-
tjent forkælelse, siger Cecilie 
Belling Thomsen, der er CSR-
ansvarlig på Clarion Hotel Co-
penhagen Airport. 

Både børn og voksne hjalp 

Mange børnefamilier deltog i 
World Clean Up Day på Ama-
ger Strand. En af dem var fa-
milien Christiansen, som kom 
for at passe på naturen og 

lære deres børn om, hvor vig-
tigt det er: 

- Vi kom, fordi vi gerne bak-
ker op om arrangementer, der 
tilgodeser naturen, som vi 
elsker at bruge. Og fordi det 
er vigtigt, at børnene bliver 
oplyst om, hvor vigtigt det er 

at passe på naturen. Vi fandt 
hundredevis af cigaretskod-
der, lightere, patroner fra lat-
tergas og meget andet, siger 
Jannie Kristina Bisgaard Chri-
stiansen. 

Men det var ikke kun lo-
kale fra Amager, som deltog i 
strandoprydningen. Johanna 
Zimmermann havde taget tu-
ren fra Brønshøj: 

- Jeg ville gerne komme, 
fordi jeg elsker Amager 
Strandpark. Det er et dejligt 
sted at nyde naturen og havet 
tæt på byen. Ved at være med 
til at holde området rent, føler 
jeg, at jeg kan tage ansvar for 
et af de steder, der er vigtige 
for mig.             

bbark

Sådan ser 221 kg skrald ud! 
Med arrangørerne fra Clarion 
Hotel Copenhagen Airport, 
Cecilie Belling Thomsen og 
Ingrid Them Kjær. Foto: Clarion 
Hotel Copenhagen Airport

Masser af børn deltog i indsamling af skrald. Her er det 2.c. 
fra Kastrupgårdsskolen med deres høst. Foto: Clarion Hotel 

Copenhagen Airport.

Om World Clean Up Day

World Clean Up Day startede i Estland i 2008, hvor 50.000 mennesker del-
tog. I 2018 deltog 17 millioner frivillige fordelt på 158 lande i projektet, 
og i 2019 håber man på endnu flere deltagere. Helt præcist 5% af verdens 
befolkning.

221 kg skrald fjernet fra Amager Strand 
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- os med tøjet og de sødeste kunder

HUSK!
Stort udvalg 
i bukser og 

jeans 
Str. 34-56 
RABAT 

ved køb af 2 
par

Lunt strik 
til de kolde 

dage

Med ægte pels
1.599

Flotte dun 
frakker med 
ægte pels
2.999

Smart 
jakke
3 farver
599,95

Kjoler til alle  
lejligheder

Bliv godt klædt på!

Ørkenvandring i den gode sags tjeneste

Life & Stress  
Coach Kastrup 

 

v/ Helle Bodal Themsen

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

Jeg er certificeret Life- og StressCoach 

Jeg kan hjælpe dig:

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

                      
Ring for en uforpligtende samtale 
på: 4220 4444 

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

Nyt! Nyt!

Sinai Trail er den første langdistance vandrerute i Egypten 
Ruten kræver en stor portion viljestyrke, da der skal tilbagelægges 25 km 
om dagen blandt andet igennem ”Den farvede kløft”, som er en labyrint af 
farvede sandstensklipper der rejser sig i helt op til 40 meter. Derudover skal 
deltagerne igennem lange wadier, forbi beduinlandsbyer og de historiske 
Nawami gravsteder, og op over den lille bjergtinde Jebel Makhroom.

Rikke Klintø er i gang med at samle 
vandreudstyr til 140 km i Sinai 
ørkenen.

Rikke Klintø vandrer 140 kilometer 
gennem Egyptens Sinai ørken for 
hospitals indlagte børn

Tekst og foto: Søren Havemann

- Når man som jeg har et stort hjerte 
for at hjælpe børn, der er indlagt på 
hospitaler, støtte Legeheltene og Bør-
neulykkesfonden, synes jeg, det er 
meget værd at investere min kapital 
og fritid i at indsamle penge til dette 
gode formål, fortæller Rikke Klintø fra 
Vægterparken i Kastrup.

Mor Rikke og datter Babette begiver 
sig sidst i oktober sammen med 32 an-
dre afsted for at vandre 140 kilometer 
gennem Egyptens Sinai ørken. Turen 
starter ved Ras Shetan og slutter ved 
Wadi Kiri på vestsiden af Sinai.

De vandrer turen for at samle penge 
ind til Børneulykkesfonden og Lege-
heltene, som arbejder for at skabe ak-
tiv leg og bevægelse for indlagte børn 
i Danmark.  

Et godt formål

Rikke fortæller, at hun i hele sit liv har 

støttet mange børneprojekter, de fle-
ste internationale.

- Men jeg synes også, det er meget 
væsentligt, at vi samler ind til støtte 
for de mange danske børn, der bliver 
indlagt på vores hospitaler og hvor 
tilværelsen ofte kan være ensom med 
afsavn fra skole og kammerater.  Her 
kan Legeheltene være et stort lys-
punkt, uddyber Rikke.   

Børneulykkesfonden arbejder for 
børns ret til et liv uden livstruende 
skader og fysiske mén, men uden at 
gå på kompromis med børnenes leg, 
kreativitet og fysiske udfoldelse.  

Støt projektet

Rikke har allerede samlet mere end 
kr. 5.000 ind. Det er sket ved at skaffe 
kilometersponsorer. Det har hun gjort 
ved at oprette en Facebook side, kilo-
meterdonation.dk/Rikke Klintø. Her 
kan du yde dit bidrag. Fra 2 kr. pr. ki-
lometer gange det antal kilometer op 
til 140, som jeg vandrer. Mit mål er at 
indsamle 10.000 kr., der går ubeskåret 
til Børneulykkesfonden og initiativer 
Legeheltene.

En stor udfordring

- Jeg har aldrig prøvet at gå så lang 
en tur på kun seks dage. Jeg er i gang 
med træningen og skal nok komme i 
god form. Udstyret skal være i orden 
og jeg er stille og roligt ved at anskaf-
fe det nødvendige udstyr bl.a. til at 
ligge i telt i Sinai ørkenen. Min datter, 
der også tager med, har skaffet mig 
nogle solide vandrestøvler.
Babette og jeg glæder os til opgaven, 
at være en del af et større fællesskab 

som ønsker at hjælpe indlagte børn 
og personligt er jeg glad for en uge 
sammen med min datter, siger Rikke 
Klintø.
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Pr. pers. i dbl. vær.

1.249,-
Pris uden rejsekode 1.399,-

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

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

•  3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet 
• Fri parkering i garage

Ibis Berlin City West i Tyskland
Berlin har det hele

2 børn med rabat

Valgfri ankomst frem til 27.12.2019 samt 
1.1.-29.3.2020.Valgfri ankomst frem til 26.12.2019.

Best Western Plus Hotel am Vitalpark 
HHHH i Heiligenstadt, Midttyskland

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

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

buffet
•  1 øl, sodavand eller kaffe 

i baren ved ankomst
•  Fri entre til badelandet 

Vitalpark
• 10 % rabat på wellness- 
 behandlinger

Pr. pers. i dbl. værelse  

2.349,-
Pris uden rejsekode 2.649,-

Valgfri ankomst
frem til 17.12.2019.

Luksusliv for 
store og små 3 børn med rabat

2 nætter 899,-
4 nætter 1.599,-

2 nætter fra 649,-
4 nætter fra 1.099,-

Pr. pers. i dbl. vær.

899,-
Pris uden rejsekode1.049,-
Pristillæg 2.9-26.10: 200,-

Pr. pers. i dbl. vær.

2.049,-
Pris uden rejsekode 2.349,-

Pristillæg frem til  30.9.: 150,-

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

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

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

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

Helnan Marselis Hotel i Aarhus
Marselisborg strand

Ankomst fredage og lørdage 25.10.-21.12.2020.Ankomst søndage frem til 20.10.2019.

3 nætter 1.599,-

Pr. pers. i dbl. vær.

1.299,-
Pris uden rejsekode 1.449,-

Pristillæg frem til 24.8: 250,-

3 børn med rabat

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

Byens dramatiske fortid har dannet grobunden 
for nogle af nutidens mest fremsynede idéer og 
gør Berlin til en by, som man kan have fornøjelse 
af at opleve igen og igen.

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

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

2 børn med rabat

1 barn 0-11 år gratis 
ekskl. morgenmad.

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

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

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

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48 Husk rejsekoden: 
TAARNBYBLADET
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De Grønne pigespejdere vin-
der Dragørs Initiativpris

FORENINGSNYT

Der var stor glæde i festteltet 
på Dragør Havn, da De Grønne 
Pigespejdere løb af med Dra-
gør Kommunes Initiativpris 
2019 og de 25.000 kr., som 
fulgte med.

Prisen blev uddelt i for-
bindelse med Frivillig Fredag 
sidst i august, hvor Dragør 
Kommune hyldede de mange 
frivillige, som gør en kæmpe 
indsats til gavn for kommu-
nens borgere.

Der var i alt 12 nominerede 
til Initiativprisen – et stærkt 
felt. Men det var De Grønne 
Pigespejdere ved gruppebe-
styrelsesformand Annelise 
Holm og gruppeleder Vibeke 
Sørensen, som skulle have 
æren og årets pris. Det var 
dommerkomitéen helt enige 
om.

Nomineringen af Annelise 
Holm og Vibeke Sørensen lød 
sådan: 

- Uge efter uge giver de en 
flok piger gode oplevelser 
i et univers, hvor de gror og 
udvider troen på sig selv. Pi-
ger, der finder styrke i at være 

sammen med andre piger – 
men også piger, der lærer at 
håndtere en dolk og tænde et 
bål. De Grønne Pigespejdere i 
Dragør gør noget for det nære 
sammenhold og fællesskab i 
troppen, men giver også pi-
gerne et regionalt og globalt 
udsyn.

Komitéens fokus

De senere år har dommerko-
mitéen haft fokus på sociale 
og kulturelle initiativer, men i 
år er overvejelserne gået i en 
lidt anden retning.

- I år er vi glade for at rette 
fokus mod fællesskab i natu-
ren. Det handler om ude-liv 
og om at lære at omgås natu-
ren på en respektfuld og bæ-
redygtig måde. Det handler 
om at blive udfordret og turde 
udfordre sig selv. Og om at 
vokse med opgaven, fortalte 
borgmester i Dragør Eik Dahl 
Bidstrup.

- I dommerkomitéen støt-
ter vi meget gerne op om ini-
tiativer, der gør op med vores 
samfunds stræben mod per-

fektionisme og præstationer. 
Det er ok at fejle – for vi lærer 
og udvikler os af at fejle. Det 
er ikke altid rart at fejle. Men 
sker det i et stærkt og trygt 
fællesskab – kan der komme 
meget godt ud af det. Vi får 
tillid. Vi bliver modige. Vi vok-
ser – sammen.

- Det står De Grønne Pige-
spejdere for – på fornemste 
vis – og derfor har de fortjent 
initiativprisen 2019, sluttede 
Eik Dahl Bidstrup.

Annelise Holm har gennem 
mange år også været kasserer 
i Tårnby Forenings Råd og har 
været rådgiver hos Pigespej-
derne i Tårnby.

Da De Grønne Pigespejdere i Dragør fik Dragør Kommunes 
Initiativpris, var der smil over hele linjen. Prisen blev uddelt på 
Frivillig Fredag sidst på sommeren.  © FOTO: Dragør Kommune

Tårnby’er får pris i Dragør

Fakta om Dragør 
Kommunes 
Initiativpris
Prisen gives til en initia-
tivrig borger, virksomhed, 
institution eller forening i 
Dragør Kommune, der har 
ydet en særligt bemærkel-
sesværdig indsats for at 
fastholde og styrke fælles-
skabet i Dragør Kommune 
til gavn for kommunens 
borgere.

De Grønne Pigespejdere ved gruppebestyrelsesformand Annelise Holm (th.) og gruppeleder Vibeke 
Sørensen fik Dragør Kommunes Initiativpris 2019. Her ses de ved prisuddelingen sammen 
med Claus Dehn-Christoffersen, medlem af dommerkomitéen og filialdirektør i Danske Bank, 
Tårnby (sponsor) og Dragørs borgmester Eik Dahl Bidstrup. © FOTO: Dragør Kommune

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.

Vi byder ny kollega, statsautoriseret fodterapeut Camilla Dehn
Velkommen i klinikken fra den 1. oktober 2019

Rekorder på 
Broen
Flere trafikrekorder blev slået den-
ne sommer. Ca. 857.500 køretøjer 
passerede broen i juli, den højeste 
månedstrafik på forbindelsen.

Og 20. juli passerede 32.100 kø-
retøjer, en trafikrekord for ét døgn.

- Trafikrekorderne vidner om inte-
ressen for at køre til Sverige; vi tror, 
at flere vælger at holde ferie i nær-
områderne, siger Göran Olofsson, 
leverancedirektør hos Øresunds-
bron. 

Sommeren er en intensiv trafik-
periode, som markerer sig i juli må-
ned. Døgnrekorden fra 20. juli har 
100 flere køretøjer, end den seneste 
rekord fra 22. juli 2017.

Antallet af Club BroPas-kunder 
var cirka 547.000 ved udgangen af 
august - også en rekord.

tsp
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Balletdansere og jonglører gav en opvisning, der viste noget af alt det, 
sæbebobler kan, og de havde hallens fulde opmærksomhed. 

Lufthavnens udvidelser
- kom og bliv klogere

Alle er velkommen  
torsdag den 3. oktober

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

2500 skoleelever i Tårnby 
Kommune udforskede van-
dets hemmeligheder

© Michael Oxfelt,  
Amager Fotoklub.

Den nationale Naturviden-
skabsfestival satte i år fokus 

på grundlaget for alt liv på 
Jorden – vand. Målet er at 
give eleverne smag for natur-
videnskab.

Eleverne i Tårnby Kom-
mune tog i uge 39 de natur-
videnskabelige dykkerbriller 
på for at blive klogere på van-

dets mange hemmeligheder, 
muligheder og udfordringer. 
Gymnasieelever og 2500 sko-
leelever fra hele kommunen 
deltog i løbet af ugen i festi-
valen - fra 0. klasse til 3.g. 

Blandt festivalaktiviteterne 
var et forrygende sæbebob-
leshow for kommunens 0.-3. 
klasses elever i Amagerhallen. 
Efter showet blev eleverne 
sendt tilbage på skolebænken 
udstyret med en forsøgskuf-
fert, der blandt andet inde-
holdt et sæbeboblekit. Her 

skal eleverne eksperimentere 
og undersøge sæbeboblernes 
kemi og fysik og i det hele ta-
get blive klogere på videnska-
ben bag sæbebobler.

Og forsøgskufferten skal 
hjælpe eleverne med at bru-
ge en naturvidenskabelig ar-
bejdsmetode i praksis. 

- Festivalen giver eleverne 
tid til og mulighed for at 
fordybe sig. De kommer ud 
af lokalerne for at udforske 
verden omkring dem, gå nye 
veje og bruge naturvidenskab 
til at udvikle løsninger på 
ægte problemer, der findes i 
virkeligheden – vi ved, at det 
motiverer dem, fortæller pro-

gramleder for den nationale 
Naturvidenskabsfestival, Per-
nille Vils Rasmussen.

Udforske, forstå, forandre

Tårnby Kommune havde til 
sæbebobleshowet søgt om 
og fået bevilget penge til ind-
køb af blandt andet lysbord, 
røgmaskine, forsøgskufferter, 
elektrikerledning, sugerør, 
snor, clips og balloner. Projek-
tet har fået i alt 11.500 kr. til 
indkøbene. Beløbet kommer 
fra Naturvidenskabsfestivals 
Uddelingspulje, støttet af 
Carlsbergs Mindelegat, der i 
år støtter festivalen med godt 
1 mio.kr.                         bbark

Formålet med sæbebobleshowet var at skabe begejstring 
hos eleverne og motivere dem til at lære mere om de magiske 
bobler.

Allerede under showet fik 
eleverne mulighed for selv 
at udforske sæbeboblernes 
anatomi. Bagefter blev 
de sendt hjem for at 
eksperimentere yderligere. 

Hvad sæbebobler kan fortælle
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TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

KOM TIL BORGERMØDE OG MØD DIT 
LOKALE POLITI  
Københavns Politi og Tårnby Kommune afholder den 9. oktober borgermøde 
på Rådhuset. 

På borgermødet vil der være fokus på Københavns Politi/Amager Nærpolitis indsatser 
i Tårnby.

Vi skal høre om tryghed i lokalsamfundet, funktionen ”Din Betjent”, politiets 
tilstedeværelse og andre aktuelle emner. Der vil også blive præsenteret forskellige 
statistikker fra Tårnby. 

Den 9. oktober kan du bl.a. møde borgmester Allan S. Andersen, politidirektør 
Anne Tønnes og en række andre repræsentanter fra politiet. 

Der vil selvfølgelig være lejlighed til at stille spørgsmål om emner, som optager 
borgerne lige nu. 

Borgermødet bliver afholdt onsdag den 9. oktober 2019 fra kl. 17.00 til 18.30 
i Rådhushallen, Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.

Der bliver budt på vand og sodavand.

Tilmelding er ikke nødvendig. 

Vi glæder os til at se mange interesserede Tårnby-borgere. 

KØBENHAVNS POLITI OG TÅRNBY KOMMUNE

Borgmester Allan S. Andersen Politidirektør Anne Tønnes

Tårnby Bladet har tidligere 
(TB april 2019) beskrevet 
NCC’s underjordiske arbejde 
på Kgs. Nytorv. Nu er arbej-
det færdigt

Efter 2½ års arbejde over og 
– ikke mindst – under jorden 
har NCC Civil Engineering 
afleveret den transfertun-
nel, der forbinder den gamle 
del af metroen med den nye 
Cityring på/under Kongens 
Nytorv.

Det har været en kompakt 
byggeplads midt i byen med 
Det Kongelige Teater og Ma-
gasin, som har været omdrej-

ningspunktet for støbningen 
af den tunnel, der skal føre 
metropassagererne til og fra 
de to metrolinjer. Med pas-
sagerer fra både den eksi-
sterende og de nye linjer, vil 
metrostationen på Kgs. Ny-
torv være blandt Københavns 
mest travle metrostationer, 
kun overgået af Hovedbane-
gården og Nørreport.

- Vi er super stolte af at 
have været med til at bygge 
en vigtig brik i den Køben-
havnske infrastruktur, siger 
senior projektchef Christian 
Foshammer fra NCC.

Projekt godt i mål

Projektet er en hovedentre-
prise, hvor NCC har stået for 
alt fra jordarbejder og beton 
over oversvømmelsesdøre og 
branddøre til el-arbejder, gul-
ve, lofter og vægbeklædnin-
ger samt glas og stål til den 
elevator, der er blevet instal-
leret som noget af det sidste 
før aflevering af opgaven til 

Metroselskabet.
Hele vejen gennem projek-

tet har den eksisterende me-
trostation været i drift, så en 
væsentlig opgave har handlet 
om at tilrettelægge arbejdet 
på en sådan måde, at passa-
gererne stadig kunne komme 
til og fra stationen. 

Dog har passagererne måt-
tet undvære den ene at de to 
elevatorer som førte ned til 
den gamle station. Den blev 
simpelthen skåret over og 
midterdelen sat i depot, men 
nu er den ”amputerede” del 
sat på plads igen.

I artiklen i Tårnby Bla-
det i april fortalte Christian 
Foshammer, hvordan digitale 

værktøjer og en detaljeret 
3D-model i skotøjsæske stør-
relse har spillet en væsentlig 
rolle i at forklare medarbej-
derne og de firmaer, som ar-
bejdede med andre dele af 
projektet om ørerne på NCC’s 
folk, om det endelige resultat.

- Modellen har hjulpet os 
til at forudse udfordringer 
tids nok til, at det har været 
muligt at navigere udenom, 
fortalte Christian Foshammer 
dengang.

spanger

PS: April-udgaven af Tårnby 
Bladet findes på www.
taarnbybladet.dk side 20-
21. under fanebladet Arkivet.

Det grønne felt angiver 
det underjordiske område, 
hvor NCC har bygget 
overgangstunnelen mellem ny 
og gammel metrostation.
Den røde plet viser elevatoren, 
som har været skåret over.

Metro transfertunnel leveret på dato

33 buslinjer skal tilpasses, 
så de passer godt sammen 
med nye og eksisterende 
metrolinjer og tog

Når Metrocityringen åbner, 
skal busserne bindes tæt 
sammen med nye og eksiste-
rende metrolinjer, bus og tog. 

For mange vil det betyde 
nye og hurtigere måder at 
komme rundt på, fordi man 
kan bruge metroen på hele el-
ler dele af rejsen.

Det nye busnet hedder Nyt 
Bynet og åbner 13. oktober, 
som er første søndag i ef-

terårsferien - 14 dage efter, 
at Cityringen åbner. På den 
måde får passagererne tid til 
at vænne sig til den nye City-
ring (M3), inden ændringerne 
i busdriften træder i kraft.

For at give alle mulighed 
for at være godt forberedt til 
Cityringen og Nyt Bynet kan 
man allerede nu tjekke sin 
nye rejse på rejseplanen.dk 
eller i Rejsplan Appen. Da Nyt 
Bynet åbner 13. oktober, skal 
man derfor blot søge på en 
rejse efter 13. oktober.  

tsp

Der var engang en skærmtrold, der hed Hugo og optrådte i 
TV2’s Eleva2ren. Han spurgte ivrigt mems han bankede på 
skærmen  ”Hvor skal vi hen do?”
Passagerer, der skal med det offentligt efter lørdag 12. 
oktober kan undgå at stå i Hugo’s situation ved at teste deres 
rejse på rejseplanen.dk Foto: Movia.

Når Bynet åbner
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… men Dansk Flygtninge-
hjælp søger indsamlere i 
hele Tårnby! 

Af Michael Pedersen, 
Foreningernes Fælleskontor

Gennem flere år har Forenin-
gernes Fælleskontor stået for 
det organisatoriske i indsam-
lingen for Dansk Flygtninge-
hjælp. Det gør de igen søndag 
3. november

Første søndag i november 
går indsamlere på gaden i 
hele landet til gavn for Dansk 
Flygtningehjælp. Og hvis du 
donerer 218 kr. kan Dansk 
Flygtningehjælp give en fa-
milie på flugt det nødvendige 
udstyr til at bygge et midlerti-
digt hjem. 

Nu leder Dansk Flygtninge-
hjælp med lys og lygte efter 
indsamlere i Tårnby. 

- Dansk Flygtningehjælp 
og jeg opfordrer indbyggere 
i Kastrup, Tårnby og på Vesta-
mager til at samle ind for os 
søndag 3. november. Som 
indsamler gør du en forskel 
for nogle af verdens mest ud-
satte mennesker på flugt, for-
tæller Michael Pedersen, der 
er indsamlingskoordinator og 
sekretær på Foreningernes 
Fælleskontoret. 

Pengene fra årets lands-
indsamling vil blive brugt til 
at hjælpe mennesker på flugt 
ude i verdens brændpunkter. 
De gør det muligt for Dansk 
Flygtningehjælp at sætte hur-
tigt ind, når katastrofen ram-
mer et nyt sted, og mennesker 
akut får brug for hjælp. 

- Vores arbejde verden over 
hjælper hver dag tusindvis af 
mennesker med at overleve 

et liv på flugt. Men vi har brug 
for frivillige, der vil bruge 
cirka tre timer på at samle ind 
med os, siger Michael Peder-
sen. 

Giv flygtninge et hjem

I år samler Dansk Flygtninge-
hjælp ind til at give menne-
sker på flugt tag over hove-
det. For alle mennesker har 
brug for et hjem. Uanset om 
det består af mursten, plastik, 
ler, blik eller bambus, har alle 
mennesker brug for et hjem 
for at overleve. 

Det gælder i verdens stør-
ste flygtningelejr i Bangla-
desh, hvor næsten én million 
mennesker lige nu er stuvet 
sammen under usle forhold. 
Det gælder i Yemen, hvor sul-
ten truer 10 millioner men-
nesker på livet. Og det gælder 

for millioner af syrere, der 
fortsat er tvunget på flugt fra 
krigens ødelæggelser i enten 
deres eget land eller til et af 
nabolandene. 

Kom nu med

Dansk Flygtningehjælp sam-
ler ind søndag 3. november, 
og du kan melde dig som ind-
samler på tlf. 3373 5111 el-
ler www.flygtning.dk. Du kan 
også allerede støtte Dansk 
Flygtningehjælp på Mobile-

pay nummeret 800055.

Foreningernes Fælleskon-
tor er servicekontor for Ka-
strup Tårnby IdrætsSammen-
slutning og Foreningernes 
Fælles Råd. Tårnby Kommune 
lægger lokaler til samt giver 
et aktivitetsbeløb, som kon-
tortet kan ansætte en sekre-
tær og udøve praktisk service 
for foreninger i Tårnby.

tsp

Info

For 218 kr. kan Dansk 
Flygtningehjælp give en 
familie på flugt alt det 
nødvendige udstyr til 
at bygge et midlertidigt 
hjem. Det drejer sig 
om reb, stålwire, 
bambusstænger samt en 
presenning. 

En rohingya-far bærer sit barn, 
mens de krydser grænsen til 
Bangladesh fra Myanmar. 
Omkring én million rohingyaer 
er flygtet til Bangladesh, siden 
konflikten begyndte i 2017. 
Foto: K M Asad/LightRocket via 
Getty Images.

Foreninger går forrest …

Sådan fungerer det 

Dansk Flygtningehjælp 
samler ind søndag 3. no-
vember, og du kan tilmel-
de dig på tlf. 3373 5111 
eller www.flygtning.dk. 

Rent praktisk møder 
man op på Tårnby Skole fra 
kl. 10.00-12.00 og henter 
sin raslebøsse og vælger 
en rute, og man mødes 
så samme sted igen kl. 
13.00-15.00, hvor pen-
gene tælles op og man får 
med det samme et resultat 
- samt et fint diplom til kø-
leskabet - med hjem.  

Så tag børnene under 
armen og kom ud og få 
lidt frisk luft i kombination 
med en god oplevelse. 

Tekst og tegning:  
Ninna Feldvoss

Det er vel alment kendt, at 
Jakob Fortling har haft stor 
betydning for Kastrups udvik-
ling og dermed Tårnby Kom-
munes. Men det ville være 
uretfærdigt at forbigå andre 
personer, der har brugt deres 
liv på at tjene det lokale sam-
fund.

En sådan person var Lam-
bert Daniel Bruun. Hans virke 
faldt efter Jakob Fortlings. 
Han var præst i Tårnby Kirke 
i henved 50 år! nemlig fra 
1791 og frem til sin død som 
næsten affældig olding. 

En præst var dengang an-
svarlig for både skoleområdet 
og fattigvæsenet. Dertil kom 
først og fremmest gudstjene-
ster og kirkebøger, så Bruun 
var godt inde i indbyggernes 
liv og færden og tog med ild-
hu vare på deres ve og vel. 

Præsten skulle tillige dyrke 
sin jord for at have et leve-
brød. Præstegården var nem-

lig en avlsgård, men meget 
af jorden, der på Bruuns tid 
omfattede mere end 100tdr. 
land, var dog bortforpagtet. I 
dag ligger eksempelvis Tårn-
by stadion på noget af jorden.

Bruun underviste i perioder 
selv og holdt pligtopfyldende 
opsyn med undervisningen i 

sognets syv landsbyskoler. Vi 
kan erfare meget om datidens 
skoleforhold - og samfunds-
forhold i øvrigt - ved at læse 
hans rapporter derom, de så-
kaldte visitatsbøger.

Efter en omfattende brand 
i Tårnby var præsteboligen 
brændt ned, og Bruun måtte 

i 1791 for egen regning op-
føre en ny, hvor en del af byg-
ningsmaterialet stammede 
fra det nedbrudte Hørsholm 
Slot. Byggeriet kostede ham 
den uhyrlige sum af 2000 
rigsdaler. En sten over hoved-
døren bærer næppe læsbart 
hans navn. 

Præstegården i streg Pulje til idræt for 
børn og unge 
Med 0,50 kr. pr. indbygger 
om året støtter Tårnby Kom-
mune økonomisk den fælles 
kommunale idrætspulje, som 
skal formidle idrætsaktivite-
ter og tiltag for børn og unge 
med særlige behov.

15 kommuner i Hoved-
stadsområdet står bag initia-
tivet, som blev søsat i 2006. 
Den Fælleskommunale Han-
dicap Idrætspulje giver øko-
nomisk støtte til oprettelse 
af nye idrætstilbud for børn 
og unge med funktionsned-
sættelse. Aktiviteterne kan 
oprettes på tværs af kom-
munegrænserne. Støtten 
bliver givet med henblik på, 
at flere børn og unge under 
25 år kan komme til at dyrke 
deres idræt i almindelige 
idrætsforeninger.

Idrætspuljen er organisa-
torisk en del af netværk for 
Kultur- og Fritidschefer i Re-
gion Hovedstaden.

Kilde: www.taarnby.dk
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Loppemarked og tombola udskiftet 
med kunst og café

Af John Lyck,  
Lions Klub Kastrup-Tårnby 

Lions Kastrup-Tårnby havde i mange 
år holdt deres Lions dag på Bording-
hus, med cafe, tombola og stort lop-
pemarked.

I erkendelse af, at konkurrencen på 
loppemarkeder var blevet for stor, be-
sluttede de at prøve noget nyt; nemlig 
et Kunsthåndværkermarked, der blev 
holdt sidste lørdag i august i haven 
hos Bordinghus.

Det var lykkedes at få 25 spænden-
de kunsthåndværkere, repræsente-
rende et bredt program inden for ke-
ramik, malerier, smykker, træarbejde, 
kunstkort, gobeliner mm til at stå i 

teltene og dagen igennem strømmede 
det til med nysgerrige kunder.

Alle var enige i, at det var en suc-
ces, ikke kun på grund af det gode 
vejr men også på grund af de mange 
spændende arbejder fra kunsthånd-
værkerne og de smukke og hyggelige 
omgivelser. 

At ideen var god, vidner de mange 
tilkendegivelser fra deltagerne om og 
Lions er opfordret til at gentage suc-
cesen til næste år.

De mange besøgende var også flit-
tige kunder i cafeen, tombolaen og 
”second hand”-tøjshoppen, og en stor 
del af dagens overskud indgår i Lions 
Danmarks donation til ø-staten Ba-
hama i Caribien, der nu ligger i ruiner.

Billede fra et af de velbesøgte telte i Bordinghus’ have da ”løverne” holdt 
kunstmarked .

Lionsdag i 
kunsthåndværkets tegn

Indendørs loppemarked
Tårnby Håndbold Klub holder stort 
indendørs loppemarked i Travbane-
hallen, Løjtegårdsvej 64, lørdag 28. 
september kl. 10 - 15 med omkring 
60 stande med billeder, smykker, le-
getøj, køkkenudstyr, tøj til store og 
små. 

Find julegaven til svigermor eller 
pakkegaverne til ungerne. Cafeen 
har åbent, så man kan købe en kop 
kaffe og hjemmebagt kage, mens 
man kigger. 

Hotel skifter navn
Hotelgruppen 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. 

- Det er en eftertragtet lokation 
med den voksende lufthavn lige om 
hjørnet. Der er stort potentiale i ho-
tellet, og vi glæder os meget over, 
at det bliver en del af Best Western, 
siger Søren Nystrøm, Country Mana-
ger hos Best Western Hotels & Re-
sorts i Danmark.
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Det lokale el-firma Elimar A/S og 
TS-gruppen monterer over 300 hjer-
testartere i Danmark

Ved Hjerteforeningens landsuddelin-
gen ”Gå dig til en hjertestarter” er der 
uddelt mere end 300 hjertestartere til 
opstilling i hele landet. 

Installatører i TS-gruppen er i gang 
med at montere de mere end 300 
hjertestartere over hele landet og for-
venter at alle hjertestartere er monte-
ret hen over sommeren. Alle hjerte-
startere er monteret i et varmeskab og 
er let tilgængelige for offentligheden. 

I den forbindelse har Elimar A/S og 
TS-gruppen doneret over 300.000 kr. 
som bliver brugt til montering af hjer-
testarterne.

10 hjertestartere er indtil nu blevet 
monteret i blandt andet Kastrup, Dra-
gør, København S og Frederiksberg og 
Jesper Elimar Petersen, indehaver af 
Elimar A/S i Kastrup, glæder sig over 
at give noget til området i og rundt om 
København.

- Det er vigtigt, at der hænger hjer-
testartere mange steder – det er med 
til at redde liv, og det specielle ved 
Hjerteforenings Landsuddeling er, at 
det var frivillige, som brugte en søn-
dag i april til at samle ind til en hjer-
testarter. Det er et projekt vi rigtig 

gerne vil støtte, derfor har vi doneret 
monteringen af alle hjertestartere her 
i området, fortæller Jesper Elimar.

- Sammen kan vi gøre en forskel og 
jeg er stolt over at være i TS-gruppen, 
hvor vi sammen sætter hjertestartere 
op alle steder i landet. 

TS-gruppen, en frivillig landsdæk-
kende kæde med mere end 60 lokale 
el-installatør virksomheder.               tsp                

Om hjertestartere
- 4.000 danskere bliver årligt ramt 
af hjertestop uden for hospital – 
det svarer til ca. 11 mennesker om 
dagen. Én overlever.
- Sandsynligheden for at overleve 
et hjertestop kan være op til 50-
70 procent, hvis der bliver stødt 
med en hjertestarter inden for 3-5 
minutter efter hjertestoppet.

Kilde: Hjerteforeningen

Hjertestarter med  
lokal hjælp

46 blev snuppet med 
mobil i hånd
Der er i løbet af det første døgn med 
strammere regler blevet givet 46 klip 
i kørekortet til bilister i TV 2 Lorrys 
sendeområde. Bilisterne holdt deres 
mobiltelefon i hånden, mens de sad 
bag rattet, oplyser TV2 Lorry. 

Siden årsskiftet har det skullet ko-

ste et klip i kørekortet at bruge hånd-
holdt telefon i bilen - men først midt 
i september var politiet klar til at 
håndhæve de strammere regler.

Det højeste antal klip blev givet i 
Københavns Politis politikreds (in-
klusiv Tårnby), hvor i alt 25 klip blev 
uddelt sammen med en bøde på 
2.000 kroner heraf 500 kroner til of-
ferfonden.

Genbrugsbutik søger 
frivillige
Red Barnets genbrugsbutik i Holm-
bladsgade vokser. Derfor søger butik-
ken flere frivillige til 4 timers vagter 
på hverdage mellem 13.45 og 17.45. 
Kan du på et andet tidspunkt, så prøv 
at kontakte os alligevel.

Butikken sorterer, klargør og sæl-

ger børnetøj, legetøj og udstyr og 
overskuddet af salget går ubeskåret 
til udsatte børn på Amager, i Danmark 
og i resten af Verden.

tsp

Den alternative Miljøpris 
er på 3Fs kongres i Aalborg 
blevet tildelt Janne Hansen, 
der er sagsbehandler i 3F 
Kastrup 

- Du er et fyrtårn blandt 
mange dygtige arbejdsmiljø-
repræsentanter, sagde Mads 
Andersen, formand for indu-
strigruppen i 3F, ved prisover-
rækkelsen. 

Han fremhævede blandt 
andet Janne Hansens enga-
gement og vilje til altid at gå 
skridtet videre i kampen for 
det gode arbejdsmiljø samt 
hendes brede netværk blandt 
både medlemmer, arbejdsgi-
vere, i Arbejdstilsynet og i for-
skerverdenen. Janne Hansen 
har eksempelvis deltaget i 
samarbejdsprojekter med Ar-

bejdsmedicinsk Klinik, Insti-
tut for Folkesundhed og Det 
nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø om træk og 
løft, rengøringsfolk og skral-
demænds arbejdsmiljø samt 
ultrafine partikler i udstød-
ningen fra flymotorer.

 
Industrigruppens formand 

nævnte også Janne Hansens 
principsejr over en virksom-
hed, der forsøgte at bruge 
de nye GDPR-regler til at 
vanskeliggøre arbejdsmiljø-
repræsentantens forebyg-
gende indsats. Men sagen 
blev indbragt for Arbejds- og 
Datatilsynet, som slog fast, 
at man i det forebyggende 
arbejde skal have adgang til 
virksomhedens anmeldelse 
af arbejdsulykker.

 
Miljøprisen tildeles for en 

særlig indsats for at forbedre 
arbejdsmiljøet eller medvir-
ken til at afdække arbejdsmil-
jøproblemer. 

 

Pris til fyrtårn for bedre arbejdsmiljø
 

Prisen er stiftet af overlæge, arbejdsmediciner Per 
Gregersen og det tidligere SiD, som ved en fusion med KAD 
etablerede 3F fra 1. januar 2005. Fondens midler stammer 
fra en erstatning, som olieindustrien blev dømt til at betale 
til Per Gregersen.

Prisoverrækkelsen fandt sted 24. september på 3Fs femte 
ordinære kongres i Aalborg Kongres & Kultur Center, hvor 

en fyldt sal med 729 delegerede hyldede Janne Hansen med 
stående klapsalver. 
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Podcastserie om Amagers 
historie fra istiden frem til 
i dag

Podcastserien ’Stemmer fra 
Amar’ beskriver Amagers hi-
storie fra tilblivelsen efter 
sidste istid for 14.000 år si-
den, over hollændernes an-
komst i 1500-tallet, jødernes 
flugt under 2. Verdenskrig og 
frem til i dag. 

Serien er lavet af en lokal 
historiker og journalist, der 
var træt af fortællingen om 
lorteøen og giver et hurtigt 
indblik i øens begivenheds-
rige historie. 

Der sker så meget på Ama-
ger. Det gjorde der også før i 
tiden. I dag er det områdefor-
nyelse, Ny Amagerbrogade, 
nybyggerier, tilflyttere med 
ressourcer og en langsom 
indtagelse af øens gamle in-
dustriområder til boliger og 
kultur. Lufthavnen har vokse-
værk og Dragør indtages af 
velhavende liebhavere. 

Før i tiden var det jagten 
på rensdyr, dyrkningen af 
den frugtbare muldjord eller 
kampen om at være kongens 
amagere. Historierne er man-
ge på den tættest beboede ø 
i Danmark. 

Den nye podcastserie 
Stemmer fra Amar ser nær-
mere på Amager som ø og 
som historisk område. Serien 
er lavet af historiker, journa-

list og lokalbeboer Majken 
Astrup, som havde en ambi-
tion om at lave ti afsnit, der 
gav et hurtigt og spændende 
indblik i øen og beboernes 
historie. Og modarbejdede 
lorteøens image.

En personlig fortælling

I 2013 flyttede Majken Astrup 
med sin kæreste og to børn 
fra Frederiksberg til Amager. 
Hun anede intet om øen før 
hun flyttede hertil, men blev 
hurtigt optaget af øens mar-
kante historie. Ikke mindst 
fordi hun oplevede en meget 
håndgribelig modstand mod 
øen. 

- Da jeg flyttede herud op-
levede jeg, at folk ikke helt 
vidste, om de skulle lykønske 
mig med mit nye hjem, for 
Amager mente de jo ikke var 
særlig ophidsende. Nærmest 
lidt grim og kedelig. Provin-
siel. 

- Det pirrede min nysger-
righed og jeg begyndte at 
læse op på øens historie. Ikke 
mindst hele fortællingen om 
lorteøen, forklarer Majken 
Astrup.

Hun indså, at Amager var 
meget mere end sit omdøm-
me og besluttede sig for at 
fortælle øens historie på sin 
egen måde: som en personlig 
historiefortælling. 

- Amager er en kontrast-
fyldt ø med storstilede byg-

geprojekter og spændende 
eksperimenter op igennem 
historien. Jeg blev paf over 
de mange skift og ændringer, 
øen har været udsat for. 

- Men jeg savnede den 
nemme og fortællende ind-
gang til øens historie og 
tænkte, at en podcast måske 
var løsningen. Jeg lytter selv 
meget til podcasts og elsker 
den personlige og ofte fabu-
lerende stil, fortæller Majken 
Astrup.

Mange oplevelser

Også projektets fotograf, Rik-
ke Colburn er bidt af øen. Hun 
har boet på Amager med sin 
kone og søn siden 2006, først 
i øst og nu i vest. 

- Jeg flyttede hertil uden 
at kende Amager. Det var lej-
ligheden, jeg forelskede mig 
i, men der gik ikke længe, før 
jeg faldt pladask for den sær-
lige stemning, der er på Ama-
ger, forklarer hun. 

- Amager har meget forskel-
lige områder. Der er gårde og 
landsbyidyl, en historisk fi-
skerby, tætbebyggede områ-
der med højhuse, store grøn-
ne naturområder, strande, 
havne og en lufthavn. Der er 
meget at gå på opdagelse i, og 
jeg bliver stadig ved med at 
finde nye, spændende steder. 

spanger

Oversigt over afsnit

1. Oktober,1. Afsnit, Skabelsen
15. Oktober, 2. afsnit, Sild & Søfart
29. Oktober, 3. afsnit, Tilflytterne
12. November, 4. afsnit, Svenskerne Kommer!
26. November, 5. afsnit, Lorteøen
10. December, 6. afsnit, Nye arbejdspladser
7. Januar, 7. afsnit, Kunst på Amager
21. Januar, 8. afsnit, Forbindelser
4. Februar,  9. afsnit, Boliger, boliger og boliger
18. Februar, 10. afsnit, Den Grønne Ø

Fotografen Rikke Colburn har taget en række stemings billeder til serien. Billeder og billedtekster kan findes https://www.dropbox.com/sh/6te1ktrgeqfag84/
AABqKa2vJ3fpK2MOIgEBYNoUa?dl=0  - en adresse du nemmest snupper fra artiklen på Tårnby Bladets hjemmeside

Træt af Lorteøen - Amager er noget mere

Fakta om Stemmer fra Amar: 
Lancering af podcasten finder sted på Tårnby Hovedbiblio-
tek tirsdag d. 1. oktober kl. 16-17.

Stemmer fra Amar udkommer første gang tirsdag 1. ok-
tober og efterfølgende hver 14. dag. Serien kan findes på 
Itunes og Soundcloud, samt på www.astrup.media. 

Projektet er støttet af Amager Øst  Lokaludvalg, Amager 
Vest Lokaludvalg, Tårnby Kommune, Dragør Kommune 
og Amager Museum. 
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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.

Roman, der i sin form og 
tematik kan minde om TV-
serien Lærkevej

Boganmeldelse af  
Tina Grip Larsen

Hugo Rasmussen er 79 år og 
enkemand. Han bor på den 
lille villavej Morbærvej på en 
dansk ferieø. Hugo går 
meget op i sin have, 
især at hans hæk står 
flot velpasset og grøn. 
Hækken er hans mur 
mod verden udenfor, 
den beskytter ham mod 
hans naboer. Trods mas-
siv tørke og vandingsfor-
bud, så får hækken dagligt 
godt med vand.

Hugo er en herre, som gør 
hvad han vil og siger, hvad der 
passer ham. Han bliver derfor 
hurtigt uvenner med andre. 
Hugo har ikke det store socia-
le netværk. Hans kone er død 

og hans to sønner bor langt 
væk og kommer sjældent på 
besøg. Hugos eneste venner 
er den psykisk syge Allan og 
kioskejeren Emre.

På Morbærvej bor der man-
ge forskellige mennesker, 
bla. den fede familie ”danske 
bank”, det lesbiske par og po-

litikeren Iben Høj. Hugo 
har en mening om dem 
alle; de irriterer ham. 
Han vil bare helst pas-
se sig selv, men kan 
ikke lade være med 
at blande sig i alt. 
En dag er der vej-

fest. Hugo gider ikke rig-
tig, men for godt naboskabs 
skyld overtaler han Allan til, 
at de skal gå med. Hvis de 
bare tager rigeligt med øl og 
sprut med, så skal det nok 
gå. Aftenen forløber som al-
tid, Hugo får provokeret alle i 
selskabet og de bliver sure på 

ham. Hugo og Allan går der-
for hjem før alle andre. Da-
gen efter er Allan væk. Hugo 
leder efter ham allevegne, 
men væk er han. Allan bliver 
fundet hængende i et træ i 
afdøde fru Madsens have. Po-
litiet mener, at der er tale om 
mord, at Allan er dræbt af en 
overdosis og hængt op. 

Hvem har dræbt Allan, er 
det en fra festen, som har 
gjort det?

Min mening om bogen:

Bogen beskriver begivenhe-
der, som virkelig er sket in-
denfor det sidste år, blandt 
andet det thailandske fod-
boldhold, som blev fanget 
i en oversvømmet grotte, 
sommerens tørke og folke-
tingsvalget, hvilket giver en 
følelse af genkendelighed. 
Bogen handler om ting, som 
vi alle kender, om naboslad-

der, skænderier og om, at man 
gerne vil passe sig selv, men 
alligevel bliver rodet ind i 
noget. Handlingen udspiller 
sig på en lille villavej, som 
kunne være min. Jeg kunne 
genkende tingene, det var 
som at sidde i sin egen 
have eller kigge ud ad eget 
vindue. Jeg tænkte mere 
end én gang, har forfatte-
ren været på besøg i mit 
nabolag, da han søgte 
inspiration til bogen.

Er du til nabosladder og 
familien ”Danmark”, så er bo-
gen helt sikkert noget for dig. 

Michael Pedersen, 
(1974) har arbejdet som 
gymnasielærer siden 2006 
i fagene dansk, filosofi 
og oldtidskundskab. Før 
dette underviste han på 
musikskole.
Michael Pedersen har 

tidligere 
udgivet tre 
romaner (2007, 2008, 
2018) og en filosofisk bog 
om Søren Kierkegaard 
(2013).
 TØRKE, Forlaget 
Brændpunkt. Bogen kan 
også købes som e-bog.

Tørke kigger ind ad dit vindue

Valget, skrevet af Sarah 
Engell, rusker op i læseren 
og sætter tankerne i gang

Boganmeldelse af Tina Grip 
Larsen

17-årige Xenia Bang er ny-
udnævnt ungdomsformand i 
Etisk Ungdom. Xenia er ikke 
kun aktiv i politik, hun er også 
i Røde Kors og går i gymnasi-
et. Hun arbejder som frivillig 
i Røde Kors’ ”tryghedszonen” 
hvor syriske flygtninge kan 
henvende sig og få 
hjælp og vejledning. 

En dag bliver en 
lille pige bragt ind i 
”tryghedszonen”, da 
hun er blevet fundet 
sovende i et tog på 
vej til Sverige. Den lille 
pige er meget syg og Xenias 
gode hjerte ønsker at hjælpe 
hende. En mand har set den 
lille pige og påstår, at han er 
pigens onkel og forlanger at 
få hende udleveret. Men Xe-
nia vil ikke aflevere hende og 
stikker derfor af med hende. 
Hun gemmer hende hjemme 
hos sig selv, i sine forældres 
hus. 

Her passer Xenia den syge 
pige, sørger for at hun kom-
mer i bad, får rent tøj på og 
noget at spise. Pigen bliver 
langsomt mere rask. Folkene 
i ”tryghedszonen” finder dag 
for dag ud af mere om hende. 
De finder ud af, at hun hedder 
Lilas, at hun er flygtet sam-
men med sin storesøster og at 
hendes forældre og bedste-

mor er blevet tilbage i Syrien. 
Samtidigt med at Xenia 

passer Lilas, skal hun passe 
sin politiske karriere som kø-
rer derudad. Som ny formand 
har hun masser at se til, især 
med at overbevise vælgerne 
om, at hun var det rette valg 
til posten. At gemme og huse 
en ulovlig flygtning samtidigt 
med, at man skal passe sin 
skole og sine politiske opga-
ver, det er ikke nemt og det 
finder Xenia hurtigt ud af. 

For en nabo finder ud af, at 
Xenia gemmer en ildegal 
flygtning og han sladrer 

til pressen. Xenia kom-
mer på forsiden af alle 
aviser. 

Hvad skal hun gøre? 
Studiegruppen i gymna-

siet presser på, for at de kan 
få lavet deres opgave færdig. 
Partiet er i oprør, fordi hun 
ulovligt gemmer den lille pige 
og forlanger, at hun afleverer 
hende til myndighederne og 
passer sine pligter som for-
mand. Og så har hun jo lovet 
at hjælpe den lille pige med 
at blive genforenet med sin 
søster. Xenia må tage et valg. 

Min mening om bogen 

Bogen sætter ens tanker i 
gang, for hvad ville man selv 
gøre, hvis man stod i den si-
tuation. Ville man hjælpe 
et andet menneske, uanset 
eventuelle omkostninger, el-
ler ville man gøre samfunds-
mæssige ”det rigtige”? Jeg 
ved i hvert fald godt, hvad jeg 

ville gøre! Bogen igennem er 
Xenias politiske overbevis-
ning meget tydelig, hvilken 
jeg ikke deler. Så jeg blev fak-
tisk en smule provokeret af at 
læse bogen, hvilket ikke kun 
er negativt. 

Måske finder du en ny side 
af dig selv eller får rusket op 
i dig selv og dine holdninger. 

Valget af af Sarah Engell.

Udgivet på Forlaget 
Carlsen, som er en del af 
Forlagshuset Lindhardt 
og Ringhof A/S, der 
er ejet af Egmont, 
Danmarks største 
mediekoncern.

Når tryghedszonen udfordres
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Ny fotoudstilling går tæt på årets gang i Naturpark Amager
Der optræder både uendelige vidder, 
nærgående insektportrætter og tiltrængte 
udflugter for byens travle mennesker i den 
helt nye fotoudstilling Fra Islands Brygge 
til Dragør 

Gennem i alt 40 værker kommer man helt tæt på livet 
i Naturpark Amagers mere end 3500 hektars vildskab, 
placeret i hjertet af hovedstaden. 

Bag billederne står fotografer fra Amager Fotoklub, 
der på vidt forskellig vis indvier tilskueren i både små 
og store detaljer af naturen. Det fortæller formand i 
Amager Fotoklub Michael Oxkjær: 

- Meningen er at sætte fokus på mange af de hem-
melige steder, som Naturpark Amager også rummer, 
forklarer han. 

Og den unikke natur lige op ad byen er noget helt 
særligt for fotograferne, uddyber han: 

- Uanset om man er til de store åbne landskaber, 
blomster, mikroorganismer, fugle eller andet, så finder 
man det i Naturpark Amager, siger Michael Oxkjær og 
slutter:

- Man får fred og ro til at fordybe sig og gå på opda-
gelse med sit kamera.

Fotoudstillingen ‘Fra Islands Brygge til Dragør’ åbner 
21. september på Traktørstedet ved Naturcenter Ama-
ger, hvor den kan ses måneden ud, inden den turnerer 
videre blandt Amagers biblioteker, rådhuse og andre 
kulturhuse resten af året.

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.Foto: Gert Eg, Amager Fotoklub.

Foto: Janek Mastek, Amager Fotoklub.

Foto: Rene Fokdahl, Amager Fotoklub.

Noget at gå til resten af september
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Noget at gå til i oktober

Biblioteket i oktober
3 arrangementer med familien i fokus
Til alle tre arrangementer er der gratis billetter.

Hvordan spiller du positivt ind i dit barns 
fællesskaber? 
Samtalesalon med Børns Vilkår
Her kan du møde medarbejdere fra Børns Vilkår og 
få et unikt indblik i børn og unges fællesskaber gen-
nem deres egne fortællinger om mobning, konflikter 
og mistrivsel. Del dine erfaringer og bliv klogere på, 
hvordan du som forælder kan understøtte gode fælles-
skaber. Arrangementet tager afsæt i, at BørneMobilen 
turnerer på alle folkeskoler i Tårnby i løbet af septem-
ber og oktober. 
Mandag 30. september kl. 16.30 på Tårnby Hovedbib-
liotek

Når du sætter tydelige grænser for dine 
børn, så lytter de  
Foredrag ved Kamille Rasmussen

Hvordan kender du dine børn? 
Hvordan kender de dig?
Kamille Rasmussen taler om, 
hvor vigtigt det er, at vi tager 
stilling til, hvilken slags foræl-
dre vi er. Hun deler sin egen 
historie, og giver os nogle 
værktøjer og metoder, som vi 
kan lade os inspirere af. Hun 
kommer også rundt om, hvor-

fra vi har vores måder at opdrage på.
Tirsdag 1. oktober kl. 19.00 på Vestamager Bibliotek

Digital Balance: Børn og unges brug af 
digitale og sociale medier 
Et dramatisk iscenesat foredrag v. skuespiller Michael F. 
Sand og antropolog Carsten A. Thomsen for de ældste 
skoleelever, forældre og lærere
Aldrig før har danske børn og unge i alderen 15-24 år 
haft oplevelsen af at føle sig så stresset og udfordret på 
deres mentale sundhed! 

Her kan du opleve et - ikke belærende - men inspi-
rerende og involverende foredrag om fordele, ulemper 
og konsekvenser af unges brug af digitale og sociale 
medier. 

Tirsdag 8. oktober på Tårnby Hovedbibliotek
 

Eventyret starter i din baghave
Foredrag ved Erik B. Jørgensen

Erik B. Jørgensen har hele sit liv 
opsøgt ekstremerne. Han har væ-
ret i forsvaret i 10 år, fortrinsvis i 
specialenheder som Jægerkorpset 
og Siriuspatruljen, været ekspedi-
tionsleder på flere ture tværs over 
indlandsisen og rejst på kanotur i 
vildmarken med sin 3½ årige datter.

Han tager udgangspunkt i sine 
egne erfaringer og fokuserer på, 

hvad der skal til for, at man fungerer og handler opti-
malt som individ. Hvordan lærer man at se muligheder-
ne frem for begrænsningerne? Hvad øver indflydelse på 
os livet igennem, og hvad kan vi aktivt gøre ved dette. 
Samarbejde mellem AOF Amager og Tårnby Hovedbib-
liotek. Billetpris 90 kr. Billetter via AOF Amager
Onsdag 2. oktober kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek. 

Stress
Foredrag ved Esben Andersen

Esben Andersen giver dig værk-
tøjer til at opnå mere glæde, 
velvære og indre ro.

Esben Andersen er transfor-
mativ coach og interesserer sig 
for personlig udvikling. Han gui-
der i, hvordan det menneskelige 
sind fungerer og hvordan vi bru-

ger det til at skabe vores oplevelse af livet. Målet er, at 
du forlader aftenen med et nyt perspektiv på stress og 
udfordringer. Læs mere på Esbenandersen.org
Torsdag 3. oktober kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter.

Strikkecafé på Hovedbiblioteket
Pindene gløder når vi mødes hver anden onsdag i strik-
kecaféen. Her kan du få nye “pindevenner” og masser 
af inspiration til nye strikke- og hækleprojekter.

Der er kaffe og te til strikningen - og ind imellem en 
historie, som bibliotekar Laura Michelsen læser højt.
Onsdage i ulige uger indtil jul. Alle dage kl. 16.30-
18.30. Fri adgang - uden billetter

Strikkeworkshop med Lene Holme Samsøe
Bibliotekets strikkecafé får besøg 
af den populære strikdesigner Lene 
Holme Samsøe, der har udgivet 
mange strikkebøger med opskrif-
ter af både den enkle og den mere 
avancerede slags. 

På workshoppen lærer du at lave 
fine ind- og udtagninger. Lene med-
bringer garn, du medbringer pinde 
nr. 3-3.5, så øver vi os på ind- og 

udtagningerne og strikker en lille “pung”, f.eks. til ma-
skeholdere, som du kan tage med hjem. Du skal bare 
kunne strikke ret- og vrangmasker, så alle kan være 
med. 
Onsdag 9. oktober kl. 16.30 – 19 på Tårnby Hovedbib-
liotek. Billetpris 30 kr. 

Sundhedsuge på Tårnby 
Hovedbibliotek
Bliv inspireret til et sundere og sjovere liv

Squaredans for alle 
Har du prøvet at danse squaredans? Amager Square 
Dancers giver en kort opvisning, og herefter inviteres 
tilskuerne til at være med og selv prøve lette danse.
Mandag 7. oktober kl. 16.00 – 17.30

En gåtur og en go´ historie
Sammen går vi en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet til 
Hovedbiblioteket - 2 km. 

På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe el-
ler te, mens Laura Michelsen læser en historie højt. Gå 
med og få lidt motion til både hjerte og hjerne! 
Mødested ved Vandtårnet på Englandsvej.
Onsdag 9. oktober kl. 14–15.30

Sundhedsdag torsdag 10. oktober
Kl. 10.45–11 Fællessang
Velkommen til fælles morgensang på sundhedsdagen!
At synge sammen er sundt for både sjæl og legeme. 
Så vi indleder sundhedsdagen med at synge med Laura 
Michelsen.

Kl. 11-13 Cykling uden alder
Kom forbi og mød 
nogle af de frivillige fra 
cykelfællesskabet Cyk-
ling uden Alder. Under 
mottoet “Ret til vind i 
håret” nyder de frivil-
lige piloter og deres 
ældre naboer cykel-
turene i de populære 
rickshaws. Prøv en tur 

og se, om du er vores nye pilot.

Kl. 11–14 Mål din sundhed
Hvordan har du det? Få tjek på dit blodtryk og lunge-
funktion og benyt lejligheden til at møde patientfor-

eningerne Diabetesforeningen, Hjernesagen, Lunge-
patientforeningen og Gigtforeningen, Høreforeningen, 
Øjenforeningen Værn om Synet, Osteoporoseforenin-
gen, Scleroseforeningen og Bedre Psykiatri og Prostata-
foreningen og hør om foreningernes arbejde.

Kl. 11–14 Din fysiske sundhed
Hos fysioterapeuter fra SundhedsCenter Tårnby kan du 
få en test på motionscyklen og en snak om din konditi-
on. Derudover tilbyder diætister at måle din fedtprocent 
med en kropsanalysevægt. Er du ryger, kan du møde 
rygestopkonsulenten og få målt din kulilte.

Kl. 11–14 Hvordan har dine fødder det?
Få et gratis fodtjek. Statsaut. fodterapeuter fra Klinik 
for Fodterapi svarer på spørgsmål om fødder og fodtøj. 
Har du gener fra dine fødder, hjælper vi med at finde 
ud af hvorfor, og hvad der kan gøres ved det. 

Kl. 11.–14 Har du nedsat hørelse?
Oplever du, at folk omkring dig mumler, så kom og få 
en gratis høretest. Næsten halvdelen af alle mennesker 
over 50 år har svært ved at forstå, hvad der bliver sagt, 
hvis der er støj i baggrunden. Kom forbi og få testet din 
hørelse af hørespecialist Mette Hovmann fra Audika.

Kl. 11–14 Mænds mødesteder
Har du lyst til at være en del af et aktivt fællesskab 
omkring ting, der interesserer dig? Mænds Mødesteder 
er et fantastisk sted for mænd i alle aldre, hvor vi mø-
des omkring hyggelige madaftener, kultur, natur, fiske-
ture, kortspil og andet. 

Kl. 11–14 Netværkshuset Kastruplund
Benyt chancen og mød medarbejderne fra Netværks-
huset Kastruplund - et aktivt, meningsfuldt fællesskab 
for dig mellem 20 og 65 år. Et tilbud for tårnbyborgere, 
der har lyst til at lave sjove, spændende og sunde ting 
sammen. 

Kl. 11-14 Digital pårørende
Har du styr på, hvad der sker med dit digitale liv, når 
du ikke er her længere? Og ved du, hvad du kan hjælpe 
med som pårørende i forhold til en anden persons digi-
tale post? 

Kl. 12–14 Få kendskab til din hjertestarter
Tårnby Brandvæsen står klar til at svare på dine 
spørgsmål og prøv kræfter med en hjertestarter, så du 
kan redde liv. 

Velkommen til det sunde liv på biblioteket! 
Se det udførlige program på taarnbybib.dk 

I skolernes efterårsferie byder 
biblioteket indenfor til hyggelig 
halloween-uhygge og fortryllende 
nordiske stemninger
Klip pynt til Halloween
Fra mandag 14. oktober kan du hygge dig med at lave 
uhyggelig halloween-pynt på biblioteket. Skræmmende 
spøgelser, fine græskar eller hvad du nu synes hører til 
en uhyggelig Halloween – kom og klip. 
Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek i hele åb-
ningstiden. 

Uhyggelige perlerier
Kom og lav uhyggelige perleplader, som du kan pynte 

op med til Halloween. Vi 
sørger for uhyggelig stem-
ning, flotte mønstre, perler 
og et varmt strygejern. 
Mandag 14. og fredag 18. 
oktober kl. 10-13 på Tårnby 
Hovedbibliotek. 
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Noget at gå til i oktober

Lav din egen halloweenfilm - børn fra 7 år
Slip fantasien løs og væk monstre og spøgelser til live 
i din helt egen animerede gyserfilm. Bliv filmskaber for 
en eftermiddag og lav en hårrejsende halloweenfilm 
med med ”stop motion” teknikken. 
Onsdag 16. oktober kl. 13-15 på Tårnby Hovedbiblio-
tek. Gratis billetter.

Fuglefløjt, birkestammer og rester af en 
rumraket

Gå på opdagelse i en fantastisk udstilling, baseret på 
det magiske univers i billedbogen ’Garmanns hem-
melighed’ af den norske forfatter Stian Hole. Træd ind 
i udstillingens fortryllende univers mellem birketræer, 
græs, planter, blade og dyr. 
Fra lørdag 12. oktober på Tårnby Hovedbibliotek. 

På opdagelse i mumiernes verden - 
udstilling og kreativt værksted
Træd ind i Tove Janssons fantastiske Mumiverden. Mu-
mitroldene er små snehvide væsener med runde muler 
og tykke maver, og som alle andre familier har de deres 
op- og nedture og indbyrdes stridigheder. 
Fra mandag 14. oktober på Vestamager Bibliotek. 
Begge udstillinger er en del af efterårets NordLit pro-
gram, der sætter fokus på Norden i kultur, litteratur og 
sprog i anledning af Foreningen Nordens 100-års jubi-
læum.

Team Teatret opfører Spørge Jørgen
Børneteater for 3-8 årige 

En forestilling om nysgerrighed, 
opdagertrang og om livets store 
spørgsmål i børnehøjde. Forestillin-
gen kredser om de mange finurlige 
spørgsmål, børn kan stille deres 
forældre, men også om de mindst 
lige så finurlige spørgsmål vi voks-
ne kan stille til vores børn.
Ca. 40 min. Billetpris kr. 20. Kun 
en voksen pr. barn, både børn og 

voksne skal have billet.  
Lørdag 19. oktober kl. 11 på Vestamager Bibliotek

Teatret Lampe - Den Grimme Ælling 
Børneteater for de 2-5 årige

I reden er der æg. Tre små og ét stort. Ud kommer tre 
gule ællinger... og en stor grå. Vi ser den kluntede og 
nysgerrige ælling møde verden, overvinde livets forhin-
dringer og til sidst blive en flyvedygtig svane. 

Næsten ordløs dukkemagi for de allermindste, duk-
kerne føres så det nærmest bliver som tegnefilm, blan-
det med stemmingsbærende musik.
Varighed ca. 35 min. Billetpris kr. 20. Kun en voksen pr. 
barn, både børn og voksne skal have billet.  
Lørdag 26. oktober kl. 11 på Tårnby Hovedbibliotek

Sæt Tårnby på bøgernes Danmarkskort
Nu indsamler Danmarks Radio citater fra danske bøger, 
der nævner specifikke steder i Danmark, og sætter 
dem ind på et interaktivt Danmarkskort: dr.dk/bogkort
Og Tårnby skal selvfølgelig med på kortet! Tårnby Kom-
munebiblioteker opfordrer derfor alle borgere i Tårnby 
til at indsende citater, hvor Tårnby, Kastrup eller Vesta-
mager er nævnt.  
Indsend citat og følgende informationer:
• ISBN-nummer
• Forfatter
• Titel
• Sidenummeret, som citatet er taget fra.
• Citatet må være på max. 260 tegn incl. mellemrum.
I kan også indsende citatet sammen med ovenstående 
oplysninger til bibliotek@taarnby.dk Sidste frist for ind-
sendelse er 1. november.

NordLit - Norden i kultur, litteratur og 
sprog
Måske har du lagt mærke til, at der rundt omkring har 
været en del fokus Norden i år. Brdr. Price var f.eks. 
tidligere på året på Nordisk odyssé rundt og lave mad i 
de nordiske lande. 

Det skyldes at Foreningen Norden, der blev stiftet 
i håbet om at sikre freden efter 1. verdenskrig, fylder 
100 år her i 2019. 

Nu fejrer vi også Norden på dit bibliotek. Under over-
skriften NordLit præsenterer vi et program med forfat-
tere, foredragsholdere og lokale Tårnbyborgere, der har 
særlig tilknytning til de nordiske lande. 

Ord og mord i Nord
Vi får besøg af de to danske forfattere Iben Mondrup, 
der er vokset op i Grønland og Siri Hjelm Jacobsen, der 
har rødder på Færøerne, som blandt andet vil samtale 
om det at have flere hjem i Norden, og hvordan den 
nordiske tilknytning har påvirket deres forfatterskab. 

Sang, saga, fortælling og film
Kastrupgårdsamlingens café lægger hus til fortællefore-
stillingen Nordlys med danske Dorte Futtrup og island-
ske María Arnadottir. Og nu vi er ved det islandske, så 
får vi også besøg af den islandske forfatter Hallgrímur 
Helgason, der bliver interviewet om sit forfatterskab 
(på dansk) af sin danske oversætter Kim Lembek. 

Ugen efter kommer Kim Lembek forbi igen og fortæl-
ler om de islandske sagaer og arbejdet med den nyeste 
oversættelse af dem. Til sangeftermiddag skal vi synge 
nordiske viser, og i Boxen viser vi finske filmperler.

Babette i skumringen
Den traditionsrige årlige skumringstime, hvor hele 
Norden læser højt af den samme tekst på samme tid, 
afholder vi i år midt i naturen i Traktørstedet på Natur-
center Vestamager. I år skal vi høre uddrag af Karen 
Blixens klassiker Babettes gæstebud, mens vi selv bli-
ver trakteret med en lækker skumringstallerken. Koret 
Nordlys fra Tårnby Musikskole kommer forbi og synger 
skumringssange for os, og til sidst spiller vi Blixen 
Banko – med franske madpræmier.   

 for børn
For børnene bliver der højtlæs-
ning i morgengryet med Pippi 
Langstrømpe og udstilling og 
kreativt værksted med finske Tove 
Janssons Mumitrolde på Vestama-
ger Bibliotek. På Hovedbiblioteket 
kan du gå på opdagelse mellem 
birkestammer i udstillingen base-
ret på det magiske univers i bil-
ledbogen Garmanns hemmelighed. 

Taler du nordisk?
Til Nordisk sprogcafé skal vi udforske og lege med de 
nordiske sprog sammen med Tårnbyborgere og andre, 
der har andet nordisk modersmål end dansk. Lektor 
i norsk Jørgen Haugan fortæller om udviklingen af de 
nordiske sprog fra oldislandsk, og vi skal på sprogrejse 
rundt i de nordiske lande og løse sjove sproglige udfor-
dringer. 

Se alle NordLit arrangementerne i bibliotekets efter-
årsprogram, på bibliotekets hjemmeside og i det sær-
lige NordLit program, der udkommer i slutningen af 
september.

Sprogkonduktører søges

Taler du svensk, norsk, finsk, islandsk, grønlandsk eller 
færøsk?  Og vil du være ”sprogkonduktør” og repræ-
sentere dit nordiske sprog i sprogcaféen?

I sprogcaféen søndag 24. nov. kl. 14-16 har hvert 
nordisk sprog en station, som du kan besøge på rejsen 
rundt i Norden. Til hver station har vi brug for nogle 
”sprogkonduktører” til at repræsentere de enkelte nor-
diske sprog og stemple de rejsendes pas, når de har 
passeret stationen og løst en sproglig udfordring.

Vil du være ”sprogkonduktør” og repræsentere dit 
nordiske sprog i sprogcaféen, og har du gode idéer til 
sproglege på rejsen, så kom til
Planlægningsaftener: 
Tirsdag 1. oktober kl. 17 og fredag 1. november kl. 17 
på Tårnby Hovedbibliotek. Tilmelding på bibliotek@
taarnby.dk 

Nordic Noir – den nordiske krimi 
ved Bo Tao Michaëlis

Hvorfor er vi så vilde med at læse 
og skrive om mord i Norden? Og 
hvad er baggrunden for den nordi-
ske krimis store succes? Danmarks 
største krimikender Bo Tao Michaë-
lis giver et bud, når han gæster Ho-
vedbiblioteket en mørk og storm-
fuld oktober aften.

Den moderne nordiske krimi, 
populært kaldet Nordic Noir, er 

blevet verdensberømt på sit intrigant spændende og lit-
terært sensationelle signalement på godt og ondt af det 
skandinaviske velfærdssamfund, det svenske folkehjem 
og almenvellet i Nordatlanten. Også her i dette sociale 
paradis findes der psykopatiske slanger. 
Torsdag 24. oktober kl. 19 på Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 30 kr. 

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 billetten online via taarnbybib.dk eller 
ved personligt fremmøde på Hovedbiblioteket eller 
på Vestamager Bibliotek.

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

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

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

I udstillingen BEAT stiller Anders Moseholms hele sit kunstneriske 
projekt til skue, sådan som det ser ud her i 2019, hvor han netop 
er fyldt 60

Der er noget umiddelbart, genkendeligt ved Anders Moseholms malerier af urbane 
og naturens landskaber. Han bygger sine billeder op i fragmentariske kompositioner, 
som ved første øjekast til forveksling ligner noget fra virkeligheden. Men de er kon-
struerede, de er fortolkninger af kunstnerens personlige blik på verden. Det være sig 
fysisk såvel som mentalt.

Moseholm (f. 1959) er inspireret af de steder han har opholdt sig, og af det som 
han kalder for sine hjembyer. Det er billeder af stemninger, bevægelser og mønstrer, 
der interesserer ham og hans fortolkninger udvikler sig ret forskelligt, fordi han lader 
sig styre af sin intuition og nysgerrighed. 

Helt konkret arbejder Moseholm med geometri, spejlinger, overmalinger og tekst 
i sine motiver, og man kan roligt sige, at det figurative møder det abstrakte i hans 
maleri. Derfor er hans værker både skildringer af noget genkendeligt og noget kon-
strueret.

Udstillingen er bygget op i tre kapitler med hver deres overskrift. Musikeren og 
komponisten Benjamin Koppel har skabt lydsiden til kapitlet, som Moseholm kalder 
for Vejen imellem. Værkerne er altovervejende nye, skabt specielt til udstillingen in-
den for de seneste par år.

Fernisering på udstillingen BEAT onsdag 9.oktober kl. 19.00. Vibeke Rasmussen, for-
mand for Kastrupgårdsamlingens bestyrelse byder velkommen og skuespiller Vigga 
Bro holder åbningstale. 
Udstillingen vises frem til 26. jaunar 2020.

Anders Moseholm. Squeezed && enlarged (Chicago Remix), 2019. Olie på lærred.

Noget at gå til helt ind i det nye år
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Efterår på 
Halloween 

Glæd dig til en 
dag med gru, 
skræk og sjove 
aktiviteter, når 
Kulturzonen 
spreder uhygge 
og ægte Hallo-
ween-stemning 
med ansigtsma-
ling og udskæ-

ring af uhyggelige græskarhoveder.
Vi pynter klamme cupcakes, og sammen med det 

professionelle scenekunstkompagni GLiMT! skaber vi 
uhygge og rædsel i hele huset.

Dagens program
Kl. 11-14 Halloween grotten åbner
Kl. 11-14 Vi pynter klamme og skrækkelige c upcakes
Kl. 11-14 Vi udskærer skræmmende græskar
Kl. 11-14 Ansigtsmaling
Kl. 14 Bedste græskar og bedste udklædning
Kl. 15 Tak for i dag

Kom og varm op på Halloween-værkstedet torsdag 
24. oktober kl. 15-17. Elever fra Design og Tryk på Fa-
brikken kommer og laver fantastiske Halloween-masker 
sammen med dig.

Kom indenfor og mærk uhyggen sprede sig, når Kul-
turzonen åbner dørene til Halloween.
Lørdag 26. oktober kl. 11-15, Kulturzonen, Nøragers-
mindevej 90.

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. Vi serverer gratis kaffe og et stykke frugt.

Kl. 15 - 17 
Diabetesforeningen Diabetes er en sygdom, der ram-
mer mange mennesker. Kom og få lavet en risikotest, 
der kan fortælle om forebyggelse og din risiko for at få 
diabetes. Få en snak med nogle bestyrelsesmedlemmer 
fra Lokalforeningen Tårnby-Dragør Diabetesforening, 
der har diabetes.
Høreforeningen Trives du med din hørelse? Kom og 
få en gratis høretest og en snak om, hvad du kan gøre 
for din hørelse. Vi får besøg af skrivetolke fra Dansk 
Hørecenter, som demonstrerer, hvordan de kan hjælpe 
dårlig hørende.
Amager gigtgruppe og Hjernesagen giver gratis 
rådgivning. 
Bedre Psykiatri Er du pårørende til en psykisk syg, 
eller ønsker at høre om hvem vi er, og hvordan vi som 
lokal forening arbejder på at hjælpe og skabe bedre vil-
kår for de pårørende og deres psykisk syge? 
Tårnby Brandvæsen En hjertestarter kan redde liv, 
men hvordan fungerer den? Kom med når Tårnby 
Brandvæsen står klar til at svare på dine spørgsmål og 
prøv kræfter med en hjertestarter, så du kan redde liv.

Kl. 16 - 19 
FYSIQ Kastrup Er din vægt ok? Og er din fedtprocent 
ok? Kom og få en gratis TANITA-måling (bodyage) og 
en snak om, hvad du bedst kan gøre for at holde dig 
sund og rask.
Tirsdag 8. oktober kl. 15-19. Kulturzonen, Nøragers-
mindevej 90.

No Stress koncert 
Vi ligger og slapper 
af, mens vi lytter til 
klassisk musik opført 
live af professionelle 
musikere.

Kom til en helt 
speciel oplevelse, når 
Kulturzonen forvand-

les til en oase af ro og stilhed. I en meditativ atmo-
sfære giver vi slip og lader sanserne tage over.
Alder min. 14 år.
Torsdag 10. oktober kl. 17.30-18.15 – gratis. Kulturzo-
nen, Nøragersmindevej 90

Fodsansebane
Når du udsætter fød-
derne for forskellige 
sanseindtryk, får du 
en fornemmelse af, 
hvor mange san-
seindtryk fødderne 
sender videre til re-
sten af kroppen.

For børn og barnlige sjæle.
Mandag 7. til torsdag 10. oktober kl. 9-22 og fredag 11. 
oktober kl. 9-16. Kulturzonen, Nøragersmindevej 90

Kulturcaféen 
I Sundhedsugen sætter Kulturca-
feen fokus på sund mad.

Du kan udforske dine smagsløg 
med lækre og sunde smagsprø-
ver. I Juicebaren serverer vi læk-
ker friskpresset økologisk juice af 
frugter og grøntsager tirsdag og 
torsdag kl. 17-19. Få inspiration 
til et sundere, saftigere og mere 
energifyldt liv! 

Mandag 7. til torsdag 10. oktober kl. 15.30-21.30. 
Varm ret kl. 17 – 19. Kulturzonen.

Fokus på motion og bevægelse – og 
gode sunde vaner
Boldspil
Hver dag i Sundhedsugen kl. 15-17 hygger vi os med 
boldlege, som fx rundbold, stopbold, fodbold og meget 
mere.
Kulturzonen.

Kulturzone Street Cup
Street Cup i samarbejde med Tårnby Kommunes 
SFO’ere.
Fredag 11. oktober kl. 13.30 – 17, Kulturzonen.

Workshop om fitness og styrketræning
Er du 13-18 år, så kom til vores workshop, hvor vi sæt-
ter fokus på:

• Dig, som gerne 
vil ”strammes op”, 
have en flad mave 
og ”tones”
• Hvad og hvordan 
du skal træne for 
at få et optimalt 
udbytte af din 
træning

• Korrekt teknik i fx squat, dødløft, bænkpress m.m.
• Hvordan du bliver stærkere og opbygger muskel-
masse
• Myth-buster session: Du kan stille spørgsmål
Samarbejde mellem Kulturzonen og FYSIQ Kastrup.
Torsdag 10. oktober kl. 18-20, FYSIQ, Kamillevej 4, 
2770 Kastrup

Stjernedans med Silas Holst
For dig mellem 10 og 16 år.
Vær med, når Silas Holst - kendt fra bl.a. Vild med 
dans -kommer på Kulturzonen i efterårsferien.

Silas er danmarksmester i latinamerikansk dans, og 
kendt for sine mange store roller i musicals som Gre-
ase, Crazy For You, Dirty Dancing, Anything Goes, Book 

of Mormon og Flashdance.
Vi varmer op med Mi-

chella Bennett til hiphop 
og showdans, inden Silas 
går på, og sammen gi’r 
vi den fuld gas på danse-
gulvet! 

Invitér dine venner og 
familie til Show and Share 
kl. 14.45. Her kan alle 
møde Silas, få en auto-
graf, og hvem ved måske 
en selfie sammen med 
stjernedanseren.

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, Nøragersmindevej 90.

Music Camp

Vi gentager succesen. Kom til to dage fuld af musik i 
din efterårsferie.

Er du mellem 12 og 15 år, har lyst til at spille et in-
strument eller synge og er let øvet - så er Music Camp 
noget for dig!

Det er fedt at spille - især sammen med andre – så 
kom og gi´ den gas, ha’ det sjovt og tag dine musik-
venner med.

Tirsdag afslutter 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 ons-

dag 9. oktober.
Mandag og tirsdag 14. og 15. oktober kl. 10 -16 i efter-
årsferien, Kulturzonen, Nøragersmindevej 90.

Foto: Ivan Olsen, Amager Fotoklub

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

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

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

Noget at gå til i oktober
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Vandringer i Norge

To kunstnernavne forpligter - næsten

Kontrasten mellem flade Amager og høje norske fjelde er 
iøjefaldende i Jakob Æbeløes foto

Amager Fotografen Jakob Æbeløe, udstiller i oktober/november 2019 på Plyssen, 
med et udvalg af sin fotokunst blandt andet fra vandringer i Norge. 

Jakob har under sine vandringer fået oplevelser og naturindtryk, der næppe kan 
gengives på foto, og dog alligevel.

Betragter man nogle af Jakobs fotoværker kan man næsten fornemme fugten fra 
en dis i det fjerne på fotoet, eller man kan opleve en så intens stemning, at man øn-
sker, at det var en selv, der sad og betragtede det, som Jakob fangede i sit objektiv 
og nu deler med os.

Et foto er ikke bare noget man skyder, det er en oplevelse man indfanger.
Jakob har kaldt sin udstilling ”Nordic Escape”, kom og se den.

Amager-kunstneren Kenneth Høst Ring, udstiller 
i oktober og november et blandet udvalg af sin 
kunst på Plyssen Udstillingscenter på Amager 
Strandvej 350. (www.Plyssen.dk)
Kenneth har med sine efternavne så sandelig maler-efternavne, 
hvis man er bekendt med Oluf Høst og L.A. Ring. Kenneth har 
redaktionen bekendt dog ikke familiebånd til de nævnte, men 
man kan naturligvis ikke være sikker.

Men man kan være sikker på, at med Kenneths kunst får man 
farver og spræl samt overraskelser i metoder og materialer. 
Kenneth er i øvrigt med i flere kunstgrupper, Kunstnergrup-
pen10Plus2, Dragør Kunstfestival og Tårnby kunstfestival. Han 
deltager ofte ved udstillinger og han er altid frisk til en dialog. 
Måske du er heldig at møde ham på Plyssen.

Plyssen, Amager Strandvej 350, Lørdage og søndage kl. 13 - 16 
oktober og november.

Guide til Plyssen

Er du Windows 10 bruger (pc, tablet 
eller mobil), så har vi lavet en app, der 
fortæller om Plyssens udstillinger i den 
kommende tid.

Udstillingsoversigten opdateres 
automatisk ca. hver anden måned.

Udover udstillingsoversigten kan 
man også finde kontaktoplysninger 
mm.

Appen er naturligvis gratis og kan 
hentes i Windows Store eller via dette 
link:

https://www.microsoft.
com/da-dk/store/p/guide-til-
plyssen/9nblggh43cm1

Noget at se på i oktober og november

Kenneth Høst Ring foran et udvalg af de vær-
ker, han udstiller på Plyssen i oktober og no-
vember.
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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, • PC-kursus, Postkassen 
• Kreativ Motion (venteliste), 
Vandtårnet, Løjtegårdsvej • Krolf, 
Travbaneparken • Madlavning 
for mænd, Korsvejens Skole • 
Praktisk brug af iPad/iPhone- og 
Android-enhedskurser i Postkassen 
• Petanque, Vestamagerhallen • 
Pilates, Amagerhallen (venteliste), • 

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

NYT BYNET, VIRTUEL SKOVTUR  OG SMART TV 
… er temaerne i IT-caféen i oktober

Tirsdag d. 8. oktober kl. 14 gennemgås ændringerne i buslinjerne, da 
de pr. 13. oktober skal ’bindes’ sammen med den nye Cityring.
Tirsdag den 15. oktober kl. 14 kan du få en AHA-oplevelse via en 
virtuel skovtur. Du kan bestemme hvor vi skal hen.
Tirsdag den 22. oktober kl. 14 bliver mulighederne i et Smart TV vist.
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71 … det er gratis!

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

7.-10. oktober Solkrogen Gedesby 
9. november Eftermiddag for frivillige 
24. november SøndagsCafeen med gløgg og æbleskiver 
30. november Julefest 
29. december SøndagsCafeen med gløgg og æbleskiver

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.

INDBYDELSE til nye 
medlemmer - og andre 
interesserede!
Vi vil gerne invitere 
jer til en frokost og et 
introduktionsmøde
Lørdag d. 9.november  
fra kl.11-15
i foreningscentret Postkassen, 
Amager Landevej 71.

Dagens program:
1. Velkomst og præsentation
2.   Oplæg om Ældre Sagen 

generelt

3. Frokost og socialt samvær
4.  Oplæg om lokalafdelingens 

aktiviteter
5. Kaffe
6. Opsamling af dagen

Af hensyn til fortæringen 
bedes I tilmelde jer - enten på 
email:  
aeldresagen.taarnby@mail.dk
eller på telefon 2170 0516 
- ma-to mellem kl.10-12 
senest den 15. oktober.
Vi glæder os til at møde jer - 
på gensyn.

 I KAN SE ALLE VORES AKTIVITETER PÅ VORES HJEMMESIDE.

Oktober 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.

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 hyg-
gelige hansestads julemarked.
På vejen hjem køres til Bordershop-
pen, 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: Bankoverførsel til reg. 4183  
konto 4183098047 eller MobilePay 
35267 med angivelse af navn og 
arrange ment.

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: Bankoverførsel til reg. 4183 
konto 4183098047 eller MobilePay 
35267 med angivelse af navn og ar-
rangement.

JULETUR TIL LÜBECK
med Skan Rejser

Tirsdag den 3. december kl. 6.30
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Gudstjenester
Oktober    
Søndag 6. 17. s.e. trin. Luk. 7, 11-17 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 13. 18. s.e. trin. Luk.14, 1-11 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 20. 19. s.e. trin. Matt. 22, 34-46 kl. 10.00 Martin Herbst
Søndag 27. Højmesse m. dåb 20. s.e. trin. Mark. 2, 1-12 kl. 10.00 Martin Herbst

Lad os hjælpe hinanden 
- Korsvejens skole og 
Korsvejskirken afholder 
vintertøjs-bytte dag

Enhver der har børn ved, at vi som forældre 
bruger rigtig mange penge på at klæde 
de små poder på, der hurtigt, ja faktisk 
i rivende fart, bliver større og vokser ud 
af det dyrt indkøbte tøj. Så må man på 
den igen og ud og købe nyt tøj i stedet 
for det gamle, der ofte intet fejler. Det 
er en dyr fornøjelse, i sær når det gælder 
vintergarderoben og mange familie kvier sig 
derfor lidt, når efteråret og den kolde tid 
kommer.

Derfor vil Korsvejens skole og 
Korsvejskirken i år påbegynde et projekt 
for at give en hånd til de familier, der har 
brug for vinterbørnetøj. Kom med noget af 
det vintertøj, dit barn er vokset ud af, og 
hvis du er heldig, så kan du bytte det til 
noget i en større størrelse. Det kan også 

være, du har noget tøj, du gerne vil give 
uden selv at have brug for noget nyt, og det 
er du selvfølgelig også meget velkommen til. 
På den måde kan vi alle hjælpe hinanden, 
men ikke bare det: i klimakampens navn 
kan vi være med til at stoppe overforbruget 
inden for tøjsektoren.
Hvorfor: At være del af en kirke er at 
være en del af et fællesskab, et særligt 
fællesskab, der i Jesu navn forpligter til at 
være der for alle der har brug for det. Det 
er meget vigtigt for os i kirken at være en 
aktiv del af lokalområdet og være loyale 
overfor alle i sognet, både dem vi ofte ser 
i kirken og dem vi ser lidt sjældnere eller 
slet ikke. Derfor vil vi gerne være en del af 
at løfte i flok, så vi her i Kastrup kan hjælpe 
hinanden. 
Hvordan: har man noget tøj man gerne vil 
bytte kan man tage det med på dagen, i 
vasket tilstand og bytte det til noget andet 
tøj. Vil man gerne donere noget vintertøj 
kan man også indtil 25. oktober aflevere 
tøjet i Korsvejskirken. 
Hvornår og hvor: Onsdag 30. oktober på 

Korsvejens skole i Drengenes Gymnastik Sal, 
fra 13.30-15.30.
Her vil der stå nogle venlige friville både fra 
skolens SFO og fra Korsvejskirken og hjælpe 
dem der kommer. Jeg er sikker på det bliver 
en god og hyggelig oplevelse. 

Julie Aaboe
Sognepræst i Korsvejskirken og Ph.D in 

Religious Studies
Tlf.: 51 41 54 29
Mandag er fridag

’Klumme’  

Aktiviteter - oktober

Musikandagt - En tid til eftertanke
v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt

Kom og vær med til en stemningsfuld 
musikandagt i kirken. Med musik og 
læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud 
fra et moderne og personligt perspektiv. En 
rolig stund i kirken med tid til eftertanke. 
Efter andagten nyder vi fællesskabet over 
en kop kaffe m.m.
Tirsdag 1. oktober kl. 10.00

Korsvejstræf: ’Ingen skal dø alene’ 
- Vågetjenesten
”Det, at der er nogen hos dig, kan gøre en 
stor forskel for et menneske, der ellers ville 

ligge og dø alene. Den frivilliges opgave er 
udelukkende at være til stede og give ro. 
Det kan være ved at holde i hånd, lytte til 
den døende, eller blot være i rummet. Det 
afhænger af, hvad den døende har behov 
for,” siger vågetjenestens kontaktperson 
Helle Fürstling.
Som frivillig i vågetjenesten bliver man en 
del af et korps, der rykker ud, når der er 
behov for det. Vågetjenesten bliver oftest 
tilkaldt til at våge om aftenen eller om 
natten. Man kan som frivillig i vågetjenesten 
altid sige nej til en vagt. En typisk vagt er af 
tre timers varighed.
Onsdag 2. oktober kl. 14.00

Prædikenværksted
v. Julie Aaboe
Kom og vær med til at skabe søndagens 
prædiken. Tilmelding til sognepræst Julie 
Aaboe - jua@km.dk
Torsdag 3. oktober kl. 12.00

Koncert med Euphonia
v. Ole Reuss Schmidt

Kirkens eget kor, Kammerkoret Euphonia, 
opfører det program, som koret senere på 
måneden skal turnere med i Vilnius.
Program med bl.a: 
• Maurice Duruflé (1902-1986): Fire motetter
• Jean Marcel Poulenc (1899-1963): Fire 
motetter
• Niels la Cour (f. 1941): Fire motetter
Der er fri entre. Efter koncerten er der 
reception, enhver er hjertelig velkommen.
Mandag 7. oktober kl. 19.00
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Sogneaften - Børns vilkår: Børn og 
de sociale medier - workshop for 
børn og forældre

Der er i samfundet en stigende tendens til, 
at stress og angst får større og større plads 
i hverdagen. Dette ser vi desværre også 
hos de yngre generationer, der oplever et 
større pres både fra skolen men også fra 
de sociale medier, der altid er tilgængelige 
og som altid ”kræver” et svar. Det har vi i 
Korsvejskirken valgt i år at sætte fokus på 
og inviterer nu til den anden af to aftener, 
hvor Børns Vilkår kommer og hjælper os med 
at italesætte nogle af disse problemstillinger 
og komme med mulige løsningsmodeller.
Tirsdag 8. oktober kl. 17 – 19.

Sogneaften: Grundtvigs salmer
v. organist Ole Reuss Schmidt

Kirkens organist Ole Reuss Schmidt har 
gennem mange år oplevet Grundtvigs 
salmedigtning fra sin position på 
orgelbænken, og denne aften vil han 

fortælle lidt om hvilke indtryk, det har 
aflejret, ligesom der også vil blive fortalt 
om Grundtvigs liv og virke og betydning i det 
hele taget. Det er f. eks. en kendsgerning, 
at da facismen i alle mulige afskygninger 
gik hen over Europa i 30’erne og 40’erne, 
var Danmark et af de lande, der bedst holdt 
stand mod disse ideologier, og der er al 
mulig grund til at antage, at det i høj grad 
skyldes arven fra Grundtvig. 
Torsdag 24. oktober kl. 19.30 

Børn, mad og kirke 
v. Lone Madsen og Julie Aaboe 

Vi holder en børnevenlig gudstjeneste, og vi 
sætter fokus på et land udenfor vesten, hvor 
vi skal høre om kirken og børneliv i landet. 
Der bliver serveret mad med inspiration 
fra samme land og denne gang er det en 
overraskelse, hvor vi skal hen. 
Da vi gerne vil være sikre på, at der er mad 
til alle, vil vi blive glade for en tilmelding, 
hvis I vil være med. 
Send besked til lone@korsvejskirken.dk 
senest 21. oktober! Det koster ikke noget 
at deltage, men vi samler ind til Dansk 
Flygtningehjælp. 
Torsdag 31. oktober kl. 16.30 – 18.45

Menighedsrådmøde
Tirsdag 8. oktober kl. 19.00 

Vi er nu nået til det andet oplæg i vores 
spændende foredragsrække om kernen i det 
gode liv og vor tids 
udfordringer.
Klogskab - Er klogskab overhovedet en 
dyd? Kan den ikke lige så godt føre i ulykke 

– måske især 
andres? ”De 
kloge narrer de 
mindre kloge” 
er en udbredt 
talemåde, som 
ofte bekræftes 
af virkeligheden. 
Jesus formaner 
sine disciple til 
at være kloge 
som slanger (nu 
hedder det snilde) 
og enfoldige som 
duer, men slangen 
har jo ellers ikke 
noget godt ry i 

Bibelen. Faktisk kan man sige, at det var 
dens skyld, at vi i det hele taget blev kloge - 
og så åbenbart alligevel ikke kloge nok til at 
styre os selv og verden fornuftigt.
Trods alle disse forbehold vil foredraget 
søge at uddrage det positive, man kan 
sige om klogskab, herunder at sætte den 
i forbindelse med dannelse som et både 
socialt og demokratisk ideal.
Per Ørhgaard professor i tysk ved 
Københavns Universitet, siden 2003 ved 
Handelshøjskolen i København (CBS). Skriver 
om tysk kultur, historie, litteratur samt om 
uddannelsespolitiske emner. 
Søndag 20. oktober 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. 

Per Øhrgaard.
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Tak

Gudstjenester

Oktober
Ons 2. Hverdag som onsdag     13.45 M. Hansen
Søn 6. Højmesse 16.s.e.t.     10.00 Risum
  Dåbsgudstjeneste     11.30 Risum
Søn 13. Højmesse 17.s.e.t.     10.00 Nielsen
Søn 20. Højmesse 18.s.e.t.     10.00 Hansen
Søn 27. Højmesse 19.s.e.t.     10.00 Nielsen

Det sker sommetider, at der lyder et stille tak 
oppe ved alterskranken, når brødet og vinen 
bliver delt ud og modtaget. Ligesom ”tak for 
mad”. 

Vinen og brødet, Ånden og livet. Tak for 
det daglige brød. 

Taknemmeligheden får ofte ord og rum 
i kirken. Hver gang vi kommer med vores 
barn for at lade det døbe og for at sige 
tak, fordi det blev til og findes. Når vi 
kommer for at sige farvel til vores elskede 
og sorgen synger så højt at intet andet i 
denne verden kan høres, så kommer vi for at 
lade kærlighedshistorien om det menneske 
fortælle. Lade det blive fortalt hvor meget 
de betyder for os og har præget vores liv, og 
udtrykke en tak for alt det vi fik lov at dele 
sammen.

Og når vi kommer hånd i hånd for at 
fortælle hinanden og verden at vi elsker 
hinanden, at kærligheden altid skal være 
det største imellem os, så er det med en dyb 
taknemmelighed over at man har fået lov at 
møde sin hjertes udkårne. 
Livet er fyldt med undere, der kalder på tak.

 
I september fejrede vi høstgudstjeneste 
i Tårnby Kirke. Det strømmede ganske 
vist ikke ind med afgrøder fra markerne, 
æblehøst fra præstens have eller grøntsager 
fra de lokale køkkenhaver. 

Sådan var det ellers før i tiden – alle kom 
til kirken med en del af årets korn, frugt 
og grønt, alt det som naturen rigt have 
skænket. Og så sagde man tak – for livet, 
for maden, tak for alt det som vi ikke kan 
frembringe udelukkende ved egen indsats. 

I høstfejringen blev det meget tydeligt, at 
vi mennesker ikke kun grunder i os selv. Vi 
er forbundet med både Gud, mennesker og 
naturen, som er omkring os.   

Som sagt, der var ingen afgrøder, der 
blev båret frem til alteret. Der var dog 
næstformandens hjemmedyrkede tomater til 
kirkefrokosten. Men selvom vi ikke længere 
kommer med årets høst, så giver det god 
mening at komme ind i kirken med det vi 
så har. Alt det vi er og bærer på kan vi altid 
komme til Gud med. Kirken er et bedehus. 
Og i bøn kan vi komme både med det, som 
er svært og ubærligt, det som vi skal have 
hjælp til, og det vi længes efter og håber på. 
Men også en takkebøn for det vi allerede har. 

I bibelen er der fortællingen om ti syge, 
der blev helbredt. Der var kun den én, der 
kom tilbage og sagde tak. Hvem ved, måske 
de andre bare var så glade at de rent glemte 
at sige tak. Livet går bare og man glemmer 
helt hvordan det kom til en. Pointen er bare: 
vi skal netop huske dét at sige tak. Tak til 
en god ven, der er stillede op igen. Til far, 
der lappede cyklen. Til kollegaen, der tog en 
for holdet. Til kassedamen, der tålmodigt 
bakser med varerne fredag eftermiddag i 
Netto henne på torvet. Til naboen, der kom 
ind med avisen. Til ægtefællen for endnu en 
dag sammen. Tak for en plads i toget. Det 
hænder ofte at vi glemmer at sige tak. Men 
det gør en verden til forskel at vi forstår og 
husker at det hele ikke kommer af os selv. 

Tak. I det lille ord spejles det store liv.

Sogne- og hospitalspræst Desirée Risum

Familiekor
Kom og vær med i vores familiekor i 
Tårnby Kirke.
Koret er for dig i 0.-3. klasse, der 
synes, det kunne være sjovt at bruge 
din sangstemme, lære ny musik, sange 
og salmer at kende, og få lov at synge 
i det smukke gamle kirkerum. Tag en 
voksen under armen, for de skal også 
være med og synge i familiekoret!
Koret er gratis og for dig, der går i 
0.-3.klasse måske med en søskende og 
dine forældre/en anden voksen. 
Hvornår: Tirsdage kl.17.00 - 18.00 i 
Tårnby Kirke/sognegården. 
Tilmelding: Kig forbi og snak med 
vores korleder Rose eller kontakt 
sognepræst Desirée på mail dr@km.dk

Koncert
Poul Anders Lyngberg-Larsen, orgel
Værker af Hieronymus Praetorius, 
Jan Pieterszoon Sweelinck, Melchior 
Schildt, Matthias Weckmann, Delphin 
Strungk, Johan Lorentz d.Y., Dieterich 
Buxtehude (Bl.a. Præludium i a-mol), 
Johann Ernst, prins af Sachsen-Weimar 

(Koncert i G-dur, bearbejdet for orgel af 
J.S.Bach), Wilhelm Friedemann Bach, 
Carl Philipp Emanuel Bach og Johann 
Sebastian Bach (Bl.a. Præludium og 
fuga i C-dur (BWV 547)) samt Johann 
Andreas Taschenbach
Der er gratis adgang til alle koncerter i 
Tårnby Kirke. 
Søndag 27. oktober kl. 15
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OKTOBER 2019
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis 
bestående af enker og enkemænd. Men andre, 
der har tid og lyst til et nyt socialt fællesskab, 
er også velkomne.

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

Vi mødes ca. 2 gange om måneden. Det er 
ofte i forbindelse med gudstjenester, enten 
aftengudstjenesten den 3. torsdag i måneden, 
eller om søndagen efter en Højmesse.

Der er altid kaffe og nogle gange et andet 
arrangement.

Vil du vide mere om gruppen, kan du 
kontakte Ida Nielsen på 32504186.  

I oktober mødes netværksgruppen: 
Til gudstjeneste søndag 13. kl. 10. Efter 
gudstjenesten er der kaffe og sang i 
konfirmandstuerne.
Torsdag 17. kl. 19.30 til aftengudstjenesten. 
Gudstjenesten er en ”ønskekoncert”, hvor 
kirkegængerne selv vælger de salmer, der 
synges. Efter gudstjenesten er der kaffe i 
konfirmandstuerne. 
                             
Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 torsdag 17. oktober kl. 10.30 
ved Karsten M. Hansen.                                                                              
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
fredag 25. oktober kl. 10.45 ved Ida Nielsen i 
Oasen. Inden gudstjenesten synger vi sammen 
med organisten fra kl. 10.15. 
Gudstjeneste på Digevej
Gudstjeneste på Psykiatrisk Center Amager, 
Digevej 110, onsdag 23.oktober kl.13.00 i 
”cafeen” overfor afsnit B. Ved Desirée Risum.

  
FOR BØRN                                                                       
Babysang…
... starter igen efter sommerpausen. Desværre 
er der ikke flere ledige pladser, men de, der er 
skrevet op, starter tirsdag 8. oktober kl. 11.00 i 
Tårnby Kirke.

Derefter er datoerne: 22. og 29. oktober, samt 
5., 12. og 19. november, alle dage kl. 11.00 i 
Tårnby Kirke.

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

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

Du kan 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.

BUSK
Søndag 27. oktober er der BUSK gudstjeneste 
kl. 10.00 i Tårnby Kirke. Busk står for Børn 
– Unge – Samfund – Kirke. Ved BUSK 
gudstjenesten i Tårnby Kirke medvirker FDF 
Korsvejen. Gudstjenesten vil være tilrettelagt 
for børn og unge.

Minikonfirmander
Onsdag 30. oktober starter minikonfirmanderne 
fra Nordregårdskolen.

Det er et forløb på 8 gange tilrettelagt for 3. 
klasserne. Eleverne bliver hentet på skolen, når 
de har fri, og bragt tilbage til skolen igen.

Tilmelding sker til Ida Nielsen frem til 
29. oktober på 3250 4195 eller idni@
km.dk. Interesserede kan se mere på 
Nordregårdskolens forældreintra.

For konfirmander
Torsdag 31. oktober er der Halloween 
gudstjeneste for konfirmander kl. 19.30 i 
Tårnby kirke. Efter Gudstjenesten er der chips 
og sodavand i konfirmandstuerne.

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

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

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

Kirkegårdsvandring
Tirsdag 15. oktober 2019 kl. 14.00 er 
der en lille rundvisning på kirkegården, 
hvor kirkeværge Vibeke Bay vil fortælle 
om renoveringen af druknehuset og 
vedligeholdelse af kirkemuren. 

Kirketjener Jens Peter K Jepsen 
vil ligeledes fortælle om kirken og 
kirkegården. 

Vi mødes ved druknehuset. Det er 
det lille hus, som ligger cirka midt i 
vestmuren. 

Efter rundturen vil vi byde på kaffe 
og kage i konfirmandstuen. Alle er 
velkommen.
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kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

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
 

Toner til Halfdan
Tre fremragende solister hylder en af vores mest kendte digtere. Toner til Halfdan er en perlerække af smukke, 
dybe, eftertænksomme, sjove og finurlige voksendigte fra Halfdan Rasmussens store forfatterskab, som er 

blevet til helt nye stærke sange, 
komponeret af Sisse Tomczyk.

En koncert med sanger og 
skuespiller Tomas Ambt Kofod 
bag mikrofonen, akkompagneret 
af Jeanette Balland (saxofoner) 
og Sisse Tomczyk (piano).

Tomas Kofod er en af vores 
helt store musicalsangere og 
har sunget flere hovedroller 
de sidste år på Det Ny Teater, 
blandt andet udyret i Beauty 
and the Beast, hovedrollen i 
Jekyll & Hyde og ikke mindst 
sidste år Fantomet i Phantom of 
the Opera.

Jeanette Balland er aktiv både 
som solist og kammermusiker 
og er medlem af Copenhagen 
Saxophone Quartet. Hun har 
uropført flere saxofonkoncerter 
med landets symfoniorkestre.

Sisse Tomczyk er både 
pianist, slagtøjsspiller 
og komponist, uddannet 
fra Musikkonservatoriet i 
København. Hun har spillet 
med flere orkestre, til musicals, 
fungerer som repetitør for 
sangere og er indehaver af 
musikskolen Zag du Gaf i 
København.

Lørdag 26. oktober 
kl. 15 i Kastrup kirke, 
Kastruplundgade 3.

Høstgudstjeneste...
... med efterfølgende høstfrokost og auktion 
over frugt, grønt og blomster, som vi 
modtager fra haverne og kolonihaverne. 

Høstgudstjenesten er en festgudstjeneste, 
hvor vi takker for årets høst, og husker på, at 
mennesket ikke klarer alt selv, men at Gud, 
og ikke mennesket, er skaberen.

Søndag 6. oktober kl. 10 i Kastrup kirke, 
Kastruplundgade 3.
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For alle børn i Kastrup fra ca. 4 år
Vi finder ud af, at noget der er helt småt, kan blive rigtig stort.
Det er den første torsdag i hver måned, og vi hedder ”Noas Ark”. Vi afslutter 
med at spise sammen kl. ca. 18.30, hvor flere medlemmer af familien evt. kan 
støde til.

Torsdag 3. oktober kl. 17-19 i Kastrup kirkecenter Gl. Skovvej 3.

Det sker også i  
Kastrup kirke

September
Søndag 29. september kl. 
10 Højmesse ved Susanne 
Freddin Skovhus

Oktober
Torsdag 3. oktober kl. 17-19 
Noas Ark for Børn fra ca. 4 år 
– Noget småt kan blive rigtig 
stort
Søndag 6. oktober kl. 10 
Høstgudstjeneste ved 
Elizabeth Laursen
Søndag 6. oktober Kl. 16 
Solokoncert: Niels H. Jessen
Søndag 13. oktober kl. 10 
Højmesse ved Allan Ivan 
Kristensen
Søndag 20. oktober kl. 10 
Højmesse ved NN
Torsdag 24. oktober Kl. 16 
Syng dig Glad 
Lørdag 26. oktober kl. 15: 
Toner til Halfdan
Søndag 27. oktober kl. 10 
Højmesse ved Allan Ivan 
Kristensen
Torsdag 31. oktober Kl. 17 
Menighedsrådsmøde

Hver onsdag kl. 12 Andagt
Hver onsdag kl. 16.30 Rytmisk/
musikalsk legestue
Babysalmesang hver tors. og 
fre. kl. 10
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.
”Ansøgningsskema til 
julehjælp udleveres på 
kirkekontoret i perioden fra 1. 
november til 8. december”

Syng dig glad!
Her i efteråret forsøger 
 vi med nogle eftermiddage, hvor 
vi, med Niels Henrik Jessen som 
leder, synger sammen efter 
nye og gamle salmebøger, 
højskolesangbogen osv.
Niels vil til hver eftermiddag 
vælge nogle sange med et fælles 
emne, fx årstider eller højtider og 
prøve at blande kendt og mindre 
kendt.

Solokoncert med Kastrup kirkes 
organist Niels H. Jessen

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.

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. 
Vi håber at se mange sangglade personer til arrangementerne.

Niels H. Jessen
Torsdag 24. oktober kl. 16 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

 
 
 

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

igennem en af  livets svære 
stunder. Vores nærvær vil 

for jer føles trygt.

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

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

Rikke Drachmann Casper Drachmann

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

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

OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 
10.00
L.N.Tøj viser efterårs- og vintertøj. 3. oktober
Den glade musiker. 10. oktober.
Efterårsferie. 17. oktober.
Bankospil. 24. oktober.
Lis Frederiksen fortæller om Dirch Passer. 31. 
oktober

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.15.
Film, foredrag og hygge onsdag 2. 
Banko fredag 4.   
Film, foredrag og hygge onsdag 9.  
Banko fredag 11.  
Efterårsferie onsdag 16. og fredag 18. 
Spisning og hygge kr. 100,- onsdag 23.
Banko fredag 25. 
Film, foredrag og hygge onsdag 30.     

Bordinghus
Alle borgere som er fyldt 60 år og bosat i Tårnby 
Kommune, er velkommen i Bordinghus. Er du 
interesseret i at se, hvad der sker i huset og kunne 
du tænke dig at høre nærmere, så kig indenfor til 
åbent hus: Tirsdag kl. 14 - 17, fredag kl. 14 - 17 
og søndag kl. 13 - 16. Der er mulighed for køb af 
kaffe, kage, øl, vin og sodavand.
Se Tårnby kommunes infoannonce s. 6-10 

Solgården
Solgården er et mødested for friske, raske 
folkepensionister og ægtefælle/samleverske, 
bosiddende i Tårnby Kommune. (OBS! udvidet for 
borgere fra 62 år og opefter i en prøveperiode).
Du kan komme og gå, som du har lyst. Du kan 
bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage 
i specialarrangementer, deltage i foredrag, blive 
aktiv i nogle af vore mange faste aktiviteter, tage 
med på udflugter og rejser, og meget, meget mere. 
Huset er åbent for aktiviteter mandag-fredag fra 
kl. 10-16.30. www.taarnby.dk/solgården
Se Tårnby kommunes infoannonce s. 6-10 

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Pensionisthuset Pilehaven er for alle pensionister 
i Tårnby. Kom til vores særlige arrangementer eller 
måske har du lyst til at være med til nogen af vore 
faste aktiviteter: f.eks. Siddedans, seniordans og 
Edb, knipling, 3-D kort, billard, gåture og folkedans. 
frimærker, gymnastik, fællessang og petanque, 
Pilehavekoret og gymnastik for krop og hjerne. 
Kom gerne på besøg til en kop kaffe i køkkenet. 
Se Tårnby kommunes infoannonce s. 6-10 

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Cafémøder med foredrag, musik, film og banko.  Vi 
mødes kl. 14 – 16 i Foreningscentret, Postkassen, 
lok. 1. Tilmelding to dage før: Lizzie Gylstorff, 6170 
1961 / Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785.
Sund motion på Hjertestien. Info: Inge-Lise Adel-
hardt, 2883 4785 / Asbjørn Rasmussen, 2279 
5818. Næste gang 15. september kl. 11. Fra 
vandtårnet på Englandsvej.
Cafe: Amager quiz + hygge 9. oktober
Cafe: Maja Klamer Løhr, rådgiver i Hjernesagen, 
fortæller om social- og sundhedsområdet, fx frem-
tidsfuldmagter, hjemmehjælp, transport, midlerti-
dige hjælpemidler, 21. oktober

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Mød Høreforeningen 
• på Kulturzonen 8. okt. kl. 15-17
• i Sundhedshuset 9. okt. kl. 9-11
• På hovedbiblioteket 10. okt. kl. 11-14
Maja Klamer Løhr, rådgiver i Hjernesagen, fortæl-
ler om social- og sundhedsområdet, fx fremtids-
fuldmagter, hjemmehjælp, transport, midlertidige 
hjælpemidler, 21. okt. kl. 14-16.

Parkinson Klub Amagerland
Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 
5128 7999. 
Besøg af Parkinsonforeningens nye formand 
Michael Buksti. Torsdag 24. oktober kl.14.00 i 
Postkassen 
Parkinson Ballroom Fitness i Fysiq Kastrup, Kamil-
levej 4 med henvisning fra egen læge. Hver onsdag 
kl. 13-14.

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 
Kunsten at leve i undtagelsestilstand. Onsdag 30. 
oktober kl.  kl. 19-21.

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriks-
vej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 
9061
Banko (medbragt mad kl. 13) 1. okt.
Cafemøde – tag dit håndarbejde med 8. okt.
Efterårsferie – lukket 15. oktober
Cafe – har du tøj, du vil sælge/bytte 22. okt.
Cafemøde – vi hygger 29. oktober

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk 
I kan stadig møde os til stavgang hver eneste 
mandag året rundt med start fra plejehjemmet Løj-
tegårdsvej 100, kl. 10-11. Ligeledes om torsdagen 
fra Wiedergården i Dragør kl. 10-11.
Men, men i Sundhedsugen (fra 7.-13. oktober) 
kan I også møde os mandag kl. 19-21 (foredrag i 
sundhedshuset), tirsdag står vi i KulturZonen kl. 
15-17. Onsdag er vi i Arkaden i Sundhedshuset fra 
kl. 9-11 og vi slutter ugen af på Hovedbiblioteket i 
rotunden fra 11-14. Kom og få en snak om risikoen 
for at få diabetes og hvad du selv kan gøre for at 
undgå det. Mere information om alle arrangemen-
ter kan ses i programmet for Sundhedsugen 2019.  

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby.
Ingen arrangementer i oktober. Se info om jule-
fest i novemberudgaven af Tårnby Bladet.
Mød Scleroseforeningen 
• på Hovedbiblioteket 10. oktober kl. 11-14

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.

Hjerteforeningen
... i København S.
Hjertecafé med foredrag om hjertesvigt ved Læge 
Edina Hadziselimovic. Torsdag 3. oktober kl. 16.30-
18.30. Sundhedshus Amager, Hans Bogbinders Allé 
3, opgang 7, 1. sal (inde i gården), 2300 København 
S.
Gåture på Amager Fælled. Hver søndag kl. 10 til og 
med 15. december. Der tages forbehold for gåture 
på helligdage. Start ved DR Byens metrostation, 
og vi slutter samme sted. Ruten er Hjertestien på 
Amager Fælled. (Ruten er i alt på mellem 4,4 og 5,8 
km, varighed ca. 1,5 time).
Sommer-aftengåture på Amager Fælled. Torsdage 
klokken 17.15 i oktober måned. Start ved DR By-
ens metrostation, og vi slutter samme sted. Ruten 
kan afvige fra søndagsturene og være af vekslende 
længde.  
Ældre sagen 
Se foreningens egen annonce side 27

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Oktober 2019

Røde Kors’ landsindsamling 
nærmer sig, og familien 
Laursen  ser frem til endnu 
en hyggelig dag sammen. 
Lotte, Laurits og deres to 
børn, Silja og Lue, har været 
indsamlere de sidste fire år, 
og glæder sig til det femte 
- Jeg kan godt lide at bakke op 
om Røde Kors-indsamlingen, 
for der føler jeg virkelig, at 
pengene går til det, de skal. 
Jeg har en klar fornemmelse 
af at Røde Kors gør, hvad der 
skal til for at holde admini-
strationsomkostningerne 
nede, så pengene går til dem 
der har brug for dem, fortæl-
ler Lauritz.

Børnene går forrest

Det er Lue og Silja, der får lov 

at banke på dørene, og fortæl-
le hvad pengene går til. 

- Det giver både lidt ekstra 
i indsamlingsbøssen når de 
små hundeøjne kommer på 
banen, men det giver også 
noget ekstra for vores børn, 
at de snakker med andre om 
sagen, og at de derigennem 
kommer til at forstå, hvad det 
hele drejer sig om, fortæller 
Lauritz.

Familien har selvfølgelig 
også meldt sig som indsam-
lere igen i år, og glæder sig til 
endnu en skøn dag med hin-
anden. 

-liva

Læs mere om Røde Kors’ 
landsindsamling 6. oktober 
på side 55.

Vi gør en forskel, og vi 
gør det sammen 
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Skelgårdskirken fejrede sine 
første 30 år med manér – og 
stor opvask

Af Cristian Møller-
Christensen

Som så meget andet i og om-
kring Skelgårdskirken var 
fødselsdagsfejring af kirkens 
30-års jubilæum en stor fæl-
lesopgave.

Mange var mødt op for at 
forberede festen, som strakte 
sig over hele weekenden sidst 
i august. Der var mange hold, 
for hele dagen skulle dæk-
kes ind. Vi kalder det frivil-
ligt, ulønnet arbejde, på norsk 
hedder det dugnad. De før-
ste hold, de, der skulle stille 
borde og stole op, mødte ind 
allerede om fredagen.

”Mit” hold kom om lørda-
gen fra klokken 10 til 12. Og 
der var virkelig nok at se til. 
Der skulle blandt andet dæk-
kes op til middag til mange 
gæster og hjælpere over 80 
kuverter. Hele tre langborde 
skulle gøres klar i kirkens si-
deskib. Arbejdet gik som en 
leg. Vi var – naturligt nok – en 
del ”Tordenskjolds soldater”.

På en væg ind mod selve 

kirkerummet var der frem-
stillet en tidstavle – nærmest 
som en lang frise – som illu-
strerede kirkens historie, lige 
fra dens spæde begyndelse 
og til i dag. Den var illustreret 
med fotos i den udstrækning, 
som disse er til rådighed, det 
vil sige fra opmærkningen af 
grunden via selve byggeriet 
til de mange aktiviteter, som 
kirken tilbyder i dag ud over 
gudstjenester og koncerter, 
helt frem til et af de nyeste 
skud på stammen: ”yogahol-
det”.

Naturligvis var der indsat 
de rette årstal for opstarten af 
aktiviteterne.

Aktiviteter i flere dage

Mange steder i kirkebygnin-
gen var der tapet program 
op, så man kunne orientere 
sig i de mange tilbud, der var 
i løbet af hele lørdagen samt 
søndag formiddag. Der var 
noget for alle aldersklasser.

Lørdagen startede med 
velkomst og kaffe på kirketor-
vet. I løbet af eftermiddagen 
var der aktiviteter for enhver 
smag, både musikalske og 
”fortællende”, og i en salgs-

bod kunne man købe forskel-
ligt håndarbejde og hjemme-
lavet marmelade fremstillet 
af gruppen Flittige hænder og 
SAS-koret gav en flot koncert 
på en halv time i kirken.

Det hele kulminerede med 
den store festmiddag fra kl. 
18.00. Selvfølgelig med san-
ge og taler, meget muntert og 
med en del historiske anek-
doter.

Efter en god middag følger 

også en stor oprydning. Her 
var de frivillige igen i aktion. 
En KÆMPE opvask ventede 
den gruppe, som havde meldt 
sig til køkkentjeneste. Kirke-
tjeneren var selvfølgelig også 
med, og det blev en lang aften 
både for ham og for de frivil-
lige hjælpere.

Dagen var en stor oplevelse 
for alle. 

Om søndagen var der arran-
geret en forhindringsbane for 
børn i græsset foran kirken, 

mens der blev afholdt fød-
selsdagshøjmesse.

Vi ønsker HELD og LYKKE 
TIL med de næste 30 år.

Nogle af de mange gæster foran tapetet med historiske nedslag i Skelgårdskirken aktiviter, 
ansættelse, tilbygninger gennem de 30 år.  Der blev i løbet af dagen behov for en hel del 
korrektioner og nye tilføjelser til analerne.

Billedet er fra grundstensnedlæggelsen d. 16. september 
1988, hvor grundstensdokumentet blev indmuret i en 
blykapsel i kirkerummets østvæg til venstre for alteret 

sammen med et sæt hovedtegninger af den nye kirke og to 
sæt gangbare mønter fra 1988, skænket af Amagerbanken. 

De fem grundsten kom fra henholdsvis Tårnby Kirke, 
Vestamager Filialkirke, Kastrup Kirke, Korsvejens Kirke og 

Store Magleby Kirke.

Til venstre for præsten længst til venstre er 
menighedsrådsformand Bent Høgsvig. Præsterne er fra venstre 

mod højre først spr. Annelise Mehlsen, dernæst provst for Søndre 
provsti (hele Amager) og senere biskop Erik Normann Svendsen, 

dernæst biskop Ole Bertelsen. Længst til højre sognepræst ved 
Tårnby kirke Christen Burskov Christensen.. Privatfoto.

Birthe Kylbo, vinder 
af Skelgårdskirkens 

fortællekonkurrence, 
udskrevet i anledning af 

kirkens 30 års jubilæum.

Frivillige bag kirkejubilæum

Birthe Kylbo blev vinder 
af fortælle-konkurrencen, 
som Skelgårdskirken havde 
udskrevet i anledning 30 års 
fødseldagen

For en del år siden blev en ny-
dansk familie, en mor og tre 
drenge, døbt i Skelgårdskir-
ken. 

Præsten, Poul Bo B. Søren-
sen, spurgte min mand og jeg, 
om vi ville være faddere til 
moren. Vi slog os lidt i tøjret, 
men sagde dog ja. 

De første par år skrev vi 
julekort til familien og min 

mand var henne med godte-
poser til drengene. Men med 
tiden løb forbindelsen ud. 

Jeg er i mellemtiden blevet 
handicappet og har behov for 
hjælp flere gange i døgnet. I 
år begyndte en ny SOSU-assi-
stent at komme om natten. 

Jeg syntes, hun virkede mig 
bekendt, og da hendes kol-
lega nævnte hendes fornavn, 
var der en klokke der ringede. 

Da jeg spurgte hende, om 
hun var døbt i Skelgårdskir-
ken, var det jo tilfældet. Vi 
blev begge noget rørte, for 
hun havde ofte tænkt på os 
og omvendt. Vi kiggede på 

billeder fra dagen, og jeg så 
hvor store drengene var ble-
vet. 

Nu kommer hun med jævne 
mellemrum og vender mig 
om natten samt nurser om 
mig med kærlige varme hæn-
der. Er det blevet henad mor-
genstunden, får vi os en slud-
der om tilfældet og vor fælles 
historie.

Et gensyn som nær ikke var blevet

Histotisk: Kirkelokkerne 
bliver hejst ind i 

klokketårnet. Den unge mand 
med cigaret i munden bag 

klokken i tårnet er ukendt. Han 
kunne være projektlederen, 

som skulle overvåge, at alt gik 
rigtigt til. Privatfoto.

Ny udstilling
Charlotte Holgaard, Gitte 

Aabech, Gitte Seiffert og 
Bente Olofsen udstiller i 
Skelgårdskirken i oktober 
og november måned. 

I forbindelse med den nye 
udstilling holdes der recep-
tion søndag d. 6. oktober 
- efter gudstjenesten - kl. 
11.30. 

Alle er velkomne og kir-
ken byder på et lille glas og 
god musik til at følge kun-
sten på vej. 

Se yderligere side 55
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Ældre Sagen valgte at bruge 
Tårnby Bladets jubilæums-
legat til en hestevognstur til 
Kalvebod

Af Anne-Grethe Kragerup

Endelig oprandt dagen for 
vores planlagte hestevogns-
tur. Vejret viste sig fra den al-
lerbedste, danske side. Stærk 
sol, drivende skyer og en let 
brise.

Vi drog af sted med 60 per-
soner, alle brugere af vores 
faste arrangement Søndags 
Cafeen, i to hold. 

Vi ville gøre det muligt for 
folk, at kunne komme ud at se 
vores dejlige Kalvebod Fælled 
og Kongelundsskoven – også 
selv om de ikke kunne gå 10 
kilometer eller cykle.

Kongelundsvejen var nogle 
dage tidligere blevet lukket 
for gennemkørsel på grund af 
arbejdet på det nye dige, så vi 
fik en længere tur, der også 
førte os igennem Frieslands-
vej (den del UDEN ASFALT!). 

Ole og Hans Henrik fra Rå-
gården førte heste og vogne 
sikkert igennem veje og stier.  
Ole havde mange oplysninger 
og anekdoter om området. 

Vi hyggede os gevaldigt, fik 
godt med lys og luft, dejlige 
sandwiches og Spangsberg 
flødeboller – skyllet ned med 
doven øl og vand – dåserne 
var blevet godt rystet, da vi 
kørte gennem Frieslandsvej. 
Vinen holdt sig dog rigtig 
godt!

Vi fik set Kongelundssko-

ven, Pinseskoven og Klyde-
søen, da vi kom op på toppen 
af det nye dige.

Tusinde tak for, at vi fik del 
i Tårnby Bladforenings jubilæ-
umslegat. Det gav os et solidt 
tilskud til dagen.

Se flere billeder på vores 
Facebookside ”Ældre Sagen 
Tårnby” eller besøg Søndags 
Cafeen – sidste søndag i hver 
måned fra kl.14-16 (kom ger-
ne i god tid) 

Endnu engang TAK TIL 
TÅRNBY BLADET!

Til skovs med hestevogn

Begrebet sammenrystning får en helt særlig betydning, når  man som ÆldreSagen tager en 
gruppe af sine medlemmer med på gammeldaws hestevognstur ud på de uasfalterede veje og 
stier på Naturcenter Vestamager.

Kaffen var erstattet med et glas hvidvin, som det sømmer sig på en ægte skovtur. Ole og Hans-
Henrik (de to kuske) kender Vestamager og dens muligheder for pauser de rigtige steder. 

Konkurrence:
Tårnby Bladet har et antal fribilletter til udstillingen. 
De kan vindes, hvis man kan svare på, hvem der holder 
åbningstalen og sender et af de tre navne, vedkommende 
har.
Send en mail til redaktionen@taarnbybladet.dk, med 
navn, adresse telefonnummer og svaret. Kald mailen 
lokomotiv.
Kom med svaret hurtigt og senest 2. oktober kl. 10. 
Vinderne skal hente billetterne på redaktionen, mere om 
det, hvis du vinder

Lokomotivværkstedet
Otto Busses Vej 5A - 2450 København SV 

Åbningstider:
Fredag 4. oktober 2019 kl. 15.00 - 20.00
Lørdag 5. oktober 2019 kl. 10.00 - 18.00
Søndag 6. oktober 2019 kl. 10.00 - 17.00
Entré: Kr. 70,- Børn u. 16 år gratis adgang

www.kunstforalle.dk

Kunst for alle fejrer 
10 år i København
For tiende år er der Kunst for alle i København. Og det er 
kunstmesse nummer 30 i rækken på landsplan

Konkurrence

Af de alsidige kunstnere 
fra hele landet, der både er 
professionelle, etablerede 
og nye talenter, deltager 40 
for første gang. 

Arrangør Charlotte Jen-
sen lægger vægt på, at hun 
hvert år kan vise helt nye 
kunstnere på messen i Loko-
motivværkstedet.

Hun har valgt denne gang 
at udvide skaren af delta-
gende gallerier. 

Ligesom de forrige år 
ligger hovedvægten på bil-
ledkunst, men også sten- og 
bronzeskulpturer, keramik, 
glaskunst og fotokunst er 
repræsenteret.

Den bredtfavnende 
kunstnerflok står klar alle 
tre dage til en snak med de 
besøgende i de spektakulæ-
re udstillingslokaler i Loko-
motivværkstedets 10.000 
kvadratmeter skråt over for 
Fisketorvet.

I år er der desuden rigtig 
godt nyt til dem, som ikke 
er i bil eller på cykel. Fire 
gange i timen i udstillingens 
åbningstid kører en shuttle-
bus fra Dybbølsbro station 

til Lokomotivværkstedet og 
omvendt.

Lidt af det nye

På udstillingen er det mu-
ligt for at få sit portræt med 
hjem. Kunstnerveteranen 
Jeff Ibbo vil tegne portræt-
ter for kun 100 kr. Ligesom 
de forrige år vil den erfarne 
kunstner Grethe Tranberg 
under hele udstillingen 
hjælpe malelystne børn i 
gang på børnestanden.

Udstillingen Dalí på Spo-
ret med grafiske værker af 
den spanske surrealist Sal-
vador Dalí kan ses i Loko-
motivværkstedets Syrerum, 
et rum på 8x30 meter tæt 
ved indgangen. De fleste af 
værkerne vil være til salg.

Salvador Dalí levede fra 
1904 til 1989, og især den 
sidste halvdel af sin karriere 
fik Dalí med grafik sin ska-
berevne og -glæde tilbage 
på sporet. 

Bag udstillingen står Gal-
lerie Rasmus og kunstken-
deren Peter Olufsen, daliga-
lerie.com.

tsp
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Pr. pers. i dbl. vær.

1.799,-
Pris uden rejsekode 1.949,-

• 3 overnatninger 
• 3 x champagnebrunch
• 2 x 3-retters middag/buffet
• Stort aktivitetsprogram

Maritim Berghotel Braunlage HHHH i Midttyskland
Forkælelsesferie i Harzen

•  2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag på   
 Restaurant Holger

Color Hotel Skagen HHHH

Skønne dage i Skagen
Op til 4 børn med rabat

Valgfri ankomst t.om. 13.12.2019 og 1.4.-30.6.2020.Valgfri ankomst frem til 18.12.2019 samt 1.4-29.5.2020.

Hotel Fährhaus Niederkleveez HHH 

ved søerne omkring Plön

Der hersker en særlig intim atmo-
sfære på Hotel Fährhaus med den 
romantiske beliggenhed lige ned 
til søbredden i Schleswig-Holsteins 
eget søparadis. Det er et lille sted 
med et nærværende værtspar, og 
derfor også stedet, hvor man tjek-
ker ind, hvis man bare har brug for at 
koble af på en miniferie langt væk fra 
hverdagen. Her er tid og ro - og den 
mest idylliske udsigt over Dieksee, 
der hører til De 5 Søer og er forbun-
det med områdets største sø Grosser 
Plöner See. Udsigten kommer I auto-
matisk til at nyde fra restauranten, når 
dagens gode måltider serveres for jer.

•  3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag/
 buffet
• Velkomstsnaps
• Fri afbenyttelse af 
 hotellets robåde

Pr. pers. i dbl. værelse  

1.299,-
Pris uden rejsekode 1.449,-

Pristillæg t.om. 31.10. samt
28.3-30.4: 250,-

Valgfri ankomst frem til 
18.12.2019 samt 
7.2.-28.4.2020.

Søpanorama i 
Schleswig-Holstein

4 nætter 2.149,-
5 nætter 2.699,-
7 nætter 3.749,-

Pr. pers. i dbl. vær.

1.249,-
Pris uden rejsekode1.399,-

Pr. pers. i dbl. vær. fra

1.249,-
Pris uden rejsekode 1.399,-

Pristillæg i visse perioder

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet
• 1 x 4-retters middag/buffet
• Velkomstdrink • 1 dags cykelleje
• Wellnessgavekort (EUR 20,-)

Schloss Klink i Nordtyskland
Romantik på Schloss Klink

I skal bo på det nye, lækre hotel og kan se frem til 
stressfri stunder i den luksuriøse spa-afdeling The 
Wellbox, hvor I er omgivet af 600 km2 ren velvære – 
et oplagt valg til spaweekenden. Linköping (3 km) 
er en historisk by mellem Vättern og Østersøen.

•  2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag
• 1 x 3-timers entré til 
 hotellets spa, The Wellbox

Quality Hotel The Box HHHH i Sverige
Spaweekend i Linköping

Ankomst fredage t.o.m. 20.12. 2019 og 3.1-18.12. 2020.
Ankomst valgfri t.o.m. 19.12.2019 
og 2.1.-26.4.2020.

3 nætter fra 1.549,-
4 nætter fra 2.099,-

3 nætter 1.549,-

Værelse m. balkon/terrasse

Pr. pers. i dbl. vær.

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

3 børn med rabat

3 børn med rabat

Hotellet ligger hævet over byen med 
udsigt til det hele og med optimale 
rammer for en rigtig forkælelsesferie. Her 
er et væld af faciliteter til fri afbenyttelse. 
Besøg også kejserbyen Goslar (37 km).

Det flotte hotel er en særdeles stemningsfuld 
base, der putter sig i læ bag fyrreplantagerne 
midt mellem Skagen havn og Gl. Skagen 
og med Kattegat og Vesterhavet med Den 
Tilsandede Kirke som nærmeste nabo

Her kan I nyde udsigten over vandet fra 
swimmingpoolen, mens I glæder jer til at 
få serveret en god middag i en af slottets 
fem restauranter.

3 børn med rabat

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

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

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

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48 Husk rejsekoden: 
TAARNBYBLADET
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Har du en  
sports-historie

... som du synes skal  
i Tårnby Bladet?
Så kontakt vores 
sportsredaktør 

Søren Havemann 

sporten@havemann.dk

Normalt holder Amager Cykel 
Ring sine cykelløb på Amager. 
Digebyggeriet på Kongelunds-
vej betød imidlertid, at klub-
ben måtte flytte sit åbne løb 
med deltagelse af den danske 
cykelelite til Store Heddinge 
på Stevns 

LANDVEJSCYKLING

Amager Cykel Ring havde fået 
tildelt ansvaret for at afvikle fi-
nalen i sidste afdeling af Demin 
Cup for herreeliten (den danske 
superliga for cykelryttere) og 
Uno-X Cup for U19 rytterne, da 
løbet måtte flyttes på grund af 
digebyggeri på Kongelundsvej, 
som var en væsentlig del af cy-
kelruten. 

Stevns Kommune og Store 
Heddinge tog hjerteligt imod, 
hovedgaden var pyntet op med 
flag. På torvet var der boder 
fra den lokale handelsstands-
forening og Stevns borgmester 
Anette Mortensen delte præ-
mier ud og sendte eliterytterne 
afsted med en lille tale. Ja og 
kommunen havde via e-post 
sendt orientering til berørte 
borgere fortæller Jesper Skov-
bølle

ACR medbragte fra Amager 
selv en hel del frivillige hjælpe-
re for at bistå med afviklingen 
af løbene.

Den lidt over 20 km lange 

rute, som undervejs gik helt ud 
til vandet ved Højerup, var stort 
set ensrettet og vejret viste sig 
fra en yderst blæsende side, 
med stærk sidevind. Så det blev 
et cykelløb af den hårde slags 
og de fleste af felterne blev 
splittet ad.

Og vinderne blev...

Eliteløbet blev efter de 185 
km afgjort i en spurt blandt 
20 ryttere og først over stre-

gen var lynhurtige Frederik 
Rodenberg fra Team Colo 
Quick lige foran Danmarks-
mesteren Michael Mørkøv 
fra Deceuninck– Quickstep 
holdet og med Nicklas Amdi 
Pedersen fra Team Almeborg 
Bornholm på tredjepladsen.

U19 juniors samlede Uno-x 
Cup samt finalen blev vundet 
af Emil Schandorff Iwersen fra 
Team ABC. Emil har også en for-
tid som drengerytter i Amager 
Cykle Ring. Team ABC vandt den 
samlede holdkonkurrence.

SH

Glade hjælpere fra Amager Cykle Rings motionsafdeling, fra 
venstre Preben Worm Steensgaard, Sanne Worm Steensgaard, 
Hanne Andersen, Finn Andersen og Mikael Schou. Foto: Jesper 

Skovbølle.

En lang omvej til Stevns

Tårnby Skøjte Klub (TSK) starter 
igen godt ud i sæsonens første store 
konkurrence, Dansk Skøjte Unions 
(DSU) Efterårskonkurrencen, som 
blev holdt i Esbjerg

Af Lene Skibby. Foto TSK

Her sendte TSK otte dygtige elitelø-
ber afsted. TSK-løberne har arbejdet 
hårdt for at træne sig op til den høje 

krævende standard igennem somme-
ren.

Dette er også Grand Prix turnering, 
hvor de 6 bedste skal kvalificere sig, 
så der er masser på spil. 

Alle er spændte, håbefulde og der 

God sæsonstart for skøjteløberne

Krammer fra Annika til Perle og 
Nataly

Mesterskabsholdet Annika, Natalee, 
Perle, Nataly og Nadia

konkurrenter (rivaler) fra nær og fjern.
TSK samler nemlig på glade børn og der er 

stadig plads til nye skøjteløbere i skøjtehallen 
på Røllikevej. 

er en del nerver på, ved den 
første konkurrence. Flere stil-
lede op i ny konkurrence række 
med øgede tekniske krav. 

Men også debuterende løbe-
re, med helt ny-koreograferede 
programmer. Naturligvis skulle 
de smukke skøjtedragter med 
masser af bling, bling også luf-
tes. 

Alle deltagere drømmer om 
en podieplads, i den ofte meget 
lange og tætte konkurrence-
række. Men heldigvis er resul-
tater ikke alt, det er jo bare et 
”tal”.

Det blev til seks løbere i top-
5, fire funklende medaljer, tre 
helt nye programmer og to lø-
bere i nye rækker. Derfor ekstra 
flot at halvdelen af TSK-trup-
pen fik metal. Natalee Rasmus-
sen (guld), Victoria Møgelgaard 
(sølv) samt Annika Skibby og 
Charlotte Lütken (bronze).

Selv om det er en individuel 
sport, har TSK masser af gode 
klubkammerater, som gerne vil 
en det bedste. Fællesskabet 
tæller lige så meget uden for 
isen. Og der er altid plads til en 
krammer fra træner, bestyrel-
sen, skøjtevennerne og de søde 
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Tårnby bladet og Angel Film 
udlodder to x to billetter til 
filmen Diego Maradona
En dokumentar om Diego Mara-
dona havde premiere i septem-
ber, lavet fra over 500 timer af 
aldrig før sete optagelser! 
 Instruktøren Kapadia gen-
fortæller historien om legen-
dens fortid i S.S.C. Napoli, fra 
årene 1984 til 1991. En travl 
periode for Maradona: Seks 
sæsoner, to verdensmester-
skaber, en kærlighedsskan-
dale, et barn, kokain-afhæn-
gighed og mafia-involvering. 

- Maradonas intense præ-
station på banen, omgivet 
af manien af skrigende fans, 
udfolder sig på baggrund af 
de følelsesmæssige indsatser, 
der førte ham til toppen i før-
ste omgang. Han forvandles 
til en moderne Icarus på en 
forudbestemt flyvning til sol, 
skrev IndieWire.

På mail eller postkasse

For at vinde skal du svare på, 
hvilket land Maradona kom-
mer fra.

Svaret mailer du til redakti-
onen@taarnbybladet.dk med 
oplysning om navn, adresse 
og telefonnummer. I emne-
feltet skriver du ”Diego” og 
i mailen skal vi have svaret. 
Kun mail, som er kodet som 
angivet, kommer i betragt-
ning.

Vi skal have svaret senest 
allerede torsdag 3. oktober 
klokken 12, hvor vi træk-
ker lod. Vinderne får besked 
umiddelbart.

Naturligvis tager vi også 

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

Billetterne kan anvendes 
i hvilken som helst biograf, 
der spiller filmen. De kan kun 
bruges til omtalte film og kan 
ikke erstattes, hvis filmen 
ikke vises mere. Vinder du, får 
du yderligere oplysning om 
indløsning af billetterne.

-liva

Diego Maradona ... Rebel. Hero. Hustler. Gud

Konkurrence

Amager Basketballklub 
åbner op for sæsonen med 
dobbeltarrangement og nye 
spillere fra nær og fjern 

SPORT

Susanne Jensen, dameliga re-
præsentant i BK Amagers be-
styrelse fortæller, at truppen 
har mange gengangere, men 
også har måttet sige farvel til 
to amerikanske spillere. 

- I stedet kan vi i den nye 
sæson præsentere den ame-
rikanske centerspiller Ruth 
Sherrill, som kommer fra 
spansk basket. Samtidig er de 
tidligere Amager-spillere Ena 
Viso og Cecilie Tvede vendt 
tilbage til klubben.

- Andre rutinerede danske 
spillere er også kommet til, 
så coach Lars Klussmann har 
fået en trup med stor bredde 
til denne sæson. 

Nye spillere

Efter en længere årrække i 1. 

division er holdet rykket op. 
Holdet har fået tilgang af 

den australske spiller Louis 
A. Timms på over to meter og 
det bliver spændende at se 
holdets niveau og følge ud-
viklingen i løbet af sæsonen, 
hvor modstanderne er Dan-
marks bedste hold. 

Basket klubben Amager 
åbner sæsonen med et dob-

beltarrangement for både 
dame- og herreholdet. Begge 
hold spiller mod BMS/Herlev 
Wolfpack.

SH

INFO:
Amagerhallen lørdag 
28. september kl. 14.30 
(Basketligaen) og kl. 17.00 
(Dameligaen).

Dameholdet skal forsvare det danske mesterskab fra sidste 
sæson. Herreholdet skal prøve kræfter i Basket ligaens Pro B. 
Foto: BK Amager.

Store opgaver på glatte gulve

Frivillige i Tisvilde Hegn Sporlaug samt nyttejobbere fra 
Halsnæs Kommune har med hjælp fra Naturstyrelsen 
bygget sporet. Foto: Naturstyrelsen Nordsjælland.

Sjællands længste MTB-rute indviet
Gribskov og Halsnæs kommuner har indviet et nyt mountain-
bikespor på 30 kilometer i Tisvilde Hegn som sammen med 
et slags center for mountainbiking gør Tisvilde Hegn til et 
pilgrimsmål for mountainbikere.

Foruden de to kommuner har Naturstyrelsen Nordsjæl-
land og frivillige fra Tisvilde Hegn Sporlaug samt nyttejob-
bere fra Halsnæs Kommune været med til at gøre ruten gen-
nem Sjællands største hede til virkelighed, skriver TV2Lorry.

I Halsnæs Kommune håber man, at sporet kan blive et til-
løbsstykke både for dem, der bor nær, men også dem, der 
kommer fra fjern, fortæller Helle Vibeke Lunderød (S), der er 
formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati i Hals-
næs Kommune.

En kvart million i badene
Selvom sommervejret i 2019 har varieret, er københav-
nerne lystigt sprunget i Københavns Havn. Knap 235.000 
badegæster har benyttet havnebadene i løbet af sommeren. 

Københavns Kommune, som driver de tre havnebade på 
hhv. Islands Brygge, ved Fisketorvet og ved Sluseholmen, 
reagerede i foråret på den store interesse for at bade i hav-
nen, og udvidede badesæsonen med 14 dage i hver ende, 
så der nu er åbent i de livredder-bemandede havnebade fra 
15. maj til 15. september.

Foruden i de tre havnebade kan man også bade i havnens 
badezoner, hvor man stadig kan tage en dukkert. De er til-
gængelige året rundt, men ikke er bemandet af livreddere.

Når sommersæsonen afsluttes, åbnes der for andre akti-
viteter i vinterperioden. Stigbordene ved Slusen i Sydhavn 
bliver åbnet i starten af oktober og ruterne til SUP (stand 
up padling) udvides. Om sommeren kan man SUP’e syd for 
Langebro og i Nordhavns Nordbassin. Frem til 15. maj åbner 
en SUP-rute, der forbinder Holmen med arealerne Syd for 
Langebro, så mulighederne for langture udvides. Se kortene 
på By & Havns hjemmeside.

Tårnbyløb med lodtrækningspræmier
Amager Atletik Club arrangerer i samarbejde med Tårnby 
Kommune og Sundhedsugen for 12.gang det årlige Tårnby-
løb onsdag 9. oktober med start kl. 17.30.

Start, mål, præmieoverrækkelser og underholdning finder 
sted ved Tårnby Sundhedshus - Kamillevej 4 og løbet er på 5 
eller 10 km på kontrolopmålte ruter i området - man vælger 
selv distance undervejs.

Løbet er for motionister af begge køn og alle aldre og på 
alle niveauer - der er plads til alle. 

Normalt deltager der omkring 500 i løbet.
Der er præmier til de hurtigste og fine lodtrækningspræ-

mier til de mange. Efter løbet er der vand, frugt samt kilde-
vand fra BankNordik og lidt spiseligt.

Tilmelding kan ske online på www.sportstiming.dk eller 
hos Englandsvejens Tømmerhandel, samt på dagen før start 
ved startstedet.

Startgebyret er kun 80 kroner Se rutekort og alle oplys-
ninger på www.amageratletik.dk
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Formand Tommy Hansen, 
Erik Munnecke, Bent Nielsen 
og Else Marie Pallesgaard 
fortæller om tursejlernes 25 
år i Kastrup Lystbådehavn, 
den yngste sejler starter 
forening i havnen

LYSTBÅDEHAVNEN

Både Else Marie og Bent var 
med til at stifte Kastrup Tur-
sejlerforening, KTR, i 1994, 
da foreningen slap fortøjnin-
gerne til Kastrup Bådelaug og 
blev en selvstændig forening 
under Dansk Sejlunion. 

- Vi fik klubhus i Pumpehu-
set og nu er vi i en pavillon, 
som var campingpladsens 
gamle kontor og kantine med 
kort opsigelsesvarsel og med 
håbet om med tiden at få et 
stort hus ved vandet og mere 
plads til de 350 medlemmer, 
fortæller formanden Tommy 
Hansen.

Kastrup Tursejler Forening 
er for aktive tursejlere med 
aktiviteter og arrangementer 
året rundt. Vi ønsker at ani-
mere til hjælpsomhed, forstå-
else og godt kammeratskab 
mellem lystsejlere og hoved-
formålet er at fremme inte-
ressen for søsporten.

Klubaftener og aktiviteter

Der lægges stor vægt på det 
sociale, både i havnen og på 
de mange fælles ture, der 
gennemføres rundt til andre 
havne i Øresund. 

- Vi har ture i klubregi til 
Hven og venskabsklubben i 
Helsingborg og i klubhuset 
afholdes fredags cafe, påske-
banko, julebanko samt loppe-
marked. Ofte skal der sættes 
et stort telt op for at få plads 
til alle, siger Else Marie, der 
kan historien helt fra klub-
bens begyndelsen.

- Endvidere danner vores 
klubhus rammen om en række 
aktiviteter, hvoraf kan næv-
nes motorlære, førstehjælp, 

ølsmagning og fredags cafeer. 
- Sidst men ikke mindst er 

vores fiskekonkurrencer et 
tilløbsstykke. Med andre ord, 
vi er en forening, hvor ho-
vedvægten er lagt på socialt 
samvær mellem lystsejlere og 
hvor alle er velkomne såvel 
voksne som børn, konstaterer 
Erik Munnecke.

Med i Dansk Sejlerunion

Kastrup Tursejler Forening er 
tilsluttet Dansk Sejlunion og 
Østersøkredsen, som består 

af 282 klubber eller forenin-
ger med ca. 60.000 medlem-
mer for motorbåde, motorsej-
lere og sejlbåde. 

Dansk Sejlunion er repræ-
senteret i eller har kontakt 
med blandt andet Søsportens 
Sikkerhedsråd, Søfartsstyrel-
sen, Farvandsvæsenet, Fri-

luftrådet, Søbranchens Bran-
cheforening, havne anlæg 
m.m. Det betyder også at KTR 
opnår fordele og muligheder 
for at deltage i kapsejladser 
og ikke mindst muligheden 
for attraktive forsikringer.

Samarbejde med andre i 
havnen

- Der er mange klubber i hav-
nen. Og vi har stor respekt 
for det arbejde, andre klub-
ber udfører, fortæller Tommy 
Hansen. 

- Nogle tager sig af kapsej-
lads og andre af det sociale. 
Vi forsøger at tilrettelægge 
arrangementerne, så vi alle 
får mest muligt ud af det, for-
tæller Else Marie. 

Formanden supplerer med, 
at hjælpen fra Tårnby kom-
mune med lokaler og andre 
faciliteter også er af stor be-
tydning for det daglige arbej-
de. Samarbejdet fungerer fint 
på alle fronter.                      SH

Formand Tommy Hansen, 
Erik Munnecke, Bent Nielsen 
og Else Marie Pallesgaard 
ombord på klubbens egen 
(skoleskib) øvelsesbåd i 
Kastrup havn. Foto: SH

Benjamin i Kastrup Lystbådehavn

Jubilæumsreception
Dagen fejres med en reception mandag 21. oktober 2019 
fra kl. 16.00 - 19.00 i klubhuset på Amager Strandvej 
341

Sidste lørdag i august var 
Roklubben Øresund og Øre-
sunds Ældreroere værter 
for årets Amager Regatta, 
som er en kaproning mellem 
Amagers fem roklubber

Af Hanne Vinther, formand, 
Roklubben Øresund 

Antallet af ungdomsroere un-
der 18 år er stigende ved årets 
Amager Regatta, og det sam-
me er antallet af roere over 
70 år. Faktisk vandt Øresunds 
Ældreroere den såkaldte 
Vækstpokal, idet de havde en 
stigning på 71,4 % i antallet 
af roere på banen i forhold til 
sidste år. Så roning er for alle, 
uanset alder!
90 både deltog i 18 løb, og 
cirka 200 roere var ude at ro 
i Amager Regattaen. 

Amager Ro- & Kajak Klub 
vandt Amager Regattaen su-
verænt med 1.785 points, 
efterfulgt af Dragør Roklub 
og Roklubben SAS i skarp 

konkurrence om anden plad-
sen med hhv. 1.113 og 1.078 
points. Roklubben Øresund 
og Øresunds Ældreroere slut-
tede på henholdsvis 4. og 5. 
pladsen.

En vellykket regatta

- Det er et farligt arbejde at 
arrangere Amager Regatta 
i Kastrup, siger formand for 
Roklubben Øresund, Hanne 
Vinther.

- Banerne er udlagt med 
start fra lufthavnen og mål ud 
foran ydermolen på Kastrup 
Ny Lystbådehavn, så vi skal 
transportere alt udstyr fra den 
gamle havn, hvor vi bor, til den 
ny havn, dvs. cafe med borde, 
bænke, parasol, kaffe, kage, 
sandwich, dommerbord, re-
sultattavle, skilte, bådevogne, 
etc. 
- Og hjemme havde vi tømt 
hele bådehallen for robåde, 
så der blev plads til over 100 
gæster til festen og præmie-

overrækkelsen om aftenen. 
- Men vi er glade for at kunne 
se tilbage på en yderst vellyk-
ket regatta, hvor det vigtigste 

er godt vejr, og det havde vi; 
nemlig svag vind og solskin.

Mål ved årets Amager Regatta: 4-åres +60 år. © Jens Holm, 
Amager Fotoklub

90 både i 18 løb på vandet

INFO
Deltagende klubber: Amager Ro- & Kajakklub, Dragør Roklub, 
Roklubben SAS, Roklubben Øresund og Øresunds Ældreroere.

Medaljeregn
12 løftere sendte AK Viking 
til ungdoms- og juniorstæv-
net Ålholm cup og de gjorde 
det ganske godt. 

Samlet var der 37 delta-
gere fra hele landet og et 
par stykker fra Sverige, så 
klubbens deltagere udgjor-
de næsten en tredjedel af 
det samlede deltagerfelt og 
de gik da også hjem med en 
pæn del af medaljerne. Der-
til stod de for fire danske 
rekorder. Alt i alt vendte 10 
af løfterne hjem med samlet 
set tre guldmedaljer samt 
fire af sølv og tre af bronze, 
mens yderligere en fik en 
fornem fjerdeplads.

Der var enighed om, at 
trænerteamet, bestående af 
Roland Gissing, Brian Glad 
og Lasse Andersen havde 
enb stor del af æren for det 
fine resultat.                      SH



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET O
K

TO
B

ER
  2

0
1

9
  4

5

I Tårnby har vi måske den 
bedste curling hal i Dan-
mark. Her spilles der hvert 
år turneringer på højt inter-
nationalt niveau

Af Søren Havemann 
© Kurt Pedersen,  
Amager Fotoklub

HANDICAPCURLING

Hvad de færreste ved er, at 
Tårnby Curling også har et flot 
set up for at give bevægelses-
handicappede mulighed for 
at spille curling på højt inter-
nationalt niveau. 

På isen i Tårnby Curling-
hal er coach Per Christensen 
og fire curlere i gang med 
træningen før weekendens 
store internationale stævne i 

Tårnby Curling Hal. 13. Danish 
International Wheelchair Cur-
ling Cup weekenden 21.-22. 
september.

Per Christensen, der ud 
over sit faste arbejde i SAS har 
været træner for holdet siden 
2003. I samtalen kan man ty-
deligt mærke, at der i Per er et 
stort hjerte for at træne, vej-
lede, hjælpe og rejse med til 
turneringer med sine spillere. 

Per bliver helt emotionel, 
når han fortæller om første 
gang Tårnby i 2003 slog den 
evige rival fra Esbjerg. På 
spillerne kan man se og høre 
deres engagement, se kon-
centrationen og glæden ved 
sammen at kunne præstere 
på dette høje niveau. Trods 
deres forskellige handicap.

Hvad er kørestols curling?

Man kan spille kørestolscur-
ling i alle aldre, det eneste 
krav er, at man har nok bevæ-
gelighed i armene og over-
kroppen til at skubbe stenene 
med en stang, der kaldes en 
Stick. 

Kørestolscurlings regler 
ligger meget tæt op ad almin-
delig curling, men der er dog 
nogle modificerede regler, 
der skal tilgodese spillernes 
særlige forhold. For at kunne 
spille curling, behøver man 
ikke en speciel kørestol; man 
kan bruge sin egen. Faktisk er 
det kun fejning foran stenene, 
der ikke kan udføres.

Kørestolscurling er en 
holdsport, hvor det sociale er 
væsentligt. Når en spiller sen-
der stenen mod huset i mod-
satte ende, vil der i mange 
tilfælde sidde en medspiller 
bagved og holde spillerens 
stol, så stolen ikke rykker sig 
ved sætningen af stenen. Det 
giver spilleren, der sætter 
stenen, en følelse af tryghed 
samt en følelse af, at man 
støtter hinanden på holdet. 

- Jeg har blandt andet væ-
res landstræner i Norge og bi-

stået andre klubber og lande 
med råd og vejledning, siger 
Per Christensen.

- Kørestolsbrugere er me-
get velkomne i hallen for at 
afprøve deres evner for cur-
ling. Sikkerhed og hjælpere er 
altid parate. Vi har haft besøg 
af rigtig mange, der af den 
ene eller anden årsag er bun-
det til en kørestol.

Organisation og økonomi

Tårnby kørestolscurling er na-
turligvis med i både nationale 
og internationale organisa-
tioner, fortæller Per. Hvilket i 
praksis betyder, at holdet kan 
deltage i alle mesterskabs-
turneringer og paralympiske 
lege. 

Det koster penge og de er 
svære at skaffe fra det offent-
lige eller fra sponsorer. Per 
anslår, at hver spiller bruger 
55-60.000 kr. på deres sport 
hvert år. 

Per vil dog gerne fortælle, 
at man i øjeblikket har støtte 
fra Ørslev Bustrafik, der brin-

ger spillerne frem og tilbage 
til turneringer blandt andet 
til Finland senere på året. 
Tøjsponsor er Racing Green, 
der leverer tøj til spillerne og 
coach.

På glatis i hallen

Curling-is er et noget usæd-
vanlig glat produkt. Skriben-
ten blev inviteret med på 
isen. En halv meter inde lig-
nede han Bambi fra Disney, så 
det eksperiment blev hurtig 
aflyst. 

Derfor kan man kun være 
endnu mere imponeret over, 
hvordan spillerne håndterer 
deres kørestole på isen, skub-
ber stenene og med millime-
ters præcision sætter deres 
sten midt i huset i hver ende.

Meget imponerende hvor-
dan bevægelseshandicap-
pede kan opnå så megen livs-
kvalitet og så meget socialt 
samvær.

Ser man efter i klubbens medaljeskab (bag coach Per 
Christensen) kan man se, at handicapcurlerne kommer vidt 
omkring og høster flotte præmier. 

I front med kørestolscurling i Danmark

Det danske curling hold: fra venstre Helle Christiansen 
(Viceskipper), Sussie Nielsen, Michael Floyd Jensen og 

Kenneth Ørbæk (Skipper). Jack Brendle deltog ikke i 
træningen denne aften. Foto: SH

Særlige handicapregler 
Et curlinghold består af fire spillere, samt en reserve. I me-
sterskaber og internationale turneringer for kørestolscurlere 
skal begge køn være repræsenteret blandt de fire spillere på 
banen. 

Kørestolscurlere kan sætte deres sten fra stolen med stang, 
som er en forlænger, der er lavet til curlere med et hoved, der 
passer omkring stenens håndtag. Der må ikke fejes for stenen 
i kørestolscurling. I mesterskaber og internationale turnerin-
ger for kørestolscurlere, spilles der seks ender, hvor der ty-
pisk spilles ti ender for gående. 

Per forklarer, at den særlige stang, der er ca. to meter, er 
lidt vanskelig at transportere, derfor har han videreudviklet 
en stang, der kan deles og meget nemmere kan medbringes i 
kuffert under transport.

Kørestolscurling er ikke nogen stor sportsgren (heldigvis). 
Men i sporten hjælper vi hinanden på kryds og tværs, 

internationalt og landene imellem. 
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TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

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

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

VELKOMMEN TIL OPLEVELSER PÅ 
BIBLIOTEKET!

ER DU JOBSØGENDE?
Hver tirsdag kl. 13 - 15 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek, Ka-
millevej 10
Du kan få hjælp til at oprette et CV på Jobnet - søge efter relevante jobs 
i forskellige jobdatabaser - komme i gang med at skrive en ansøgning - 
skrive et CV - sende ansøgninger elektronisk. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

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

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

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

CAFÉ HAV A JAVA 
Cafeens Åbningstider 
Mandag – torsdag  9 - 18 
Fredag  9 - 16
Se mere på Facebook: Hav a Java - Café - Tårnby Bibliotek

ARRANGEMENTER PÅ TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk under ”Det sker”. Du kan også hente et arrangements-
program på biblioteket.

BILLETBESTILLING: 
Billetter købes / bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt 
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker. 
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samarbejde med 
Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 3251 1495 eller via 
www.aof-amager.dk. Se logo ved arrangement.
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved ind-
gangen.

Lav æblemost af havens æbler
Fredag 27. september kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Lad ikke dine overskudsæbler gå til spilde - tag dem med på biblio-
teket og få dem presset til lækker most. Medbring gerne dine egne 
flasker eller anden egnet emballage. 

Byttedag for hele familien - tøj og legetøj
Lørdag 28. september kl. 11 - 14 / Tårnby Hovedbibliotek 
Kom til byttemarked på Hovedbiblioteket og gør et godt byt. Vi bytter 
efter princippet én til én - så du skal ikke have penge op af lommen. 
Din ”adgangsbillet” er dine medbragte ting. Vi sørger for plads du 
kan stille det frem på.

Syng dig glad - sangeftermiddag
Mandag 30. september kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Kom til sangeftermiddag på biblioteket med korleder og musikpædagog 
Marianne Kragh ved klaveret. 

Filmperler
Mandag 30. september kl. 16 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter 
Torsdag 3. oktober kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Af rettighedsmæssige årsager kan filmtitlerne ikke annonceres her. 
Hent programmet på biblioteket.

Hvordan spiller du positivt ind i dit barns fællesskaber?
Mandag 30. september kl. 16.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Samtalesalon med Børns Vilkår. Mød medarbejdere fra Børns Vilkår og 
få et unikt indblik i børn og unges fællesskaber. Arrangeret i et samar-
bejde mellem Børns Vilkår, skolerne i Tårnby og Tårnby Kommunebib-
lioteker. 

Erindringscafé: Høsten er i hus og det skal fejres
Tirsdag 1. oktober kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og vær med til en uformel eftermiddag, hvor vi deler erindringer og 
oplevelser fra tidligere tider. 

Når du sætter tydelige grænser for dine børn, så lytter de - ved 
Kamille Rasmussen
Tirsdag 1. oktober kl. 19 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter
Kamille Rasmussen taler om, hvor vigtigt det er, at vi tager stilling til, 
hvilken slags forældre vi er. Hun giver os også værktøjer og metoder, 
som vi kan lade os inspirere af. 

Akvarelcafé
Onsdag 2. oktober kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Medbring selv papir, farve og pensler, så finder vi bibliotekets bøger om 
akvarelmaling med tips og tricks.

Eventyret starter i din baghave - ved Erik B. Jørgensen
Onsdag 2. oktober kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 90 kr. via 
Erik B. Jørgensen fokuserer på, hvad der skal til, for at man fungerer og 
handler optimalt som individ. Hvordan bliver det muligheder man ser, 
frem for begrænsningerne?

Babysang og bevægelse - ved Gitte Ziebell
Torsdag 3. oktober kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
Dit barn har brug for at bevæge sig og få stimuleret alle sine sanser. Vi 
synger, hopper, svinger, leger og vender verden på hovedet.

Stress. Foredrag - ved Esben Andersen
Torsdag 3. oktober kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter 
Tænk, hvis dit liv kunne blive nemmere og dejligere? 
Esben Andersen giver dig værktøjer til at opnå mere glæde, 
velvære og indre ro.

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE
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Kreativt Krydsfelt: Papirdesign - workshop for voksne
Mandag 7. oktober kl. 15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og udlev din kreativitet eller bliv inspireret til at lave mobiler, gave-
mærker, kort, bordpynt m.m. 

Squaredans for alle - ved Amager Square Dancers 
Mandag 7. oktober kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Efter en kort opvisning inviteres tilskuerne til at være med.

Litteraturcafé
Tirsdag 8. oktober kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Bibliotekarerne fortæller om et udvalg af sæsonens nyheder og andre 
læseværdige bøger - romaner, krimier og fagbøger.

Sundhedsuge - Børn og unges brug af digitale og sociale medier
Tirsdag 8. oktober kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Velkommen til et dramatisk iscenesat foredrag v. skuespiller Michael 
F. Sand og antropolog Carsten A. Thomsen. Et foredrag om fordele og 
ulemper ved unges brug af digitale og sociale medier. Arrangeret i et 
samarbejde mellem SundhedsCenter Tårnby og Tårnby Kommunebiblio-
teker som en del af Tårnby Sundhedsuge. 

Sundhedsuge - En gåtur og en god historie
Onsdag 9. oktober kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet til Hovedbiblioteket. Vi runder 
turen af med en kop kaffe mens Laura Michelsen læser en historie højt. 

Strikkecafé - strikkeworkshop med Lene Holme Samsøe
Onsdag 9. oktober kl. 16.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Strikdesigner Lene Holme Samsøe besøger strikkecafeen. Lene tager 
udgangspunkt i sin seneste bog ”Mig & mini strik. Medbring pinde nr. 
3-3.5. 

Sundhedsdag – Tårnby Hovedbibliotek
Torsdag 10. oktober kl. 10.45-14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Kom og vær med til en hyggelig sundhedsdag på biblioteket. Vi starter 
med fællessang kl 10.45 og har følgende aktiviteter fra kl. 11.00: 
Har du nedsat hørelse, Mål din sundhed, Mænds mødesteder, Netværk-
huset Kastruplund, Cykling uden alder, Kom og få et gratis fodtjek, Din 
fysiske sundhed, Digital pårørende og Din hjertestarter. 

Babycafé - babymassage
Fredag 11. oktober kl. 9.30 og 10.45 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
Sundhedsplejerske Inger Kaas vejleder i babymassage. For forældre og 
babyer fra 2 måneder.

Kreativt Krydsfelt: Klip pynt til Halloween
Mandag 14. oktober til torsdag 31. oktober kl. 8 / Tårnby Hovedbibliotek / 
Fri adgang

Skræmmende spøgelser, fine græskar eller hvad du nu synes 
hører til en uhyggelig Halloween - kom og klip! 
På opdagelse i mumiernes verden - udstilling og kreativt værksted
Mandag 14. oktober til lørdag 16. november kl. 9 / Vestamager bibliotek / 
Fri adgang
Mumitroldene er små snehvide væsener med runde muler og tykke ma-
ver, og som alle andre familier har de deres op- og nedture. Her kan du 
klippe og klistre dit eget halloween univers med mumierne i centrum.

Akvarelcafé
Onsdag 16. oktober kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Medbring selv papir, farve og pensler, så finder vi bibliotekets bøger om 
akvarelmaling med tips og tricks.

Lav din egen halloweenfilm - for børn fra 7 år
Onsdag 16. oktober kl. 13 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Slip fantasien løs og væk monstre og spøgelser til live i din helt egen 
animerede gyserfilm
Bliv filmskaber for en eftermiddag og lav en hårrejsende halloweenfilm 
med ”stop motion” teknikken. 

Finske filmperler
Torsdag 17. okt. kl. 16 / Torsdag 14. nov. kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek 
/ Gratis billetter
Mandag 14. okt. kl. 16 / Mandag 18. nov. kl. 16 / Vestamager Bibliotek 
/ Gratis billetter
I anledning af bibliotekets fokus på Norden udvider vi efterårets film-
perleprogram med to finske kvalitetsfilm. Af rettighedsmæssige årsa-
ger kan filmtitlerne ikke annonceres her. Hent programmet på bibliote-
ket, hvor du kan læse om de to finske film. 

Kreativt Krydsfelt: Uhyggelige perlerier
Fredag 18. oktober kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Kom og lav uhyggelige perleplader, som du kan pynte op med til Hal-
loween. Vi sørger for uhyggelig stemning, flotte mønstre, perler og et 
varmt strygejern.

Spørge Jørgen - børneteater for de 3-8 årige
Lørdag 19. oktober kl. 11 / Vestamager bibliotek / Billet 20 kr.
Team Teatrets forestilling handler om nysgerrighed, opdagertrang og 
om livets store spørgsmål i børnehøjde.

Strikkecafé
Onsdag 23. oktober kl. 16.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Pindene gløder når vi mødes hver anden onsdag i strikkecaféen. 

Førstehjælp til spæd- og småbørn
Torsdag 24. oktober kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
Er du klar, hvis uheldet er ude? Bliv klogere på førstehjælp til babyer 
og småbørn.

Nordic Noir - den nordiske krimi - ved Bo Tao Michaëlis
Torsdag 24. oktober kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Velkommen til en morderlig hyggelig aften, hvor du også får et par 
uhyggelige anbefalinger med hjem. Bo Tao Michaëlis er mag.art. i lit-
teraturvidenskab, gymnasielærer, universitetslærer, tv- og litteraturan-
melder ved Politiken og krimiekspert. (2001).

 Amager MiniRace - Yes! Det er for voksne
Lørdag 26. oktober kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Kom og mød Amager MiniRace, en lokal forening med fuld fart på, de 
kører nemlig med model racerbiler.

Den Grimme Ælling - børneteater for de 2-5 årige
Lørdag 26. oktober kl. 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
I reden er der æg. Tre små og ét stort. Ud kommer tre gule ællinger. 
og en stor grå. Vi ser den kluntede og nysgerrige ælling møde verden, 
overvinde livets forhindringer og til sidst blive en flyvedygtig svane. 

Syng dig glad - sangeftermiddag
Mandag 28. oktober kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Sangeftermiddag på biblioteket med Marianne Kragh ved klaveret. 

Fantastiske fortællinger.  
Livet som drabschef - ved Ove Pedersen
Mandag 28. okt. kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet se herunder 
Drabschef Ove Pedersen fortæller fængende om et helt liv med efter-
forskning af de allerværste sager.
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Foredraget er en del af foredragsrækken Fantastiske Fortællinger 
2019. Samlet pris for de 3 foredrag: 295,- kr. Billet- ter købes 
via AOF Amager: Foredragene arrangeres i samarbejde mellem AOF 
Amager og Tårnby Hovedbibliotek.

Akvarelcafé
Onsdag 30. oktober kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Medbring selv papir, farve og pensler, så finder vi bibliotekets bøger 
om akvarelmaling med tips og tricks.

TårnbyDox: dokumentarfilm om journalister i Syrien
Onsdag 30. oktober kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og se en række tankevækkende dokumentarfilm - og del oplevel-
sen med andre. Vi ser filmen sammen og diskuterer den bagefter.

Rockcafe: Gasolin’
Torsdag 31. oktober kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
I år er det 50 år siden det legendariske danske band blev dannet.  
Programmet for aftenen annonceres senere.

Tegneworkshop med Jan Kjær
Lørdag 2. november kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
Lær at tegne med Jan Kjær, tegneren bag serier som Taynikma og No-
merne. I tegneworkshoppen vil han dele ud af teknikker og viden om 
hvordan man sætter ord og billeder sammen. For børn fra 9 år. 

EFTERÅRETS IT- KURSER 
Bibliotekerne tilbyder en bred vifte af gratis kurser inden for mange 
emner og på forskellige niveauer. Undervisningen foregår på Tårnby 
Hovedbibliotek og på Vestamager Bibliotek. 
Du kan tilmelde dig de enkelte kurser på taarnbybib.dk/tilmeld. 
Se hele kursuskataloget på www.taarnbybib.dk eller hent det trykte 
katalog på ét af bibliotekerne.

Dit digitale efterliv - hvad sker der?
Fredag 27. september kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek 
Har du styr på, hvad der sker med din mailkonto, dine profiler på so-
ciale medier og dit fillager i skyen, når du ikke er her mere eller ikke 
længere er i stand til at bruge pc og smartphone?

(Undgå) Phishing og fupbutikker
Onsdag 2. oktober kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek
Kend forskel på reelle e-mails og mails, som er ude på at snyde dig 
for penge eller oplysninger? Vi viser dig, hvilke tegn du skal se efter 
og hvad du skal gøre, hvis du er kommet til at klikke på et link i en 
phishingbesked.

Facebook - for begyndere
Fredag 4. oktober kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek
På kurset lærer du at oprette en profil, og vi viser, hvordan du bruger 
Facebook til at holde kontakt med venner og familie, dele billeder og 
videoer og finde gamle klassekammerater.

Sikkerhedskopiering og opdatering af programmer
Onsdag 9. oktober kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek 
Hvorfor er det egentlig vigtigt at opdatere dine programmer på compu-
ter, smartphone og tablet? Vi viser dig, hvordan du kan sikre dine filer 
på forskellige måder. 

Få styr på borger.dk og NemID
Tirsdag 22. oktober kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek
På kurset gennemgår vi, hvordan du kan bruge den fælles indgang til 
offentlig digital selvbetjening, borger.dk, til at betjene dig selv og finde 
nyttig information. Del 2 holdes tirsdag 29. oktober

Få styr på borger.dk og NemID
Tirsdag 22. oktober kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek
Vi viser, hvordan du bruger borger.dk og ”Min Side”. Medbring dit 
NemID og gerne din smartphone eller tablet. Du er automatisk tilmeldt 
både del 1 og del 2 ved at tilmelde dig dette kursus. Del 2 holdes tirs-
dag 29. oktober.

Brug din PC - for begyndere og let øvede
Torsdag 24. oktober kl. 10 / Vestamager Bibliotek
Blive bedre til at organisere og finde rundt i dit indhold på computeren. 
Forudsætninger: Du har været på kurset, herunder brugen af tastatur 
og mus. Hvis du ikke har det, skal du først deltage i ”Tænd og sluk for 
pc’en”. Del 2 afholdes torsdag 31. oktober 2019.

Slægtshistorie kilder på nettet - for begyndere
Mandag 28. oktober kl. 13 / Tårnby Hovedbibliotek
Søg efter din slægt på nettet. På kurset lærer du at bruge de to vig-
tigste kilder - kirkebøger og folketællinger. Kurset er for begyndere i 
slægtsforskning. Du er vant til at bruge en PC. Del 2 afholdes mandag 
4. november 2019.

Er du tryg ved dine digitale fodspor?
Onsdag 30. oktober kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek 
Vi ser nærmere på, hvordan dine personlige oplysninger kan bruges 
som betalingsmiddel på nettet, og hvordan du opbygger din digitale 
identitet. Forudsætninger: Kendskab til brug af internettet.

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET
Glemmer Du nr. 5 - 2019
ET HUS AT BYGGE – ASTRIDSVEJ 11
I dette Glemmer Du dykker vi ned i Løjtegaardens 
Villaby – nærmere bestemt et enkelt parcelhus på 
Astridsvej.
Glemmer Du kan hentes gratis på bibliotekerne så 
længe oplag haves, eller hentes i en printvenlig ver-
sion på taarnbybib.dk under Lokalarkiv. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på 
Glemmer Du som nyhedsbrev, så du får bladet sendt 
elektronisk, så snart det udkommer.

ERINDRINGSCAFE
Kom og vær med til en uformel eftermiddag, hvor vi deler erindringer 
og oplevelser fra tidligere tider. 
Bæredygtighed før og nu
Tirsdag 1. oktober kl. 14.00 - 16.00 / Hovedbiblioteket / Gratis billetter
Hvad husker du fra ”Kartoffelferien”? - Også den der kom senere, da 
der ikke skulle graves kartofler op.
Efterårsferien blev tidligere kaldt Kartoffelferie eller roeferie. I det gam-
le landbrugssamfund skulle kartofler og roer op af jorden og alle skulle 
deltage i høstarbejdet. Det gjaldt for også børnene, så derfor fik de fri 
fra skole i den uge.
DER ER ERINDRINGSCAFEER:
• Tirsdag 1. oktober: Tema: Kartoffelferie 
• Tirsdag 5. november: Tema: Kendisser fra Amager 
• Tirsdag 3. december: Tema: Barndommens juleerindringer

Fortsat fra forrige side
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TÆNK DIG GODT OM!

EFTERLYSNING!

DERFOR!

MEN...!

Kender du en træner 
i din dansegruppe, 
måske en holdleder 
i din spejdergruppe, 
en kasserer i hækle-
klubben eller måske 
den person som altid 
står klar til at give en 
hånd med i forenin-
gen, hvor du selv er 
aktiv? 

Fortjener han eller 
hun ikke et ordentligt 
klap på skulderen, for 
trods slud og regn, 
sure miner og brok, 
manglende penge 
og utaknemmelige 
medlemmer, så er 
vedkommende der 
alligevel og yder fak-
tisk en imponerende 
indsats? 

Vi efterlyser faktisk 
netop nu - og 2 uger 
frem - kandidater 
til ”Årets For-
eningsleder” og 
i øvrigt også emner 
til ”Årets For-
ening”, to priser 
som uddeles på råd-
huset tirsdag d. 12. 
november kl. 1800! 

Så hvorfor ikke ind-
stille vedkommende? 
Ofte tænker man ikke 

over det i hverdagen, 
men her er chancen 
for at give et velfor-
tjent skulderklap 
suppleret med en 
påskønnelse og lidt 
fokus for en aften - og 
det koster ikke noget! 

Bemærk at det drejer 
sig om de ikke-idræts-
lige foreninger, da 
idrætten deler priser 
ud i foråret. 

Få straks sat lidt ord 
på hvorfor han/hun/
foreningen skal have 
prisen, og send dem 
fluks til priskomiteen, 
som består af for-
manden for Kultur- 
& Fritidsudvalget, 
Henrik Zimino, samt 

Tårnby Forenings 
Råds forretningsud-
valg. 
Indstillingen sendes 
til: Fælleskontoret, 
Englandsvej 290, 
Postboks 34, 2770 
Kastrup ELLER 
tfr@tfr.dk

Der er deadline for 
indstillinger allerede 
søndag d. 13. oktober, 

så det er nu at du skal 
få gang i tingene!

Klein & Jensen i originaludgaven Jorden rundt på 80 dage, som kaldes en 
musicalsk, operetteagtig komedie og på alle leder var original. © Brita 
Fogsgaard.

Jorden rundt på 80 dage
Nok havde forfatteren til bogen 
Jorden rundt en god fantasi, men 
det er tvivlsomt om han kunne have 
fundet på den udgave, som vises 
som Amagerteatrets første sæson-
forestilling

Oplæg til forestillingen af Flemming 
Jensen

Indrømmet, denne forestilling er 
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 forestil-
lingen er – også – en hilsen til Jesper 
Klein. Anderledes kan det ikke være. 
Han og jeg spillede forestillingen op 
mod 200 gange, og samtlige roller 
blev spillet af os selv – og ikke andre! 

2 mand om 52 roller. Vi styrtede ind 
og ud og skiftede tøj. Somme tider til 
det rigtige kostume.

I denne nyskrevne udgave bredes 
det hele ud i større format, og vi ud-
vider personalet, så der nu er fire 
skuespillere om de 52 roller – både i 
Paris, Gibraltar, Hong Kong, Port Said, 
Calcutta, Cairo og Travemünde. Det er 
altså alt sammen ret langt væk – selv 
for en landsdækkende teaterturné i 
en Brexit-tid.

Vi bruger en dame!

Den ene af de fire skuespillere er 
ovenikøbet kvinde! Hvilket ville ha’ 

været helt utænkeligt på Phileas 
Fogg’s tid. Men nødvendigt i 2019, 
hvis man ikke vil ha’ ballade.

Det er en aldeles hæsblæsende 
forestilling, så jeg står selv af som 
skuespiller og sætter mig i instruk-
tørstolen. Dér sidder man godt – ikke 
mindst fordi vi har lidt af et stjerne-
hold til at tage over efter Jesper og 
mig. 

Det er også på tide, at den forestil-
ling bli´r spillet ordentligt.

Verdensdelene vil flimre forbi øj-
nene af de måbende tilskuere, mens 
vi med denne tour de force er vidner 
til et af de tidligste udtryk for globa-
lisering. 

Vi møder spændende, fremmede 
mennesker af anden etnisk herkomst, 
der dengang føltes så charmerende, 
fordi de blev dér, hvor de var. 

Skønt det jo er en gammel historie, 
er den faktisk ualmindeligt aktuel og 
lydhør over for tidens trends, idet den 
himmelråbende økonomiske ulighed 
dengang var helt på linje med den 
nuværende udvikling, hvor kaste-
samfundet ikke længere kun findes i 
Indien - men i dagens Europa er et bæ-
rende element i de mest fremgangs-
rige politiske bevægelser.

Forestillingen er ikke uden holdnin-
ger – men vi garanterer, at den kan ses, 
uden at man opdager det.

De mest godartede hilsener

Næste udgave af Tårnby Bladet er 
november, som omdeles 

fredag 25. oktober.
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Abonnement til fire forestillinger
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.)

Der kan tegnes abonnement på 29 46 60 93

Det er billigere end du tror
Til gengæld venter fire aftener med gode fortællinger, 
store grin, gode musik og sange, du kender og nogle nye

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 roman. Forestillingen er i farver og bredformat – 
vi garanterer, at der ikke bli¨r spillet violin! Se annoncen side 51 
7.-8. og 9. oktober k1. 19.30                             DK Turné Teater

Dødsdansen er nok verdensdrammatikkens ultimative ægteskabs-
drama. Det har uden tvivl været inspirationskilde til senere stykker, 
som Hvem er bange for Virginia Wolff og Scener fra et ægteskab 
Medvirkende: Waage Sandø, Pia Jondal, Ole Lemmeke. 

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

Elverhøj, danmarkshistorie med et stænk Monty Python, en kniv-
spids opera, lidt operette og en sjat musical. Og så kan det heller 
ikke undgås, at en forbryderbande blander sig, ikke blot i ouvertu-
ren til Elverhøj, men i selve handlingsforløbet med Lisbeth Kjærulff, 
Hans Dueholm, Rasmus Krogsgaard og Allan Dahl Hansen.

I denne festforestilling spilles, synges og danses alle roller i fuld 
scenografi, lys og kostumer af kvartetten, som man så i seneste 
sæson med Svend, Knud og Valdemar. 
24. - 25. og 26. feb. kl. 19.30  • Den Ny Opera og Figaros

Det’ Lunt i Nat - danske operetteperler med de smukkeste 
kostumer og rekvisitter – dansetrin en masse – musik, sang og ly-
stigt spil fra nogle af de fineste kunstnere, vi har herhjemme lige nu. 
OperetteKompagniet vil sørge for, at hele Danmark atter nynner med 
fra plyssæderne, hele vejen hjem – og ja, fortsat ud i fremtiden!  
23. - 24. og 25. marts kl. 19.30  • OperetteKompagniet

Der er stadig abonnementer til denne sæson:

Tårnbykoret og koret Furorna fra 
Finland fandt sammen i en smuk 
koncert

Af Terkel Spangsbo 
Foto: Erik Kjærsgaard

Som så mange andre hændelser i til-
værelsen er det tilfældigheder, som 
fører folk sammen. Det var også til-
fældigt, at det netop blev Tårnbykoret, 
som Furorna kom til at synge med en 
søndag midt i september i festsalen 
på Korsvejens skole.

Og så alligevel ikke. Dirigent Peter 
Ettrup Larsen blev på et dirigentkursus 
i Finland kontaktet af Benita Bärlund, 
formand for det meget ambitiøse kor 
Furorna og spurgte om han havde no-
gen kontakter til et kor i nærheden af 
København. Det havde Peter Ettrup til-
fældigvis; idet Tårnbykoret havde haft 
Peter Estrups tidligere kone, Susanne, 
som dirigent omkring 2000.

Benita Bärlund kontaktede forman-
den for Tårnbykoret, Dorrit Erlandsen, 
som for sin del har en del gode minder 
fra oplevelser i Finland med Tårnby 
Teater og deres turnerende gadetea-
ter.

På rekordtid blev de praktiske ting 
aftalt og arrangeret. Kor-medlemmer-
ne accepterede og man fandt en dato, 
hvor Furorna koret alligevel var på 
sangturne i Skåne; festsalen på Kors-
vejens skole blev booket, og nu fløj 
mail med tekst og noder frem og til-
bage mellem Tårnby og Esbo i Finland 
(Esbo er en stor forstad til Helsingfors, 
som Tårnby er det til København, så 
det var et passende match.

Nordisk harmoni og samklang

Med tilskud fra blandt andet Forenin-
gen Nordens lokalafdeling Tårnby-
Dragør og Tårnby Kommune kom så en 
fælleskoncert på benene sidst i sep-
tember i år. De to kor havde valgt de 

tungeste sange fra (selvom den fælles 
indledningssang fra filmen Vi som i 
Himlen, Gabriellas sang begynder nok 
så dramatisk, så ender den med livs-
glæde og livsmod).

Furorna kom til Tårnby samme dag, 
som der var planlagt koncert. De hav-
de haft flere koncerter i Skåne, hvor 
deres dirigent Sofia Lindroos, som er 
finländsk*, har tilbragt meget af sin 
barndom. Korene arbejdede intenst 
på de sange, de havde valgt at synge 
i fællesskab.

For en uøvet koncertgænger (denne 
artikels skribent) er det ikke detaljerne 
som kan beskrives, men den totale 
stemning. Og det blev en smuk musi-
kalsk time, hvor den flerstemmige sang 
klingede smukt og harmonisk og den 
finlandssvenske sprogtone mere end or-
dene genkaldte minder fra rejser (også 
teaterturné) i dette myggenes højborg.

Såvel Furorna og Tårnbykorets med-
lemmer har en alder, så de kan defi-
nere sig som seniorsangere, begge 
kor har også store ambitioner på det 
sangtekniske område og ikke mindst 
viste korenes ”tredje afdeling”, at de 
er interesseret i nordisk samvær.

* at være finlandssvensk vil sige at 
man har svensk som modersmål og 
hører til det svensktalende mindretal 
i Finland. Godt 250.000 finner define-
rer sig som finlandssvenske.

Furorna - koret er på 25 medlemmer og i hvide skjorter og blå tørklæder og 
ditto slips. Tårnbykoret er de andre!

Efter koncerten overrakte Benita 
Bärlund en pokal, en mug (finsk 

kaffekop af de store) med Mummi-
motiv til Dorrit Erlandsen og en 

stående invitation til at komme til 
Finland på genvisit.

Dansk- finsk fællessang
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Der er billetter i løssalg til alle Amagerteatres ordinære forestillinger  
og 8 dages forsalg i Kulturhuset KastrupBiOs billetsalg.

Priser i løssalg pr. forestilling: 
Række   1 til 11:  250,- kr. 
Række 12 til 15:  220,- kr.

HOVEDPERSONERNE:
SIR PHILEAS FOGG: Slår man op i et biografisk leksikon 

under Sir Philias Fogg (1832-1913) får man indtrykket 
af en kedsommelig, perfektionistisk tørvetriller. Men 
tørvetrilning er manuelt arbejde og dermed milevidt fra 
Fogg’s interessesfære. Han interesserede sig derimod 
hele sit liv brændende for engelske kostskoleelever - og 
ernærede sig primært ved bridge og lediggang.

Er der lidt Marcus Knuth over ham?

JACOB MORILD spiller rollen. Han har sindet, diktionen, 
højrøvetheden, men ikke pengene.

PASSEPARTOUT: Passepartout (1838-1902) er butler og 
franskmand med mærkbar fynsk accent. Nåede efter sin 
tid hos Phileas Fogg at sætte sit præg på den spæde 
begyndelse til en omfattende europæisk catering-kæde 
med speciale i fynsk rygeost. Menes at kunne ha’ slået 
Emmanuel Macron ved det franske præsidentvalg, hvis 
de havde været samtidige. 

I løsslupne stunder ikke så lidt af en Simon Emil Ammitz-
bøll Bille – bortset fra synspunkterne og navnelængden.

THOMAS MØRK forgylder rollen. Han har indsigten, udseendet, 
afsindet og ta’r kun sjældent sin telefon.

DRONNING VICTORIA: Dronning Victoria (1819-
1901) nævnes overhovedet ikke i stykket, så rollen er 
derfor ikke tiltænkt nogen af skuespillerne. Men hun 
er vigtig at ha´ i baghovedet, fordi hun i så høj grad 
prægede sin tid, hvor hun fik ni børn og startede en 
import af hunderacen pomeraniere.

SHERLOCK FIX: Sherlock Fix (1828-98) fik ef-
ter fjorten år i 7. klasse på Inverness Boarding 
School endelig stillingen som opdager ved 
Scotland Yard – på grund af et udpræget, bri-
tisk talent for at gå i dametøj. Fix menes al-
drig at have opklaret noget som helst – men 
udmærkede sig primært ved sin eminente 

evne til på stående fod at kunne forveksle 
konsonanterne p og k.  

Sad i fire valgperioder i det engelske Underhus, 
indtil det kom frem, at han ikke var blevet valgt. 
Endte som filialdirektør i Danske Bank.
Lidt a la Troels Lund Poulsen på en god dag.

Rollen spilles her af KIM HAMMELSVANG – der tager en pause fra 
sine mange roller i musicals på Det Ny Teater og succeserne i dansk 
revy. Velfriseret, omgængelig, meget velsyngende, men møder til 
tiden.

PRINSESSE AOUDA: Den underskønne Prin-
sesse Aouda er enke efter Maharajah Sulfokar 
II af Madras – en fjern slægtning til Dyne-Lar-
sen. Skønt kvinde blev hun meget beundret i 
samtiden - ikke mindst på grund af sin umå-
delige skønhed. Hun indgik senere et fornufts-

ægteskab med Sir Philias Fogg (se denne), 
som til gengæld glemte hende på mindst  600 

forskellige lokaliteter i det indre London. Blev kat-
tedronning ved tøndeslagningen i Westminster Abbey 1855.
I folkemunde kendt som Indiens Hilda Heick.

Rollen spilles af LISBETH KJÆRULFF – en vidtspændende og om-
siggribende skikkelse i den danske teater- og showverden. 
Operasanger, komiker, skuespiller, der drømmer om en fremtid som 
havearkitekt.

OBS – Denne rolle diskuteres stadig. LK finder det klichéagtigt og 
forudsigeligt diskriminerende i disse tider at lade en kvinderolle 
spille af en kvinde. Hun udtrykker ønske om at bytte rolle med 
Jacob Morild.

Men lad os nu se ….. vi krydser fingre.

DE 48 ØVRIGE ROLLER INDEHAVES AF DE MEDVIRKENDE.

DK Turné Teater. © Brita Fogsgaard.

Køb abonnement til sæsonens forestillinger

Abonnement til fire forestillinger
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 på 29 46 60 93

Amagerteatret  spiller fire forestillinger + en familie-
forestilling  i Kulturhuset KastrupBiO hver sæson

Læs mere om sæsonens forestillinger på www.amagerteatret.dk

Sæsonens familieforestillinger bliver Villads fra Valby

Velkommen til årets store grin
Amagerteatrets første forestilling i denne sæson er:

Jorden rundt på 80 dage
Instruktion og manuskript: Flemming Jensen

De 54 roller spilles af fire skuespillere, da de skal nå de 80 dage på godt to timer.
I en tidligere opsætning blev alle roller bestyret af Jesper Klein og Flemming Jensen, som dog har erkendt at 

skulle tempoet yderlige op, kræver tiden flere og yngre kræfter i gondolen.
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Filmoversigt 

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

www.kulturhusetkastrupbio.dk

TOY STORY 4 – dansk tale
28 – 29/9:  kl. 15.00
5 – 6/10:  kl. 12.30
12 – 13/10:  kl. 12.15 t. f. a.

AD ASTRA
27 – 29/9:  kl. 20.00 t. o. 11

DOWNTON ABBEY
27/9:  kl. 17.00 + 19.30
28 – 29/9:  kl. 14.30 + 17.00 + 19.30
30/9 – 2/10:  kl. 17.00 + 19.30
3 – 4/10:  kl. 19.30
5 – 6/10:  kl. 15.30 + 19.30 
7 – 9/10:  kl. 16.00
10 – 24/10:  kl. 17.30 t. f. a.

MUGGE OG VEJFESTEN 
27/9:  kl. 17.30
28 – 29/9:  kl. 13.00 + 17.30
1 – 2/10:  kl. 17.15
5 – 6/10:  kl. 14.45
12 – 20/10:  kl. 14.30 t. f. a.

GOOSEBOY
Forpremiere:
28 – 29/9:  kl. 12.30 
Danmarkspremiere:
3 – 4/10:  kl. 17.00
5 – 6/10:  kl. 13.00
12 – 13/10:  kl. 12.45 + 15.00
14 – 20/10:  kl. 12.45 t. f. a.

Danmarkspremiere: 
JAGTSÆSON med danske undertekster 
3 – 6/10:  kl. 18.00
7 – 9/10:  kl. 18.20
10 – 20/10:  kl. 18.30
21 – 23/10:  kl. 20.00
24/10:  kl. 20.30 fr. u. 7

JOKER  
Forpremiere:
2/10:  kl. 20.00
Danmarkspremiere:
3 – 4/10:  kl. 20.00
5 – 6/10:  kl. 16.45 + 20.00 
7 – 9/10:  kl. 20.20

10 – 20/10:  kl. 20.00
21 – 23/10:  kl. 19.30
24/10:  kl. 20.00
Danmarkspremiere: 
VALHALLA 
10 – 20/10:  kl. 16.15
Danmarkspremiere: 
GEMINI MAN 
10 – 20/10:  kl. 20.30
21 – 23/10:  kl. 17.00

DEN LILLE AFSKYELIGE 
SNEMAND – dansk tale 
14 – 20/10:  kl. 12.15 + 15.00 fr. u. 7
Danmarkspremiere: 
JUDY 
24/10:  kl. 18.00

ÅBNINGSTIDER I 
EFTERÅRSFERIEN
I efterårsferien (12 – 20/10) åbner vi alle dage kl. 
11.45!

Forpremiere: Tårnby Sundhedsuge 2019: 
Karen Marie Lillelund 
foredrag: 
30/9 kl. 18.00
Se mere og køb dine billetter på:  
www.kulturhusetkastrupbio.dk
Billetter kan også købes på  
Tårnby Hovedbibliotek og  
i Kulturhuset Kastrup Bio.

VALHALLA

Vikingebørnene Røskva og Tjalfe tager på en 
stormfuld rejse fra Midgård til Valhalla med guderne 
Thor og Loke. Livet i Valhalla viser sig dog at være 
truet af den frygtede Fenrisulv og Jætterne. Side om 
side med guderne må de to menneskebørn kæmpe for 
at bevare Valhalla og redde verden fra Ragnarok.

MUGGE OG VEJFESTEN

Mugge bor sammen med sine forældre på en idyllisk 
og helt almindelig dansk villavej befolket med skæve 
typer som opfinderen Henrik Skovlykke, femlingerne 
Allan, Allan, Allan, Allan og Allan, kattedamerne 
Tove og Karen, et par nonner, der altid går rundt 
på stylter og ikke mindst Weirdoen fra Nakskov. Så 
bliver Mugges mor forelsket i den uimodståelige 

crossfit-træner Pierre og forlader Mugge og hans far. 
Mugge beslutter sig for bringe sine forældre sammen 
igen - og det skal foregå ved den store årlige vejfest. 
Sammen med sin veninde Sofia lægger han en plan.

JAGTSÆSON

Den nyligt fraskilte singlemor Eva tager på wellness-
weekend med barndomsveninden Marlene for at 
hjælpe hende gennem sin midtvejskrise. Med på 
turen er også Isabella, den nye unge kæreste til Evas 
eksmand, som maser sig på for at overtage rollen 
som bedsteveninde for Marlene. Turen får det værste 
frem i pigerne, og venskabet bliver sat på en voldsom 
prøve gennem blandt andet en uheldig omgang 
Brazilian waxing og en mislykket fasanjagt. 
Spørgsmålet er, om Eva kan klinke skårene med 
Marlene, sikre et anstændigt forhold til Isabella og 
redde sin søns fødselsdag

JOKER

I den fjendtlige by Gotham, der emmer af splittelse, 
går Arthur Fleck rundt i de mørke gader iført to 
forskellige masker. Den maske, han dagligt maler 
på i sit job som klovn, og den anden, han aldrig kan 
tage af. Den er hans forklædning - hans meningsløse 
forsøg på at passe ind i samfundet i stedet for at 
være den mand, der gang på gang skuffes af livet. 

Arthur er faderløs, og hans skrøbelige mor er hans 
bedste ven. Hun gav ham kælenavnet Happy. Et navn, 
der fremmaner hans smil og skjuler smerten indeni. 
Men da han bliver mobbet af teenagere på gaden, 
hånet af forretningsmænd i metroen og drillet af 
hans klovnekollegaer, bringes den udstødte mand kun 
endnu mere ude af synk med alle omkring ham.

JUDY

Præcis 50 år efter sanglegenden Judy Garlands alt for 
tidlige død, portrætteres og synges hun af Oscarvinder 
Renée Zellweger i en pragtpræstation.
Året er 1968, og Judy forbereder sig til et show 
i London. Hun charmerer musikere, venner, fans 
og sin kommende femte ægtemand, Mickey, men 
skrøbeligheden indeni er ved at slå revner i den pæne 
facade. Filmen udspiller sig, da sangikonet er 46 år og 
allerede har levet et turbulent liv. 

GOOSEBOY

Drengen Viggo lever og ånder for spilverdenen. En 
dag ændres hans liv dog brat, da en gås crash-lander 
på altanen, og det ovenikøbet viser sig, at gåsen 
kan tale! Gåsen er desperat for at indhente sin flok, 
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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:
1/10:  DOWNTON ABBEY
22/10:  JOKER
29/10:  JAGTSÆSON med danske   
undertekster
5/11:  GEMINI MAN

TIRSDAGSBIO KL. 10.30:
1/10:  DOWNTON ABBEY
22/10:  JOKER
29/10:  JUDY
5/11:  GEMINI MAN

men har brækket vingen. Sammen kommer de på 
en forunderlig, fantastisk og farverig rejse, der viser 
sig være langt mere krævende end Viggo nogensinde 
havde kunne forestille sig!  

GEMINI MAN

Science fiction-filmen ’Gemini Man’ handler om en 
lejemorder, der møder en yngre klon af sig selv.
Henry Brogen er den farligste mand i verden med 
egenskaber som at kunne skyde en mand i et kørende 
tog fra 2 kilometers afstand.
Da Brogens egen regering går imod ham og ønsker 
ham død, viser det sig at være en tæt på umulig 
opgave at få ham myrdet. 
Regeringen sender derfor den eneste mand, der kan 
måle sig med Brogen - en yngre udgave af ham selv.

 

DEN LILLE AFSKYELIGE 
SNEMAND

Den kinesiske pige Yi opdager yetien på toppen af 
sit tag, og de bliver snart venner. Sammen tager de 
på en rejse til Himalayas bjerge for at genforne den 
afskyelige snemand med hans familie.
Problemet er bare, at en manisk rigmand er på sporet 
af Yi og hendes nye, kæmpestore ven.

DANMARKS-
PREMIERE

©
 U

IP
©

 U
IP

Hent programmet på Tårnby Rådhus, Tårnby Kommunebiblioteker 
og i SundhedsCenter Tårnby eller se det på   

www.taarnby.dk/sundhedsugen

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY 
SUNDHEDSUGE
5. oktober - 13. oktober 2019

Bente Olofsen, Charlotte Holga-
ard, Gitte Aabech og Gitte Seif-
fert udstiller i Skelgårdskirken i 
oktober og november

- Vi er fire kvinder, som mødes i et 
inspirerende fællesskab på ma-
lerkursus, hvor vi igennem mange 
år har udviklet os. Vi er alle nys-
gerrige og eksperimenterende, 
og vi inspirerer, vidensdeler og 
giver hinanden feedback. Gitte 
Aa’ yndlingsfarve er turkis og hun 
maler hovedsagligt naturmalerier 
i et moderne udtryk. Charlotte’ 

yndlingsfarve er de blå nuancer 
og hun maler moderne malerier, 
hovedsageligt abstrakte. Gitte S’ 
yndlingsfarve er grøn og hun ma-
ler eksperimenterende og helst 
abstrakt med struktur. Bente ma-
ler både akvarel, akryl og oliebil-
leder og helst figurativt, forklarer 
de fire malerinder.

Reception og åbningstider

I forbindelse med udstillingen 
holdes der reception søndag  6. 
oktober efter gudstjenesten klok-
ken 11.30. 

Alle er velkomne og kirken by-
der på et lille glas og god musik 
til at følge kunsten på vej. 

Kunsten i kirken kan ses i for-
bindelse med kirkelige handlin-
ger og desuden på hverdage mel-
lem 9 – 15. 

De 4 kunstnere udstiller i kirken 
fra 6. oktober til 27. november.

Billederne er i alfabetisk orden fra venstre efter malernes fornavne og er 
beskåret af redaktionen.

Udstiller yndlingsfarverne i kirke
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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

Dragør klar med med deres svøm-
mehal. Indvies fredag 27. septem-
ber
Dragør Kommune oplyser, at den læn-
ge ventede svømmehal ved sports-
komplekset Hollænderhallen er klar 
til at blive indviet.

Alle kommunens borgere er invi-
teret til at hoppe en tur i vandet, når 
borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) og 
andre byrådsmedlemmer indvier 
svømmehallen frdag 27. september 
mellem 15 og 18.15.

Siden 2011 har kommunens borge-
re været nødt til at søge udenbys for 
at komme i svømmehallen. Den davæ-
rende svømmehal blev nedlagt, fordi 
den ikke kunne holde vand og der ikke 
var penge i kommunekassen til at re-
parere den.

Den kommunale udligningsordning 
har blandt andet fået skylden for den 

manglende økonomi.
- Det er klart, at jo mere vi skal give 

ifølge udligningsordning, så man kan 
bygge for eksempel svømmehaller 
i Jylland, jo mindre har vi mulighed 
for at gøre det her, sagde borgmester 
Eik Dahl Bidstrup (V) tilbage i februar 
2018. 

- Vi har i seks år ikke haft råd til at 
bygge en svømmehal i Dragør, selvom 
der ingen er i Dragør. Men hvert ene-
ste år har vi betalt for to svømmehal-
ler i Jylland. Det er ikke okay.

Klub får hjemmebane

Det viste sig, at det var billigere at 
bygge en ny hal i stedet for at repa-
rere den gamle, som så at sige led af 
vandskade.

I 2017 gik byggeriet af en helt ny 
hal i gang, men her løb entreprenø-
ren hurtigt ind i problemer. Et hjørne 

af byggefeltet viste sig at indeholde 
olieforurening, der skulle oprenses.

Den nye svømmehal rummer et 25 
meter-bassin med vipper på 1 og 3 
meter. Derudover er der også et 80 
kvadratmeter øvebassin og et mindre 
rum med et varmtvandsbassin på 50 
kvadratmeter. Svømmehallen har ko-

stet 65 millioner.
Dragør Svømmeklub har allerede 

før hallen bliver åbnet mere en 600 
medlemme og godt halvdelen vil 
være aktive svømmere.

Om åbningstider og priser se www.
hollaenderhallen.dk

tsp

Tag et bad i Dragørs nye svømmehal 

Babettes 
skumringsaften 
Den traditionsrige, årlige 
skumringstime fejrer i år 
Karen Blixen, og et af hendes 
hovedværker Babettes 
gæstebud. Tårnby og Ørestad 
biblioteker arrangerer 
sammen en særlig sanselig 
skumringsoplevelse på 
Traktørstedet på Vestamager. 

Aftenen begynder kl. 17.30 
ved den røde port på Otto 
Baches Allé og gæsterne går 
i samlet flok i mørket med 
lanterner til Traktørstedet. 
Ved langbordet serveres en 
skumringstallerken à la Ba-
bette efter Laura Michelsen 
fra Tårnby Bibliotek har læst 
uddrag fra Babettes gæste-
bud i skæret fra sølvkande-
labrene. Senere optræder 
Nordlys koret fra Tårnby med 
dirigent Trygve Dreijer blandt 
andet med sange fra deres al-
bum Nat. 

Aftenen slutter med kaffe 
og Blixen Banko med banko-
vært Morten Findstrøm fra 
Ørestad Bibliotek – naturlig-
vis med lækre franske mad-
præmier. 
Mandag 11. november kl. 
17.30 – 21, Traktørstedet 
Vestamager. Billetpris: 125,- 
kr. for en skumringstaller-
ken. Drikkevarer og kaffe 
tilkøbes på aftenen.
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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 du bestemmer – er du sikkert den, vi søger som 
besøgsven til en hjemme boende demensramt, så den 

pårørende kan komme lidt hjemmefra. 
Henvendelse til Bente Olofsen, 

tlf. 2662 3421

Vil du have nogle hyggelige timer, 
der gør en forskel? - så meld dig som læseven for 
en skoleelev! Meld dig ligemeget om du kan bruge 
én time om ugen eller flere. Der er brug for dig. 

Henvend dig til Susanne Jørgensen for at høre mere 
på tlf. 2115 0785

Vikar søges.
 Til lejlighedsvis afløsning på gymnastik/pilateshol-
dene i Amagerhallen mandag kl.11.30 og onsdag 
kl.11.30 og 12.30. Nærmere om jobbet kan rettes 

til instruktør Solveig Sørensen på email: 
solveigs13@gmail.com eller telefonisk efter kl.18.00 

på tlf. 6l67 5215

Lauritz, Lotte, Lue og Silja

FAKTA 

Årets landsindsamling er søndag 6. ok-
tober 2019. Meld dig til indsamlingen på 
www.indsamler.dk eller ring på 70 10 00 
00.  

Pengene fra årets indsamling går blandt 
andet til at sikre mennesker uden hjem 
akut beskyttelse, ly, mad, vand og læge-
hjælp.  

 
En indsamler samler typisk 1.000 kroner 

ind – for de penge kan Røde Kors give: 
• 6 måneders støtte til en voldsudsat 

kvinde og hendes børn. 
• 365 dage med rent drikkevand til 37 

mennesker i nød. 
• Mad til en hel familie i fire måneder. 
• Presenninger, der giver 10 familier ly 

og beskyttelse mod vind og vejr. 
• Varme tæpper til 20 katastroferamte 

børn. 

Meld dig til indsamlingen på www.indsamler.dk eller ring på 
70 10  00 00

Røde Kors Hovedstaden
Nordre Fasanvej 224, 2. sal
2200 København N
Tlf. 3833 6400
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