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TÅRNBY BLADET 

... ellers er Naturens Dag på Naturcenter 
Amager en oplagt mulighed. Er man mere 
til krabber og rejer skal man til Blå Base i 
Lystbådehavnen

Af Jacob Jensen, Leder af Tårnby Naturskole

Lær om hvordan korn og græs er beslægtet. 
Smag forskellige kornsorter – er enkorn, spelt 
eller havre mon din favorit? Tag et fodbad i 
kornkerner. Lær de mest almindelige græsser 
at kende.

På årets Naturens Dag males mel i hånd-
møller, bages kiks over bål og naturvejlederen 
tager dig på en lille tur og lærer dig at kende 
forskel på de mest almindelige græsser. Vi ar-
bejder med tagrør, der også er græs. 

Desuden er du velkommen til at komme ind 
på Tårnby Naturskole, hvor der er åbent hus. 

Traktørstedet er også med på dagen og de-
ler ud af deres fantastiske surdej. Kom med en 
tom beholder og få lidt surdej med hjem.

Korn er en central råvare for vores fælles 
madkultur og daglige måltid. Men korn er ikke 
bare hvede og mel er ikke bare mel. Kom og 
bliv klogere på forskellige korntyper og deres 
smag.

Naturens Dag ved Blå Base

Er man mere til krabber, rejer, kutlinger, små 
fladfisk, vandlopper og ... måske lidt plastik…  
så kig forbi Blå Base i Kastrup Lystbådehavn og 
få hjælp til at undersøge det mangfoldige liv 
ved Øresundskysten. 

INFO: 

Naturens Dag, Søndag 10. september kl. 
10-15. Gratis. 
Naturcenter Amager, Granatvej 3-15, 2770 
Kastrup og Kastrup (ny) Lystbådehavn.

Opdateret program: Facebook, se under 
Tårnby Naturskole eller Naturcenter Amager .

Har du smagt spelt eller enkorn

Budt på snysk
Sammen med 36.999 andre 
spejdere besøgte Dragørs 
borgmester Erik Dahl sine 
spejderfæller hjemmefra på 
Danmarkshistoriens største 
spejderlejr i det naturskønne 
område Kær Vestermark ved 
Sønderborg.

På foto ses, at der er ved at 
være styr på aftenens menu. 
Dagens kokke ser varme,  men 
tilfredse ud og resten af lej-
ren sværmer omkring bålet. 
Det er aftensmadstid og rø-
gen fra bålet blander sig med 
duften af pølse og snysk – og 
af den pandekageproduktion, 
der samtidig er i gang.

På lejren deltog ca. 4.500 
spejdere fra udlandet. Der 
kom bl.a. spejdere fra USA, 
Frankrig, Hong Kong, Elfen-
benskysten og Irland.

Lejren blev arrangeret i fæl-
lesskab af fem spejderkorps: 
Det Danske Spejderkorps, 
KFUM-Spejderne, De grønne 
pigespejdere, Danske Bapti-
sters Spejderkorps og Dansk 
Spejderkorps Sydslesvig.

Se ”postkortet hjem” på 
side 37.

Budgettet for Tårnby Kom-
mune 2018 er til behandling 
i Kommunalbestyrelsen ved 
møder i hhv. august og sep-
tember

Af Terkel Spangsbo

Kommunens store ”finans-
lovsforslag” blev fremlagt i 
tirsdags og sidste tirsdag i 
september bliver det endelig 
besluttet til, hvordan 3,3 mia. 
kroner skal anvendes i 2018.

Efter førstebehandlingen 
har partierne tid til 4. septem-
ber klokken 12 til at komme 
med ændringsforslag inden 
bugettet endelig vedtages 
ved en andenbehandlingen.

Borgmester Henrik Zimino 
foreslog ved forslagets frem-
læggelse, at der afsættes 
penge til en ny trafikplan og 
til en cykelhandlingsplan som 
skal have fokus på skolebørns 
– OG DERES FORÆLDRES – ad-
færd (fremhævelsen er redak-
tionens opfindelse).

Det skal gøres med kam-
pagner og undervisning. Flere 
cykelstier skal have bedre af-
mærkning og parkeringsfor-
holdene for cykler forbedres.

Et andet fokuspunkt er en 
opkvalificering af sprogind-
satsen i daginstitutionerne. 
Flere pædagoger skal på kur-
ser på Professionshøjskolen 
UCC for at tilegne sig kompe-
tencer og viden som sprog-
vejledere.

Budgettet var sidste punkt 
på dagsordenen og der var 
blot et enkelt medlem af 
kommunalbestyrelsen, som 
kommenterede forslaget un-
der mødet. Bjarne Thyregod 
varslede, at Enhedslisten ville 
komme med ændringsforslag 
især på Skole- og på arbejds-
markedsområdet.

tsp

Flere kommentarer til 
budgettet og kommunalbe-
styrelsesmødet i august på 

side 4 og 5

Børns cykelvaner på den 
kommunale finanslov
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Ubåds-feber langs Amagers kyster
En hændelse, der i den grad har bemægtiget sig alle medier s 
opmærksomhed, så Putin og Trumps seneste udgydelser samt 
Nordkoreas raketaffyringer forsvinder i tågen, er den tragiske 
historie om en ubåd, en exentrisk skipper og en svensk jour-
nalist. Det omfattende politiarbejde er blevet fulgt overalt på 
Amagers kyster. På foto herover er mediefolk og almindelige 
borgere på udkig over Øresund.

Hvad de ser på og forsøger at indfange med det store te-
lelinser ses herunder. Foto: Kurt Petersen, Amager Fotoklub.

Tilbud til søspejder-forældre
Mange foreninger vil gerne have engageret forældrene til 
medlemmerne og nu får forældre (og bedsteforældre) til sø-
spejdere et helt særligt tilbud. Sejl med!

- Forældre er velkomne til at sejle med om torsdagen, hvis 
der er plads i bådene. Man kan også låne kanoerne, fortæller 
Henny Scheurer.

- Der er også mulighed for forældresejlads om mandagen, 
hvor vi har ekstrasejlads for de store spejdere. Hvis vejret er 
dårligt om mandagen, kommer vi ikke - så tjek med en leder, 
om der bliver noget sejlads om mandagen.

Foreningen udlåner redningsveste og andet udstyr til med-
sejlerne.

En halv milliard til aktionærerne
Københavns Lufthavne har givet et udbytte til aktionærerne 
på 500 millioner kroner – svarende til 63,70 kroner pr aktie.

- Oven på rekordåret i 2016 viser første halvår af 2017 pæn 
vækst i antal rejsende og en positiv udvikling i rutenetvær-
ket, skriver Københavns Lufthavne i halvårsregnskab.

Sikrest indendørs
Tirsdag 5. september markerer Tårnby Kommune Den Natio-
nale Flagdag, hvor tidligere udsendte fra forsvaret, beredska-
bet og politiet hædres for deres indsats. 

Arrangementet er mellem klokken 9 og 10, hvor tilmeldte 
vil få rundstykker og kaffe og borgmester Henrik Zimino vil 
holde en tale. Det foregår i Rådhushallen på Amager Landevej 
76, 2770 Kastrup, selvom det tidligere er annonceret at skulle 
være udendørs foran Rådhuset. 

 

Bliver jeg snydt for 12-15 kroner
KAN MAN BEVISE at 2 og 2 er 4? I min fol-
keskoletid kunne vi beviser, at den korteste 
afstand mellem to punkter var en ret linje og 
at vinkelsummen i en trekant altid var 180o. 
Ikke fordi jeg kan huske det, men det var 
overbevisende der i 60’erne, så det stoler 
jeg stadig på.

JEG NÆVNER DISSE kendsgerninger, fordi jeg 
vil bevise, at jeg sandsynligvis bliver snydt 
for mellem 12 og 15 kroner, når jeg for tiden 
har smutærinder med DOT, ”Din Offentlige 
Transport” til indre by – du ved disse høje 
huse, der ligger på den anden side af kom-
munegrænsen.

DA VI REJSTE FOR rede penge, poletter eller 
klippekort fik vi forærende en del af det før-
ste kvarter gratis, sådan at forstå, at steg vi 
på to minutter over hel, kvart over, halv eller 
kvart i, så fik man en billet eller klippekor-
tet blev stemplet med næste hele kvartér. 
Altså stemplede man ind kl. 08.02 (til 08.14), 
stemplede maskinen, at du var steget på i 
andet kvarter over 8. Ergo (dejligt ord, ville 
min matematiklærer her have ytret) skulle 
du så bare påstige (stige på) inden kl. 09.15, 
så kunne du futte/trille med til endestatio-
nen – under forudsætning af du have billet/
klippekort til det korrekte zone-antal.

JEG SKAL IKKE bebrejde læseren noget, hvis 
du allerede er stået af i argumentationen. 
Det er svært stof. Jeg har forsøgt ved selv 
ædru selskaber at forklare miséren. Men jeg 
er af den overbevisning, at jeg i dag bliver 
snydt for et vist antal minutter, når jeg lader 
mig befordre med DOT. Dels stempler jeg 
ind, når jeg kommer til en station og ikke i 
det øjeblik, jeg påstiger metro eller tog. Alle-
rede der betaler jeg for min ventetid. I busser 
stempler jeg ved indstigning, så der optræ-
der dette fænomen ikke.

NU KRÆVER DET nye system, at jeg påstiger 
det næste offentlige transportmiddel inden 
en time fra min ventetid begyndte ellers er 
det en ny tur med fuld betaling og ikke en 
fortsat rejse. 

DE HASTIGE TURE fra Femøren til Kongens 
Nytorv og retur koster altså 30 kroner. Hav-
de det såkaldte gamle system stadig været 
i funktion, var det blevet 12 eller 15 kroner 
(de nævnte 12 kroner skyldes, at jeg ved 
at rejse i bestemte tidsrum opnår en rabat 
grundet min alder). Men 12 kroner er da også 
en slags penge, selvom man langtfra kan 
købe et par snørebånd til skoene til 2000 for 
12 kroner.

DET ER I ØVRIGT svært at købe ét sæt snø-
rebånd, men jeg har for 20 kroner købt et 
sortiment, så jeg nu har 20-30 snørebånd i 

længder mellem 30 og 50 centimeter, som 
jeg ikke kan bruge. Jeg har dem i såvel hvide, 
som sorte og brune.

NU UNDER JEG såmænd gerne metro-selska-
bet og DOT de ekstra penge. De går vel til et 
godt formål, ligesom andre betalinger til det 
offentlige anvendes til de flestes bedste. Jeg 
har via et tidligere job i autobranchen haft 
fornøjelse af at køre om ikke Lamborghini 
så Alfa Romeo og andre åbne sportsvogne 
og vel var det da lækkert med vind i håret 
og blærerøvsvildt med Alfaen. Rigtige alfa-
kørere kalder det bare Alfaen, hvis nogen si-
ger Alfa Romeo, aner de næppe eksistensen 
af modellen.

JEG HAR ALTSÅ en stor forståelse for nød-
vendigheden af, at luksusbiler ikke må koste, 
hvad de koster. Se bare på svenskerne, som 
sælger biler til rundt regnet en tredjedel af 
hvad vi skatteplagede danskere må slippe, 
hvis éns behov for transport ikke dækkes af 
DOT eller Citroën C2. Det siger sig selv (el-
ler gør det, indskyder jeg i tilfælde af, at der 
er en læser, som ikke fanger ironien), at en 
køber af en bil til en halv million eller der-
over ikke skal belastes af en ekstra afgift på 
75.000-100.000 kroner. Så kan jeg stå der og 
pive over mine tabte 12-15 kroner. 

PÅ EN TV-KANAL, som jeg ikke kan huske 
hvad hedder, fanger jeg et program, som 
regulært hedder Snydt. De kæreste unger 
laver skjult kamera med hvinende canadiske 
husmødre i Ontario. De griner helt vildt, når 
det afsløres, at de er gået på en joke. Se så 
er der noget ved at blive snydt. Helt oprigtig. 
Jeg piver ikke over det mulige snyderi i DOT. 
Jeg glæder mig til at blive snydt i den kom-
mende metro-ring eller 5C, som øvrigt er 
en anden historie værd med udspring i den 
frygtelige situation, at biler, Lamborghinier 
og C2’er tvinges til at overhale, når 5C holder 
cirka 10 sekunder for at optage eller afsætte 
passagerer.

JEG UNDER VIRKELIG bilejere at få råd til nye 
biler, men uanset bilers pris gik salget ikke 
ned i de 10 år, jeg fulgte statistikkerne og 
heller ikke i de fem år, der er gået, siden jeg 
stoppede som motorjournalist. 

Kør nu ordentlig og glæd dig over, at du 
har råd til en bil. Det havde dine 

bedsteforældre næppe. 

Og så er der vejret, som også i  
min tid i skolesystemet  

var bedst,  
når skoleferien var slut.

Terkel Spangsbo, redaktør.

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

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

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

KONTORTID dagligt kl. 9-12 plus 
lidt mere, så bare ring.

REDAKTION:
Tårnby Bladet skrives, redigeres 
og layoutes af medlemmer af 
Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo, dj. 
(ansv. redaktør). Jesper Israel-

sen, dj, Birgitte Barkholt, Mona 
Gjedved, Ole Gjedved (foto), 
Nadja Arpe, praktikant.

ANNONCESALG: Redaktionen og 
Mogens Knoblauch 4010 2051 - 
mail eller ring.

OPLAG: 21.000.  
16.500 husstandsomdeles, 
resten distribueres via butiks-
centre, biblioteker, Rådhuset, 
Udstillingscenter Plyssen, oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

DISTRIBUTION: Forbruger Kon-
takt. Udebliver Tårnby Bladet kon-
takt venligst Forbruger Kontakt 
tlf. 4343 9900 man.-tors. 8.30-16, 
fre 8.30-15.30 eller email dis-
kvalitetost@fk.dk hurtigst muligt 
efter udeblivelse af blad.

DENNE UDGAVE OMDELES  
fredag 1. september.

OBS FØRSTKOMMENDE UDGAVE  
herefter er oktober-udgaven ud-
kommer 29. september. Deadline 
mandag 25. september.
Deadline for større annoncer og 
redaktionelt stof 7 dage før udgi-
velsesdagen - men ring, hvis man 
er senere på den. Annonce-dead-
line fredag 22. september.

UDGIVELSESDATOER I 2017: 
November udkommer fredag 
27. oktober, deadline mandag 
23. oktober. Annonce-deadline 
fredag 20. oktober.
OBS Ekstra udgave Valg’17 ud-
kommer fredag 10. november. 
Deadline mandag 6. november. 

Store annoncer, deadline fredag 
3. november.
December OBS* udkommer 
fredag 1. december OBS*, 
deadline mandag 27. november. 
Annonce-deadline fredag 24. 
november.
UDGIVELSESDATOER I 2018: 
Januar OBS* udkommer fredag 
5. januar, deadline tirsdag 2. 
januar kl. 12. Annoncedeadline 
fredag 29. december 2017.
Februar udkommer fredag 26. 
januar, deadline mandag 22. 
januar, annonce deadline fredag 
19. januar.
Marts udkommer fredag 23. 
februar, deadline mandag   
19. februar, annoncedeadline 
fredag 16. februar.

April udkommer fredag 30. 
marts (påske), deadline søndag  
25. marts OBS**, annonce-
deadline fredag 23. marts.
Maj udkommer fredag 27. april, 
deadline mandag 23. april, 
annonce-deadline fredag 20. 
april.

OBS * ikke sidste fredag i den 
foregående måned. Se Udgivel-
sesplanen.
OBS ** Ændret deadline grun-
det påske-udgivelse.

GENGIVELSE af Tårnby Bladets 
tekst, foto og annoncer er ikke 
tilladt uden skriftlig tilladelse 
fra redaktøren.
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Nu sker der snart noget ved 
den rundkørsel øst, hvor 
flere af både Tårnbys og 
Dragørs borgere har klaget 
over manglende fremkom-
melighed

Af Jesper Israelsen

Rundkørslen i den østlige del 
af lufthavnen står foran en 
forandring det kommende år. 
På baggrund af en del klager 
fra borgere både i Dragør og 
Tårnby kommuner over mang-
lende fremkommelighed i 

rundkørslen især fra Kystve-
jen, har lufthavnen lyttet til 
kritikken og vil nu forsøge at 
gøre noget ved problemet.

Hvordan det konkret skal 
løses, er endnu ikke afgjort, 
men de tre interessenter 
Tårnby kommune, A/S Øre-
sund og lufthavnen har sat 
sig sammen for et finde en 
løsning på trafiksituationen, 
som ifølge nogle læserbrevs-
skribenter ikke kun er et pro-
blem i myldretiden, men på 
alle tider af døgnet.

Da bladets udsendte tidli-
gere på ugen var på inspek-
tion i rundkørslen sammen 
med lufthavnens kommuni-
kationsmedarbejder Morten 
Bro, var der nu ikke ligefrem 
tale om trafikkaos, men vi ved 
fra tidligere besøg, at der ind 
imellem kan være lange køer, 
og det er jo ikke holdbart for 
dem, der skal på arbejde eller 
de flypassagerer, der parkerer 
på lufthavnens yderste parke-
ringsområder og skal med bus 
ind til terminalerne.

- Formentlig bliver der tale 
om en ekstra højresvingsbane 
(en såkaldt ”shunt”, red.), når 
man kommer ad kystvejen fra 
Dragør. Men der vil også kom-
me forbedringer af motor-
vejsbroen og på cykelstien, 
som rammer rundkørslen fra 
Kystvejen, fortæller Morten 
Bro.

Derudover udvides rund-
kørslens indkørsel til Peters-
dalsvej, så der bliver bedre 
plads til de taxier, der skal 
til det nye venteområde ved 
P12, som beskrevet andet-
steds her i bladet.

- Hvordan det konkret kom-
mer til at se ud, ved vi endnu 
ikke præcist, men det skal nok 
blive meldt ud, når det er en-
delig besluttet, siger Morten 
Bro.

CPH ombygger udskældt rundkørsel
Der er ofte trængsel ved 
rundkørsel øst i lufthavnen. 
Dels er der ofte meget trafik 
ad Kystvejen fra Dragør, 
og dels er der mange, 
der skal ind eller ud fra 
tankstationen. Desuden er 
der cykelsti i begge sider op 
til rundkørslen. Foto: Jesper 
Israelsen

Plan for ferier i 
2018/19
Det er en af kommunalbesty-
relsens opgaver at fastlægge 
skolernes ferie- og fridags-
plan.

Ved kommunalbestyrelsens 
møde i august ville borgme-
ster Henrik Zimino ikke fortæl-
le om skoleudvalgets interne 
diskussioner om 1, maj som 
fridag og flytning af fridage fra 
påskeferie til juleferie.

Forældre til skolebørn kan 
derfor allerede nu regne med 
følgende:

Skoleåret 2018/19 starter 
onsdag 15. august. 0.-klas-
serne dog først dagen efter. 
Skoleåret slutter fredag 28. 
juni 2019.

Efterårsferien ligger stadig i 
uge 42 og juleferien begynder 
lørdag 22. december og varer 
til og med tirsdag 1. januar 
2019.

Vinterferie i uge 7 og påske-
ferie fra lørdag 13. april til og 
med mandag 22. april.

Så er der det løse med fri 
1. maj, fredagen efter Kristi 
himmelfartsdag, st. bededag, 
grundlovsdag og en pinsefe-
rie, som kun indeholder fri på 
helligdagene.

Det giver 199 skoledage 
og 166 fridage i skoleåret 
2018/19.                       tsp



4
 T

Å
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET
 S

EP
TE

M
B

ER
 2

0
1

7

Hesteudlejning dagligt -
Faste rideture alle dage • Både for nybegynder og øvede 

Rid 1 time i skoven kun  225.- kr.
Skov og strandturen 1,5 time  300.- kr. 

Ridelejr i efteråret
I 2017 arrangerer vi ridelejr i 
efterårsferien i uge 42. Vi bor i 
et lille cowboyland i naturrige 
og afslappede omgivelser hvor 
der også er mulighed for at 
hoppe en tur i boblebadet 
efter vores daglige rideture. Vi rider hver dag i vores skønne 
omgivelser som tæller både Kongelundsskoven, Naturreservat 
Amager og stranden ved sydvestpynten. Alt i alt en ridelejr 
med udfordringer, kammeratlighed, masser af natur og 
hestene i højsæde.

Ring eller SMS 51641503 for bestilling.
Amagervoksenridetur

V/ Kari Anne Petersen

Kongelundsvej 589 • 2791 Dragør
Mange flere detaljer om vores ture og mange andre aktiviteter på 

 www.amagervoksenridetur.dk

Amager Voksen Ride Tur

GRATIS 
HØRETEST

FÅ EN

PÅ DIT APOTEK

Gyldenrisparken Apotek • Tlf. 32 50 06 17
Tårnby Torv Apoteksudsalg • Tlf. 32 50 68 46
Apoteksudsalget Vestamager Centret • Tlf. 32 50 39 22
Eller fi nd din nærmeste DIN HØRELSE 
butik på www.dinhoerelse.dk

Gyldenrisparken Apotek
Fredag d. 1. september kl. 10.00-15.00

Tårnby Torv Apoteksudsalg
Mandag d. 4. september kl. 9.30-15.00

Apoteksudsalget Vestamager Centret
Mandag d. 11. september kl. 9.30-15.00

DIN HØRELSE tilbyder en gratis og uforpligtende høretest som 
foretages af vores erfarne hørespecialister. Den tager kun ca. 10 min.

BESTIL TID 
ELLER 

KOM BARE 
FORBI

Det lyder sommetider me-
get formelt, når partier øn-
sker en sag på dagsordenen 
til et kommunalbestyrelses 
møde

Af Terkel Spangsbo

Således indledte borgmester 
Henrik Zimino augustmødets 
punkt 3 med følgende: I hen-
hold til forretningsorden for 
Tårnby Kommunalbestyrelse § 
3, stk. 1 har borgmester Henrik 
Zimino modtaget skriftligt for-
slag fra Venstre, Det Konserva-
tive Folkeparti, Radikale Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten og Dansk Folke-
parti, om forsøgsordning med 
et byttemarked på Kirstinehøj.

Det lød harmløst, da alle 
partier i kommunalbestyrel-
sen generelt har udtrykt stor 
velvilje overfor genbrug og 
genanvendelse, det skulle vise 
sig anderledes.

Forslaget fra de seks partier 
gik ud på, at de ønskede en 
afstemning om en forsøgsord-
ning med et byttemarked på 
Kirstinehøj.

Partierne havde løst skitse-
ret, hvordan sådan en ordning 
kunne fungere og pegede på, 
at kostede det penge for ARC, 
som drifter genbrugsplad-
serne i kommunen, så skulle 

kommunekassen betale.
Brian Bruhn (DF) var ordfø-

rer på forslaget og han gentog, 
hvad der også stod i forslaget, 
at det var i borgernes og mil-
jøets interesse, at mest muligt, 
af det som folk afleverede på 
genbrugsstationerne kunne få 
et nyt liv hos nye ejere. Hans 
egne undersøgelser pegede 
på, at den ekstra indsats ARC 
skulle foretage ville beløbe 
sig til 300.000 kroner, måske 
noget mere.

- ARC tilbyder selv tre løs-
ninger, og intet taler imod, 
at der kan findes en ordning, 
sagde Brian Bruhn.

Forvaltningen imod

Teknisk forvaltning havde 
skrevet et notat til sagen, et 
notat som blandt andet byg-
gede på en debat i Tekni-
skudvalg i 2015. Forvaltnin-
gen foreslog i stedet for den 
forsøgsordning, som de seks 
partier stod for, at der, i sam-
arbejde med ARC, arbejdes 
videre med en løsning med 
Røde Kors.

 Forvaltningen vurderer, at 
en sådan løsning vil give en 
god kundeoplevelse, omsætte 
væsentlige mængder og have 
beskeden betydning for af-
faldsområdets økonomi.

Carsten Fuhr så hellere, at 
det var lokale foreninger, som 
stod for en eller anden form 
for genbrug. Der kunne findes 
flere former, hvor foreninger-
ne kunne hente de effekter, 
som borgerne indleverede til 
genbrug. 

- Det skal i al fald ikke være 
sådan, at marskandisere hen-
ter effekter som gammelt 
skrammel og sælger det som 
værdifulde antikviteter, sagde 
han.

Søgt aktindsigt

Og så fortsatte diskussionen 
med argumenter som, at det 
ville blive dyrt med en byt-
tecentral, der ville ikke kom-
me ret mange (hvordan skulle 
det på samme tid blive dyrt, 
hvis ordningen ikke blev be-
nyttet? spurgte Brian Bruhn), 
der ville opstå slagsmål om 
”de gode sager”, gætterier 

om priser, benyttelse, erfa-
ringer og hvad Brian Bruhn 
havde skrevet til ARC og hvad 
de havde svaret.

- Hvor ved du fra, hvad jeg 
har haft af skriverier med ARC, 
spurgte Brian Bruhn, da borg-
mesteren refererede til et svar 
som ARC havde sendt til Brian 
Bruhn.

- Jeg har da bedt om akt-
indsigt, det kan man fordi ARC 
er en kommunal virksomhed, 
svarede Henrik Zimino.

Allan Andersen (A), sagde, 
at overordnet set var miljø og 
genbrugstanken en god løs-
ning i forhold til bare at smide 
væk.

- Men hvorfor har I seks par-
tier udelukket liste A. Vi kunne 

bare have fremsendt et fælles 
forslag og fundet en god løs-
ning. 

Hvortil Tommy Frederiksen 
(Rad) svarede, at man da godt 
vidste at Socialdemokratiet 
gik ind for genbrug.

- Hele jeres valgprogram er 
jo genbrug! 

Og så lettede stemningen 
i salen og man enedes om et 
ændringsforslag, som gav for-
eningerne i Tårnby to måneder 
til at svare på, om de vil del-
tage i en genbrugsordning. El-
lers vil Røde Kors få chancen.

Kun Venstres tre medlem-
mer forholdt sig tavse under 
den 40 minutters lange debat.

Genbrugs 
argumentation

Det var næppe genbrug af kompostjord som optog 
medlemmerne af Tårnby Kommunalbestyrelse, da de 

diskuterede byttecentral/genbrug af effekter på genbrugs-
pladsen i Kirstinehøj. Det fungerer eller godt nok. Arkivfoto.
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Åbningstider
Man og tirs  09:00 - 17:30
Ons  09:00 - 18:00 
Tor  og fre  09:00 - 17:30
Lør  09:30 - 13:30 
Søndage lukket

Skottegården 2
2770 Kastrup
Tlf. 32 50 36 33
E-mail: kastrup@apoteket.dk  
www.kastrupapotek.dk

Velkommen på Kastrup Apotek

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Tør mund?
En del medicin kan give mundtørhed.
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. 
Ekulf sugetabletterne indeholder sødestofferne xylitol, sorbitol, isomalt og steviaglykosider. 

Normalpris 69,-        Nu 49,50

Apovit 50+ 
Apovit 50+ er en multivitamin tablet til personer fra 50 år. 
Tabletterne indeholder 12 vitaminer og 9 mineraler. 

200 tabletter.     Før 194,50       Nu 149,50

Unikalk
Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale knogler og tænder.
D-vitamin bidrager til immunsystemets normale funkti- on  
samt til normal optagelse af kalk og er nødvendig for opretholdelse af 
normal knoglesundhed.
Flere forskellige varianter 180 + 30 tabletter 

Pris 127,95

I ugerne 36-37 (fra den 4.-16. september) 
giver vi 20 % på udvalgte Aderma Exomega cremer  
så længe lager haves.

Fx. Exomega Fedtcreme 400 ml.

Venter på anden 
behandling
Carsten Fuhr (C) 
har ikke så mange 
kommentarer til 
det budgetforslag, 
der førstebehand-
les i kommunal-
bestyrelsen den 
sidste tirsdag i 
august.

- Det er fra juni 
og der er sket en 
del forskydninger siden, især på finan-
sieringssiden, siger Carsten Fuhr.

- Det interessante er, hvordan det 
budget, der skal anden- og færdigbe-
handles i september kommer til at se 
ud.

- For det Konservative Folkeparti er 
det væsentligt, at fokus holdes på, at 

vi skal udnytte den fulde serviceram-
me og vi skal have stoppet den store 
opsparing.

tsp

Der skal nok 
komme noget

Som det eneste 
medlem af kom-
munalbestyrel-
sen kommen-
terede Bjarne 
Thyregod, EhL, 
b u d g e t fo r s l a -
get med ordene. 

”Jeg vil ikke sige så meget, men jeg 
vil dog gerne varsle, at Enhedslisten 
vil komme med ændringsforslag på 
skoleområdet og på arbejdsmarkeds-
området.”

Vi skal gøre os umage for at udnytte 
vores økonomiske muligheder

Kommentar af Heide Ladegaard (V)

Som regnskabet for 2016 viste, så 
endte vi langt fra driftsloftet - om-
kring 28 mio. kr. og med et overskud 
på omkring 70 mio. kr. - det er for me-
get! 

Vi skal gøre os umage for at bruge 
de penge, vi har mulighed for, og 
dermed komme tættere på loftet og 
bruge af kassen - det lyder som ønske-
tænkning - bare brug flere penge!

Men det er jo som bekendt des-

værre ikke så enkelt. Alle kommuner 
- også Tårnby - er underlagt et loft på 
udgifter til vores service. Vi skal turde 
gå tættere på det loft allerede i bud-
getprocessen, end vi har gjort tidlige-
re. Tæt på kan også være over loftet. 
Det vigtige er, at vi over en periode 
gennemsnitligt rammer loftet. Og så 
gør det heller ikke noget, hvis vi får ta-
get nogle penge op af kassen og kom-
met dem tilbage i borgernes lommer. 
De skattesænkninger, vi tidligere har 
vedtaget, er med til at komme penge 
tilbage i borgernes lommer.

Tidligere i år har vi hævet ram-
merne for fagudvalgene med samlet 
29 mio. kroner - for henholdsvis 2017 
og 2018. Det er et skridt i den rigtige 
retning mod større bevægelsesfrihed 
i det daglige arbejde for fagudvalgene 
- uden at skulle bede om flere penge 
ved den mindste afvigelse eller søge 
om lov til at igangsætte gode projek-
ter. Vi skal give plads til at investere 
i forebyggende tiltag til gavn for bor-
gernes hverdag og i sidste ende kom-
munens økonomi.

Jeg håber, at vi med udvidelse af 
rammerne for de enkelte udvalg i bud-
get 2018 har lagt kimen til et større 
samarbejde på tværs af udvalgene, 
når det kommer til de ting, vi gerne vil 
have løst. 

Vi skal bruge flere penge
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SOCIALDEMOKRATIET

Erik Rostell Gregersen nr. 4 på 
A`s Region stemmeseddel 
til Regions Valget 2017.

Jeg har brug for  
din personlige stemme.

Valgprogram.

•   Ingen patienter skal ligge på gangene.
• Nej til overbelægning.
• Bedre behandling af psykisk syge.
• Flere akutpladser.

Begge de politiske organisationer 
SF og Alternativet havde valgt Na-
turpark Amager som base for pres-
semøder som opfølgning på partier-
nes sommergruppemøder

Tekst: Jesper Israelsen 
 Foto: Kurt Pedersen,  

Amager Fotoklub

Når man nu som politisk parti gerne 
vil have en grøn profil med højt til lof-
tet, hvad er så mere nærliggende, end 
at vælge det skønne Vestamager som 
base for at lufte sine politiske visioner 
for det kommende folketingsår.

Således havde både Alternativet 
og Socialistisk Folkeparti i år valgt at 
holde deres sommergruppemøde i 

både sommerlige og særdeles luftige 
omgivelser ved Traktørstedet på Na-
turpark Amager. Det ligger som be-
kendt i behagelig kort afstand til både 
offentlige transportmidler og tæt på 
naturen, som jo er emner, der ligger 
begge partier meget på sinde.

Tre bundlinjer og en lokal

Således kunne Alternativet en dejlig 
fredag i midten af august lufte sine 
politiske ambitioner om både ny sam-
fundstænkning, miljømæssig bære-
dygtighed og ikke mindst det forestå-
ende kommunalvalg. 

Partiets leder Uffe Elbæk havde sat 
sig – om ikke mellem to stole, så dog 
mellem de to borde, hvor de tre så-

kaldte bundlinje-MF’ere sad oplinet. 
Nemlig Christian Poll, der talte for 
miljømæssig bæredygtighed, Torsten 
Gejl, der repræsenterede den sociale 
bundlinje og den økonomiske bund-
linje, som Josephine Fock argumente-
rede for. Endelig var der Rasmus Nord-
quist, som repræsenterede den regio-
nale og lokalpolitiske profil og blandt 
andet kunne annoncere, at Alternati-
vet i år stiller op i 67 kommuner.

Naturen er som bekendt lunefuld, 
og Uffe Elbæk & Co. var noget plaget 
af, at myggene åbenbart synes, at po-
litiske venstrefløjsparlamentarikere 
er en lækkerbisken, og da regnen så 
også begyndte at sile ned, blev pres-
semødet afbrudt i almen forståelse 
med den fremmødte presse.

Milde vinde fra vest

Også Socialistisk Folkeparti, SF syntes 
at Guds frie natur var oplagt til at hol-
de pressemøde i. Det skete et dovent 
stenkast fra Alternativets platform i 
græsset ved siden af Traktørstedet. 
Her var partileder Pia Olsen Dyhr sup-
pleret af partiets kommunalpolitiske 
spidskandidat Sisse Marie Welling og 
SF’s grand old man Villy Søvndal, der 
stiller op til regionsvalget. 

Ikke overraskende stod miljøet også 
meget højt på dagsordenen her, og 
ikke mindst var mere alternativ energi 
et varmt emne. Også lokalpolitisk var 
varmen på tapetet så at sige. Sisse 
Marie Welling plæderede både for et 
forbud mod dieselbiler i København 
i almindelighed og et forbud mod 
brændeovne i særdeleshed inden for 
de nærmeste år.

Villy Søvndal glædede sig til at 
stille op til regionsvalget, der er et 
svært valg, som han sagde, da den nu-
værende regering har sat sig som mål 
at skære to procent af sundhedsudgif-
terne om året. 

- Til gengæld synes jeg, at jeg mær-
ker en del politisk medvind her, hvor 
jeg står, sagde den gamle venstre-
fløjspartileder, mens en luftig brise 
stod ind over det vestamagerkanske 
lavland.

På sommerens pressemøde ved 
Traktørstedet var Alternativets 

Uffe Elbæk flankeret (fra venstre) 
af Christian Poll, Josephine Fock, 

Rasmus Nordquist og Torsten Gejl.

Sisse Marie Welling, Pia Olsen Dyhr og Villy Søvndal havde også valgt 
Amager Naturpark som den naturlige base for SF’s sommerpressemøde.

Politiske visioner under åben himmel
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Tak til alle der har kigget forbi til åbningen i butikken

Fra 1. september har vi mange nyheder!

Skønhedsbehandlinger
•  Every Day Beauty er flyttet ind og tilbyder alt fra  
 økologisk spraytan til single lash lift. 
•  Tjek facebook  ”Louise P – Every day beauty” eller   
 book på 22 29 47 05

•  Fodterapeuten Lone er der hver mandag og fredag –   
 almindelig fodbehandling kun kr. 325.
•  Book på 71 66 20 57

Festival strømper
Efteråret er på vej og vi er blevet forhandler af Festival   
Strømper – helt op til størrelse 56. Tynde, tykke, farver   
og mønstre – der er noget for alle

Lørdag 16. september - ”Bytte Bytte Købmand”

Første lørdagsåbent 10-14 herefter fast hver lørdag 10-14!
 Fra 14-17 afholder vi et bytte og genbrugsarrangement   
 for plus size. 
 Kom forbi, medbring lidt tøj og byt dig til noget   
 ”nyt” med de andre plus size damer. 

Butikken vil have en del genbrugstøj til salg denne dag.

 Every Day Beauty er i butikken hele dagen og  
tilbyder øko spraytan til kun kr. 200 denne dag.

Socialdemokratiet i Tårnby 
har deres valgprogram klar. 
De kalder det Tårnby – en 
fælles fremtid

Midt i august havde Socialde-
mokratiet i Tårnby indkaldt 
partiets kandidater til det 
kommende kommunalvalg i 
november til peptalk og til 
præsentation af valgprogram-
met.

Herlevs Kommunes borg-
mester Thomas Gyldal Pe-
tersen leverede et skarpt og 
inspirerende oplæg om det at 
skifte borgmester i forbindel-
se med kommunalvalg og en 
altid veloplagt Jens Jonatan 

Steen fortalte om at brænde 
igennem i medierne.

Allan Andersen, viceborg-
mester og borgmesterkandi-
dat fortsatte med at opfordre 
kandidaterne til at gå ud på 
gader og stræder og markere 
partiets visioner og mærke-
sager - og arbejde for et for-
sat Socialdemokratisk styre i 
Tårnby Kommune. 

- Det skal ske med respekt 
for åbenhed og i et konstruk-
tivt samarbejde med de øv-
rige partier i den kommende 
Kommunalbestyrelse, sagde 
Allan Steenberg Andersen.

Det nye tema

Det nye valgprogram er ud-
arbejdet med inddragelse 
af borgere i Tårnby samt 
af medlemmerne i partiet, 
sagde Allan Steenberg An-
dersen.

- Vi har nye emner på pro-
grammet som for eksempel 
borgerinddragelse og åben-

hed - og med en helt ny funk-
tion som borgerkonsulent, 
der skal sikre den nødvendige 
indsats på tværs af forvaltnin-
gerne. 

- Vi har også et helt nyt af-
snit omkring vores medarbej-
dere i kommunen. De yder en 
høj kvalitet og sikker drift i 
den offentlige service til gavn 
for borgerne.

Store opgaver

Det blev fremhævet, at bor-
gere på tværs af hele kommu-
nen skal have lige muligheder 
for at benytte kommunens til-
bud og det skal sikres, at bor-
gere har mulighed for at blive 
boende, og at færre børn og 
unge behøver flytte væk fra 
kommunen for at få en bolig.

- Vi skal sørge for, at der 
kommer plejehjemslæger på 
alle plejehjem og forbedre 
servicen i hjemmeplejen. Der-
udover skal vi sikre, at vores 
handicappede borgere får en 

tidssvarende relevant service, 
der giver mulighed for at leve 
et meningsfuldt liv, lød det fra 
Allan Steenberg Andersen. 

tsp

Kandidatliste
1. Allan Steenberg Ander-
sen (valgt på forhånd som 
borgmesterkandidat).
2. Jan Jakobsen 
3. Einer Lyduch 
4. Vibeke Rasmussen 
5. Henrik Zimino 
6. Mads Vinterby 
7. Heidi Berthelsen 
8. Morten Søndergaard 
9. Narine Petersen 
10. Lars Hein 
11. Peter Damgaard 
12. Claes Winther Sørensen 
13. Klaus Bach 
14. Jens Meier 
15. Leif Haak 
16. Rasmus V. Fredell 

Nøgleord er åbenhed  og borgerinddragelse

Socialdemokraternes 
otte temaer: 
Borgerinddragelse og åbenhed - en 
fordel for både borger og samfund

Vores børn og unge er samfundets 
råmateriale

Sundhed i det nære

Kultur- og fritidstilbud til alle

Fremtidens attraktive kommune

Bæredygtighed

Beskæftigelse og erhvervsliv

Vores medarbejdere er en ressource

- Valgkampen skal ske 
med respekt for åbenhed 
og i et konstruktivt 
samarbejde med de øvrige 
partier i den kommende 
kommunalbestyrelse, sagde 
borgmesterkandidat Allan 
Steenberg Andersen.
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”GRØNT HÅB” I TÅRNBY KOMMUNE

Bjarne Nielsen Sophia Kruselinne

”GRØNT HÅB” rummer mange emner.
F.eks. mere miljøvenlig transport, bæredygtig energi, affaldssortering og gen-
brug, bæredygtigt byggeri, giftfri haver og også emner der omhandler social 
bæredygtighed som boliger til unge og handicappede.

Op til kommunalvalget d. 21. november 2017, vil 
Alternativet i Tårnby især have fokus på håbet om: 

• Bæredygtighed

• 100% økologiske indkøb

• Plantebaseret kost i institutionerne

• Størst mulig naturkapital

Tårnby - den bedste kommune for Danmark

De lufthavnsnære villaveje og p-
pladser vil være fri for taxier i ven-
teparkering i starten af oktober

Af Jesper Israelsen

Så er der snart godt nyt til de af Tårn-
bys og Kastrups borgere, der lider un-
der, at taxier, der venter på en tur fra 
lufthavnen holder og fordriver ven-
tetiden med motoren i tomgang på 
diverse private villaveje, der ligger i 
nærheden.

Lufthavnen har erkendt problemet 
og vil nu gøre noget ved det. Således 
skal der den kommende måneds tid 
etableres et helt nyt venteområde for 
taxier mellem det store parkeringshus 
P12 øst for lufthavnen og godster-
minal N med direkte udkørsel til det 
nuværende taxiopsamlingssted – den 
såkaldte kaperrække.

Går ud over eksisterende p-pladser

Morten Bro fra CPH’s kommunikati-
onsafdeling lægger ikke skjul på, at de 
fremskudte planer om et nyt vente-

område for taxier er sket under ganske 
stort pres fra Tårnby Kommune og fra 
borgmester Henrik Zimino (S) i særde-
leshed.

- Men vi kan jo godt se problemet, 
og derfor har vi sat alt ind på at få en 
hurtig løsning på situationen. Således 
skal det nye venteområde for taxierne 
stå færdigt i starten af oktober, så vi 
har travlt. Faktisk så travlt, at entre-
prenøren Brdr. Hedegaards admini-
strerende direktør Jes Hedegaard An-
dersen har måttet agere ferieafløser i 
planlægningsfasen, fortæller Morten 
Bro med et smil.

Det nye taxiventeområde bliver 
med sine 140 pladser noget større 
end det eksisterende ved P9, hvor der 
kun er plads til omkring 60 taxier. Det 
kommer selvfølgelig til at gå ud over 
en række af de eksisterende p-pladser 
for både personale og passager på 

området mellem P12 og fragttermi-
nalen. 

Kamp om kvadratmeterne

- Men sådan er det jo med udvidelser-
ne og andre ændringer i lufthavnen. 
Det er en evig kamp om kvadratmet-
erne. Vi undersøgte først, om det kun-
ne lade sig gøre i lufthavnens østom-
råde ud mod Øresund, men det giver 
bare nogle andre trafikale problemer 
i rundkørslen derude (læs mere herom 
andetsteds i avisen, red.) Så nu tror vi 
på, at vi har fundet en mere optimal 
placering, siger Morten Bro.

Taxiernes ture fra lufthavnen styres 
af et såkaldt Taxi-Management-System 
(TMS), som blev indført for et par år si-
den. TMS-systemet overvåges fra Ter-
minal 3, hvor det koordineres med det 
antal passagerer, man forventer i forbin-

delse med de forskellige flyankomster. 
- TMS-systemet udvides i forbindel-

se med etableringen af det nye ven-
teområde for taxier med en funktion, 
der skal sikre, at taxier, der vælger at 
holde i nærområdet i stedet for ven-
tepladsen slet ikke får tildelt en tur fra 
lufthavnen. Det hele udvikles i samar-
bejde med taxiselskaberne, så vi sam-
men får løst problemet, siger Morten 
Bro.

Modelfoto af det kommende 
p-område for ventende taxier bag 

parkeringshuset P12.

Fremover kan 140 taxier holde 
i venteposition og vente på 
drømmeturen - det er ikke fra 
lufthavnen til destinationer på 
Amager.

Taxier, der vælger at holde 
i nærområdet i stedet for 
ventepladsen får slet ikke tildelt en 
tur fra lufthavnen, siger Morten Bro 
fra CPH’s kommunikationsafdeling.

Snart slut på parkeringskaos

Flying Superkids  
fik alt udsolgt
På trods af 2000 ekstra billetter, kunne børne-
truppen melde alt udsolgt i København

Flying Superkids har haft 17.000 gæster i Aalborg, 
Esbjerg og Odense og omkring 11.000 i København. 

Det københavnske show foregik på en ikke vand-
sugende industrigrund ved Kløvermarken og var en 
kæmpe showopsætning i et stort cirkustelt. 

Ved siden af cirkusteltet havde Superbørnene en 
stor aktivitetspark, hvor de besøgende børn kunne 
prøve at være ”flyvende” for en dag.

- Vi mærkede det allerede sidste år, hvor alle vores 
shows jo også blev 100 % udsolgt, og der nærmest 
var borgerkrigslignende tilstande for at få fat i bil-
letterne, siger Lars Godbersen, direktør for Flying 
Superkids.

Flying Superkids har besøgt København i mere end 
10 år i træk som en del af deres sommerturné, som 
sluttede i Kolding og i hjembyen Aarhus.

nadja

Emsige kontrollører
Pendlertalsmand på Metroen, 
Tina Weber, opfordrer Metro 
Service til at udvise konduite, 
når der ved et uheld er brudt 
en regel:

- Kontrollørerne på me-
troen er frygtelig emsige. Me-

tro Service vinder de fleste 
klagesager, men de taber på 
imagekontoen og kundeople-
velsen.

Sidste år handlede 200 af 
i alt 299 sager i Ankenævnet 
for Bus, Tog og Metro om bø-
der udskrevet af kontrollører i 
metroen, skriver metroxpress. 

Til sammenligning handlede 
blot hver tredje klage om 
DSB, som har over tre gange 
så mange passagerer som me-
troen. 

Tina Weber tilføjer, at det 
giver turister et dårligt ind-
tryk, når deres første møde 
med en dansker efter at være 

trådt ud af Københavns Luft-
havn er en metro-kontrollør, 
der udskriver en bøde, fordi 
de har misforstået zonesyste-
met.

Metro Service kontrollerer 
3-5 procent af sine passage-
rer. Sidste år rejste 60 millio-
ner med metroen.



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET SEP
TEM

B
ER

 2
0

1
7

 9

”Verdens Bedste Nyheder” er et  
uafhængigt medie, der laver  
journalistik og kampagner om 
fremskridt og løsninger på verdens 
udfordringer

Det er klassisk journalistik at beskrive 
forholdene i den store verden ud fra 
katastrofer, krig, hungersnød og tilsva-
rende. Verdens Bedste Nyheder (VBN) 
ser på de fremskridt, der trods alt sker.

NGO foreningen PUGAD og Social-
demokratiet i Tårnby går på gaden 
fredag 8. september med en papir-ud-
gave af Verdens Bedste Nyheder, der 
beretter om fremskridt og løsninger 
på klodens udfordringer. 

VBN startede med fokus på FN’s 
2015 mål og de seneste år er det af-
løst af 17 bæredygtighedsmål, som 
Danmark også har underskrevet i FN.

- Vores arbejde tager udgangspunkt 
i FN’s Verdensmål for bæredygtig ud-
vikling, der handler om at udrydde 
ekstrem fattigdom, mindske den glo-
bale ulighed og bremse klimaforan-
dringer, fortæller formand for PUGAD, 
Einer Lyduch.

Vissionen

Verdens Bedste Nyheders vision er, at 
alle danskere får en aktuel og nuance-
ret viden om verden. Vi tror på, at den 
nuancerede viden skaber håb – og at 
håb skaber motivation for handling.

- Vi ønsker at gøre Verdensmålene 
kendte af så mange mennesker som 
muligt. Jo flere der kender til målene, 
jo flere er med til at sikre, at vores 
politiske ledere leverer resultater. Og 
jo flere der ved, hvilke fremskridt og 
løsninger verden byder på, jo flere kan bidrage til, at de bliver ført ud i livet.

Også i år på Tårnby torv ved sta-
tionen, hvor vi 8. september mellem 
kl. 7 og 9 bl.a. uddeler en særavis om 
hvordan det går med verdensmålene. 
Vi glæder os til at hilse på alle forbi-
passerende.

- Med avis- uddelingen fejrer vi 
Verdensmåle-
ne – og at det 
mange ste-
der i verden 
går bedre, 
end vi tror, 
siger Einer 
Lyduch.

Verdens bedste nyheder udkommer snart

Er dit internet 
ligeså smart som 

dit tv?

Waoo � berbredbånd er up-to-date og fremtidssikret. 
Det er lynhurtigt, stabilt og med knivskarpe skærmoplevelser. 

Og så giver det direkte adgang til Waoo TV med masser af valgfrihed.

Tjek om du kan få fremtidens 
� berbredbånd og deltag i konkurrencen 

på � bia.dk/up-to-date

  VI  
GI’R 
DIG

Bliv 
ringet op og

VIND 
� berbredbånd

 i 1 år

Einer Lyduch, Formand for PUGAD ( 
People Uniting and Generating Aid 
for Development )

Frivilligt arbejde uden 
løntræk
Dagpengemodtagere og efterlønne-
re får fremover bedre mulighed for 
at arbejde frivilligt. Et bredt flertal 
står bag aftalen.

Aftalen betyder, at dagpengemod-
tagere fremover kan udføre frivilligt 
arbejde i op til 10 timer om ugen 
uden at blive trukket i deres ydelse, 
så længe det foregår i en almennyt-
tig forening. For efterlønnere bliver 
timegrænsen på 15 timer. 

Ledige og efterlønnere får dog 
ikke fri leg i foreningslivet. De kan 
stadig blive modregnet i deres 
ydelse, hvis de udfører deciderede 
driftsopgaver. Regeringen lagde i 
sit oprindelige udspil ellers op til at 
fjerne alle begrænsninger, men det 
kunne der ikke samles et flertal om-
kring. Flere partier bag aftalen var 
bekymrede for, at det ville fortræn-
ge lønnet personale i foreningsdan-
mark. 

Blå blok indgår 
valgforbund
Partierne Venstre, Li-
beral alliance, Nye 
Borgerlige og Det 
Konservative Folke-
parti i Tårnby har indgået aftale om 
et valgforbund i forbindelse med 
kommunalvalget den 21. nov. 2017.

Aftalen har ikke nogen egentlig 
politisk del - de fire partier går til 
valg som individuelle partier, men 
med et ønske om, sammen at styrke 
blå blok ved valget.

PUGAD og Socialdemokratiet har de seneste to år markeret udgivelsen af 
Verdens Bedste Nyheder. På billedet ses Allan Steenberg Andersen ved Tårnby 
Station. Arkivfoto.

Frivillige samler ind
Forskning i gigt og sclerose i Tårnby

Under overskriften ”Jeg står op for…” 
samler frivillige fra Scleroseforeningen 
og Gigtforeningen penge ind til forskning 
i de to uhelbredelige sygdomme, der kan 
ramme os alle
I Tårnby er der brug for flere indsamlere.

Info: Indsamling søndag 10. september kl. 10 til 16. Meld dig som indsam-
ler på www.vistaaropforhinanden.dk Lokalt indsamlingssted: Pensionisthu-
set (Pilehaven) Kongelundsvej 298, 2770 Kastrup. 

Diabetesforeningen 
Sælg skrabelodder og tjen penge og støt børn 
med diabetes 
Foreninger, sportsklubber og skoleklasser kan mel-
de sig til at sælge skrabelodder i lokalsamfundet i 
efteråret 2017 og kan på den måde tjene penge til 
deres fælleskasse, samtidig med at de støtter børn 
med diabetes. 

Info: Meld dig som sælger på www.diabetes.dk/lotteri, på tlf. 6312 9017, 
eller på e-mail skrabelotteri@diabetes.dk Salgsperiode: 1. sept. til 4. dec. 
2017

Røde Kors Landsindsamling
Nyt mødested til Røde Kors indsamlingen i 
Tårnby
I år får indsamlerne deres ruter og indsamlings-
bøsser i Foreningscenteret ’Postkassen’ på Amager 
Landevej 71. Mødestedet åbner kl. 10, og man skal 
være tilbage samme sted med sin indsamlingsbøs-
se inden kl. 15. 

Info: 1. oktober 2017 kl. 11-14

Meld dig som indsamler på www.indsamler.dk
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i samarbejde med FDF Korsvejen
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Hvad vil du lære om ...
PC/computer1

iPad og/eller iPhone2

Android-tablet og/eller -mobil3

1) 4 fredage i hver måned kl. 09:30-11:30
2) 4 onsdage i hver måned kl. 10:00-12:00
3) 4 torsdage i hver måned kl. 10:00-12:00 

Kurserne afholdes i Postkassen, Amager Landevej 71 

Indholdet kan f.eks. være: Sikker adfærd på internettet, installation 
af programmer/apps, programopdateringer, søgninger på nettet,
behandling af billeder og videoer, vedligeholdelse, virus-værn, 
e-boks, borger.dk, sociale medier (f.eks. FaceBook), ekstern lagring 
af data/filer, sikkerhedskopiering, tilslutning og brug af eksterne 
enheder (f.eks. mobil og højttaler), Wi-Fi og bluetooth, brug af  
Word / Excel / Power Point, etc. … du bestemmer!

Tilmelding på kontoret: Kastrupvej 324 eller  
på tlf. 21 70 05 16 (mandag-torsdag kl. 10-12)Tårnby

Kurserne tilpasses
dine ønsker og behov!
 4 kursus-dage = kr. 50

4-ETAGERS TILFREDSHED. På Nordmarksvej, tæt 
ved Saltværksvej, ligger en beboelsesejendom, 
som skiller sig ud fra det omliggende. Den har 
kun en enkelt opgang og i alt 4 etager, så der må 
være 8 lejemål. Trods det lidt grå udseende bærer 
den navnet Tilfredshed. Og den har da også sin 
egen helt specielle historie. Den nyere bygning, 
der ligger lige nord for Tilfredshed, kaldes Lille 
Tilfredshed.
Stedets ejer, den altruistiske Christian Petersen, 
der i øvrigt var tidligere sognerådsformand, 

stillede Tilfredshed til rådighed for foreningen 
‘Børnesanatorierne for København og Omegn’- 
vel at mærke uden beregning - og her kunne 
svagelige børn komme og genvinde helsen, - 
ligeledes uden beregning! 
I en kort årrække fra 1892 og frem var der ca. 
250 børn, der nød godt heraf. Luftforurening 
var formentlig ikke noget, man snakkede om, 
man havde den bare, idet både Glasværket og 
Svovlsyrefabrikken var blandt de nærmeste 
naboer til asylet! Man havde dog gode resultater 

med børnene.
I 1895 ophørte brugen af Tilfredshed som 
sanatorium, idet der byggedes et kystsanatorium i 
Hellebæk, som man må gå ud fra havde renere luft 
omkring sig. Samme år giftede Christian Petersen 
sig som 80årig med asylets forstanderinde, der 
var 50.
I øvrigt er Tårnbys nuværende borgmester vokset 
op i Tilfredshed.

Tekst og tegning: Ninna Feldvoss
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Hvad indeholder 
drikkevandet 
I Danmark produceres alt 
drikkevand ud fra grundvand, 
og vandet har derfor et 
indhold af mange naturlige 
stoffer fra jordbunden i det 
område, hvorfra vandet 
indvindes. På Amager, er 
der kalk i undergrunden 
og vandet er derfor meget 
hårdt. Derudover ligger 
vandværkets 10 boringer i et 
område omkring vandværket, 
hvor der både er beboelse 
og erhverv. Vandet fra 
boringerne analyseres derfor 
hvert år for både de naturlige 
stoffer fra undergrunden, 
samt miljøfremmede stoffer, 
som måske er anvendt i 
området. Det vil sige en 
lang række pesticider, deres 
nedbrydningsprodukter, samt 
klorerede opløsningsmidler, 
aromater mv. 

Drikkevandet – som pumpes 
ud til forbrugerne – skal 
undersøges langt hyppigere 
og her sker undersøgelserne 
både ved afgang fra vandværk 
og flere forskellige steder 

på ledningsnettet, hvor der 
også analyser for kim og 
bakterier, som ikke må findes i 
drikkevandet. 

I TÅRNBYFORSYNING 
kommer ca. 1/3 af vandet 
(800.000 m3) fra forsyningens 
10 boringer, og den resterende 
mængde (1.700.000 m3) købes 
hos HOFOR.

I 2016 viser de mange 
analyser, at vi fortsat har godt 
vand i hanerne. Enkelte af 
boringerne er belastet med 
miljøfremmede stoffer, som 
tidligere blev brugt i området. 

Indholdet af de miljøfremmede 
stoffer er generelt lavt. Der 
er enkelte målinger over 
grænseværdien i et par af 
boringerne, men det bliver 
fortyndet på vandværket, så 
drikkevandets indhold ligger 
pænt under grænseværdien. 
For flere af stofferne, er der 
tale om et fald, siden det store 
analyseprogram blev startet i 
midten af 1990´erne.

Pesticidfund i 
drikkevand flere 
steder i landet
Det aktuelle pesticid – 
Cloridazon – forventes ikke 
anvendt i nævneværdig grad på 
Amager. Midlet er kun brugt 
i roer, rødbeder og løg. Der 
er derfor kun en meget lille 
risiko for, at det findes i vores 
drikkevand.

Forsyningen undersøger 
allerede alle boringer for 
pesticider hvert år, og vil derfor 
også undersøge for dette stof 
ved den næste boringskontrol.

Tjek selv 
vandkvaliteten 
Er du interesseret i at vide mere 
om drikkevandets kvalitet, kan 
du selv finde flere oplysninger 
på forsyningens hjemmeside 
– www.taarnbyforsyning.dk – 
hvor du også kan læse mere 
om grundvandsforholdene på 
Amager og vandkvaliteten i 
vandværkets 10 boringer. De 
mange oplysninger er blandt 
andet samlet i – Redegørelse 
om vandindvindingen i 2016 
– samt på GEUS hjemmeside, 
hvor du kan få adgang til alle 
analyseresultater – både gamle 
og nye - fra alle boringer, 
vandværk og forsyningsledninger.

 

Tabel herunder – Analyse af 
drikkevand fra vandværket 
udtaget 26. april 2017 - kl. 
09.57. Hele analysen kan ses på 
forsyningens hjemmeside.

Rigtig mange mennesker nød de 
flotte og imponerende veteranbiler, 
swingmusikken, swingdansen og 
ikke mindst det gode vejr på Kultur-
zonen lørdag eftermiddag

Af Ruth Kjær, KulturZonen

Kulturzonen var fyldt med flotte, far-
vestrålende og blankpolerede vete-
ranbiler, og der blev fortalt mange 
historier og sparket dæk.

Der var gang i prøveturene, hvor 
publikum kunne få en tur i en Chevro-
let Impala og en Ford Mustang.

Swingmusik med professionelle 
musikere, der spillede kendte swing-
jazz-numre som ”It don’t mean a thing 
– if you ain’t got that swing” og ”Sweet 
Georgia Brown”. 

De professionelle swingdansere op-
trådte og underviste i Lindy Hop. Det 
var sjov, levende og dygtig undervis-
ning, så både børn og voksne hurtigt 
kunne komme ud på dansegulvet til 
live musikken. 

Der var flotte kjoler med sus i skør-
terne, og herrerne var i det klassiske 
outfit fra 30+erne med hvide skosnu-
der, vest og kørekasket.

Tårnby Kommunes viceborgmester 
Allan Andersen holdt tale, og der blev 
overrakt flotte præmier til publikums 
tre favoritbiler:

1. præmie fik Chevrolet Nomad Bel 
Air fra 1957. 2. præmien se foto og 3. 
pladsen gik til en Chevrolet Impala 
Cabriolet fra 1965.

2. pladsen som publikums favoritbil gik til en Packard 1708 Imperial Sedan 
V12 fra 1939. Den har en 473 cui motor = 7,8 liter, 67,5 grader V12 med 175 

HK. Bilen blev importeret fra Tulsa, USA i 2015. Ejeren fortalte, at han havde 
købt den af en indianer!

Veteranbiler med 
swingdans og swingband 
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Hvis køkkenet fungerer, er der ingen grund til at smide
det ud. Skift i stedet for facaden ud. Med nye låger, skuffer og bordplade kan

der udrettes mirakler - en køkkenrenovering tager kun 1 dag.
  

Ring 38 79 16 14 i dag og få et gratis og uforpligtende tilbud

- SPAR 10% SPAR 32%
PÅ ALLE KØKKENLÅGER

FRIT VALG
PÅ UNDERLIMEDE VASKE

FRIT VALG

VIND FLOTTE GAVER TIL ÅBENT HUS
lørdag d. 2. september kl. 10.00-14.00
 

Kom forbi til åbent hus og vær med til at fejre
vores 32-års fødselsdag. Åben den rigtige 
låge i vores showroom og vind en gave! Vi
har gemt 10 gaver bag vores flotte låger!

FØDSELSDAGSTILBUD
Nygammelt Køkken fejrer 32-års fødselsdag med ekstra gode

Tilbuddende gælder fra 1/8 til 8/9 2017             Læs mere på www.nygammelt.dk

Nygammelt Køkken | www.nygammelt.dk | Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, tlf. 38 79 16 14
Mandag-onsdag kl. 10.00-16.00 + Første lørdag i måneden kl. 10.00-13.00

Leif Rislund skriver om 
sin far, der blev fyret fra 
Orlogsværftet efter den 

danske flådes sænkning

Efter 29. august 1943 var sø-
værnets folk blevet interneret 
nogle uger. Daværende søka-
detter Jørgen Stilling og Erik 
Harder blev nogle uger efter 
at være sluppet fri af inter-
neringen en kort tid tilkom-
manderet fyrinspektionsski-
bet Absalon, som overtallige 
styrmænd, ikke for at styre 
skibet, men for at smugle re-
sterne af de våben og brug-
bart materiel, der endnu lå 
rundt om på Holmen væk fra 
tyskerne.

Inspekstionsskibene blev 
senere på året flyttet ud fra 
Holmen af hensyn til evt. en-
gelske bombeangreb og fik 
baser forskellige steder som 
Sydhavnen, Tuborg Havn og 
andre steder. Man havde hy-
ret nogle vagtmænd, som 
skulle holde øje med ubudne 
gæster. 

Min far, Kai Th. Rislund, var 
efter 29.august blevet fyret 
som kobbersmed på Orlogs-
værftet og mødte op i fagfor-
eningen, som tilbød ham job i 
Tyskland, hvilket han prompte 
afslog. 

Hvad så? 

Min far kendte mange af sin 
afdøde brors officerskamme-
rater og rygterne sagde, at 
mange af dem var skaffet ud 
i civile jobs ude i byen. Det fik 
min far til at skrive et meget 
personligt brev til daværende 
viceadmiral A. H. Vedel. 

Og ikke forgæves. I svaret 
stod: Henvend Dem i fyrdi-
rektoratet og De kan få job på 
fyrmagasinet på Holmen. 

Der gik han så og deltog i 
alt forefaldende arbejde ind-
til maj 1944.

Man havde altid haft en en-
kelt mand til at sørge for, at 
der var damp på kedlerne, så 
inspektionsskibene var sejl-
klare om morgenen, men nu 
hvor skibene var spredt var 
det nødvendigt med en mand 
på hvert skib. 

Et af de job fik min far til-
budt, hvilket betød, at han 
skulle lære at fyre og holde 
damp på kedlen. Efter et togt 
i juni 1944 på fyrinspekti-
onsskibet Absalon var han 
klar som maskinvagt om nat-
ten, når Absalon lå ved kaj i 
Tuborg Havn. 

Han passede tjansen stille 
og roligt uden nogle svin-
keærinder indtil december 

samme år. En af de faste fyr-
bødere havde fået dårlig ryg 
og skulle have nogle behand-
linger og kunne derfor ikke 
tage med på årets sidste togt. 
Min far mønstrede ombord.

Skift af sømærker

Det var på dette togt man 
udskiftede lystønderne med 
vintersømærker, der kunne 
tåle isen.

Togtet havde en særlig til-
lægsopgave, nemlig at hjem-

bringe de jyske besætnings-
medlemmers forudbestilte 
halve grise, men det nåede 
man aldrig. De første tre dage 
var det et grusomt dårlig vejr, 
min gamle far kunne stort 
set ikke få noget i maven på 
grund af kraftig søsyge (han 
var rigtig havgal). 

13. december, hvor skibet 
befandt sig i nærheden af øen 
Hjelm i Aarhusbugten, skete 
katastrofen.

Vejret artede sig nu fra sin 
bedste side, let frost, fladt 
vand og sol. Man havde lige 
spist til middag og min far var 
på vej til lukafet, kiggede ud 

Fyrinspektionsskibet Absalon

Som jeg husker det!

Tiden efter 29. august 1943 For 74 år siden!
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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.

Fyrinspektionsskibet 
Absalon, efter det er blevet 
bjerget og ligger på Holmen.

af den store kulport og nød 
vejret.

I samme sekund, præcis 
klokken 13.13, lød et mægtigt 
brag, alt lys gik ud, skibet var 
løbet på en mine og blev først 
næsten skubbet op af vandet 
og bagefter rusket fra side til 
side. 

Min far blev først kastet op 
imod loftet og bagefter ru-
sket frem og tilbage liggende 
på sine knæ. (Godt han ikke 
var på sit lukaf, for jeg havde 
ved et besøg om bord konsta-
teret, at hans dør til lukafet 
bandt og var svær at åbne).

Nu kom alle de andre af be-
sætningen hen til kulporten, 
nogle havde skader i ansigtet, 
mens andre havde fået lår-
bensbrud og måtte bæres. 

Skibet havde fået et tre-
fire meter langt hul styrbord 
agter (så man efter hævnin-
gen) og tog meget vand ind. 

Redningsbådene havde fået 
skader, og kunne ikke komme 
i vandet. 

Men man fik bakset to red-
ningsflåder i vandet og hen til 
kulporten.

Alle kom på flåderne und-
tagen første maskinmesteren, 
som opholdt sig i maskinrum-
met og ikke nåede at komme 
op.

Fem minutter efter de var 
kommet på flåderne og var 
roet så langt væk fra skibet, 
at flåderne ikke kunne blive 
trukket med ned, havde Absa-
lon taget så meget vand ind, 
at kulporten nåede vandover-
fladen. Så gik det hurtigt. I lø-
bet af få minutter krængede 
skibet over og forsvandt på 
19 meter vand.

Redningen

Redningsflåderne lå nu og 
vuggede i vandet med den 

sårede besætning.
Der gik dog kun en times 

tid, før et tysk patruljefartøj 
dukkede op og tog de skib-
brudne om bord og ned un-
der dæk, så de kunne få lidt 
varme. 

Man lå kun en kort sej-
lads fra Århus, men Absalons 
kaptajn Krogsbæk, der var så 
stædig, at selv tyskerne inde 
på Holmen tidligere rettede 
sig efter hans anvisninger, in-
sisterede på at blive sejlet til 
Kalundborg, ihukommende at 
man nemmere kunne besøge 
de sårede i Kalundborg end 
Aarhus.

Alt gik, som kaptajn Krogs-
bæk havde forlangt, men da 
man nåede indsejlingen til 
Kalundborg Fjord ved 18.30- 
tiden om aftenen, blev der 
blæst luftalarm og alle fyrene 
slukkedes.

Krogsbæk mente, han 

kendte farvandet så godt, at 
han påtog sig at sejle den ty-
ske båd ind til Kalundborg i 
mørke.

Det varede dog ikke længe, 
før den tyske patruljebåd 
hang på en sandrevle. Man 
måtte derfor vente til luft-
alarmen var afblæst og der 
igen kom lys i fyrene. 

På hospitalet

Da var der gået over 12 timer 
siden besætningen havde for-
ladt Absalon. 

Alle gennemlevede fryg-
telige smerter, min fars knæ 
havde vokset sig så tykke, at 
tøjet måtte klippes af ham. 

Min mor besøgte ham efter 
nogle dage. 

Hyren, som far havde fået 
udbetalt, lå på bunden af År-
husbugten, så hvad skulle en 
mor med tre unger leve af?

Hun ringede til Fyrdirekto-
ratet og nogle dage efter kom 
der et brev med følgende 
adressat: 

Til fru fhv. skibsfyrbøder 
Kai Th. Rislund. De kan få ud-
betalt en ny hyre ved henven-
delse i Fyrdirektoratet.

Min far lå på sygehuset til 
jul, hvor han blev kørt hjem i 
ambulance og båret op i lej-
ligheden og lagt i seng. Han 
kunne slet ikke gå, ej heller 

løfte sine fødder så meget 
som en millimeter fra lage-
net.

I løbet af foråret frekvente-
rede far og mor Ortopædisk 
Hospital, hvor de tappede 
væske ud af knæene, uden 
det blev bedre. Så det var 
bare hjem i sengen igen.

Radioen hjalp 4. maj

Med megen hjælp fra os an-
dre kom han på den måde 
igennem forårsmånederne; 
men så skete der noget!

Den 4. maj 1945 om afte-
nen, efter han i radioen gen-
nem en hylende støjsender 
havde hørt budskabet om den 
tyske kapitulation og råbene 
fra gaden, stod han pludse-
lig op af sengen uden hjælp, 
humpede ind til vinduet ud 
til gaden og oplevede de 
glade mennesker, hvor nogen 
allerede var i gang med at 
brænde deres mørklægnings-
gardiner.

I tiden derefter gik det 
langsomt fremad, han blev 
mere mobil, men han kom 
sig aldrig rigtigt, han skulle 
til tider have støttebind på, 
så knæene ikke bukkede den 
forkerte vej.

Da man i løbet af somme-
ren igen fik gang i Orlogs-
værftet  blev han genansat 
i kobbersmedjen, hvor han 
var til sin død lige efter nytår 
1966.

Artiklen har været 
offentliggjort i Københavns 

Marineforeningsblad 
Udkiggen.

Goodman igen
Tårnby Rotary har indstillet 
Goodman Isolering til Årets 
Iværksætterpris 2017. 

Valget er baseret på firma-
ets bæredygtighed med pa-
pirisolering, idet firmaet er 
det eneste fra Amager, som 
bruger papirisolering uden 
usunde borsalte og alumini-
umhydroxid. 

Afgørelsen falder 12. sep-
tember ved uddelingen af 
Amager Rotary Klubbernes 
Iværksætter Pris 2017.

Det kører på broen
Trafikken på Øresundsbron 
er steget stabilt de seneste 
år, og stigningen er fortsat i 
første halvår af 2017. Sam-
let set er motorvejstrafikken 
steget med 3,5 procent, sva-
rende til 659 køretøjer per 
døgn, sammenlignet med 
samme periode sidste år.

Den store fremgang ses i 
fritidstrafikken med BroPas, 
som er steget med næsten 
seks procent, hvilket er rundt 
regnet 300 biler per døgn. 
Pendlertrafikken er steget 
med 1,4 procent i perioden, 
hvilket svarer til 86 ture i 
døgnet.

Direkte igen  
- og hurtigere
Med start 4. september bli-
ver det igen muligt at tage 
togene InterCity og InterCi-
tyLyn direkte  til Københavns 
Lufthavn fra Jylland og Fyn.

Fra samme dato bliver 
der fire ekstra afgange mel-
lem Malmø og København H. 
om morgenen og tre ekstra i 
modsat retning om eftermid-
dagen. Samtidig forkortes 
opholdene i lufthavnen, på 
Hyllie og Malmø C så rejseti-
den sættes ned.

Rejsen fra København H. 
til Malmø C. forkortet fra nu-
værende 46 minutter til 39 
minutter.

Pas til motion
I 32 år har deltagerne frit 
kunne løbe over den dansk-
tyske grænse i det årlige 
Grænseløbet, men i år for-
langer Syd- og Sønderjyl-
lands Politi, at de 400 delta-
gere medbringer pas, skriver 
TV Syd.

Ruten er 12 kilometer fra 
Danmark, ind i Tyskland og 
tilbage igen. Løberne star-
ter og slutter i Kruså, og når 
de krydser grænsen, skal de 
have passet frem.



1
6

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 S
EP

TE
M

B
ER

 2
0

1
7

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

HERRE
Klip 150,-
Pensionist 130,-
Drenge u/ 12 år 130,-
Gl.dags barbering 100,-

DAME
Klip 200,- 
Pensionist 180,-
Pige u/ 12 år 160,-
Vi tilbyder også at komme 
og klippe dig i dit hjem
GAVEKORT UDSTEDES

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Fredag 10.00 - 18.00
Lørdag 09.00 - 15.00S
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Najh... hvor har vi dummet os
Man skulle tro vi allerede havde 
været til Oktoberfest, men det er 
først 21. til 30. september

Som så ofte før havde vi en konkur-
rence om oktoberfest-menuer og hen-
viste til Oktoberfestens hjemmeside, 
hvor man kunne finde svaret på den 
”svære” opgave, vi stillede.

Det var ikke fordi opgaven i sig 
selv var særlig svær, men  vi sørgede 
for, at svaret vi søgte, var til at mis-
forstå. Vi spurgte hvor mange ølkrus 
der var i båndet på hjemmesidens 
forside, men overså, at der faktisk er 
to bånd på www.oktoberfestdk.dk, så 
vi fik svar der svingede fra 1 til 7 alt 
efter om hjemmesiden blev besøg via 
smartphone eller computer.

Derfor har vi valgt at acceptere alle 
svar derimellem.

Det betyder også, at nye gættere 
kan nå at komme med i konkurrencen. 
Se notitsen om denne andetsteds på 
siden.

Den rigtige fest

Oktoberfest i München er stadig ”den 
rigtige” Oktoberfest med et gigantisk 
optog og et omrejsende tivoli med 
karruseller og rutsjebaner, der over-
trumfer alle kendte rutsjebaner i dan-
ske forlystelsesparker. Stemningen 
bygges op i mindst tre Bier-haller i 
fodboldbane størrelse og i flere eta-
ger. Festen varer godt en måned og 
afløses så kort efter ef et tilsvarende 
julemarked. 

Festtøjet og sangtræning

Der er rigtigt mange, som kommer i ty-
rolertøj, så det giver ekstra stemning. 
Oktoberfesten har en lille webshop og 
der kommer en shop i teltet med tøj til 
rimelige priser, så har lysten også ramt 
dig kig forbi på linket øverst i toppen 
af siden.

Derudover kan man nu leje tøjet for 
en aften direkte i teltet (både Leder-
hosen og Dirndl). Tøjet lejes i shoppen 

Konkurrence

Hvornår og hvor:
Femøren Amager Strandpark,  
Amager Strandvej,  
Metrostation Femøren.
Torsdag  21.  sept.  17:00-23:00
Fredag  22.  sept.  17:00-23:30
Lørdag  23.  sept.  14:00-23:30   
Torsdag  28.  sept.  17:00-23:00
Fredag  29.  sept.  17:00-23:30
Lørdag  30.  sept.  14:00-23:30

Ølkruset som drillede

og de private klæder kan deponeres 
gratis i garderoben.

I år spiller Zack Zillis, der sidste år 
fik København til at Oktoberfeste, så 
glæd dig til de kommer. Bandet spiller 
super stemningsmusik, sange du ken-
der og kan synge med på. 

- Zack Zillis spiller mindst syng-
med-sangene Himmelhunden, Anton 
aus Tyrol, Cowboy und Indianer (Kom 
hol das Lasso raus), Fliegerlied, Ein 
Prosit der Gemuetlichkeit og Zikke 
Zakke, siger den danske leder af okto-
berfesten Carsten Raun.

- Find disse sange på youtube, der 
er endda tekst – om du vil træne nogle 
indtil september?? – så er det bare at 
komme igang.

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

Vind en oktoberfest-
”menu” til fire
I avisen her er der en konkurrence 
om to gange oktoberfest-menu til 
de to torsdag 21. og 28. septem-
ber

Vindere af vores 
lille quick-konkurrence får 4 halve 
liter oktoberfest-øl og 4 gange bayri-
ske pølser med pommes frite - så er 
festen i gang. 

Opgaven ved tidligere konkurren-
cer har enten været for lette eller 
interessen for at få gratis billetter til 
Oktoberfesten bare været stor. Så i 
år gør vi det sværere (læs dog artik-
len til venstre). 

Vi vil gerne vide, hvor mange øl-
krus, der er synlige på top-banneret 
på oktoberfestens hjemmeside. Top-
banneret finder du naturligvis på 
www.oktoberfestdk.dk, så sværere 
er det altså ikke. (de to gange dk er 
rigtig nok).

Svaret mailes til Tårnby Bladet, 
redaktionen@taarnbybladet.dk og 
skriv Reinheitsgebot (det er nemlig 
årets ølmærke - stavefejl accepte-
res) i emnefeltet efterfulgt af en 
selvvalgt kode på seks karakterer, 
eksempelvis 123ABC.

Derudover skal vi have navn, 
adresse og telefonnummer senest 
søndag 3. september kl. 12.00.

Hvordan du indløser præmien får 
du besked om samtidig med, at du 
får at vide, om du har vundet (på 
mail i løbet af mandag 12. septem-
ber).

Hvor mange ølkrus ses på 
topbanneret på Oktoberfestens 
hjemmeside, spurgte vi. Men hvad 
er topbanneret?  Vi finder på en ny 
konkurrence i 2018.



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET SEP
TEM

B
ER

 2
0

1
7

 1
7

Vi har is fra Frisko Is    og Premiere Is  

samt Gammeldags Is fra Premiere

... Kastrup Slikland & Spillehal på hjørnet af  
Kastruplundgade / Alleen

Velkommen til ...

Over 150 
forskellige 

slags tag selv slik 
til kun kr. 9.95 / 

100gr.

Slik  
Spillehal - Kiosk

Øl & Vand
Aviser & Blade

Tobak

Kastrup Slikland & Spillehal
Kastruplundgade 27 • 2770 Kastrup

Åben hele ugen mellem kl. 09.00 - 24.00

Cash-
point (Sports Spil)   

- Gratis kaffe / 
vand når du spil-

ler i spillehal-
len Pakistanske 

Sweet  
på bestilling

Bestil i dag 
- hent i morgen

Mango 
Lassi kr. 25,-

Pakistansk Te kr. 12,-
Coffee kr. 20,-

Samosa  stk. kr. 12,-  
/  2 stk. Kr. 20,-
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LØJTEGÅRDS-KIOSKEN

VIN - SPIRITUS - ØL (KOLDE) - VAND
SLIK - IS - SNACK -  UGEBLADE- AVISER 

CIGARETTER/TOBAK - ALLE SPIL
ÅBNINGSTIDER:
Mandag til fredag  .......... 7.00 - 20.00
Lørdag og søndag  .......... 8.00 - 20.00

LØJTEGÅRDSVEJ 77 • 2770 KASTRUP
• 71 43 27 84 •

NY EJER

Ina Astorri skriver som 
51årig om at fejre jul i 

1940erne på Nordregård, 
der lå, hvor skolen nu ligger. 

Julens komme, glædens fest, 
var fyldt med traditioner på 
en gård. Alt var nøje planlagt 
og juleforberedelserne be-
gyndte allerede i november. 
Med storvask. 

Storvask var ikke noget, der 
kunne overstås på en dag. Der 
var ikke indlagt vand - det 
skulle hentes fra pumpen 
ude i gården. Mændene måt-
te bære de utallige baljer og 
spande ind i bryggerset for at 
fylde gruekedlen op og tæn-
de under den. Julens storvask 
strakte sig over mange dage.

Slagtning

Lige først i december blev der 
truffet aftale med slagteren 
og to ekstra damer. De kom 
om morgenen og for et barn 
så de meget uhyggelige ud. 
Der var stillet stiger og kar ud 
i vognporten, og i bryggerset 
var gruekedlen tændt op fra 
kl. 4 morgen. Man vidste, hvad 
der skulle ske og ville gerne 
se, men turde næsten ikke. 
Bag vinduet fulgte man med 
øjnene to grise blive trukket 
ud og ført hen til stigerne. De 

grufulde skrig fra grisene var 
noget, man kun tålte at høre, 
gemt langt inde i kosteskabet. 

Men når det var slut, be-
gyndte den glade hektiske 
stemning at brede sig til alle, 
og man forstod, at det heller 
ikke for de voksne var rart at 
slå et dyr ihjel, og alt blev så 
tilgivet af et barn. 

De mennesker, der før 
havde set så uhyggelige ud, 
blev pludselig glade, travle 
mennesker. Store saltkar blev 
renset og fyldt med saltlage 
til opbevaring af flæsk og 
kød, lagt ned i særlig ræk-
kefølge. Alle gryder, potter 
og pander var i brug, og alt, 
hvad der er på en gris, kunne 
bruges. Blodpølse, rullepølse, 
medister, finker, grever, sylte 
og postejer. Farmors hævd-
vundne opskrifter blev nøje 
overholdt. Traditioner! Sådan 
en slagtedag først i december 
sluttede med et stort måltid i 
køkkenet for alle. 

Hver dag havde specielle 
gøremål, fulde af traditioner 

Ved bagning skulle dej til 
brune kager røres fire dage 
før bagning, rulles, meles og 
lægges koldt. Vaniljekranse-
dej to dage før og klejnedej 

hvor cognac skulle i på et be-
stemt tidspunkt. Smørkranse 
var vanskelige at have med at 
gøre, så dejen blev rullet ud i 
storstuen, hvor der var koldt. 

Store firkantede kagedåser, 
blev sat op i storstuen, hvor 
der var rasende koldt. Døren 
blev låst med nøgle og i løbet 
af december blev mange ting 
gemt bag den låste dør, og 
nøglehullet blev godt brugt af 
spændte børn. 

Appelsiner, vindruer, pa-
ranødder og valnødder blev 
købt i Købmagergade, men vi 
fik aldrig lov at smage på det 

før juleaften. Hvilken fryd, når 
det store fad skulle bæres ind. 

Hos os var det bedstefar 
som bestemte grantræet. 
Hvert år sagde han: I år køber 
jeg kun et lille træ. Hvert år de 
samme protester og når han 
endelig ankom med træet, var 
det hver gang så stort, at det 
skulle saves af forneden.

Juletræs-ankomsten faldt 
altid sammen med konfekt-
tilberedningen. Børn fik plads 
ved det store køkkenbord og 
øjnene fik travlt. For vi vidste 
jo fra sidste år, hvor dejligt 
det smagte. Når konfekten var 

rullet og skåret, blev den lagt 
på store fade, dækket til med 
pergamentpapir og båret op 
bag den låsede dør.

Hemmeligheder

Egentlig blev der talt meget 
lidt om gaver. Men man håbe-
de og ønskede og den dirren-
de fornemmelse af nysgerrig-
hed og spænding meldte sig 
den morgen, hvor juletræet 
var væk fra gårdspladsen. 

Af og til så vi farmor snige 
sig gennem den låste dør, 
med et helt andet ansigt, end 
hun plejede at have. 

I anledning af Nordregårdsskolens jubilæum:

Jul i 1940’erne

Klip fra temahæfte om 
Nordregårdsskolens histo-
rie. Hæftet er produceret 
i 1990 af skolens davæ-
rende 10.klasse

• Mens det blev gennem-
tænkt (skolens udformning, 
red.), var Thorkild på rejse 
i Schweitz og der så han en 
specialskole, der havde den 
kinesiske arkitektur, som 
Nordregårdsskolen jo har. 
Thorkild blev fascineret og 
sendte straks Eilertsen (sko-
lens første skoleinspektør) 
derned, for at udforske arki-

tekturen. 
• Den 8. marts 1968 blev 
skolen officielt indviet.
• Nordregård er som den før-
ste skole i Danmark opført 
udelukkende for elever på 
8., 9. og 10. klassetrin.
• Mange af skolens lærere 
har en håndværksmæssig 
uddannelse forud for semi-
narieuddannelsen. 
• Skolens nabo er Tårnby nye 
gymnasium, og elever herfra 
har også glæde af skolens 
praktiske fag. Gymnasiets 
1.real-elever får undervis-

ning på Nordregårdsskolen 
i håndgerning og træfag 
og eleverne fra 2. gymna-
sieklasse kan udnytte ”frie 
timer” til boliglære, elektro-
nik og fototeknik.
• Med den sidste skolelov 
(1975 red.), hvor deling 
af eleverne blev forbudt, 
kunne skolen ikke længere 
modtage elever fra de andre 
skoler, og dermed var grund-
laget desværre væk for 
værkstedsskolen, der blev 
omdannet til distriktsskole.



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET SEP
TEM

B
ER

 2
0

1
7

 1
9

Har dit barn fritidsjob?

Se pligt og rettigheder på 
www.3fkastrup.dk

Socialdemokraterne 
Kastrup afd.

afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Buslinier 2A, 5A og 36 lige til døren

Så er vi i gang igen
Første gang i sæsonen 6. september

Vi spiller hver onsdag kl. 19
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

Nordregård på Englandsvej 275, da den i 1964 blev nedrevet ved en brandøvelse, for at give 
plads til den kommende Nordregårdsskole. Nedbrændingen trak mange tilskuere, som ses til 
venstre i billedet. Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6319, 1964, Fotograf Ukendt.

Hermans bad

Der var rigtig mange ting, som 
skulle gøres netop den 23. 
december. Man skulle til præ-
sten i Tårnby Kirke med en 
lille pengegave og samtidig 
på kirkegården, for at se om 
alt lå smukt til i morgen. Der 
skulle hænges op til fuglene 
i havens træer og gran over 
alle billeder med afdøde. Og 

julekagen, som skulle holde i 
mange dage, blev bagt. 

Endelig skulle karlen Her-
man i bad. Det blev trukket 
ud til sidste øjeblik. Herman 
kunne ikke fordrage vand og 
sæbe, men lillejuleaften skul-
le det ske. En stor træbalje 
blev sat ind i bryggerset og 
masser af varmet vand hældt 
i. Håndklæde, sæbe og nyt tøj 

blev lagt ved siden af. Man 
så tydeligt på ham, at noget 
frygteligt skulle ske. Men ind 
kom han og bagefter var alt 
forandret. Ny skjorte, bukser 
uden huller og nye træsko - 
nu kunne julen begynde. 

Endelig

Julemorgen blev de allersid-
ste ting gjort. Og præcis kl. 

15.30 gik det afsted til kirke, 
alle var med på nær én kvin-
de, som skulle blive hjemme 
for at passe gryder og ovne.

Hjemme igen duftede alt, 
og der var virkelig meget, me-
get anderledes end andre af 
årets dage. De samme gæster 
som altid ankom. For første 
gang fik man gavepakker at 
se, men de blev hastigt båret 
ind bag den stadig låste dør. 

Før julemiddagen kunne 
begynde, blev alle julekort og 
breve læst op og tiden sneg-
lede sig afsted for et barn, 
men der var ro, fred og glæde. 

Inden det store fad med 
risengrød og den søde juleøl, 
var der altid tre, som skulle 
vælge hver én salme. 

I risengrøden var der én 
mandel. Mandelgaven var en 
marcipangris med rød sløjfe 
om - gerne tør så den stø-
vede, fordi den havde været 
indkøbt i meget lang tid. Men 
det var alligevel fantastisk, 
hvis man vandt den. 

Så gåsesteg og flæskesteg 
med alt tilbehør, surt og sødt, 
brune og hvide og fint snittet 
rødkål omhyggeligt smagt til. 

Efter middagen kom det 
værste øjeblik. For der skulle 
ryddes af bordet, vaskes op 
og dækkes til kaffe, før jule-
træet kunne ses. 

Træet

Endelig kom farmor og vi kun-
ne gå ind i den aflåsede stue 

med træet. Jeg syntes, vi gik 
meget, meget langsomt. 

Der stod det - pragtfuldt at 
se på, pyntet helt i hvidt. Ting 
købt igennem årene. Hvert 
år var nye ting føjet til, men 
man genså gerne de gamle 
ting. Nu skulle vi igen synge: 
Julen har bragt velsignet Bud 
og Højt fra Træets grønne Top. 

Endelig var det så tid til at 
åbne gaver; givet en efter en. 

Lysene brændte ned og 
det var tid til kaffe, julekage 
og bjerge af småkager. Børn 
proppede sig. De voksne gav 
sig god tid til at smage og 
skønne. 

Sent på aftenen kom så øje-
blikket, hvor ”fadet” blev bå-
ret ind og det var ikke mindre 
fantastisk end alt det andet. 
Alt godt var der af ting, som 
man ellers aldrig smagte. 

Alt sammen gode trygge 
traditioner efter hukommel-
sen, som ikke falmer med ti-
den. 

Artiklen (forkortet af 
red.) har tidligere været 

offentliggjort i et temahæfte 
udarbejdet af  10.klasse på 

Nordregårdsskolen, 
december 1990.

Ina Astorri er født og opvokset 
på den gamle Nordregård 

på Englandsvej, lige i skellet 
mellem Tårnby og Sundby. 
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Valdemar som savner en 
vuggestue.

... jeg elsker alt ved øen og 
flytter ALDRIG herfra, vi 
har simpelthen alt indenfor 
rækkevidde og det er fan-
tastisk! 

... fra Christina Eva  
Reuss Brodersen

Jeg som barn i Kastrup og min 
mand Allan, vores søn Valde-
mar og jeg bor stadigvæk i 
Tårnby kommune! Valdemar 
blev født 3. februar 2017, og 
med nyt barn skal man be-
slutte sig for en institution. 
På borger.dk skal man gå ind 
og ønske vuggestue (ønsk tre 
steder) eller dagpleje, men 
børnene kan først blive skre-
vet op den dag, at de bliver 
født.

Vi var ret hurtigt enige om 

at vælge vuggestue, så vi be-
søgte en masse vuggestuer, 
og valgte tre, som vi mente 
var tre dejlige steder for vo-
res lille dreng. Efter et par 
måneder hørte jeg rygter om, 
at vuggestuepladser var svæ-
re at få. Grunden var, at man 
for nogle år tilbage manglede 
børnehavepladser, så løsnin-
gen dengang var at fjerne 
nogle vuggestue stuer og lave 
dem til børnehavepladser, og 
det fik man så aldrig ændret 
igen. I 2016-2017 har der så 
været ’baby boom’ igen og vi 
skal bruge vuggestue pladser, 
som ikke er der! Vi har haft 
ringet og er mødt personligt 
op på Tårnby rådhus og be-
skeden er:  

- Der bliver ikke plads i 

nogle vuggestuer i december 
2017, vi kan overholde pas-
nings garantien ved, at vi godt 
kan tilbyde dagpleje, men 
vuggestue plads vil I tidligst 
kunne få i April 2018, I skal 
give os svar indenfor 4 dage 
om I vil have dagpleje, det er 
vores politikere, der har be-
sluttet at dagpleje er lige så 
godt.

Jeg spurgte, om man kunne 
vælge vuggestuer i andre 
kommuner, men nej, og det 
er ikke engang sådan, at det 
bare er de vuggestuer, vi har 
ønsket, som vi ikke får, det er 
alle vuggestuer i Tårnby kom-
mune, vi ikke kan få. Lige nu 
kæmpede de med at finde 
plads til børnene fra novem-
ber 2016, desuden ved jeg, at 

de i min mødre-gruppe med 
to børn, ikke kan få plads til 
deres to børn samme sted. 
det er da for ringe.

Så politikere i Tårnby kom-
mune, har vi et problem hér, 
som I kunne tænke jer at 
løse? Jeg siger ikke, at Val-
demar ikke kunne blive glad i 
en dagpleje, det kan være, at 
det er super godt, men vi har 
som hans forældre vurderet, 
at han ikke skal i dagpleje, for 
det kan være vi får én, som 
er syg hele tiden og Valde-
mar skal kastes rundt i gæste 
dagpleje eller én, som vi bare 
ikke klinger med, eller at han 
bare er lidt for aktiv til at tri-
ves i en dagpleje og har I så et 
alternativ til os?

I ville have flere børn, dem 

har I fået, vil I så være så ven-
lige at finde nogle vuggestuer 
frem! Jeg hører, at småbørns-
familier bevidst vælger Tårn-
by fra, når de skal vælge ny 
bolig af præcis samme pro-
blemstilling, som er beskre-
vet ovenfor, det ønskes vel 
næppe?

Vi har modtaget:

Jeg er født og opvokset på Amager... 

Vi har modtaget:

Stor ros til 
Fysiq

Af Aase Nebel

Jeg vil her takke for den 
store omsorg og fine be-
handling jeg fik hos Fysiqs 
personale i Sundhedscen-
tret efter jeg fik et besvi-
melsesanfald, da jeg var til 
træning hos ovennævnte.

De sørgede simpelthen 
for at jeg kom videre til 
læge og hospital. En særlig 
tak for de fine blomster og 
hygge samtale fra daglig 
leder Lotte Selvig.

De varmeste hilsener …

Fra Allan Meyer, Vinkelhuse

Da jeg er visiteret til post ved 
døren, vil jeg hermed klage 
over, at min post gennem de 
sidste par måneder er blevet 
leveret i brevkasseanlægget. 

Jeg har naturligvis henvendt 
mig til PostNords Kundeser-
vice om problemet, der har lo-
vet at rette henvendelse til jer 
om problemet. Jeg har ingen 
grund til at tvivle på, at de har 
gjort det, men jeg er i tvivl om, 
budskabet er trængt ind hos 
såvel ledelse som omdelere. 

Jeg ved ikke, hvordan I vil 
løse problemet, men jeg for-

venter, at det bliver løst nu, 
for det er ikke rimeligt, at man 
ikke kan finde ud af at aflevere 
posten efter gældende regler. 

Jeg kan tilføje, at for at hjæl-
pe omdeleren har jeg sat en 
label på postkassen i brevkas-
seanlægget, hvor teksten er 
”Husk: Post til døren”. Heller 
ikke det hjælper. 

I disse tider, hvor det rent 
økonomisk ikke går særlig godt 
for PostNord, burde I vel være 
endnu mere opmærksomme 
på at yde kunderne den ser-
vice, som man har krav på. 

Vi har modtaget:

Klage vedr. aflevering af post 

Amarkanerne er 
de bedste
Med appen, Too Good To Go, som hjæl-
per blandt andet restauranter, bagerier, 
dagligvareforretninger med at sælge 
deres overskydende mad, kan forbru-
gere gøre noget godt for miljøet og 
samtidig købe et billigt måltid mad. 

Siden lanceringen af Too Good To 
Go i januar 2016 har Amagerborgerne 
reddet over 38.000 måltider - det gør 
Amager til den københavnske bydel, 
der redder mest overskudsmad. 

Og det er det miljømæssige, der tæl-
ler. Undersøgelser viser, at over 64 pro-
cent bruger appen, da det er godt for 
miljøet, hvorimod under en tredjedel 
gør det grundet den økonomiske be-
sparelse.

Den typiske Too Good To Go forret-
ning sætter dagligt mellem 5 og 15 
måltider til salg, som man som forbru-
gerne kan hente i forretningen lige om-
kring lukketid. 

Typisk er prisen en brøkdel af den 
originale pris. 

tsp

TÅRNBY BLADET LAVER IKKE SIG SELV: Har du lyst til at prøve kræfter med en 
af de mange brikker, som tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag 
kontakt med redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290 og hør, hvor dine interesser 
kan bruges i fællesskabet.
Vi er 15 personer, som deltager i de praktiske opgaver. Nogen er her mange 

timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et månedsmagasin.
Opgaverne er:
- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12 • skriveopgaver som jour-
nalist eller redigerende • desktop og layout • fotoopgaver enten i marken eller 
på redaktionen. Tårnby Bladet laver ikke sig selv. 

GEDEMARKEDET
7 BARBIE- OG 1 KEN DUKKE med tøj og lidt 
tilbehør. Sælges samlet: 350,- kr. eller enkeltvis for 
65,- kr. Kontakt: 2115 0785

INDENDØRS LOPPEMARKED i Travbanehallen, 
Løjtegårdsvej 64. Lørdag 30. september kl. 10-15 
Tårnby Håndbold Klub holder deres store årlige 
indendørs i Tårnby. Ca. 65 stande med alt godt 
fra gemmerne; tøj, sko, legetøj, porcelæn, bøger, 
sportsudstyr, spil, der er ikke det, der ikke sælges. 
Cafeen holder åbent, så der kan nydes lidt frokost, 
en kop kaffe eller hjemmebagt kage, mens man 
snuser rundt mellem boderne.
Annoncering på GEDEMARKEDET er gratis for private 
for genstande op til 1500 kroner, ting som bortgives eller 
byttes væk. Ydelser mod betaling medtages ikke.
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal 
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk
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*Gælder ved køb af komplet brille 28.8-2.9.2017 og kan ikke kombineres med Lifestyle Abonnement, andre rabatter og organiserede rabatter.

 45 ÅRS
 JUBILÆUM  
 ALLE STEL
 450 KR*

Profil Optik fejrer 45 års jubilæum fra den 28. august til den 2. september. 
Vi matcher priserne fra 1970´erne og sætter alle stel i hele butikken ned til 

450 kr. uanset førpris – designet er til gengæld helt up to date. 

Kom ind og gør et kup!

Profil Optik Kastrup · Skottegården 6 · 2770 Kastrup  ·  Tlf. 3250 5172
 www.profiloptik.dk

Artister i dinnershowet 
Wallmans underholder og 
serverer i de fire timer et 
show varer

I tre år har Wallmans på 
Axeltorv i København arbej-
det på udarbejdelsen af en ny 
scene, som nu er i gang med 
at blive bygget. Scenen er en 
stor cirkelscene med tre store 
LED-skærme, der samlet set 
giver et næsten 180 graders 
synsfelt i Cirkussalen.

Wallmans seneste show 
Entourage åbnes med et bra-
gede rocknummer, som får 
drømme til at gå i opfyldelse!  
I et hyldestnummer æres 
nogle af vores største og mest 
savnede stjerner, som George 
Michael, Prince og David Bo-
wie.

Senere går turen til franske 
forførende cabaret-miljø med 
glitrende kostumer og over-
dådig scenografi, senere dra-
ges publikum ind i H.C. Ander-

sens eventyrlige verden, som 
fortolkes gennem legendarisk 
dansk rockmusik.

Spektakulær akrobatik og 
gammel

Den prisnominerede Duo 
Creative demonstrerer deres 
enorme styrke, smidighed og 
intense samspil langt oppe 
under Cirkussalens magiske 
kuppel og i denne sæson får 
publikum også mulighed for 
at opleve en af cirkustraditio-
nens ældste discipliner: line-
dans. Vera Kaijanen har tidli-
gere turneret med verdens-
succesen Cirque du Soleil, og 
nu balancerer hun hen over 
hovederne på alle gæsterne i 
den store Cirkussal.

Benny Schumann optrådte 
for første gang i Cirkusbyg-
ningen som 5-årig. Nu er 
han tilbage – mange år efter 
og skal underholde med sit 
spændende tallerkenjonglør-
nummer, som han første gang 

imponerede med helt tilbage 
i 1967.

En queen i finalen

I showets finale er hovedper-
sonen ingen mindre end The 
Queen of Pop, Madonna. Lad 
dig rive med på en musikalsk 
og visuel rejse gennem dron-
ningens farverige og spekta-
kulære historie. 

Wallmans artister er ikke 
bare artister. Mellem hvert 
shownummer er artisterne 
med til at servere og under-
holde publikum, hvilket kræ-
ver en del af de artister, der 
engageres til showet.

Faktisk er det målt, at en 
tjener/artist går/løber 16 ki-
lometer under hvert show.

Vind billetter

Wallmans i København har 
siden åbningen i 2004 rundet 
en rekord i antal gæster. Hvad 
er det imponerende antal, 
som har overværet et dinner-

show i den gamle cirkusbyg-
ning.

Hvis du kan finde ud af det 
(ved at se på www.wallmans.
dk) og sende svaret til redak-
tionen@taarnbladet.dk på 
den måde, som er beskrevet 
andetsteds på denne side, 
kan du blive vinder af to bil-
letter til showet Entourage 

i kategori b inkl. Wallmans 
menu eller vegetar og efter-
følgende natklub. 

tsp

Konkurrencen:
Hvor mange har besøgt … 
… Wallmans siden 2004. Det finder du ud af ved at lede 
på Wallmans hjemmeside som kort og godt hedder www.
wallmans.dk
Der er to billetter på højkant til Wallmans forestilling Entou-
rage, hvis du kan finde det rigtige svar.

Svaret mailer eller sender du til redaktionen@taarnby-
bladet.dk (postboks 34, 2770 Kastrup eller lægger det i vo-
res postkasse på adressen Englandsvej 290). 

I emnefeltet eller udvendig på en kuvert skriver du ”wall-
mans” efterfulgt af en selvvalgt kode på tre karakterer ek-
sempelvis a2b. 

Kun mail/breve/kort med korrekt kodning samt oplysnin-
ger om fulde navn, adresse og telefonnummer kan komme i 
betragtning. Du skal allerede, når du er udtrukket som vin-
der, beslutte dig for en dag, du vil indløse din præmie, men 
det får du mere at vide om, når/hvis du vinder.

Billetterne gælder fra 1. september til juni 2018, dog ikke 
fredag-lørdag i november og december. Showet spiller tors-
dag – lørdag fra 1. september frem til midten af juni 2018.

Vi skal have svaret mandag 11. september klokken 12.
Hvis du vinder bliver du kontaktet og får lidt flere infor-

mationer vedr. indløsning af gevinsten.
Billetterne kan ikke ombyttes eller erstattes.

En artist hos Wallmans går 16 kilometer 

Konkurrence

Få en artist til 
maden. Mens 

du indtager 
en fire 

retters menu, 
svæver Duo 

Creative under 
cirkuskuplen. 
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K-T.K.G. Kastrup-Tårnby 
Kvindelige Gymnastikforening 
begynder sin 63. sæson.

MOTIONSGYMNASTIK
Pilegårdsskolen:
Tirsdag, start tirsdag 5. september 2017
Kl. 18.00 Motionsgymnastik
Kl. 19.00 Motionsgymnastik

Korsvejens skole:
Torsdag, start torsdag 7. september 2016
Kl. 18.15 Motionsgymnastik
Kl. 19.15 Motionsgymnastik

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

Pris: 550 kr. for perioden
1. september 2017 – 30. april 2018
Se mere på www.ktkg.dk 

Vi bager med rent mel i posen
Rugbrød bagt med 100% økologisk rugmel - uden 
hvedemel • Vi forhandler brød og kager uden 
gluten fra NO GLUTEN

Det er stadig is-tid
Frisklavet Italiensk is hver dag
Lavet på økologisk mælk og fløde
Vaffel eller i bæger 
Lille is 20,- • Stor is 30,- 
Tag med hjem is • 1/2 l 49,- • 1/1 l 90,- 
Fra kl. 11.00 hver dag  

Jordbær tærter... 
... med danske jordbær kun 92,- 

Grillflutes 
1 stk. 18,- • 2 stk. 25,-

Bestillinger på fest- og 
bryllupskager

Husk! du kan parkere på butikkens 
egne p-pladser mens du handler

Åbningstider:
man-fredag kl. 5.30 - 17.30 • Lør. kl. 5.30 - 16 • søn. lukket

Garanti 

for god is

I slutningen af august blev 
der for første gang holdt 
Stafet For Livet i Tårnby
Af Katja Hansen, formand for 

Stafet For Livet, Tårnby

Det var Stafet For Livets mål 
at få 10 hold, 150 deltagere 
og 20 fightere. Det var nok for 
optimistisk, første gang sta-
fetten blev afviklet i Tårnby.

Der var ’kun’ 7 hold, men til 
gengæld var disse store med 
mellem 17 og 46 deltagere! 
Vi nåede helt op på 218 del-

tagere og 42 fightere, hvilket 
er enormt flotte tal for en 
førsteårs-stafet.

Der er Stafet For Livet over-
alt i Danmark og målet er, at 
foreninger og grupper dan-
ner hold og finder en sponsor, 
som donerer et vist beløb til 
Kræftens Bekæmpelse for 
hver runde, hold-deltagerne 
går i løbet af 24 timer.

Der blev både gået og løbet 
i de 24 timer, stafetten varede. 
Deltagerne kunne vælge to ru-
ter: En kort rute på 410 meter 

og en lang på 725 meter. I alt 
blev der gået 2229 korte og 
1873 lange runder svarende til 
i alt 2272 km. 

Under åbningsceremonien 
bød formand Katja Hansen 
velkommen og talte blandt an-
det om håbet og fællesskabet. 
Mottoet for årets stafet lyder: 
Sammen er vi stærkere. Her-
efter fulgte to smukke taler af 
viceborgmester Allan Steen-
berg Andersen og af Gitte Se-
rup, der er Fighter og ambas-
sadør for Stafet For Livet.

Figtherne forrest

Traditionen tro blev stafetten 
indledt af Fighterne, der er 
tidligere kræftpatienter. De 
gik den første runde – Figh-
terrunden – iført deres gule 
T-shirts med solsikker og gule 
balloner i hænderne. Ballo-
nerne blev sluppet fri foran 
scenen for at symbolisere, at 
man slipper kræften fri. Der-
efter var stafetten i gang. 

Døgnet bød på både sol og 
regn, lys og mørke; latter, glæ-

de og tårer. Der var underhold-
ning og aktiviteter for børn og 
voksne. Stemningen var posi-
tiv, det var et livsbekræftende 
døgn med fællesskabet i fo-
kus. Holdene havde fundet på 
mange sjove og gode måder at 
samle penge ind.

Det endelige resultat for 
stafettens overskud kommer 
i næste nummer af Tårnby 
Bladet, hvor vi forhåbentlig 
også kan offentliggøre dato 
og sted for Stafet For Livet 
Tårnby 2018. 

Fighterne (foto tv.) er 
tidligere kræftpatienter, 
som traditionelt indleder 
Stafetten ved at gå første 
runde.

En af traditionerne 
ved Stafet for Livet er 

lysceremonien (foto th.), 
hvor alle deltagere samledes 

og man via tale, musik 
og stilhed både mindedes 

de personer, der har tabt 
kampen, og samtidig 

støttede dem, der fortsat 
kæmper mod kræften. 

Der blev tændt næsten 
200 lysposer ved den 

stemningsfulde lysceremoni. 

Næsten succes første gang
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Noget at gå til i hele efteråret
15
.0
6-
30
.0
9.
20
17

www.kastrupgaardsamlingen.dk

Værker fra Glasmuseet  
Ebeltoft møder grafik fra  

Kastrupgårdsamlingen

fri  
entré

Ungdomsskolens tilbud til de unge
Det omfangsrige og spændende katalog 
med Tårnby Ungdomsskoles tilbud til 
kommunes unge mellem 13 og 18 år er 
kommet. En skøn buket af undervisning, 
aktiviteter, ture og rejser
Traditionen tro er der mulighed for at supplere sine fær-
digheder i de fag, man har i folkeskolen. På program-
met er matematik, dansk, engelsk, spansk, tysk, latin 
og nu også fransk. Udover undervisning kan man også 
få hjælp til lektier og opgaver i alle disse fag.  

Derudover tilbyder ungdomsskolen en lang række 
kreative fag. Sjove og spændende aktiviteter, hvor man 
kan dyrke sine helt specielle fritidsinteresser sammen 
med andre unge; det kunne for eksempel være manga-
tegning, musik/band, babysitter, cardio, twerk m.m. I 
år udbydes for første gang cosplay, som er en japansk 
trend, hvor man arbejder på at skabe en kopi af en teg-
neserie/tegnefilm figur eller en figur fra et computer-
spil. Man syr kostume, sminker sig og laver smykker/

våben, som den figur, man vil efterligne. Holdet slutter 
af med at deltage i et kæmpe event i DGI byen, hvor 
unge fra hele landet mødes, klædt ud som fantasifulde 
figurer fra fantasiverdenen. 

Rejser, gourmet-kok, fritid og Ungeråd
Ungdomsskolen har i det hele taget en del nyheder på 
programmet i år. For eksempel en rejse/studietur til 
Washington og New York. 
På gourmetholdet er der i år en meget dygtig kok, Da-
niel, der skriver om sig selv: Jeg har tidligere arbejdet 
hos Mielcke & Hurtigkarl, Kiin Kiin (Michelin stjerne) 
og Masterchef. Jeg har boet i Pakistan i 3 måneder, og 
lært en del om pakistansk mad (det varme køkken med 
krydderier, karryer osv.) Jeg er meget optaget af mad 
fra Pakistan, Indien og Sydamerika. Et ord man bruger 
omkring mix af disse er ”fusionskøkken”. Jeg har også 
været hos slagteren på Kultorvet og arbejdet med ud-
skæring af kød, ligesom jeg har arbejdet mere end to 

år med ”Det nye nordiske køkken” hos Claus Meyer. 
Tårnby Ungdomsskole har en flok engagerede, dyg-

tige og super aktive lærere i fritidsundervisningen, der 
glæder sig til at møde de unge. 

Det kommunale Ungeråd har sin base på Tårnby 
Ungdomsskole, hvor der arbejdes på at udvikle de 
unge politikere til dygtige debattører med forståelse for 
demokratiske spilleregler. Alle interesserede unge kan 
deltage i dette arbejde. 

Tårnby Ungdomsskole har også en velsmurt knallert-
skole. Her kan du få det lovbefalede knallertkørekort.  

Undervisning starter fra 25. september
Se folderen, hvor alle hold og aktiviteter står beskrevet. 
Ring til Ungdomsskolen for flere oplysninger. Tilmelding 
på Ungdomsskolens hjemmeside www.us.taarnby.dk og 
tilmeldingen ER åbnet.

Nogen siger, at man aldrig glemmer sin 
første skoledag og heldigvis får man lov til 
at mærke stemningen af første skoledag 
igen, når man starter i 10. klasse på US10

Af Charlotte Rybner Sleimann Nielsen, Afdelingsleder Tårnby 
Ungdomsskole 

På US10 gør lærerne deres bedste for, at de nye ele-
ver husker deres første skoledag – i år lå den første 
skoledag 9. august, hvor den røde løber blev rullet ud, 
sæbeboblemaskinen kørte på højtryk, og lærerne dan-
nede espalier, da US10 bød velkommen til fem nye 10. 
klasser, fordelt på 2 gymnasierettede klasser og 3 er-
hvervsrettede klasser.  

De første dage stod på at lære hinanden bedre at 
kende, herunder at deltage i den årlige og traditionsrige 
introtur. Rammerne for turen gik vanen tro til det nord-
sjællandske. Gribskov viste sig fra sin bedste side med 
masser af myg, flåter og småinsekter og disse ram-
mer gør i sig selv, at der er elever, som kan føle sig en 
anelse uden for deres komfortzone. Dertil kommer, at 
de skal leve uden strøm, mobiler, snapchat og lign.  

I et forsøg på at afholde en mere miljøbevidst intro-
tur, og for at nedsætte skolens mængde af affald, skulle 
eleverne i år selv stå for at have service med. Aldrig 
har US10 haft så lidt affald som i år og det tegner også 
godt for hverdagen på skolen, at eleverne allerede fra 
starten af skoleåret er miljøbevidste omkring deres om-
givelser – det er i hvert fald ambitionen. 

På introturen blev teenageværelset byttet ud med 
et teenagetelt. Den eneste forskel var antallet af men-
nesker i teltet, ellers fulgte både den indelukkede luft 
og rodet med. Selvom de unge mennesker snart er 
voksne, er de bestemt ikke for gamle til at lege, hvilket 
var tydeligt, da klasserne f.eks. skulle igennem det 
obligatoriske natløb, hvor de mødte ’farlige’ folk som 
bor ude i Gribskov, da de lavede stammedyst, gyngede 
i kæmpegynge, lavede mad på bål, spillede rundbold, 
eller generelt hyggede og snakkede omkring bål og i 
teltene.  

Vejret var heldigvis solrigt alle dage under introturen 
i Gribskov – lidt regnvejr ville ellers heller ikke have 
skadet,  da man jo siger, at man lærer bedst i regnvejr. 
Gribskov takkede introturen af med ekstra høj sol og 
US10 takker forældre for lån af de unge mennesker og 
ser frem til at lære dem endnu bedre at kende i løbet af 
skoleåret. 

Den første skoledag – for teenagere

Den røde løber var rullet ud og lærerne dannede espalier, 
da de nye 10-klasser havde første skoledag i august. Foto 
Rasmus Bremholm.



2
4

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 S
EP

TE
M

B
ER

 2
0

1
7

Bogsalg på Hovedbiblioteket  
- i hele åbningstiden i 3 dage

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

Lørdag 2. september – mandag 4. september på Tårnby 
Hovedbibliotek
Vi åbner dørene lørdag 2. september kl. 9.00 og fort-
sætter i hele åbningstiden til og med mandag 4. sep-
tember kl. 20.00. Fri adgang

Velkommen til Nørklecafé 
Nørklecaféen er for alle, 
der holder af at strikke, 
hækle, hakke, brodere 
og alle andre former for 
håndarbejde. 

Tag dit håndarbejde 
med og mød andre 
nørklere til et par timers 
kreativ hygge.

Biblioteket lægger de nyeste håndarbejdsbøger frem, 
hvor I kan hente inspiration.

Vi mødes hver anden onsdag eftermiddag kl. 16 - 18 
(ulige uger) i Kreativt krydsfelt. 
Første gang onsdag 13. september kl. 16 – 18. Tårnby 
Hovedbibliotek. Bemærk at tidspunktet er ændret til kl. 
16.00, og det foregår i Kreativt krydsfelt i stueetagen. 
Gratis adgang uden billetter.

Velkommen til koncert
Oplev Poppsykosen på bibliotekets scene

Nyd en 
lørdag 
eftermid-
dag med 
bandet 
Poppsy-
kosen på 
Scenen 
foran Ho-

vedbiblioteket. Poppsykosen spiller progressiv rock/pop 
og har eksisteret siden starten af 80’erne med skiftende 
besætning. 

I den progressive ende af rocken er der plads til 
skæve takter, længere numre, instrumentale forløb og 
meget mere. Poppsykosen, der blandt andet er inspi-
reret af bands fra perioden først i 70’erne som King 

Crimson, Yes og Genesis, har de sidste år arbejdet med 
rekonfigurering af bandet med en del nye medlemmer 
og er nu klar til at spille deres musik live.

Poppsykosen er: Lars Jønsson, trommer, Anders Oeh-
lenschlæger, bas, Bruno Petersen, sang og fløjte, Leif 
Eriksen, keyboards, Orla Hylleberg Eriksen, guitar.
Lørdag 16. september kl. 14 – 15 på Tårnby Hovedbibli-
otek. Gratis adgang - uden billetter. I tilfælde af dårligt 
vejr afholdes koncerten indendørs.

Sex and drugs and rock’n’roll
Musikforedrag om ver-
dens største rockband 
The Rolling Stones på 
Tårnby Bibliotek ”Lås Je-
res bedstemødre inde” i 
september og oktober. 

The Rolling Stones er 
i byen og giver koncert 

i Parken. I den anledning giver journalist Mikkel Falk 
Møller en skarp og indsigtsfuld gennemgang af højde-
punkterne i gruppens 55 år lange karriere på Tårnby 
Bibliotek. 

The Rolling Stones blev ihærdigt hypet af manageren 
Andrew Loog Oldham først i tresserne bl.a. med sloga-
net ”Lock Up Our Daughters”. 

Mikkel Falk Møller har igennem en årrække skrevet 
om og formidlet rockmusik bl.a. for Danmarks Radio og 
Gaffa og har fulgt Stones siden han begyndte at inte-
ressere sig for rockmusik.
Torsdag 21. september kl. 19. på Tårnby Hovedbiblio-
tek. Billetpris 30 kr. 

Teater på Hovedbiblioteket:

Elverhøj med Royalisterne
Oplev klassikeren over alle 
klassikere, Elverhøj, i en ny og 
humoristisk version skabt af 
skuespilleren Torben Jetsmark 
og operasangeren Hans Jørgen 
Laursen. 

Elverhøj havde premiere i 
1828 og handler om sagnet 
om klinte- eller elverkongen på 
Stevns og om forbyttede børn. 
En alfaderlig Christian IV, der 

afslører en adelsmands bedrageri og samtidig kaster 
lys over almuens tro på elverfolket, sikrer at de rette 
elskende får hinanden.

Magt, penge og kærlighed
Royalisterne Hans Jørgen Laursen og Torben Jetsmark 
brænder for at fortælle historien om Elverhøj, vores 

gamle guld, på en ny og humoristisk måde. At give en 
aktuel kommentar til romantikkens kulturelle arvegods, 
så det giver associationer til nutidens eksempler på 
enevælde. Kort sagt handler forestillingen om det, som 
altid er interessant: magt, penge, kærlighed, forbyttede 
børn - og det evige spil om hvem, der slipper af med 
aben.

Efter forestillingen er der dialog med publikum. 
Mandag 18. september kl. 19.45, Tårnby Hovedbib-
liotek. Billetpris 30 kr. 

Filmperler
Få en filmoplevelse lidt ud 
over det sædvanlige. Film-
perler på Tårnby Bibliotek 
byder på stor filmkunst fra 
nogle af de bedste film-
skabere i verden. Vi har 
samlet en smuk efterårs-
buket af film med noget 

på hjerte. Film der griber og giver stof til eftertanke – 
tilsat et stænk af humor.

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

Filmperler på Tårnby Hovedbibliotek
Torsdage 7. september - 5. oktober - 9. november - 7. 
december. Alle datoer kl. 16.00. Gratis billetter

Filmperler på Vestamager Bibliotek
Mandage 4. september - 9. oktober - 6. november - 4. 
december. Alle dage kl. 16.00. Gratis billetter.

Efterårets kursusprogram... 
... med nyheder og gamle kendinge kan nu hentes på 
bibliotekerne.

Du kan f.eks. lære at søge 
efter billeder eller andet 
lokalhistorisk materiale i 
arkiv.dk, forskønne og dele 
dine egne digitale fotos med 
Instagram eller du kan finde 
ud af, hvilke oplysninger 
Google gemmer om dig. 

Tilmelding på taarnbybib.plan2learn.dk, på tlf. 3246 
0520 eller ved personlig henvendelse.

Biblioteket i september

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

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

Billetter og info
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk 
eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby kom-
munes biblioteker.

Ved arrangementer, der afholdes af 
AOF i samarbejde med Tårnby Kom-
munebiblioteker (mærket )købes bil-
letter på tlf. 3251 1495 eller via www.
aof-amager.dk

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

Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer 
gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angivet 
ved arrangementet.

Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499

Noget at gå til i september og hele efteråret

Resten af måneden I Glas og Ramme 
Glas og Grafik udfordrer fortsat hinanden i 
Kastrupgårdsamlingens store særudstilling, 
hvor indlånte værker fra Glasmuseet 
Ebeltoft udstilles side om side med 
museets egne værker
Udstillingen byder på unik kunst i glas og i ramme, hvor 
kunstnere som bl.a. Carl Henning Pedersen, Frodo Mik-
kelsen, Christian Lemmerz og Malene Landgreen som 
repræsentanter for grafikken indgår i et stærkt samspil 
med moderne glaskunstnere som Dale Chihuly, Lotte 
Thorsøe og Joel Philip Meyers. Udstillingen er en særlig 
mulighed for publikum for at se noget af det bedste 
indenfor skulpturelle glasværker i sammenspil og dialog 
med todimensionel grafik af højeste kvalitet.
Udstillingen fortsætter indtil 30. september.

Tage Stentoft, Konkylie, 1971, 
zinkografi. Foto Anders Sune Berg.
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Noget at gå til i september, oktober og længere endnu

Biblioteket for børn i september
Hvad har babymassage, hjemmelavede stylter og nordiske guder med hinanden at gøre? Det er alt sammen nogle af ingredienserne i 
bibliotekets september-program for børn

Bliv høj med stylter
Lav dine egne stylter og prøv hvordan det er at se det 
hele lidt fra oven, når du går på stylter. Skovhjælpere 
fra Vestamager hjælper børn mellem 8 og 12 år med 
at lave stylter. Børnene arbejder sammen to og to om 
et par. Når stylterne er klar, er det tid at bruge dem. 
Lørdag 9. september kl. 11-13. Billetpris: 20 kr. (be-
grænset antal).

Forældre med babyer kan glæde sig til to 
forskellige babycaféer  
Babymassage: kom til en hyggelig stund med din 
baby, når sundhedsplejerske Inger Kaas vejleder i 
babymassage. For forældre og babyer fra 2 måneder. 
Medbring håndklæde eller dyne.  
Mandag 11. september kl. 9.30-10.30 og kl. 10.45-
11.45 på Hovedbiblioteket. Billetpris: 20 kr. 

Spillopperier for de 0 til 1-årige: Kom til en hygge-
lig formiddag med ergoterapeut Sofie Katrine Rifbjerg 
Frølund, hvor du får inspiration til, hvordan du kan 
stimulere din baby med fokus på leg, sang og bevæ-
gelse. 
Fredag 29. september kl. 10-11 på Hovedbiblioteket. 
Billetpris: 20 kr. 

De 2 til 6-årige kan se frem til en lørdag 
med dans, sang, bevægelse og leg med 
rytmikpædagog Grete Møller Andersen. Aktive 
forældre samt mindre og ældre søskende må gerne 
deltage.  
Lørdag 16. september kl. 10-11 på Hovedbiblioteket. 
Billetpris: 20 kr. 

I guder - en kraftfuld og levende 
teaterforestilling for børn fra 5 år
Oplev den mægtige krigsgud i aktion, en luskegud 
bede om gode idéer og kærlighedsgudinden få nok af 
det hele. Se en kleppert af en hingst hjælpe en gnom 
af en bygmester. Hold fast når Thor kommer hjem og 
hører, at Freja skal giftes. Bliv ikke skræmt, når hop-
pen får et underligt føl. 

Med Jesper la Cour Andersen, Det fortællende Tea-
ter.
Lørdag 23. september kl. 11-12 på Hovedbiblioteket. 
Billetpris: 20 kr. 

Kreativt krydsfelt på Hovedbiblioteket 
byder hver uge på en ny workshop (gratis 
billetter)
Prøv Lego Mindstorms robotter: programmér med 
Legos visuelle programmeringssprog, og afprøv dine 
koder på sjove Lego-robotter. For de 8-12årige.
Fredag 1. september kl. 15.30-17.30. 

Lav din egen lysestage af perler: vi skal designe 
flotte fyrfadsstager i peler. Vi hjælper dig på vej med 
motiver og ideer, og du får alle dine perleplader med 
hjem. For børn fra 8 år.  
Torsdag 7. september kl. 15.30-17.30.

Tag et symaskinekørekort: få de basale færdig-
heder i syning på symaskine. Du lærer, hvordan man 
tråder maskinen, syr lige ud/zig-zag samt syr pyn-
tesømme. Og modtager et symaskinekørekort, så du 
også som barn kan benytte dig af bibliotekets syma-

skiner. Workshoppen er for voksne og børn over 10 år. 
Mandag 18. sept. kl. 15.30-16.30 og kl. 16.30-17.30.

Lav din egen efterårs-lanterne: på workshoppen 
dekorerer vi syltetøjsglas med efterårsblade og andre 
spændende materialer. Du får din lanterne med hjem, 
så den kan lyse op i efteråret. Børn fra 8 år eller ifølge 
med voksen.  
Torsdag 28. september kl. 15.30-17.30.

Bibliotekets filmklub for de 8-12årige 
tager hul på en ny sæson med popcorn, 
hygge og gode film!
Programmet byder på populære film af både ældre og 
nyere dato. Hent programmet på biblioteket. Gratis 
adgang - uden billetter.
Vestamager Bibliotek: mandag 11. september kl. 16 
og mandag 25. september kl. 16.  
Hovedbiblioteket: torsdag 14. september kl. 16 og 
torsdag 28. september kl. 16. 

September byder også på højtlæsning og 
leg med robotter

Se mere om aktiviteterne under ”Det sker på biblio-
teket” eller hent et program på biblioteket.

Danmarkshistorien rykker ind på biblioteket
Vi byder på teater, foredrag, udstillinger, film og fællessang med masser af inspiration til fordybelse i vores fælles historie. Vi byder på foredrag, film og udstillinger med mas-
ser af inspiration til fordybelse i vores fælles historie.

I september genstarter DR´s serie ’Historien om Danmark’ med Lars Mikkelsen som vært.  En kronologisk fortælling, der guider seerne igennem historien – fra reformatio-
nen og frem til det 21. århundrede. 

Tårnby Bibliotek deltager i det landsdækkende temasamarbejde med en række arrangementer med fokus på vores fælles historie.

Teater: Elverhøj v. Royalisterne
Oplev klassikeren over alle klassikere, Elverhøj, i en ny 
og humoristisk version skabt af skuespilleren Torben 
Jetsmark og operasangeren hans Jørgen Laursen. 
Mandag 18. september kl. 19.45. Tårnby Hovedbiblio-
tek.  Billetpris 30 kr. 

Film: Café Paradis
Se eller gense Café Paradis, en af de danske filmklas-
sikere fra 1950 med Ib Schønberg i hovedrollen. 
Torsdag 21. september kl. 16. Tårnby Hovedbibliotek 
Gratis billetter

Syng dig glad – sangeftermiddag
Denne gang med særligt fokus på gamle danske sange 
og folkeviser.
Mandag 25. september kl. 16. Tårnby Hovedbibliotek 
Billetpris 30 kr. 

Foredrag: Tilbage til 1950´erne
Vi får besøg af historikeren og forfatteren Ove Dahl, 
som fortæller og viser billeder fra 1950´erne. Vi kom-
mer tæt på hverdagslivet, og får lejlighed til at mindes.
Mandag 2. oktober kl. 19.00. Tårnby Hovedbibliotek 
Billetpris: 30 kr. 

Musikalsk foredrag: De gamle landeplager 
fra 1950´erne 
Kom til en festlig eftermiddag i selskab med sangeren 
Nikolaj Bang, der via foredrag, filmklip og fællessang 
guider os gennem 1950´erne, hvor supermarkeder, 
støvsugere og S-tog vandt frem. For ikke at tale om 
plastik, polyester og parcelhuskvarterer.
Mandag 13. november kl. 16.00. Vestamager Bibliotek 
Billetpris 30 kr. 
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Naturcenter Amager
Åbningstider i Friluftshuset
14. aug. – 22. okt.: 
Hverdage: 9-15  Weekender: 10-17
23. okt. – 30. nov.: 
Hverdage: 9-15  Weekender: 10-16 
2. dec. - 17. dec.:  Weekender: 10-16

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

Plyssen i september
Efter en lang ferie åbner Udstllingscenter 
Plyssen fra starten af september med nye 
udstillinger
Tårnby Stads- og Lokalarkiv udstiller festfotografier af 
glasværkets ansatte.

På arkivet har vi haft disse sjove festfotografier lig-
gende – uden rigtigt at vide noget om dem. Derfor er 
de blevet scannet, så I kan give jeres bidrag til histo-
rien. 

Det er angivet til at være en fest i SiD i Klub 3 fra 
1965, men er af arkivets frivillige sat til før 1961. 
Desuden er glasmagere, smede og elektrikere med til 
festen. Formanden Martin Johansen overrækker en pen-
gekasse. Kan det afsløre anledningen til festen?

Udstillingen lægger op til at der skrives med på hi-
storien og på billederne.

• Dorthe Hecht udstiller malerier malet med akryl på 
lærred 
• Rigmor Andersen udstiller patchwork af kursister fra 
AOF. (indtil 17.09.).
• Lillian Hein udstiller sin afdøde far Åge Andersen sam-
ling af håndlavet værktøj i miniformat.
• Encaustic/Vokskunstnere udstiller værker.

Nye udstillinger fra 23. september
• Tommy Sørensen naturfoto.
• Ena Hvidhøft Andersen akrylmalerier malet på lærred.
• Urban Art malerier.

Faste udstillinger
• Tårnby Kirke - Kastrup Kirke - Skelgårdskirken - Bryg-
gergården
• Farvetegninger fra Kastrup og Øresundsparken v/Chr. 
Flint
• Fotos fra det gamle Amager v/Poul Broholm
• Amagerbanens historie
• Modeller af tre stationer v/Allan Meyer
• Mini stationsby
• Modeller af lokomotiver v/Allan Meyer

• Gerda Rasmussen: Souvenirskildpadder.
• Kurt Bierlie: Håndlavede militærfly i 1:100
• Kastrup Broforening 
• Poul Broholm: Lufthavnens museum. Plancher. store 
og små flyvemaskiner – modeller brandstationer i luft-
havnen, mange effekter fra luftfartens historie.
• Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune: Ombyg-
ningen af Bryggergården.
• Allan Meyer: Tømmerup-Saltholm-Kastrupgaard
• Barber Theodor von der Ahé: Kirke og mølle af gamle 
cigaræsker.
• Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune: Udstilling 
om væveriet Plyssen. Her må du rette i udstillingstek-
sten og skrive navne på de fotograferede

Åbning efter sommerpause lørdag 2. september kl. 13.

Underholdning i september
Søndag 3. september kl. 14.00. Harmonien spiller po-
pulær musik
Søndag 17. september kl. 14.00: Kastrupløverne spiller 
Irsk folkemusik.

Tårnby Kommunes 
billedskole

 

Tårnby kommunes billedskole er et 
fritidstilbud til elever fra 3. - 10. klasse

Billedskolen har 
til huse på 1. sal 
i Kastrupgårds 
hovedbygning.

Formålet med 
undervisningen 
er at give skole-
elever i Tårnby 
Kommune et 
fritidstilbud, hvor 

de kan dyrke og udvikle deres kreative kompeten-
cer, samt få teoretiske og praktiske værktøjer, der 
kan kvalificere deres kunstneriske potentiale.

Undervisningen er gratis, men der kan blive tale 
om delvis egenbetaling til særligt dyre materialer.

Der er undervisning en gang om ugen i 10 uger 
pr. sæson, med holdstart i januar og september.

Info:
Billedskolen er opdelt i to hold:
Onsdag fra 15-17.30 for 3. til 5. klasse.
Torsdag fra 15.30-18.30 for 6. til 10. klasse.
Tilmelding samt yderligere information fås ved 
henvendelse til Kastrupgårdsamlingen på telefon 
3251 5180.
Læs mere om billedskolen på Kastrupgårdsamlin-
gens hjemmeside. 

SiD, Fest klub 3, 1965.

New zealandsk korsarve har invaderet vandhullerne 
omkring Naturcenter Amager. Derfor graver Natursty-
relsen nu nye vandhuller og dækker de eksisterende 
med den opgravede jord i håb om at det kan udrydde 
den invasive art.

Noget at se på i september og gå til hele vinteren

Tårnbyløb og -gåtur 2017
Kom og vær med til fejrer Tårnbyløbets 10 
års jubilæum 
I forbindelse med Tårnby Sundhedsuge inviterer Tårnby 
Kommune i samarbejde med Amager Atletik Club til 
Tårnbyløbet og i samarbejde med Motionsforeningen 
København og Netværkshuset Kastruplund til Tårnby-
gåturen.

Løbet er for alle – motionister og hurtig-løbere, 
mænd og kvinder, børn og voksne. Du kan løbe 5 eller 
10 km rundt i kommunen med start og mål ved Tårnby 
Sundhedshus. Prisen er 80 kr. ved forhåndstilmelding 
og 100 kr. ved tilmelding på selve dagen.

Tilmelding til løbet kan ske på www.events4u.dk el-
ler på www.amageratletik.dk under Motionsløb, Tårn-
byløbet, Løbsoplysninger. Forhåndstilmelding skal ske 
senest 4. oktober. Startnummer sendes pr. brev. Til-
melding på dagen i Tårnby Sundhedshus fra kl. 16.00-
17.20. Der er mulighed for bad efter løbet og garderobe 
på eget ansvar.

Gåturen er for alle. Du kan vælge at gå 3 eller 5 km 
med start og mål ved Tårnby Sundhedshus. Gåturen er 
gratis. Af hensyn til forplejning, må du gerne sende en 
mail til sundhedsuge@taarnby.dk hvis du påtænker at 
gå med. Mailen er ikke bindende. 

Arrangementet finder sted onsdag 11. oktober kl. 
17.30 ved Sundhedshuset, Kamillevej 4, 2770 Kastrup. 
Der vil være fælles opvarmning kl. 17.15.

Der er præmier til den hurtigste mand og kvinde på 
de to løbedistancer. Blandt løberne bliver der trukket 
lod om spændende præmier. Præmieoverrækkelsen 
foregår kl. 18.30 i Tårnby Sundhedshus, hvor årets 
Sundhedspris og titler som Sundheds-ambassadører 
også uddeles.

Alle deltagere tilbydes vand, frugt og mad fra Rub & 
Stub.
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Invasiv plante bekæmpes på Amager
En meget aggressiv plante – New 
Zealandsk Korsarve, har invaderet 
vandhullerne omkring Naturcenter Amager 
og udkonkurreret de hjemmehørende 
planter

Af Jes Aagaard, Biolog og Naturvejleder, Naturcenter Amager
Derfor vil Naturstyrelsen i de kommende uger grave 
nye vandhuller og bruge den opgravede jord til at 
dække de gamle vandhuller, så planten kvæles. Natur-
styrelsen har fået de nødvendige tilladelser fra Tårnby 
Kommune til bekæmpelsen af den invasive plante.

- Det ser meget voldsomt ud, når store maskiner 
graver i naturen, men vi forventer at det vil lykkedes at 
etablere nye vandhuller uden New Zealands Korsarve. 
På sigt skulle vi gerne få nogle nye vandhuller, hvor in-
sekter og haletudser lever godt, fortæller Naturvejleder 
Jes Aagaard fra Naturstyrelsen Hovedstaden.  

Invasive planter og dyr er et stigende problem i den 
danske natur, som nogle steder truer vores oprindelige 
arter. Miljøministeriet har en handlingsplan for bekæm-
pelsen af mange af disse arter. Den New Zealandske 
Korsarve er bl.a. blevet forbudt i handel, hvor den før 
kunne købes i akvariebutikker.   

Korn, kiks og græs 
Naturens Dag på Naturcenter Amager

Af Jacob Jensen, Leder af Tårnby Naturskole
Korn er en central råvare for vores fælles madkultur og 
daglige måltid. Men korn er ikke bare hvede og mel er 
ikke bare mel. Kom og bliv klogere på forskellige korn-
typer og deres smag.

Lær om hvordan korn og græs er beslægtet. Smag 
forskellige kornsorter – er enkorn, spelt eller havre mon 

din favorit? Tag et fodbad i kornkerner. Lær de mest 
almindelige græsser at kende.

Vi maler mel i hånd-møller. Vi bager kiks over bål. 
Naturvejlederen tager dig på en lille tur og lærer dig at 
kende forskel på de mest almindelige græsser. Jo – det 
er lidt nørdet! Vi arbejder med tagrør, der også er græs. 

Desuden er du velkommen til at komme ind på Tårn-
by Naturskole, hvor der er åbent hus. 

Traktørstedet er også med på dagen og deler ud af 
deres fantastiske surdej. Kom med en tom beholder og 
få lidt surdej med hjem.

Info:
Naturens Dag, Søndag 10. september kl. 10-15. Gratis. 
Naturcenter Amager, Granatvej 3-15, 2770 Kastrup.
Opdateret program: Facebook, se under Tårnby Natur-
skole eller Naturcenter Amager .

Tag ud og smag på sensommeren
Der er mange muligheder for at samle 
i den danske natur. Der er mange og 
velsmagende planter, bær og svampe 
og mange steder, du gerne må samle 
Det er sæson for brombær, rørhatte, strandmalurt 
og hundreder af andre lækkerier fra naturen, der 
kan samles lige nu og forvandles til marmelader, 
chutneyer, snaps og simreretter i køkkenet. Og det 
bliver mere og mere populært at sanke i naturen.

Udover at man skal kende forskellen på planter, 
svampe og bær opfordrer Friluftsrådet til, at man 
tjekker reglerne inden man begiver sig ud i naturen. 

 - Man skal vise respekt for naturen, de andre du 
møder og dem, der ejer naturen. Du skal vide hvor 
du må være, og hvad og hvor meget du må samle i 
forskellige typer natur, siger Jan Ejlsted.

Regler for at sanke og samle
Du må samle der, hvor du i forvejen må være i natu-
ren. Det vil sige, at i private skove, hvor man kun må 
gå på veje og stier, der må man også kun samle det, 
man kan nå derfra.

I gamle dage - helt tilbage fra Skånske Lov fra ca. 
1210 - var reglen, at du må samle hvad der kan være 
i hat eller handske. I dag siger man, at du må samle 
det, du kan have i en bærepose. Bær, frugt, urter og 
svampe fra naturen må altså samles i begrænset om-
fang og kun til privat brug.

Du må ikke høste fra buske og træer, der er plan-
tet på en andens ejendom. Du må for eksempel ikke 
plukke bær i kanten af en frugt- eller bærplantage, 
men du må gerne smage på mirabeller fra et vildtvok-
sende mirabelletræ i en privatejet skov, hvis du vel at 
mærke kan nå dem fra vej eller sti. 

Fredede planter må aldrig graves op og hvis du 
graver planter op med rødder, skal du have fået lov af 
ejeren.

• Brug app’en 
VILD MAD hvis 
du vil vide mere 
om, hvad du kan 
samle i naturen.
• Find tips og 
opskrifter på 
hjemmesiden 
www.oplevmere.nu/samle

Der skal laves pandebrød over bål på Naturens 
Dag på Naturcenter Amager.

Mangfoldighed ved Øresundskysten
Naturens Dag ved Blå Base 
Krabber, rejer, kutlinger, små fladfisk, 
vandlopper og ... måske lidt plastik… 
Kig forbi Blå Base i Kastrup Lystbåde-
havn og få hjælp til at undersøge det 
mangfoldige liv ved Øresundskysten. 

Info:
Naturens Dag ved Blå Base søndag 10. 
september kl. 10-14. Gratis og for alle. 
Se opdateret program på Facebook/Blå 
Base.
Arrangør: Tårnby Naturskole, Blå Base
Adresse: Kastrup Ny Lystbådehavn, Ka-
strup Strandpark 51, 2770 Kastrup

Noget at gå til i september
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i september og oktober
Hundetræf 

Hundetræffet bliver en dag med 
sjove, spændende og lærerige 
aktiviteter, foredrag, flotte opvis-
ninger, mulighed for at få en god 
snak med trænere og garvede 
hundefolk samt møde skønne 
hunde fra lokalområdet.

Program:
• Kl. 10-15: Prøv Rally Lydighedsbanen fra Amager-
lands Agility og Lydighedscenter. Der er 1-2 instruktører 
til at hjælpe.
• Kl. 10.00, 10.30, 11.00 og 11.30: Aktiv gåtur med en 
instruktør, som giver inspiration til ekstra stimulering 
på de daglige ture, så de bliver mere spændende for 
både hund og ejer. 
• Kl. 10-13: Amager Fotoklub fotograferer familien med 
hunden i centrum.
• Kl. 11-12: Foredrag om hundeadfærd med Dansk 
Kennel Klub kreds 1.

Alle hunde uanset race, handicap og herkomst er 
velkomne. Hundene skal blot være vaccineret ifølge 
dyrlægens anbefalinger.
Lørdag 2. september kl. 10-15, gratis. 

Bandaften på Kulturzonen 
Kom og hør en masse fed musik til 
bandaften på Kulturzonen

Talentful-
de bands 
fra mu-
sikskoler, 
gymnasier 
og ung-
domssko-
ler leverer 
pop og 
rock.

Band-
aften er et nyt initiativ på Kulturzonen og fungerer som 
en platform, hvor bands, sangere og ensembler får 
muligheden for at stå scenen foran et publikum. Bands, 
som optræder til bandaftener, vil få chancen for at op-
træde på Kulturzonens store udendørs sommerfestival 
”End of the Road” i juni 2018.

Har du lyst til at deltage kontakt Tårnby Musikskole 
på info@kulturzonen.net eller 3076 0335 eller e-mail. 
Arrangeret i samarbejde med Kulturzonens elevråd.
Torsdag 12. oktober kl. 19-21.30 - gratis

Efterårsferie 
Rock school på Kulturzonen

Spiller du 
et instru-
ment/syn-
ger du, og 
har du lyst 
til at spille 
med andre, 
så er det 
her noget 
for dig!

Sam-
menspillet er i centrum, og vi tager udgangspunkt i 
kendte sange i forskellige genrer. Du vil med sikkerhed 
blive bedre til at spille med andre, men der lægges 
også vægt på det sociale - vi skal gi’ den gas og ha’ det 
sjovt. For 12-15-årige let øvede, og alle instrumenter 
er velkomne.

Instruktør/banddoktor er Jacob Smedegaard Andrea-
sen, der arbejder som bandleder, underviser, musiker 
og er producer i Danmark såvel som internationalt. 
Han har gennem de sidste 18 år været bosat i London 
og har arbejdet med mange etablerede navne som 
Will Gregory (Goldfrapp), Beth Jeans Houghton (Du 
Blonde).
Mandag 16. og tirsdag 17. oktober kl. 13-17. Pris: 100 
kr. inkl. sodavand og snack. Tilmelding til info@kultur-
zonen.net eller 3076 0335 senest fredag 29. septem-
ber. Begrænset antal pladser. 

Brætspil
Er du tændt af brætspil så kom på Kulturzonen i efter-
årsferien! Kom og prøv kræfter med nye, spændende 
brætspil som f.eks. Klask og mere klassiske brætspil 
som Ludo, BezzerWisser og Konsensus. Kulturzonen har 
opgraderet hele spillebulen med alle de nye ”klassikere” 
inden for brætspil. Kom og spil og vær med til at starte 
en brætspilstradition. Og vær med til at give dine mod-
standere en ordentlig omgang KLASK!
Mandag 16. til onsdag 18. oktober kl. 13-17 - gratis

Koncert og dans til latinamerikanske 
rytmer 
GLiMT invitere dig til at bruge nogle timer, hvor vi dan-
ser sammen og nyder at bevæge os til levende latin-
amerikansk musik spillet af duoen The Latin Losers.

Koncerten er for alle aldre, så tag dit barn, din voks-
ne eller dit barnebarn med og nyd dansen, rytmerne og 
musikken.
Torsdag 19. oktober kl. 19-21. Tilmelding til jonas@
glimt.info eller 2860 5521. Pris 50 kr. Billetter kan 
også købes i døren. 

Tårnby Sundhedsuge på Kulturzonen
I løbet af Sundhedsugen har 
Tårnby Musikskole fire spændende 
arrangementer

Hør KOL-koret synge
Kulturzonen har i samarbejde med Tårnby Sundheds-
center taget et banebrydende initiativ i forbindelse 
med Sundhedsugen og oprettet et KOL-kor specielt 
for mennesker med KOL, astma eller vejrtræknings-
problemer.

Kom og se, hør og oplev, hvordan sangtræning er 
god gymnastik for lungerne, styrker vejrtrækningen 
og løfter humøret. Efterfølgende er der mulighed for 
at møde korets dirigent og få en snak med korets 
medlemmer over en kop kaffe.
Onsdag 11. oktober kl. 10-11. Gratis.

Meditation
Det skulle være så sundt - og der er noget om snak-
ken... Kom og vær med, når vi sammen med med-
arbejdere på Kulturzonen træner forskellige typer af 

meditation. Meditation skaber ro og nærvær, styrker 
din kreative og skabende sans og er sundt for hoved, 
krop og sjæl i almindelighed. Alle kan være med.
9. og 10. oktober kl. 17-17.30 samt 11. og 12. okto-
ber kl. 11.30-12.30 - gratis.

Er du sund på den fede måde?
På Kulturzonen er vi også med på den sunde bølge i 
Sundhedsugen. I Caféens åbnings-
tid tilbyder vi forskellig slags sund 
mad og drikke for enhver smag.

Løbehold
Kulturzonens Løbehold deltager i 
Tårnbyløbet onsdag 11. oktober kl. 17.30.

Du kan stadig nå at træne med os, så du også bli-
ver klar. Vi løber hver onsdag kl. 18 fra Kulturzonen, 
og der er trænere, så vi får mest muligt ud af an-
strengelserne. Mød op omklædt - der er plads til alle 
aldre og hastigheder.
Onsdag 11. oktober kl. 17.30

Det der er tilbage...
... er en anderledes teateroplevelse, som udfor-
sker det, der er tilbage efter nogen, der stod en 
nær, er gået bort. En performer og en operasan-
gerinde tager publikum med på en intim rejse 
gennem det der er tilbage af nogen – gennem 
objekterne, minderne og historierne.

Sammen går vi gennem en tunnel strikket 
sammen af et livs efterladenskaber, og vi oplever 
på egen krop kærligheden til den person, der er 
gået bort tillige med længslen og tabet. Og måske 
kommer vi til at tænke på nogen, vi selv har mi-
stet og på det, der er tilbage af dem.

GLiMT er et professionelt scenekunstkompagni, 
som arbejder med at kombinere cirkus, dans og 
fysisk teater til nye, udfordrende former, der kan 
udtrykke de spørgsmål, som er mest presserende i vores tid og samfund.

Mandag 11. september kl. 17 og 19. Tilmelding til info@kulturzonen.net efter ”først til mølle”-princippet. Bil-
letter til 50 kr. 

GLiMT på

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 faci-
liteter.

Åbningstider:
Kulturzonen er åben alle hverdage: 
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00

I efterårsferien har Kulturzonen åbent mandag-
onsdag kl. 10-17 og torsdag kl. 10-22.

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

Noget at gå til i september og oktober
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TÅRNBY LOKALAFDELING
SEPTEMBER • 2017

VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12
Billard, Plejehjemmet Ugandavej 149
Alle dage 10-16 
Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-11
Bridge 
Torsdag kl. 10.30-14.30 Ved Diget 21tv. 1sal "klubhuset"
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30
Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16  
IT-hjælp (PC-café)
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen.
Tirsdag kl. 14-16
Fotoworkshop, Vandtårnet Løjtegårdsvej
Midlertidig stoppet. Starter påny 2018. Nærmere følger.
Handymænd og IT hjemme hos dig
Kontakt kontoret for en aftale. Ikke havearbejde.
iPad/iPhone kursus, Postkassen
4 onsdage i hver måned kl. 10-12
Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 torsdage i hver måned kl. 10-12
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag. (Kontakt Lis: 23 11 32 81)
Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10
Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00
IT-undervisning i Postkassen
4 fredage i hver måned kl. 9.30-11.30
Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10
Pilates/Godtvedgymnastik,Vandtårnet,
Løjtegårdsvej (Venteliste)
Onsdag. fra oktober (Kontakt Solvej) 
Amagerhallen
Mandag og Onsdag (kontakt Solveig 61 67 52 15
Roning, Øresund
Onsdag kl. 9.45
Strikkecafé, Postkassen stuen
Tirsdag kl. 13-15
Svømning, Kastrup svømmehal(Venteliste)
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30 Torsdag kl. 14.30
Søndagscafé, Postkassen
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16 
Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen
Tirsdag kl. 10-14
Vandrehold, røde port ved Ugandavej
Ikke egnet for gangbesværede. 
Onsdag kl. 10 Speedhold. Vi går mellem 5 og 10 km. 
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går omkring 6 km. 

Whist, Postkassen 
Tirsdag kl.12-15

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

Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13 
Besøgstjenesten
Kontakt til bisidder
Vågetjenesten
Aflastning af demensramte familier

VI SØGER FRIVILLIGE TIL HAVEARBEJDE!
Vi søger frivillige, som har lyst til at hjælpe 
ældre medlemmer med havearbejde.
Du bestemmer helt selv hvor meget eller lidt, 
du vil påtage dig. Har det vakt din interesse så 
kontakt kontoret på tlf. 21 70 05 16, 
eller Bent Have tlf. 21 75 65 70

KREATIV MOTION 
Vi skal bruge en leder mere til kreativ motion, 
da vi har et hold på venteliste.
Er det dig så kontakt kontoret, eller ring til 
Bente tlf. 26 62 34 21,

SYNG MED TÅRNBYKORET

Atter i år arrangerer Tårnbykoret i samarbejde 
med Ældre Sagen en sangaften, hvor vi sam-
men synger gode danske sange,og Tårnbykoret 
giver nogle numre fra deres righoldige repertoire.
Sangaftenen finder sted:
MANDAG DEN 2.OKTOBER 2017 I "POSTKASSEN" 
AMAGERLANDEVEJ 71 KL. 19- 21.30.
Tilmelding kan ske til Ældre Sagens kontor 
Kastrupvej 234,  tlf. 21 70 05 16
eller til korets kasserer Leif Jensen, tlf. 25 78 87 11 
eller email: akl.jensen@gmail.com
Pris for deltagelse er kr. 50 incl. kaffe og brød.     
Betaling ved indgangen
Øl og vand kan købes til rimelige priser

SUNDHEDSUGEN UGE 41
11. oktober i "Sundhedshuset" deltager vi med 
to borde. Et bord til ÆldreSagen Tårnby og et 
bord til Vågetjenesten Ældre Sagen Tårnby.
I sundhedsugen kan man også deltage i: 
Cykling på Kalvebod Fælled, mandag den 
9.oktober kl.10.30 ved Den Røde Port v. 
Finnerupvej (husk mad og drikke)
Gå-holdene : Speed-holdet onsdag den 
11.oktober kl.10, ved indgangen til Kalvebod 
Fælled/Ugandavej.
Slow.holdet, fredag den 13.oktober kl.10, ved 
indgangen til Kalvebod Fælled/Ugandavej.

SØNDAGSCAFÉEN
Søndag den 30.7. 
oplevede omkring 100 
fødselsdags-gæster 
en medrivende 
musikfortælling af 
Rebecca Forsberg 
Svendsen om The Sound of Music. Vi hørte  
Rebeccas smukke sang, musik og levende 
fortælling. 
Senere brugte vi andre 
vore mindre klare 
røster til at fremføre 
"Åh,Amagerland".
Kaffe og lagkage var 
med til at gøre denne
eftermiddag til en dejlig oplevelse.

VÅGETJENESTEN UNDER ÆLDRE 
SAGEN
Vågetjenesten er for borgere, der ønsker at 
være hjemme i deres sidste tid.
Vi kan kontaktes gennem hjemmeplejen eller 
på nedenstående telefon nr.
Vil du være frivillig i Vågetjenesten og skabe ro 
og tryghed for mennesker i deres sidste tid, så
kontakt os via telefon eller mail.
Tlf.: 42 58 27 70
E-mail: vaagetjenesten@vaagetjenestentaarnby.dk

BORGERMØDE ONSDAG DEN 
8.NOVEMBER KL.19-21 
Vi afholder et borgermøde i Postkassen, onsdag 
den 8.november kl.19-21, hvor man kan møde 
politikerne fra de forskellige partier, der stiller 
op til Kommunevalget den 21.november? 

DANSEUNDERVISNING

Vi danser nemme danse, traditionelle square 
danse og historiske engelske danse fra Jane 
Austen's tid. Vi genopfrisker figurene hver gang.  
Det er for alle, der kan lide at danse. 
Musikken er livlig uden at være hurtig og 
giver dig ekstra energi.
Leder: Inge Aakilde, tlf. 32 52 49 93
CYKLING

Den 10. juli gik turen til den natur-skønne 
Vestre kirkegård, der er Skandinaviens 
største. Stedet er 54 hektarer. Skov, åbne 
græsområder, søer og alléer - her er virkelig 
alt for naturelskere. Historisk set er den også 
interessant, da en lang række fremtrædende 
personer fra kunstens, videnskabens 
og den politiske verden er begravet her 
- fra maleren Vilhelm Hammershøi og 
revystjernen Liva Weel til socialminister 
m.m. K.K. Steincke, biologen Johannes 
Schmidt, polarforskeren Knud Rasmussen 
og statsministrene Thorvald Stauning og 
Jens Otto Krag.
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September    
Søndag 3. kl. 10.00 12. s e. trin. Mark. 7,31-37  Martin Herbst
Søndag 10. kl. 10.00 Høstgudstjeneste  Julie Aaboe
Torsdag	 14.	 kl.	19.00	 Konfirmandgudstjeneste	 	 Herbst/Aaboe
Søndag 17. kl. 10.00 14. s. e. trin. Luk. 17,11-19  Martin Herbst
Søndag 24. kl. 10.00 15. s. e. trin. Matt. 6,24-34   Julie Aaboe

Oktober    
Søndag 1. kl. 10.00 16. s. e. trin. Luk. 7,11-17  Martin Herbst
Søndag 8. kl. 10.00 17. s. e. trin. Med Crossroad Gospel  Julie Aaboe

Aktiviteter - September
 
Musik-andagt – En tid til eftertanke 
- ved Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld 
musikandagt i kirken. Med musik og 
læsninger	reflekterer	vi	over	skriftens	ord	ud	
fra et moderne og personligt perspektiv. En 
rolig stund i kirken med tid til eftertanke. 
Efter andagten nyder vi fællesskabet over 
en	kop	kaffe	m.m.		
Tirsdag 5. september kl. 10.00

Søren Kierkegaard, Desmond Tutu 
og vores forhold til fremmede 
v/ Leif Bork Hansen, sognepræst emeritus
Søren Kierkegaard tager i ‘Begrebet 
Angest’ udgangspunkt i nogle besynderlige 
beretninger i Det nye Testamente om 
dæmonbesatte. “Hvad har vi med hinanden 

at gøre?”, udbryder de besatte ved synet af 
Jesus.	Sådan	kan	vi	sige	til	flygtningen,	der	
kommer til vores grænse: “Hvad har vi med 
hinanden at gøre?” I sin sammenhæng taler 
ærkebiskop Desmond Tutu om ‘ubuntu’. 
Det kan oversættes: ”Jeg er, fordi andre 
mennesker er til.” Menneskelige bliver vi 
aldrig alene – kun sammen med hinanden.
Korsvejstræf, onsdag 6. september kl. 14.00

Oldkirken til debat 
Foredrag v/ Finn Damgaard ph.d., 
sognepræst ved Vor Frelsers Kirke

Selvom kristendommen i 
udgangspunktet opstod og 
bredte sig som en mundtlig 
overlevering, begyndte 
man også hurtigt at tage 
pennen til hjælp. Takket 
være oldkirkens breve og 

andre skrifter har vi mulighed for at komme 
helt tæt på senantikkens mennesker og se 
hvad der optog dem, og hvorfor de blev 
kristne. Men skal vi kun beskæftige os med 
disse tekster ud fra en historisk interesse, 
eller kan vi også lære noget af oldkirken i 
dag?
Torsdag 7. september kl. 19.30

Hvad kan vi lære af Luther? 
- Folkekirken og den generøse ortodoksi 
v/ Niels Henrik Gregersen, professor ved 
Københavns Universitet
Folkekirken er rummelig, siger vi. Den 
forsøger	at	finde	midten	i	den	almindelige	
kristne tro i en åbenhed over for ethvert 
menneskes bøvl og besvær med troen og 

kærligheden. Man kan 
tvivle om alt - bare ikke 
om Guds kærlighed. 
Det er troens nærmest 
intuitive balancesans 
mellem skepsis og 
selvsikkerhed. Troen 
drejer sig ikke om at have 

Om at være kirke i sin samtid!
Korsvejskirken inviterer til stor klimadag den 24. september 
I det store og det små, lægger vi os i 
Korsvejskirken i selen for at være en aktuel 
kirke for vores lokale menighed i Kastrup og 
Tårnby. Det gør vi på mange måder - som når 
vi fx i september får besøg af teatergruppen 
GLiMT, der i kirken opfører stykket ”Det 
der er tilbage”. Men vi arbejder også mere 
generelt på at invitere det omkringliggende 
samfund ind i en kirkelig sammenhæng og 
vise, at kirken er en relevant medspiller 
i dagens Danmark. Derfor har vi da også 
et rigt kirkeliv med mange brugere i vores 
kirke igennem ugen, og det er vi meget 
taknemmelige for. 
Men som kirke har vi også et bredere 
ansvar. Vi skal turde være kirke og forkynde 
det kristne budskab, ind i den verden, 
vi er en del af. En verden som er fuld af 
udfordringer. Og i takt med, at verden bliver 
mindre pga. globaliseringstendenserne, 
bliver udfordringerne større.
En af de udfordringer der er af altafgørende 
betydning for verden, kloden og dens 
befolkning, er de klimaforandringer, der 
er ved at ændre vores jord. Store områder 

af kloden er ved at udvikle sig henimod 
det ubeboelige. Mens vi nogle steder ser 
større og større områder blive omdannet 
til ørken, ser vi andre steder ødelæggende 
oversvømmelser. Indlandsisen smelter, og 
verdenshavene stiger, hvilket igen vil have 
indflydelse	på,	hvor	vi	kan	bo.	Samtidig	
stiger verdens befolkning eksplosivt og 
kloden bliver varmere og varmere, hvilket 
forstærker den negative spiral.
Alt dette er efterhånden ved at blive en 
kendt sag, og at vi er nødt til at gøre noget, 
er også oplagt. Det tager vi meget alvorligt 
her i kirken, og derfor mener vi også, at 
vi er nødt til at være en aktiv medspiller 
i kampen for, ikke alene at redde den 
verden, som Gud har skabt, men også for 
- ud fra et næstekærlighedsperspektiv - at 
imødegå den massive humanitære krise, som 
verden kommer til at opleve som følge af 
klimaforandringerne. Folkekirkens Nødhjælp 
har estimeret, at der i 2030 vil være 200 
millioner	flygtninge	verden	over,	og	det	er	
kun begyndelsen. Dette vil dels lægge et 
alvorligt pres på ethvert etableret samfund, 

dels potentielt udvikle sig til en menneskelig 
tragedie. 
Den gode nyhed er, at det ikke er for sent!  
Vi kan faktisk gøre noget, men det kræver, 
at	vi	alle	løfter	i	flok	og	så	kræver	det,	at	
vi faktisk ved, hvad vi gør. Derfor har vi 
i Korsvejskirken i samarbejde med bl.a. 
Tårnby Kommune planlagt en dag, hvor alle 
er inviteret til at komme og høre mere om 
de udfordringer, vi står overfor, hvad vi kan 
gøre, hvad der allerede gøres, og hvorfor 
vi som kirke overhovedet går ind i denne 
problemstilling. 
Sæt kryds i kalenderen og kom hen i kirken 
og bliv klogere på vores alles fremtid.

Sognepræst Julie Aaboe
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Kontakt  

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

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

Organist Ole Reuss Schmidt 
Tlf. 6116 5565 • olereuss@hotmail.com 
Træffes	efter	aftale.

Kordegn: 
Torben Hamann Hansen.	Tlf.	3251	7424/
fax:3252 7124
tohh@km.dk Kontortid på kirkekontoret: 
Mandag-fredag kl. 10-13. Torsdag tillige kl. 
15-18.

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

Menighedsrådsformand: 
Tom Allan.  Tlf. 2235 3222.
 

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

de teologisk korrekte meninger, men om 
at søge vejledning til at kunne leve med 
tro, håb og kærlighed. Man skal ikke tro på 
trosbekendelserne, men bruge dem til at 
forlade sig selv ved at forlade sig på Gud. 
Kristendommens store forudsætning er, at 
Gud har inkarneret sig midt i denne verden. 
Men Gud er altid større, end nogen teologisk 
tanke kan rumme. Mystikken ligger derfor 
som en understrøm midt i den rummelige
ortodoksi. 
Sogneaften, torsdag 21. september kl. 19.30
 
Ulvetime – Skal din familie være med?
Sognepræst Julie Aaboe fortæller 
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og 
børnevenlig mad.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at 
”lande”, inden børnegudstjenesten i kirken 
begynder kl. 17. Af hensyn til madlavning 
vil vi gerne have tilmeldinger senest tirsdag 
den 26. kl. 12. Send en mail til info@
korsvejskirken.dk. Det koster ikke noget at 
deltage.
Torsdag 28. september kl. 16.30

Koncert – Carsten Pedersen, guitar
Guitaristen Carsten Pedersen fra Århus 
spiller musik af bl.a. Leif Martinussen. 
Koncerten	finder	sted	i	forbindelse	med	
Amager Musikfestival  
Lørdag 30. september kl. 16.00
 

Det der er tilbage – teaterforestilling ved teatergruppen GLiMT
Hvordan taler man om døden? Og hvad 
er der tilbage, når man har mistet en af 
sine kære? Svarene på de svære spørgsmål 
giver teaterkompagniet GLiMT et bud på i 
forestillingen ”Det der er tilbage”. 

Fri entré – adgangskort kan bestilles på 
email: info@korsvejskirken.dk. Alder: Fra 10 
år
Vær opmærksom på: Der er ikke 
publikumssæder til forestillingen – publikum 
går gennem dele af forestillingen, og man 
får mulighed for at sætte sig periodisk.
Tirsdag 19. september 2017 kl. 17.30 og kl. 20 (Forestillingen kl. 17.30 introduceres af 
sognepræst i Korsvejskirken Martin Herbst)

Høstgudstjeneste 

Efteråret er høsttid og tid for 
høstgudstjenester, hvor vi takker for de 
gaver, som høsten har givet os. Kom og 
deltag i en stemningsfuld gudstjeneste, 
og medbring gerne lidt æbler fra 
haven, noget godt fra syltekrukken, et 
bundt	radiser,	kartofler	eller	andet	fra	
køkkenhaven! Efter gudstjenesten mødes 
vi	over	en	kop	kaffe	og	en	ostemad	og	
holder auktion over de medbragte varer. 
Søndag 10. september kl. 10.00

Planetens tilstand er kritisk – og vi er den 
sidste generation, der kan ændre det – og den 
første generation, der for alvor vil mærke 
konsekvenserne af klimaforandringerne. 
Spørgsmålet er om kirken også skal forholde 
sig til denne diskussion? Derfor inviterer 
Korsvejskirken til temadag om dette emne.
Program: 
kl. 10.00 Gudstjeneste
kl.	11-11.30	Kirkekaffe
Indledningssalme
11.40 Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift og klimaambassadør. Hvorfor skal 
folkekirken engagere sig i denne debat? 
12.20-12.45 Frokostpause
12.45 Einer Lyduch, medlem af menighedsrådet, formand for Tårnbyforsyning, 
kommunalbestyrelsesmedlem: Hvor er vi nu? Hvad betyder Paris-aftalen og kan vi ændre 
den nuværende forkerte kurs? 
13.30 Raimond Skaarup, direktør for Tårnbyforsyning: Hvad gør vi i Tårnby kommune for 
at	forhindre	monsterregn,	stormflod	og	skybrud	–	og	hvad	kan	du	gøre
14.10	Kaffepause	og	Call	to	action.	
14.45 -15 Afslutning ved sognepræst Julie Aaboe: det humanitære og skaberværket. 
Afslutningssalme
Temadag, Søndag 24. september kl. 10 - 15

Kirke og klimaforandringer – temadag
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Gudstjenester
September

Lør 2. Dåbsgudstjeneste     10.00 M. Hansen
Søn 3. Højmesse     10.00 Risum
Ons 6. Hver dag er som onsdag    13.45 M. Hansen
Søn 10. Højmesse     10.00 M. Hansen
Tors 14. Konfirmandgudstjeneste    19.30 M. Hansen
Lør 16. Dåbsgudstjeneste     11.30 Nielsen
Søn 17. Højmesse høstgudstjeneste/sognedag  10.00 Nielsen
Tors 21. Aftengudstjeneste     19.30 Nielsen
Lør 23. Dåbsgudstjeneste     11.30 M. Hansen
Søn 24. Højmesse     10.00 M. Hansen
Lør 30. Dåbsgudstjeneste     11.30 Nielsen

Oktober
Søn 1. Højmesse                                                                   10.00 Nielsen
Ons 4. Hver dag er som onsdag    13.45 M. Hansen  

Koncert 
Kammerkoret Musica

Dirigent: Filipe Carvalheiro
Fredrik Bock, lut og 

Hanne Loftsdóttir, barokcello.
Programmet består af kirkemusik 

og madrigaler af den store italienske 
komponist Claudio Monteverdi 

(1567-1643) 
samt et par satser for lut.

Koncerten er indledningskoncert i 
Amager Musikfestival 2017

Der er gratis adgang til alle koncerter i 
Tårnby Kirke.

Søndag 24. september kl. 16

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

barnet selv vælge. 
Nu er der ingen som skal lade deres 
barn døbe for Folkekirkens skyld, og jeg 
skriver ikke det her for at I skal synes, 
det er synd for os, for det er det ikke, 
det er udelukkende noget, vi som kirke 
skal gøre noget ved, derfor vil vi gerne 
invitere til Dåbslørdag. 
Både jer som ved at I gerne vil have 
jeres barn døbt, jer som allerede har 
skrevet jeres barn op til dåb, og jer som 
ikke ved det men overvejer det er meget 
velkomne. Hvis I er helt besluttede på, 
at I ikke vil lade jeres barn døbe, så kom 
også og fortæl os hvorfor. Lad os få nogle 
samtaler, lad os få nogle tanker, lad os 
blive klogere på dåben.
Vi håber på en eftermiddag, hvor vi kan 
komme lidt rundt om dåbens historie 

og betydning, hvad sker der i dåben, og 
hvorfor det er vi døber vores børn eller 
ikke gør. 
Kirkens 3 præster står for arrangementet. 
Kom som par, kom med jeres barn, 
kom kun en af jer, lad den anden 
passe derhjemme, kom med barnets 
bedsteforældre, kom selvom I endnu ikke 
har et barn, kom som det kan lade sig 
gøre.
Dåbslørdag den 30. september kl. 
13.00 – 15.00 i konfirmandstuerne.

Er vor Gud så fast en borg?
Aftenforedrag ved Iben Krogsdal

I anledning af reformationsåret er det oplagt at kaste 
et nyt lys på Luthers tanker og salmer. Hvad kæmpede 
Luther for og imod i sine salmer, og hvad kæmper vi for 
og imod i dag? Hvad kan Luther sige os i dag, hvis han 
stadig kan sige os noget. 
Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal har nydigtet alle 
Luthers salmer i Salmebogen. 
Hun vil fortælle om arbejdet med at digte både med og 
imod Luther. 
Undervejs i foredraget skal vi syne nye luthersalmer, og der vil blive tid til 
diskussion.
Tirsdag 26. sep. kl. 19.00 i konfirmandstuerne.

”Når Ræven vogter gæs” 
Foredrag om kalkmalerier og 

Reformationen ved Torben Svendrup

Et foredrag om en af de mest 
betydningsfulde begivenheder i 

Danmarks historien – reformationen.
Men det er en anden historie, end den 

der normalt fortælles. 
Kalkmalerierne fortæller historien om 

almindelige menneskes liv og deres 
forestillinger om verden. 

Vi møder havfruer (djævle) der lokker 
sømænd, kvinder lader sig tappe af 

djævlen, troldkællinger der får hjælp 
af det onde. Vi kommer ind i en helt 
anden verden, end den vi møder i de 

sædvanlige kilder fra reformationstiden. 

6. september kl.19.30 i Tårnby kirke. 
Gratis og alle er velkomne.
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SEPTEMBER 2017
Møder og arrangementer

Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis 
bestående af enker og enkemænd. Men andre, 
der har tid og lyst til et nyt sociale fællesskab, 
er også meget velkomne. Så er arbejdet ikke så 
krævende og er børnene flyttet hjemmefra, så 
er det måske noget for dig.

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

Der er altid kaffe eller andet til 
sammenkomsten bagefter. Nogle gange er der 
også et programpunkt som f.eks. sang eller 
lign.

Vil du vide mere om gruppen, kan du 
kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.

Netværksgruppen mødes: 
Søndag 17. september, hvor der er 
Høstgudstjeneste kl. 10 ved kirkens præster og 
efterfølgende frokost i konfirmandstuerne.
Torsdag 21. september til Aftengudstjeneste 
kl. 19.30 med efterfølgende kaffe i 
konfirmandstuerne.

Hverdag er som onsdag.
Så starter vi igen. Den første onsdag i 
måneden. Kl. 13.45 en kort gudstjeneste 
i kirken, bagefter sang, kaffe og kage i 
konfirmandlokalerne, nogle gange foredrag, 
altid fint selskab.
Alle er velkomne. 

Karsten

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100, torsdag 21. september  
kl. 10.30 ved Karsten M. Hansen.                                                                              
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
fredag 29. september kl. 10.50 ved Ida Nielsen. 
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.30. Gudstjenesten finder 
sted i aktivitetens lokaler.  

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
... er et tilbud til forældre på barsel. Gennem 
sang og dans og leg lærer vi nye og gamle 
børnesange- og salmer. Babysang foregår i 
Tårnby Kirke torsdage kl. 11.00. Det er gratis 
at deltage i Babysang men vi vil gerne have 
tilmelding til Ida Nielsen på 3250 4186. 
Datoerne i efteråret er: 28. september, 5., 12. og 
26. oktober, samt 2. og 9. november.

Børnegudstjenester
Dåbsgudstjenesten lørdag 30. september ved Ida 
Nielsen vil være tilrettelagt for mindre børn. 
Alle er velkomne til at deltage, også selv om de 
ikke skal til dåb.

Familiekor i Tårnby kirke
Kære børnefamilier: Kom og vær med i vores 
nye 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. Og 
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 - 18 i Tårnby Kirke/
sognegården. Vi starter tirsdag 12. september 
kl.17. 

Tilmelding: Via vores hjemmeside www.
taarnbykirke.dk

For konfirmander
Konfirmanderne er startet efter sommerferien. 
De er ikke så vant til at gå i kirke, så vi beder 
de mere kirkevante om at tage godt imod dem.
Søndagene 1. og 8. oktober vil være 
introduktionsdage for konfirmanderne fra 
Nordregårdskolen. Efter gudstjenesterne er der 
kaffe 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

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

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 Gunnar Hansen, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; 
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk 
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13 
Menighedsrådets formand
Hjørdis 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
Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
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KB Sognepræst  
Susanne Worm 
Steensgaard

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

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

eml@km.dk. 
Tlf. 5144 8112                                                                                                                                             

Kordegn         
Sandra Burrett

smsb@km.dk. 
Tlf. 3250 0972                    

Kirke- og kulturmedarb. 
Grethe Hamborg

grbh@km.dk. 
Tlf. 5144 8111

Organist   
Niels H. Jessen

njessen@email.dk. 
Tlf. 2589 3301

Kirketjener I  
Jens Andersen

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170

Kirketjener II  
Annette Honoré                      

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110                 

Kirkegården  
Johnny Jensen   
Kirkegårdsleder   
Tlf. 3250 7193
 
 

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Lutter Lutheruge
Nu sker det! Det er knap og nap 500 år siden Martin Luther offentliggjorde de 95 teser. Først for de lærde, 
men med fremkomsten af bogtrykkerkunsten blev de bredt ud i store dele af Tyskland i en vældig fart. Og med 
dem begyndte en udvikling, der lynhurtigt medførte et brud med pavekirken og vi fik reformationen. Luther, og 
de folk han arbejdede sammen med, har derfor en stor del af æren for den grundopbygning af institutionen, 
kirken og udfoldelsen af den kristne tro har, den dag i dag her oppe i det høje nord. 

I den anledning inviterer Kastrup kirke til Lutter Lutheruge fra tirsdag 5. til søndag 10. september!
Tirsdag – fredag bliver det fra kl. 17.30-20, hvor programmet består af kort andagt over dagens tema, oplæg, 
tapas og debat og diskussion som afrunding af dagens emne.

Lørdag 9. september mødes vi fra kl. 15-20 til opsamling – også musikalsk - sammen med kirkens organist 
Niels H. Jessen og kirkens kor.

Søndag begynder med en festlig Luther gudstjeneste kl. 11, hvorefter vi serverer kaffe og Lutherkage. 
Punktum på Lutherugen er filmen ”Luther” fra 2003.

Også sæsonens første 
dialogandagt står i reformationens 
tegn. Hvad er den rette færd? 
Hvordan skal vi opføre os overfor 
os selv og hinanden? Hvordan 
sætter vi kursen for et godt og 
betydningsfuldt liv?

Vi byder på rødvin, brød, ost og 
oliven i kirkerummet. Det kirkerum, 

hvor vi igennem andagten skaber 
dialog mellem nutid og fortid, 
dialog mellem kristne tekster, 
reformationens tanker og moderne 
kultur, og sidst, men ikke mindst 
dialog mellem deltagerne.

Torsdag 14. september kl. 19 i 
Kastrup kirke

Den rette færd – en dialogandagt

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

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

Torsdag 7. september kl. 17-19 i  
Kastrup kirkecenter Gl. Skovvej 1
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Det sker også i Kastrup kirke:
September
Fredag 1. september kl. 10 
Babysalmesang

Fredag 1. september kl.15-17 
Sofaen på Torvet

Søndag 3. september kl. 10 
Allan Ivan Kristensen

Tirsdag 5. september – søndag 
10. september: Lutheruge:

Tirsdag 5. september kl. 17.30-
20: Biblen, ordet og sproget v. 
Marita Akhøj Nielsen 

Onsdag 6. september kl. 
17.30-20 Tro og gerninger – Er 
mennesket sin egen frelses 
smed? v. Grethe Hamborg

Torsdag 7. september kl. 17-19: 
Noas Ark: Opstart

Torsdag 7. september kl. 17.30-
20 At vende sig bort fra Gud v. 
Allan Ivan Kristensen

Fredag 8. september kl. 17.30-
20 Luthers to regimenter v. 
Lisbet Christoffersen

Lørdag 9. september kl. 15-20 
Opsamling og festmiddag

Søndag 10. september kl. 11-
14.30 Luthergudstjeneste og 
filmen ”Luther” fra 2003

Torsdag 14. september 
kl. 19 Den rette færd – en 
dialogandagt

Søndag 17. september kl. 10 
Elizabeth Laursen

Torsdag 21. september kl. 
14 Eftermiddag for Ældre: 
Australien v. Anna Sofie 
Christensen

Torsdag 21. september kl. 18 
”Alteret” i TAK-klubben

Søndag 24. september kl. 10 
Susanne Worm Steensgaard

Mandag 25. september kl. 10: 
Sorggruppe: Opstart

Onsdag 27. september kl. 20 
Amager Musikfestival

Torsdag 28. september kl. 18 
MenighedsrådsmødeAndagt 
hver onsdag kl. 12

Andagt hver onsdag kl. 12

Børnekor hver torsdag kl. 15-16 
for børn i 3. og 4. kl.

Højmesse hver søndag kl. 10 

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

Altret i kirken
Et alter er det mest centrale møbel i kirken. Vi skal 
se eksempler på forskellige altre lige fra de tidlige 
stenaltre, over gyldne altre og helt frem til nogle 
moderne eksempler. 

Hvad er betydningen af et alter? Kom og find ud af 
det i Torsdags-aften-klubben (TAK-klubben). 

Nye deltagere er særdeles velkomne! Spis 
hjemmefra. Undervejs serveres kaffe og noget 
spiseligt dertil.

Torsdag 21. september 
kl. 18-20  
i Kastrup kirkecenter, 
Gl. Skovvej 1

Amager Musikfestival
Amager Musikfestivals 12 
koncerter i øens kirker fejrer 
i dagene 24. september til 8. 
oktober Luther med et citat 
fra en af hans salmetekster: 
“Og springe højt af glæde”. 
Derfor medvirker da også 
ved en af koncerterne en 
danser!
I Kastrup Kirke handler 
festivalkoncerten onsdag 
27. september kl. 20 først 
og fremmest om jubilaren 
Gade.

Dette sørger “TRIO COPENHAGEN” for.  Trioen består af Therese Andersen - violin, Samira Dayyani - 
cello og Linda Dahl Laursen - klaver. De spiller en af hans klavertrioer samt en af hans gode ven Felix 
Mendelssohn - Bartholdy.

Onsdag 27. september kl. 20 i Kastrup kirke.

Sorggruppe
Møderne forløber som en fællessamtale, hvor man i trygge rammer 
under gensidig tavshedspligt kan give udtryk for sin sorg og smerte. 
Ved at høre om andres smerte og tab er det nemmere at få sat ord 
på sin egen sorg.

Gruppen er en selvhjælpsgruppe, hvor man hjælper hinanden 
gennem samtale og nærvær. Du kan kontakte sognepræst Susanne 
Steensgaard for mere information på ssan@km.dk eller 4045 2530

Mandag 25. september kl. 10 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej 1

Eftermiddag for Ældre 
Torsdag 21. september kl. 14 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej 1
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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

FREDAG 11. AUGUST 2017 16.30 - 19.30

SIRGRÆSVEJ 81
2770 KASTRUP

TLF. 3251 7424
WWW.KORSVEJSKIRKEN.DK

teatergruppen GLiMT i Korsvejskirken

D E T  D E R  E R  T I L B A G E
    Medvirkende

    Danser Annika Kompart
    Operasanger Hanne Marie le Fevre 

    Idé, instruktion og scenografi Camila Sarrazin 
    Komponist Hanne Raffnsøe

    Fri entré. Adgangskort bestilles på info@korsvejskirken.dk - aldersgrænse: fra 10 år
    Forestillingen kl. 17.30 indledes med et kort oplæg ved sognepræst Martin Herbst
    

D E T  D E R  E R  T I L B A G E

TIRSDAG 19. SEPTEMBER 2017 KL. 17.30 & KL. 20.00

OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Sommerferie indtil torsdag 7. september, hvor vi 
mødes til 40-års Jubilæumsbrunch kl.10.
OK-dag med planlægning af fællespisning 28. sept. 
torsdag 14. sept.
Guitar Kaj underholder med komik og musik. tors-
dag 21. sept.
Fællesspisning på den Kinesiske restaurant i Ka-
struplundsgade på egen regning. Torsdag 28. sept. 
kl. 12.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Banko fredag 1. sept.
Alfred Kronborg spiller vi hygger, onsdag 6. sept.
Banko fredag 8. sept. 
Film, foredrag og hygge, onsdag 13. sept. 
Banko fredag 15. sept. 
Skovtur, 350 kr. onsdag 20. sept. 
Banko fredag 22. sept. 
Tøjdamen viser sidste mode, onsdag 27. kl. 10 
Banko fredag 29. sept.

Bordinghus
Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. 
Fredag 1. kl. 14. Vi starter op igen efter sommer-
ferien.
Fredag 8. kl. 14. Vi får besøg af seniorrådet, som vil 
fortælle lidt om deres virke.
Onsdag 20. Aflyst. Udflugt til Thorsvang på Møn.  

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby. Nordmarksvej 90.
Kik ind, hvis du har lyst til at se og høre om huset. 
Aktiviteterne er åbent fra kl. 10-16 på hverdage.
www.taarnby.dk/solgården
Skuespiller og sprællemand Per Hammerich giver 
sin version af ”Morskab med Morale”. Fredag 1. 
sept. kl. 13.30 - 15.30
8 dages rejse til Algarve i Portugal. 2. – 9. sept. 
Modeopvisning hvor husets egne brugere går mo-
del for Seniorshoppen. Fredag 15. sept. kl. 13.15
Skovtur til Skælskør - Danmarks Busmuseum. (til-
melding) Fredag 22. sept. kl. 9.45 - 17.
Bankospil - 8 almindelige spil, + pyramide og op-
rydningsspil. Mandag 25. sept. kl. 13.15
Told og skat skal bruge figuranter til deres hunde-
træning. (tilmelding). Torsdag 28. sept.
Syng med på sømandsviser. Musikerne er to friske 
seniorer Karsten Bahn Rasmussen og Kurt Reinhardt 
Pedersen.  Fredag 29. sept. kl. 13.30 - 15.30

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972. 
Dronning Louises Tehus. Med bus og metro. Evt. te 
og kage 110 kr. Lørdag 2. sept. kl.  13.30 – 17
Shiatsu massage. Tidsbestilling. 4. sept. 8.30 - 14
Vestvoldens oplevelsescenter. Med madpakke, bus 
og metro til Rødovre eller i egen bil. Entre 40 kr. 
eller 70 kr. inkl. rundvisning. Tilmelding og betaling 
før 5. sept. Fredag 8. sept. kl.  10 – 15
Sweets – byens vildeste guf steder. Fodtur i Køben-
havn - her fås det bedste. 11. sept. kl. 13.30 – 17
Mallorca billeddag. For deltagerne på vores tur i 
sept. Torsdag 14. sept. kl.  16 – 18
Bustur med Palle i Skåne. Vi besøger fæstningen 
Malmøhus, krypten i Dalby og runestenene i Tomma 
Hellestad. Billet 280 kr. i Pilehaven. Søndag 17. 
sept. kl. 9.30 – 18.
Fællesspisning. Tilmelding og betaling fra 5. sept. 
- der er rift om de 16 pladser, når vores dygtige 
damer laver mad. Tirsdag 19. sept. kl.  18 - 20

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Banko med Hjernesagen. Mandag 18. sept. kl. 14

Parkinson Klub Amagerland
Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Foredrag v/Anne-Mette Rasmussen. Postkassen, 
torsdag 14. september kl. 14-16. 

Diabetes foreningen
Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjte-
gårdsvej. Hver mandag kl. 10.

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 
Evaluer dine tanker på godt og ondt, ved psykote-
rapeut Susanne Kalvaag.Tirsdag 26. sept. 

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriks-
vej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 
9061
Sommerferie indtil tirsdag 15. august, hvor vi 
holder Lisbeths 75års fødselsdag.
Banko. 5. september.
Café-møde 12. september.
Café-møde 19. september.
Tøjbyttedag 26. september.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 23.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger

Nu kan man også få akkompagnement på
Kirkesangbogen har fået 
følgeskab
I begyndelsen af august ud-
kom Kirkesangbogen – Ak-
kompagnementsbog. Bogen 
præsenterer nodesatser til 
Kirkesangbogens 229 titler 
tilrettelagt for orgel.

Ambitionen er at fremme 
sangglæden og forny, styrke 

og videreføre den danske 
fællessangstradition og den 
skal opfylde behovet for et 
større og bredere repertoire 
i de danske kirker.

Kirkesangbogen inde-
holder derfor sange af ek-
sempelvis Lars Lilholt, Anne 
Linnet, Sys Bjerre, Steffen 
Brandt og Teitur, ligesom 

den præsentere nye salmer, 
samt en lang række både æl-
dre, nyere og helt nyskrevne 
sange.

Kirkesangbogen - 
Akkompagnementsbog, 

2017, Det Kgl. Vajsenhus’ 
Forlag.

Gudstjenester... 
i Skelgårdskirken

September

Søn. 3. 
10.00 Højmesse v/ Sørensen
Fre. 8. 
19.00 Festgudstjeneste for 
nye konfirmander og deres 
forældre med efterfølgende 
forældremøde.

Søn. 10. 
10.00 Højmesse v/ JS
12.00 Rytmisk gudstjeneste
v/ Sørensen
Søn. 17.
10.00 Højmesse v/ Mehlsen
17.00 Aftengudstjeneste v/ 
Poulsen

Tir. 19.
11.00 Dåbs- og familiegud-
stjerneste v /Mehlsen
Lør. 23.
11.00 Dåbs- og familieguds-
tjeneste v/ Sørensen
Søn. 24.
10.00 Høstgudstj. Sørensen

Lør. 30.
11.00 Dåbs- og familieguds-
tjenest v/ Sørensen

Hver onsdag 
kl. 10.00 Morgensang v/ kir-
kens præster
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I slutningen af juli drog alle 
Amagers spejdergrupper 
sammen på spejderlejr i 
Sønderborg for i fællesskab 
med resten af Danmarks 
spejdere at deltage i Spej-
dernes Lejr 2017. 

Det er sidst på eftermiddagen 
og lejren summer af liv og ak-
tivitet. De fleste spejdere er 
på vej tilbage til deres egen 
lejr efter en dag fuld af akti-
vitet: I dag har alle amager-
spejderne været sammen til 
”Synnejysk Daw” og dagen 
er gået med at ”bygge” heste 
og ringridningsudstyr samt 
ikke mindst med at træne og 
konkurrere i den sønderjyske 
lokalsport ringridning.

Tilbage i lejren er andre 
spejdere gået i gang med at 
tænde bål til aftensmaden. 
Nogle læser opskriften til da-
gens menu igennem og andre 
kigger på alle de kartofler, 
der skal skrælles, når man 
skal servere aftensmad for 
30 sultne spejdere, der har 
været på farten hele dagen. 
I dag volder opskriften sær-
lige vanskeligheder for den 
er skrevet på ”synnejysk” og 
ligesom resten af dagen har 
stået i Sønderjyllands tegn 

gør maden det også. Vi skal 
have sønderjyske pølser og 
”snysk”, som er en egnsret, 
der blandt andet består af… ja 
ganske mange kartofler.

Heldigvis også pandekager

Der er ved at være styr på af-
tenens menu. Dagens kokke 
ser varme men tilfredse ud 
og resten af lejren sværmer 
omkring bålet. Kigger man ud 
over hele Spejdernes Lejr, for-
nemmer man samme hektiske 
aktivitet overalt på pladsen. 
Det er aftensmadstid og rø-
gen fra bålet blander sig med 
duften af pølse og snysk – og 
af den pandekageproduktion, 
der samtidig er i gang. 

De amagerkanske  
spejdere boede sammen på 

lejren, som i alt husede  
ca. 37.000 spejdere,  
og som dermed blev  

den største danske spejder-
lejr nogensinde

Der er også en vis spæn-
ding at spore omkring de 
hjemmebyggede spiseborde 
og omkring bålene, hvor alle 
nu samler sig for at nyde godt 
af enten den mad, de selv har 
været med til at tilberede, el-

ler som de andre spejdere i 
gruppen har knoklet for at få 
klar: Vi slutter nemlig vores 
synnejyske daw af med ”søn-
derjysk kaffebord,” som er 
endnu en lokal tradition.

Fordi spejderne fra 1. Søn-
derbro, Fribytterne Sø og 
Normannerne i denne uge er 
blevet rigtige naboer, vores 
lejrpladser støder helt op til 
hinanden, skal vi alle sammen 
senere mødes hos Norman-
nerne for at slutte en dejlig 
solskinsdag af med kagebord, 
bål og sang sammen med vo-
res nye naboer.

Måske er det visheden om 
pandekagerne? Måske er vo-
res smagsløg ikke rigtig væn-
net til endnu? Måske har vi 
spist for mange is i løbet af 
denne første af lejrens rigtige 
solskinsdage? Der er i hvert 
fald ikke rigtig salg i snysken, 
men det gør ikke noget. Om 
lidt sætter vi tænderne i pan-
dekagerne, synger et par san-
ge og kigger ind i bålet, inden 
vi tørner ind.

Postkortet skrevet af  
Trine Marie Ulleriks, KFUM-

spejderne på Vestamager

Spejdere fra Amager gør ridderen klar til 
ringridningen senere på dagen. Foto: Kasper 
Munk

Human Bostani Nezhad fra Normannerne på Amager 
saver, mens spejderne Laura Nielsen og Emilie Duckert fra 
hans gruppe kigger på. De er ved at gøre klar til dagens 
ringridning-turnering. Foto: Katja Lund-Rasmussen

Spejdere fra Amager og Østrig er sammen 
om at binde en hest i rafter. Foto: Kasper 
Munk

Rundt om i hele lejren, har spejderne haft travlt med at lave 
den sønderjyske specialitet Snysk. Heldigvis var der også 
efterfølgende ”sønderjysk kaffebord ” med pandekager, for 
der var ikke den store afsætning af ”snysken”. Foto: Bo Bach 
Jensen

Fakta:
Med ca. 37.000 deltagere 
var spejderlejren Dan-
markshistoriens største.

Lejren fandt sted i det na-
turskønne område Kær Ve-
stermark ved Sønderborg.

På lejren deltog ca. 4.500 
spejdere fra udlandet. Der 
kom bl.a. spejdere fra USA, 
Frankrig, Hong Kong, Elfen-
benskysten og Irland.

Lejren blev arrangeret i 
fællesskab af fem spejder-
korps: Det Danske Spejder-
korps, KFUM-Spejderne, De 
grønne pigespejdere, Dan-
ske Baptisters Spejderkorps 
og Dansk Spejderkorps Syd-
slesvig.

Spejderne på Amager er 
til daglig fordelt over hele 
Amager og tilsammen til-
byder vi spejderaktiviteter 
for børn og unge fra 3-24 
år både på land og til vands. 
På spejdernes lejr boede 
vi i den amagerkanske un-
derlejr ”Kontroltårnet” 
sammen deres spejderven-
skabsgrupper fra England, 
Ukraine og Østrig og i en 
hel uge levede godt 650 
amagerspejdere sammen i 
telte, lavede mad sammen 
over bål og skabte nye ven-
skaber på tværs af Amager 
- og Danmark og resten af 
verden.

Postkort fra spejderne fra Amager
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Selv om der ikke er is i Ka-
strup skøjtehal, har Tårnby 
Skøjte Klub haft is under 
klingerne i deres sommerfe-
rie. De dygtige skøjteløbere 
tager nemlig bare til udlan-
det, for at få træning der

Af Lene Skibby, Tårnby Skøjte 
Klub

22 løbere fra TSK har sam-
men med deres træner Mi-
chael Tyllesen været i Prag 
sammen med deres familier 
fordelt på 3 uger. Det foregår 
i et samarbejde mellem TSK 
og tre andre danske klubber, 
hvor klubberne på 3. år tager 
til Prag. Det er et tilbud, som 
alle TSK´s medlemmer har 
fået, fra skøjteskolen til me-
sterskabsholdet. Derfor var 
der meget blandede løbere 
på forskellige niveauer.

Det sociale fungerer rigtig 
godt. De store passer rigtig 
godt på de helt små – og de 
små ser op til de store dygtige 
løbere. De lærer også meget 
at hinanden, og de kommer 

til at lære hinanden bedre at 
kende – dette gælder natur-
ligvis også de voksne! 

Der blev trænet flittigt 
på isen. 3 timer på isen og 1 
gang styrketræning eller dans 
om dagen. Det var en meget 
intens træning og mange hav-
de stor fremgang. Sådanne 
camps giver gode resultater, 
hvilket er positivt op til den 
kommende sæsonstart.

Ud over de mange timeres 
træning blev der også plads 
til andre ting. Der var fælles 
spisninger med f.eks. over 
90 tilmeldte til afslutnings-
middagen. Men også andre 
sjove og gode ting kunne man 
tage sig til. Der var forældre 
og børn som tog i badeland, 
på shopping/outlet og på 
sightseeing, Theresienstadt, 
fodboldkampe (Slavia Prag 
mod Nice), nogle blev klip-
pet og fik lavet negle, ture 
til træningscenter, løbeture, 
segway, kort spil og en masse 
leg og hygge. Ja – der er mas-
ser af tage sig til i den utrolig 
smukke by. 

Også andre muligheder

Udover campen i Prag har an-
dre løbere været i Rusland, 
Canada og USA.

F.eks. har Annika Skibby 
også været på camp i Miami, 
USA i sin sommerferie. Her 
blev hun trænet af ”Johnson 
familien”, som har en smule 
dansk islæt over sig.

Karina Johnson har repræ-
senterede Danmark i rigtig 
mange år. Hun er dansk mester 

flere gange og har været med 
til NM/EM/VM. Hun har altid 
boet i USA, men har dansk 
mor. Kent Johnson (Karina´s 
far) er født og opvokset i LA. 
Kent har været træner i Dan-
mark og kan derfor en smule 
dansk og er nu cheftræner i 
Kendall Ice Arena i Miami. 

På isen hjemme igen

Tårnby Skøjte Klub er kommet 
på isen igen og det er de over 
100 skøjteløbere rigtig glade 
for. Har man lyst til at prøve 
kræfter på isen, er man vel-
kommen til en gratis prøveti-
me om lørdagen fra kl. 14-15. 
Husk vanter!

Sammenhold i Tårnby Skøjte Klub. De store passer på de små og de små 
ser op til de store.

Til fællesspisning samledes løbere, trænere og forældre - til 
afslutningsmiddagen var der 90 deltagere. 

Off Ice. Foruden tre timer hver 
dag på is, trænede løberne 
også en time udenfor isen.

Sommer Camp i udlandet

Prøv motion på den gode måde!
Gå til folkedans hos Amager Folkedansere  

Festligt, folkeligt & fornøjeligt. 

Der er plads til alle uanset aldre, ene eller som par.  
Vi danser i almindeligt tøj & flade sko. 

Vi danser hver mandag fra kl. 19.30 til 21.30,  
hvor man er velkommen til at kigge forbi.   
Husk kaffekurv til pausen, vand kan købes.

Prøv en måned gratis sjov og aktiv motion,  
til levende musik.

Mød op på Løjtegårdskolen, Løjtegårdsvej 36 
festsalen, indgang Herkules alle.

Sæsonen starter mandag 4. september, men du/I 
kan begynde nårsomhelst.

Ved spørgsmål kontakt Amager Folkedanseres 
formand Lotte på Tlf: 2982 5667

Søger æbler
Amager Æblemosteri på Kofoeds Sko-
le åbner i september måned. 

Det sociale æblemosteri er et resul-
tat af et samarbejde mellem Kofoeds 
Skole og Frugtplukkerne. Hovedfor-
målet er at inkludere udsatte unge og 
voksne i alle de arbejdsopgaver, der 
er forbundet med at plukke, moste og 
sælge æblemosten.

Folkeskoleelever vil også få prak-
tisk undervisning i plukke- og mo-
steprocessen, og mosteriet vil holde 
Åbne Mostedage, hvor københavnere 
kan komme og få presset deres æbler.

Mosteriet bygger på et princip om 
bæredygtighed, og omdanner derfor 
overskudsæbler til den skønneste 
most. Hvert år går tusindvis af kilo 
æbler til spilde i de danske haver. Mo-
steriet tager ud og plukker i haverne 
med små plukkehold, som hjemmefra 
har øvet sig i god kommunikation med 
haveejerne såvel som god opførsel 
ude i haverne. 

Hvis du har overskudsæbler og gerne 
vil være æbledonor, så tilmeld dig på 

www.frugtplukkerne.dk eller ring til 
Lya Moestrup på 2014 0116.
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LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben fortsætter med sin 51. sæson med et 
meget varieret program af danske og udenlandske film.
NYT I ÅR: Ingen forsalg af medlemskort. Der sælges 
kun medlemskort for hele filmsæsonen efterår/forår.
Medlemskort kan købes i Kastrup Bio på film-
mandage kl. 9.30- 10.30, så længe der er ledige 
pladser. 
Pris for hele sæsonen 2017-2018 kr. 200,00

FILMPROGRAM FOR EFTERÅR 2017
 25. sept. Aminas breve
 02.  okt.  Alletiders kvinder
 09.  okt.  Dræberne fra Nibe
 EFTERÅRSFERIE
 23.  okt.  Captain Fantastic. En ualmindelig far
 30.  okt.  Den hundredetårige, der stak af fra   
   regningen og forsvandt
 06.  nov.  Lion. Løve
 13.  nov.  Fuglene over sundet
 20.  nov.  La La Land
 27.  nov.  De uskyldige
 04.  dec.  Café Society
 JULEFERIE 
FILMPROGRAM FOR FORÅR 2018
 08.  jan. Du forsvinder 
 15.  jan. Underverdenen 
 22.  jan. Eye in the sky 
 29.  jan. En mand der hed Ove 
 05.  feb. Kærligheden kender ingen grænser 
 VINTERFERIE  
 19.  feb. Florence: 
   En sær historie om særlig kærlighed
 26.  feb. Hidden figures – Skjulte tal
 05.  mar. Kongens valg
 12.  mar. Hermelinen
 19.  mar. Klanen
 Ændringer kan forekomme
Medlemsbladet Seniorenes Blad udleveres, så længe 
oplag haves.
Alle arrangementer og billetsalg foregår i Kastrup Bio 
hver mandag fra kl. 10.30. Forhallen åbner kl. 9.30, 
så det er muligt at nå hen og få en snak med gamle 
kendinge og stifte nye bekendtskaber samt at få en 
kop kaffe.
Særlig kørselsordning for gangbesværede sker ved 
henvendelse til Carl-Aage Hansen tlf. 28 45 36 82. 
Deltagerne skal selv afholde 20% af udgifterne.

VEL MØDT Carl-Aage Hansen, kasserer 
Vibeke Rasmussen, formand

Gamle lege som ”Hvor hurtigt 
får holdet pinden i flaske” 
er altid muntre - også for en 
tilskuer. 

Nordiske folkedansere i 
festtøjet - som ikke blev vist 
frem i regnvejret, men ved en 
foto-parade i lystbådehavnen. 

Tårnby Bladets artikel i 
augustudgaven Nordisk Pin-
setræf i Pinseregn var ikke 
hele oplevelsen – heldigvis

Fortalt af Lotte Bunch, 
næstformand Amager 

folkedanserne. 

Amager folkedansere er en 
folkedanser-forening, som 
oprindeligt var to foreninger. 
Den ene forening holdt til i 
Dragør, Amagerlands Folke-
danser og den anden i Tårnby, 
Tårnby Kvadrillen. 

Da foreningerne blev slået 
sammen for år tilbage, havde 
begge foreninger sine egne 
traditioner med. Tårnby kva-
drillen har siden 1976 med 
nogle enkelte aflysninger 
holdt pinsetræf sammen 
med venskabsforeninger fra 
Alingsås Folkedansere fra 
Sverige og Leikarringen Peer 
Gynt fra Skedsmo/Lillestrøm-
men i Norge.

Fra 1976 og frem til 2001 
blev det afholdt hvert år, der-
efter hvert andet år. Forenin-
gerne skiftes til at arrangere 
og besøge hinanden og er pri-
vat indkvarteret. 

Det at rejse sammen giver 
et kæmpe sammenhold, og 
ved at bo hos hinanden opstår 
mange tætte bånd og varme 
venskaber. 

I år var det Amager folke-
danseres tur til at holde træf-
fet. Der deltog 18 gæster fra 

Norge, 28 fra Sverige og 40 
fra Danmark. 

Pinsetræf 2017 

Det første ”store-gensyn” 
foregik på Skottegårdsskolen 
og efter krammeri og udveks-
ling af hilsener gik snakken 
derudaf, som var det i går, 
man sidst var samlet.

Snart efter blev gæsterne 
fordelt til værtsfamilierne, 
hvor hyggen fortsatte, inden 
man igen mødtes på Skot-
tegårdsskolen til en lille vel-
komstdrink.

Træffet begyndte med et 
postløb fra Skottegårdsskolen 
og ned til Kastrup havn. Hold 
blev mixet og så blev der 
valgt holdkaptajn, holdnavn, 
og et kampråb.

Der var poster med gæt og 
grimasser, hviske-leg, støvle-
kast, spaghettibyggeri, kartof-
felnylonstrømpeleg og blyant 
i flasken mm. Turen bød også 
på lidt sightseeing i Tårnby - 
Kastrupgårdsamlingen, Den 
blå Planet, Byggergården og 
Jeppe Heins kunstneriske Blå 
Bænke.

Aftenen blev tilbragt hos 
Kastrup Søspejdere med hel-
stegt pattegris og Kastrup-
tærter til dessert. Der blev 
spillet, sunget og danset til 
et orkester på 10-12 spille-
folk, som spillede bas, violin, 
harmonika med mere og selv 
om vi sad tæt og dansegulvet 

var meget lille, fik enkelte par 
svunget benene og vi andre 
nød at lytte til den fantastiske 
musik. 

Opvisninger der blev væk

Trods et kedeligt sommervejr 
med regn lagde man an til den 
annoncerede opvisning om 
søndagen i Dragør.

De fine opvisningsdragter 
blev pakket ud (ligesom regn-
tøj og paraplyer) og fra de for-
skellige hjem blev kursen sat 
mod havnepladsen i Dragør.

Da det var tid til at danse 
opvisning, regnede det sta-
digvæk. Da vi havde levende 
musik med, og instrumenter-
ne ikke kan tåle fugt og vand, 
måtte vi desværre aflyse. 

Gæsterne fik i stedet en 
guidet tur i det gamle Dragør 
og dagens øvrige program 
blev ændret.

Efter et par hyggetimer 
hjemme hos værtsfamilien, 
mødte alle op i festtøj på 
Skottegårdsskolen og fik hur-
tigt omdannet forhallen til 
opvisningsplads og alle dan-
serne, der havde trænet dan-
se og glædet sig til at danse 
disse danse i samlet forum, 
fik vist, hvad de kunne.

Bagefter gik vi op i den sto-
re sal, som var pyntet så flot 
op med lang rød løber, blom-
ster i altankasser på bordene, 
alle tre landes flag, stofduge 
og servietter, der var rigtigt 

lagt op til et pinsegilde. 
Der blev serveret sild, 

smørrebrød, øl og snaps, ka-
ger, og danse fra alle landene. 
Folkedansere forstår at have 
det hyggeligt og sjovt, når vi 
er samlet.

Anden pinsedag mødtes vi 
igen på Skottegårdsskolen til 
fællessang, farveldans, tak for 
i år og på gensyn.

tsp

INFO:

Vi er at finde på 
Løjtegårdsskolen i festsalen, 

(indgang Herkules alle) 
hver mandag kl 19.30 fra 
4. september til og med 19 
marts.  

Se annoncen side 38

Det var ikke regnvejr alt sammen
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Såvel ben- som latter-
musklerne bliver rørt hos 
square-danserne

- Man ved jo ikke om man 
kan lide det, før man har 
prøvet det, siger Kathrine 
Pedersen fra Amager Square 
Dancers.

Derfor inviterer forenin-
gen til et par gratis prøve-
aftener i september. Dan-
seriet foregår i festsalen på 
Tårnby Skole og de faste 
danseaftener er altid tors-
dage.

- Vi danser i almindeligt 
tøj og alle kan faktisk lære 
disse nemme danse. Der 
er en række grundtrin, som 
man kan variere efter lede-
rens/callerens anvisning, så 
hjernen kommer også på 

arbejde, fortæller Kathrine 
Petersen.

Al dans forbedrer kondien 
og squaredance er en enkelt 
måde at gøre det på.

- Man tænker ikke så me-
get på det med kondital, for 
samtidig har vi det hygge-
ligt og sjovt sammen, både 
når vi danser og når vi hol-
der pause.

tsp
INFO:
Amager Square Dances
Tårnby Skoles Festsal. 
Parkering i skolegården 
Sneserevej 10.
Åbent hus torsdagene 
14. og 21. september kl. 
18.30-20.00. 
Ingen tilmelding. Gratis 
kaffe/the.

Dans dig til motion

Foreningen Historiske 
Engelske Danse byder op 
til (inklination hedder det 
også) dans

Stiligt og højtideligt skrider 
herrer og damer rundt mel-
lem hinanden, glider ind i en 
herrerække og en dame ditto. 
Kropskontakten indskrænker 
sig til, at damerne lægger de 
behandskede hænder over på 
herrernes ligeledes behand-
skede hænder, mens øjnene 
fortæller følelser.

Hver dans havde sin egen 

melodi. Musikken hørte til 
dansene og omvendt. Nogle 
af dansene var livlige, andre 
præget af elegance.

Således så de engelske 
danse ud på Jane Austins tid. 
Og det gør de næsten også, 
når medlemmerne af for-
eningen Historiske Engelske 
Danse mødes en søndag hver 
måned og genopliver danse-
formen under ledelse af skif-
tende undervisere. I oktober 
eksempelvis Patricia Petersen 
fra USA.

Dansene er livlige, men 

også hurtige, stærkt konditi-
onsforbedrende.
Nu holder foreninger som 
den lokale Historiske Engel-
ske Danse dansetraditionen i 
hævd på dansedage (fire søn-
dage i efteråret).

Ofte ses dansere iført ko-
stumer fra 1700 og 1800-tal-
let, men i festsalen på Tårnby 
skole er det en nutidig på-
klædning.

- Vi danser i almindeligt tøj 
og behagelige sko, fremhæ-
ver formand for foreningen 
Inge Aakilde. 

- De kostumeklædte dan-
sere er opvisningsdansere. 
Vi danser for fornøjelsen og 
hyggens skyld.

3. september har forenin-
gen ”Kom og prøv” i begyn-
delse af dagene. Her er åbent 
hus fra klokken 10 til 12. 
Bliver man bidt, kan man til-
melde sig resten af dagen og 
bliver man stærkt inficeret, 
kan man melde sig ind i for-
eningen.

- Tag din partner med eller 
kom alene, alle danser med 
alle, forklarer Inge Aakilde.

- På YouTube er det muligt 
at høre musikken og se de 
danse, vi danser i foreningen. 
Søg efter Regency Dance Fi-
gures og Playford Dances.

tsp
INFO:
Foreningen Historiske 
Engelske Danse
Festsalen Tårnby skole, 
Englandsvej 290 og 
Sneserevej 10.
Dansedage i efteråret 2017: 
3. september, 1. oktober, 29. 
oktober og 26. november. 
Alle dage kl. 10-16.

Søndage med stilfuld dans

... i havnen fordi det ikke 
kunne gå til kaj på grund af 
blæsten
M/S Bibiana, Danmarks bør-
nekunstskib har fået ni millio-
ner kroner fra Nordeafonden. 

Kunstskibet sejler hvert år 
rundt i danske havne med il-
lustrationskunst, arkitektur 
og litteratur til børn. 

Det er lastet med kreativt 
kunstværksted, arkitektur-
workshops, børnebogsillu-
strationer, virtual reality og 
røverhistorier fra de syv have. 
M/S Bibiana er Danmarks 
første kunstskib for børn og 
skabt af nonprofit foreningen 
Bibiana Danmark, som har 
base i VM Bjerget i Ørestad 
City.

Danmarks første kunstskib 
for børn 

Hjemme i Ørestad er det en 
glad direktør i BIBIANA Dan-
mark, Janne Bech, som følger 
skibets vej rundt i Danmark.

- Vi er utrolig stolte over, 
at Nordea-fonden har støttet 
os med endnu et stort beløb. 
Dermed sikrer fonden, at børn 
over hele landet får besøg 

og mulighed for at kigge i og 
lege med skatkisten af kunst, 
arkitektur og kreativitet, siger 
Janne Bech.

Janne Bech er direktør for 

non-profitforeningen BIBIA-
NA Danmark, som har base i 
Ørestad City. Det var hende, 
som i 2014 fik ideen til kunst-
skibet M/S Bibiana. Nordea-

Skibet der ikke kom til Spræl

M/S Bibiana har fået nyt 
skib - Samka, der ved 

TårnbyBladets udgivelse ligger 
i Fredericia. Her ligger skibet  

ved Nordatlantens Brygge i 
København.

Stiligt ser det ud - også selvom det ikke er behandskede 
hænder, damerne lægger på herrernes. Foto fra en 

dansedag med Davis Milstone, USA: Fotograf: Erik Lilholt.

fonden støtter nu projektet 
med sin anden bevilling på 9 
mio. kroner.

Starter børneklub i Ørestad

Bibiana’s Børneklub er en ny 
klub i Ørestad, som vil for-
midle kunst i børnehøjde. 
Dette års fokus er på Natur-
park Amager som inspiration 
til kunsten og man kan fx 
komme på naturvandring med 
Sebastian Klein og blive klo-
gere på Naturpark Amagers 
spændende natur og dyreliv, 
eller deltage i workshops, 

hvor børnene med hjælp fra 
kunstnere skaber fortællinger 
og kunstværker inspireret af 
den lokale natur.

bbark

INFO:

Læs mere på www.
bibianadanmark.dk/
boerneklub
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Amager Fugleforening
… holder fuglemarked.

Kom og se en masse flotte fugle  
og gør en god handel.

Der vil blandt andet være undulater, finker, 
dværgpapegøjer, vagtler og kanariefugle samt 
flere andre arter.

Der vil også være salg af tilbehør m.m.

Der er mulighed for at købe kaffe, brød, pølser og vand

Søndag 10. september på TÅRNBY SKOLE, 
Sneserevej 10. 2770 Kastrup  
Der åbent fra kl.10.00-13.00.

Hvad der dog sker 
i by og land

Økologisk Høstmarked
Grantoftegaard i Ballerup - Oplev hyrdehundene arbejde, 
leg på halmlegepladsen, få en ridetur. Oplæg om mad, 
økologi og bæredygtighed.

Mangholm ved Hillerød - Gamle husdyrracer, truet af udryd-
ning, træktur på gårdens heste, bage snobrød over bål,. 

Tid:  Lørdag 2. og søndag 3. september. 

Pris: Gratis entre

INFO: hostmarked.dk

Pop up 
restaurant 
Salte- og røgelauget har 
i år valgt at servere rigtig 
dansk mad. En menu be-
stående både af gamle og 
nye retter med et twist. 
Man ville kunne købe øl 
eller vin dertil. 

Sted: Havnepakhuset, Gl. 
Havn 14, 2791 Dragør.

Tid: Torsdag 14. september 
kl. 19 

Pris: Billetter kan bestilles 
fra 14. august, købes for kr. 
275 + gebyr gennem bil-
letto.dk. 

INFO: www.
museumamager.dk/
diverse/salte-og-
roegelaug/

Marked på 
fortet
Privat loppemarked på 
Amagers bedst beliggende 
markedsplads, Dragør Fort, 
omkring 20 privat stader 
med god kvalitet. Der kan 
også købes grillpølser og 
drikkevare. 

Tid: Søndag 3. september 
2017, kl. 10:00-15:00

Pris: Fri entre

Amagermusets  
særudstillinger:
Dragør Besat - Hverdag i skyggen af verdenskrigen

I de fem år indbyggerne i Dragør levede under tysk besæt-
telse foregik deres hverdag i skyggen af den verdensom-
spændende storkonflikt, der hærgede i perioden 1940-
1945. En udstilling der giver et billede af, hverdagene og 
de mere uhyggelige begivenheder. 

Når stormfloden rammer

I begyndelsen af januar 2017 varslede DMI, at et usædvan-
ligt vejr var på vej mod Danmark. Det ville ramme landet 
den 4. januar og vare frem til næste morgen. Vejrfænomen 
var så unormalt, at metrologerne talte om en 100-årshæn-
delse. Udstillingen følger årets stormflod og trækker paral-
leller til tidligere stormfloder. Du kan også prøve at fylde 
en sandsæk!

Tid:  Lørdag 6. maj til lørdag 30. september 2017, kl. 12:00-
16:00.

Pris: Entré: 40 kr

INFO: www.museumamager.dk

Ørestad kulturdag
Lørdag 2. september mellem klokken 11-20, er der kultur-
dag for hele familien med fokus på bevægelse. Nedenfor 
kan man se eksempler på aktiviteter: 

Drømte mig en drøm i nat... Kom og leg med!

Lav fx drømmefangere, sommerfugle, uro, kaste ringe – og 
du har helt sikkert flere ideer.

Tid: 11.00 – 15.00

Sted: Sydlige ende af Richard Mortensens Vej

Tilmelding: Ingen. Alle er velkommen. Gratis.

Sæbekasseræs

Sæbekasseræs igennem vores forhindringsbane på tid! 
Ræs igennem forhindringsbanen i Ørestad Handymans 
lynhurtige sæbekassebil, kun med mor eller far som motor.

Tid: 11.00 - 16.00

Sted: Richard Mortensens Vej

Tilmelding: Ingen, Gratis. Intet loft for antal deltagere.

Søfest 2017

I år er Vandlaugets søfest slå-
et sammen med Ørestad Kul-
turdag. Her fejres Ørestads 
søer og kanaler med masser 
af aktiviteter på og omkring 
vandet. Højdepunktet er det 
traditionsrige Anderæs, hvor 
du kan købe lodder som små 
gummiænder til 20 kroner, dyste mod hinanden fra den 
ene ende af bykanalen til den anden. Der vil være præmier 
til vinderne. Derudover kan du deltage i forskellige work-
shops og aktiviteter, der alle har med vand at gøre.

Sted: Ørestad Syd, ved molepladserne på begge sider af 
8TALLET.

Tid: Klokken 11:00-15:30

Pris: Gratis entre, 20 kroner for lodder

Yderligere informationer, aktiviteter og program: 
orestadkulturdage.dk.   

Fælles: for alle show er, at de alle bliver opført Sted: Teater 
Play, Strandlodsvej 7, 2300 København Pris: taget udgangs-
punkt fra Billetto.dk, kan også købe billetter på ticketma-
ster.dk.    

Jaribarh og Sune - Comedyshow 

Tid: Fredag 1. september klokken 20:00

Pris:  80 kr. + 6,79 kr. gebyr 

Pædagog på afveje - standupshow med Steen Molzen 

Tid: Lørdag 2. september klokken 19:30-20:15

Pris: 45 kr. + 5,57 kr. gebyr

Kvinder - Standupshow kun med sjove kællinger

Tid: Lørdag 2. september klokken 21:00

Pris:  80 kr. + 6,79 kr. gebyr

Christian Huhlendorff testshow: Nyt show-forfra 

Tid: Mandag 4. september klokken 20:00

Pris: 65 kr. + 7,83 kr. gebyr

Pussy-jam med Sanne Søndergaard og Karina Willumsen 

Tid: Tirsdag 5. september klokken 20:00 

Pris: 95 kr. + 7,32 kr. gebyr

Open Mic standup - vært: Ane Høgsberg

Tid: Torsdag 7. september klokken 20:00

Pris: 45 kr. + 5,57 kr. gebyr

Imrpo comedy allstars - show med improkomikere 

Tid: Fredag 8. september klokken 20:00

Pris:  80 kr. + 6,79 kr. gebyr

Overgangsmodstand - show med Trine Munk 

Tid: Lørdag 9. september klokken 19:00

Pris: 30 kr. + 5,04 kr. gebyr

Test og glæde - onemanshow med Mikkel Rask 

Tid: Lørdag 9. september klokken 20:00 

Pris: 30 kr. + 5,04 kr. gebyr

Ørestad 
kulturdag
En dag fuld af forskellige 
aktiviteter og oplevelser 

INFO: orestadkulturdage.
dk. 
Tid: 2. september 

Waterballs - På en bold 
ude på vandet -  man kan 
kravle, gå eller løbe på 
vandet uden at blive våd. 
For børn over 5 år og voks-
ne under 85 år.

Tid: 12.00 – 18.00

Sted:  Ved molepladsen for 
enden af Richard Morten-
sens Vej

Tilmelding: Ingen tilmel-
ding, gratis

Bumperballs - sjov leg for 
børn og voksne

Bumper-bolden beskytter 
hele din krop, og det er kun 
benene, der stikker ud.

Tid: 12.00 – 18.00

Sted:  Sydlige ende af Ri-
chard Mortensens Vej

Tilmelding: Ingen tilmel-
ding, gratis.
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VI FALDER FOR SOLNEDGANGE. Det er anden måned i træk, at redaktionen har valgt en aftenstemning blandt foto fra Amager Fotoklub, men der er noget 
tilgivende over sommerens usle vejr, når naturen kvitterer i dette orgie af farver. Foto: Helle Stokkilde, Amager Fotoklub.

Tårnby Bladet redaktion er 
bemandet med personer, 
som husker det frygtelige 
beslutningsøjeblik, når man 
hos bager eller ismejeri 
skulle vælge mellem med-
eller-uden-birkes, når man 
bestilte et franskbrød

Det er lidt på samme måde, 
når medlemmer af Amager 
Fotoklub leverer emner til 
måneden foto til redaktionen.

Se her Helle Stokkildes 
pragtfulde skud af den un-
drende ko. Den tænker garan-
teret, at sådan som menne-

sker er stuvet sammen i alu-
miniumscigaren, byder man 
da ikke svin og kreaturer, som 
skal transporteres. Eller hen-
des foto fra Vestamager som 
bringer mindelse om safari-
film fra afrikanske savanner.

René Fokdahl har fabelag-

tige evner som fuglefotograf. 
Tænkt at fange en hvepsevå-
ge i flugten og at se en rovfugl 
siddende på toppen af vand-
tårnet som grippene i Disnyes 
Junglebogen - den films mest 
originale scene. ”Hva’ ska’ vi 
nu?”, ”Det ved jeg ikk’, hva’ 

syn’s du?”

PS: Hvis du vil være med til at 
bestemme månedens foto skal 
du blive en del af redaktionen. 
Ring til redaktøren og hør om 

opgaverne.

De fravalgte
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Lyngklædte Lüneburger Kroferie på Lolland
3 dage på 3-stjernet hotel i Tyskland 3 dage på hotel på 3-stjernet bindingsværkskro i Nysted

Hotel Zur Grünen Eiche HHH

Lüneburger Heide er Tysklands ældste na-
turpark. Det enestående landskab af lyng-
klædte bakker har mere end 700 kilometer 
afmærkede vandre- og cykelstier og stræk-
ker sig over 107.000 hektar fra Buckholz i 
Nord til Soltau i syd og mod Lüneburg i øst. 
Lige midt det store hedelandskab finder I det 
hyggelige Hotel Zur Grünen Eiche blandt de 
grønne ege med en historie som et af Tysk-
lands mest hippe dansesteder i 60’erne.

The Cottage HHH

Historien bag den hyggelige bindingsværks-
kro er præcis så engelsk som navnet. I be-
gyndelsen af 1900-tallet kom den britiske 
skolefrøken Miss Jackson til Lolland og blev 
bestyrer af områdets engelske skole – og hun 
lod i 1908 huset opføre som en tro kopi af 
sit hjem i England. De karakteristiske skor-
stenspiber og det hvide stakit byder stadig 
velkommen til The Cottage, og den intime at-
mosfære er bevaret med buldrende ild i pej-
sen, originale paneler på væggene og gamle 
æbletræer i haven. 

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

KØR SELV-FERIE

Hamburg på første klasse
3 dage på 4-stjernet superiorhotel i Tyskland

Ankomst: Fredage og lørdage frem til 9.12. 
samt valgfri 2.9. og i perioderne
29.9.-7.10., 26.-30.10. og 15.-22.12.2017.

Ankomst: Valgfri frem til 19.12.2017.

Ankomst
Onsdage, torsdage og fredage 
frem til 15.12.2017.

Best Western Premier Alsterkrug Hotel 
HHHH

Hamburg har det hele – de nordtyske byers 
hyggelige atmosfære, international karakter 
med shoppingmuligheder og alternative miljø-
er, der med tiden bliver europæisk mainstream 
samt de klassisk tyske kulturoplevelser, der i 
kombination med den korte afstand fra den 
danske grænse har gjort byen til en velbesøgt 
feriedestination. Her indkvarteres I på 4-stjer-
net superiorhotel syv kilometer fra centrum. 
Busserne standser lige uden for hotellet, og I 
har fri offentlig transport med bus, sporvogn, 
U-bahn og transportbåde på Elben under hele 
opholdet. På under en halv time kan I derfor 
være inde i Nordtysklands kulturelle brænd-
punkt, hvor I for eksempel kan finde det gamle 
operahus og balletten, Musikhalle og de etab-
lerede alternative scener i Ottensen og Altona.

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

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17. 

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

•	2	overnatninger
•	2	x	morgenbuffet
•	3-dages	transportpas	til	bus,		
	 sporvogn,	U-bahn	og	
 transportbåde på Elben
•	1	flaske	vand	på	værelset
•	Udendørs	parkering	eller	
 rabat på parkering i garage
•	 Fri	Wi-Fi
•	 Turistskat

•	 3 overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet
•	 3	x	3-retters	
 middag/buffet
•	 Velkomstdrink
•	 1 dags cykelleje (voksne)
•	 1	x	Bispingen	Card		
 rabatkort

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 2	x	2-retters	
 middag/buffet

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.249,-
Pris	uden	rejsekoden	1.399,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.249,-
Pris	uden	rejsekoden	1.399,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.249,-
Pris	uden	rejsekoden	1.399,-

Børnerabat
1 barn 0-3 år gratis.
2	børn	4-11	år	gratis.
Maks.	2	børn	pr.	værelse.

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

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

3	overnatninger	1.649,-

2	overnatninger	849,-
4	overnatninger	1.599,-

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET
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EMOJI FILMEN, 
2D – dansk tale

2/9: kl. 9.30 + 12.00
3/9: kl. 12.00
9 – 10/9: kl. 12.30 t. f. a.
AMERICAN MADE
1 – 3/9: kl. 17.00 t. o. 11  

ALDRIG MERE I MORGEN                                                                                      
1/9: kl. 20.00
2 – 3/9: kl. 14.30 + 20.00
4 – 5/9: kl. 17.00 + 20.00
6/9: kl. 20.00
7 – 10/9: kl. 18.00
11/9: kl. 18.00 + 19.30
12/9: kl. 18.00
13/9: kl. 18.00 + 19.30
14 – 15/9: kl. 18.00
16 – 17/9: kl. 15.00 + 18.00
18 – 20/9: kl. 18.00 t. o. 11
Visningerne 2 - 20/9 er med danske 
undertekster  

BILER 3, 2D – dansk tale                                                                                          
1/9: kl. 17.30
2 – 3/9: kl. 12.30 + 15.00
4 – 6/9: kl. 17.30
7 – 8/9: kl. 17.00
9 – 10/9: kl. 13.00 + 15.30 + 17.00
11 – 13/9: kl. 17.00
16 – 17/9: kl. 13.30 + 15.45 fr. u. 7
BILER 3, 3D – dansk tale
2/9: kl. 10.00 + 17.30
3/9: kl. 17.30
9 – 10/9: kl. 14.30
THE HITMAN’S BODYGUARD
1 – 10/9: kl. 19.30
Doxbio:
BARNDOM                
6/9: kl. 17.00
Danmarkspremiere
LOGAN LUCKY                                                                                                  
7 – 13/9: kl. 20.00
14 – 20/9: kl. 17.00  t. o. 11

Danmarkspremiere:
BORG                                                                                                                       
14 – 20/9: kl. 20.00
Danmarkspremiere:
AMERICAN ASSASSIN
14 – 20/9: kl. 19.30 t. o. 15
Forpremiere:
SIKKE ET CIRKUS                                                                                                   
16 – 17/9: kl. 13.00

Programmet for perioden 21 – 28/9 kan ses 
på www.kulturhusetkastrupbio.dk fra starten 
af uge 37, men vi ved allerede nu at du kan 
glæde dig til:
Danmarkspremiere på:
LEGO NINJAGO FILMEN 21/9                                                                               
KINGSMAN 2: THE GODLEN CIRCLE 21/9                                                          
GUD TALER UD 28/9                                                                                                

Opera på lærredet:
THE MIKADO
12/9:              kl. 19.30

Filmoversigt 

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk

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.
BILLETPRISER 
OG RABATKORT
Billetpris 75,- kr.
Børnebillet (til og med 12 år) 60,- 
kr.
10-turs rabatkort  550,- kr.  
(hvert klip betaler for en billet op 
til 65,- kr.). 
Tillæg ved 3D film kr. 20,-. 
Der kan forekomme tillæg 
ved hel-aftensfilm, for- og 
danmarkspremierer.
BABY BIO KL. 11.00
12/9: LOGAN LUCKY                 
19/9: ALDRIG MERE I MORGEN 
med danske undertekster
TIRSDAGSBIO KL. 10.30
12/9: ALDRIG MERE I MORGEN 
med danske undertekster                    
19/9: DUNKIRK 

KINGSMAN 2: THE 
GOLDEN CIRCLE
Da Golden Service’ hovedkvarter 
bliver jævnet med jorden og verden 
bliver holdt som gidsel, opdager 
de et allieret spionbureau i USA, 
der bliver kaldt Statesman, hvis 
rødder går ligeså langt tilbage som 
Kingsmans. Det tester agenternes 
styrke og snilde, da de to elite 
enheder skal samarbejde.

BORG
Wimbledon-finalen i 1980 mellem 
svenskeren Björn Borg og 
amerikaneren John McEnroe anses 
for at være den bedste tenniskamp 
nogensinde og for værende en 
af de største sportsbegivenheder 
i nyere tid. Sammen har 
tennisspillerne sat dybe aftryk 
på sportsverden som globale 
superstjerner og personligheder 
– nogle af de første indenfor 
sportens verden til at pådrage sig 
sådan en opmærksomhed. 

ALDRIG MERE I 
MORGEN 
Den aldrende kunstner, Thorvald, 
mener, at han er både udødelig 
og uundværlig. Da han dør giver 
en engel ham en sidste chance for 
som usynlig og fri sjæl at gå rundt 
blandt sine efterladte. Med Erik 
Clausen og Bodil Jørgensen.

BARNDOM
Verden set med børneøjne. Den 
norske mesterinstruktør Margreth 
Olin viser i sin nyeste film, 
hvordan det ser ud, når børn får 
lov at gøre det, de er bedst til: at 
lege – uden hensyn til læreplaner, 
læringsmål og andre diktater.

LOGAN LUCKY 
De tre Logan-søskende Jimmy, 
Mellie og Clyde vil lave et kup 
under årets største NASCAR 
motorløb, The Coca-Cola 600. De 
har allieret sig med USA’s ypperste 
ekspert i at sprænge pengetanke 
i luften – Joe Bang. Der er bare et 
lille problem – de skal først have 
ham ud af spjældet… 

LEGO NINJAGO
Den Grønne Ninja kæmper for 
Ninjago City sammen med hans 
venner, der alle er hemmelige 

krigere og LEGO bygmestre. Ført 
an af Kung Fu Master Wu må de 
bekæmpe den onde krigsherre 
Garmadon, den slemmeste fyr 
nogensinde, som tilfældigvis også 
er Lloyds far.

GUD TALER UD
I 80’erne vokser Jens og hans 
brødre op i et parcelhus i Risskov. 
Her regerer familiens overhoved, 
Uffe – psykolog og selvbestaltet 
Gud i slåbrok og underbukser. 
Forandringer truer familiefreden, 
da Uffe sætter sig for at skrive 
sine erindringer. Huset fyldes af 
Uffes loyale patienter, der både 
yder Uffe moralsk og øldrikkende 
selskab. På drengeværelserne 
ulmer oprøret, mens mor Gerd 
Lillian kæmper bravt med at holde 
sammen på familien. 

BILER 3 
Den legendariske racerbil Lynet 
McQueen tvinges pludselig ud 
af den sport, han elsker, da en 
ny generation af flamboyante 
racerbiler overtager racerbanen. 

SIKKE ET CIRKUS 
Cirkusbarnet Ramona elsker livet 
i og uden for manegen og ikke 
mindst sin brogede cirkus familie. 
Men nogen holder øje med hende 
– hvorfor?
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Skattesagens helte
”Skattesagens Helte” er skrevet af Kristian Hal-
ken med sange af Jens Korse fra den legendari-
ske satiregruppe Selvsving

Et underholdende, hæsblæsende og satirisk 
show filtrer hændelser og intriger fra hinanden i 
en af de mest spektakulære politiske skandaler 
i nyere tid; nemlig skattesagen mod Helle Thor-
ning og hendes mand Stephen Kinnock.

En sag, der for altid ændrede de demokratiske 
spilleregler i Danmark.

Med Ina-Miriam Rosenbaum, Andreas Jebro og 
Søren Bang Jensen, samt et live orkester

25., 26. og 27. september kl. 19.30
OFF OFF / Produktion

I sæson 2017-18 spiller Amagerteatret følgende forestilling i abonnement. 
Der er stadig abonnementer til salg: Se nederst i denne annonce.

Til (ingen verdens) nytte
Virkeligheden er nogle gange ikke så munter at være i, men i al sin absurde 
genkendelighed kan den godt virke komisk. Man kan bare ikke altid selv se 
komikken, når livets landevej tager nogle skarpe sving.

Sådan er det også for Berit, der har rundet de 60 og i mange år har været 
en engageret medarbejder hos DSB. 
                                      6., 7. og 8. november kl. 19.30. folketeatret | turne

Piraterne fra Penzance
 – svinger træbenet og går planken ud

Gilbert & Sullivans uforglemmelige operette Piraterne fra Penzance er et 
overflødighedshorn af sentimentale sørøvere, bøvede betjente, dejlige da-
mer, tunghøre tanter, flotte fyre og gamle generaler.  
                  15., 16. og 17. januar kl. 19.30. Den Ny Opera og Figaros

Inden jeg fylder 67
Inden jeg fylder 67… kan være en god håndbog i krisetænkning ved kvin-
ders og mænds opdagelse af, at livet sgu snart rinder ud…

Kirsten Lehfeldt, et fyrværkeri af kvindelig komik, tager os på en svimlende 
rundtur i de kvinders univers, der står ved indgangen til deres tredje alder. 

Med festlig saft og kraft fortæller hun os om sine erfaringer, både som 
uerfaren annonceskribent under ”Personlige” og om uopfyldte ønsker om 
nærhed, ømhed og fællesskab – efter man er blevet usynlig og gråhåret!                           
                                                19., 20. og 21. februar kl. 19.30 Landsteatret

Læs mere om de enkelte forestillinger på www.amagerteatret.dk

Priser 2017-18
Indmeldelse gælder hele sæsonen. 
Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

Abonnement   

Gruppe A:  Række 1 til 11 180 kr. (720 kr. + 50 kr. = 770 kr.)  
Gruppe B:  Række 12 til 15 150 kr. (600 kr. + 50 kr. = 650 kr.)

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

Der kan tegnes abonnement via www.amagerteatret.dk, email på  
info@amagerteatret.dk eller ring 30 23 39 85 / 32 50 08 11.

A M A G E R T E A T R E T
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Der er billetter i løssalg til alle forestillinger og  
8 dages forsalg i Kulturhuset Kastrup Bios billetsalg. Flest 

billetter til opførelserne på mandage, få til tirsdage og onsdage. 
Priser for billetter i løssalg pr. forestilling: 
Række   1 til 11:  230,- kr. 
Række 12 til 15:  200,- kr.

Det er også Amagerteatret, der i samarbejde med Tårnby Kommune, 
arrangerer familieforestillinger i Kulturhuset KastrupBio. I februar 2017 
spilles Peter Pan i en opsætning af folketeatret | turne. Denne forestilling 
er ikke omfattet af et abonnement til Amagerteatret.

Hermed indkaldes til ordinær

GENERALFORSAMLING 

   Mandag 4. september 2017 klokken 18.00  
i Foreningscentret, mødelokale 2

Amager Landevej 71
2770 Kastrup

Dagsorden i h.t. vedtægterne

Venlig hilsen 
bestyrelsen

p.v.b.
Karl Johann Carstensen, formand

AMAGERTEATRET

Røde valmuer, blå kornblomster og 
orange morgenfruer så langt øjet 
rækker 
Amarkanere og andre kan opleve et 
imponerende syn, hvis de den kom-
mende tid besøger området ved Seli-
nevej, hvor en kommende byskov skal 
plantes.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Kø-
benhavn såede tidligere på sommeren 
blomster på hele det 6,5 hektar store 
område, som skal rumme byskovens 
første etape, for at gøre jorden klar til 
de 25.000 træer, der skal plantes.  Og 
nu er de mange blomster sprunget ud, 
hvilket giver de besøgende mulighed 
for at opleve et regulært blomsterhav 
i blå, gule og orange nuancer, ligesom 
de også kan danne sig et indtryk af 
den kommende skovs indretning og 
størrelse. 

Hele området er nu dækket af blom-
ster. Der er dog kun sået farverige 
blomster på den del af området, der 
vil rumme Copenhagen Food Forest, et 
område svarende til to store fodbold-
baner, som ligger ud mod havneløbet 
lige syd for Sjællandsbroen. 

På den resterende del af området er 

der sået grønne blomster som foder-
radise og olieræddike, da de sætter 
dybe rødder, som sikrer, at skovens 
mange træer får optimale jordforhold, 
når de plantes til efteråret.  

Netop nu stråler området, der skal rumme Copenhagen Food Forest, hvor 
man i fremtiden kan høste gamle sorter af æbler, blommer, solbær, mirabeller og 
hyld, i røde, orange og blå farver af valmue, morgenfrue og kornblomst. 

Titusindvis af blomster i ny byskov

Området, hvor der skal etableres en 
ny byskov ligger ved Selinevej, syd for 
Sjællandsbroen.
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De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

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

… og hvem er Grethe, der 
havde kobberbryllup 8. 
oktober 1957

Af redaktøren

Han kom og lagde et lille ring-
bind på redaktørens i forvejen 
overlæssede skrivebord.

- Hvad er det her, spurgte 
han, et medlem af Numisma-
tisk forening.

Havde jeg haft ringbindet 
først, ville jeg have stillet det 
samme spørgsmål til netop et 
medlem fra Amagerlands Nu-
mismatiske Forening, som jo 
burde være eksperter i møn-
ter og medaljer.

Men det er da udtryk for 
en tillid til Tårnby Bladets re-
daktion og læsere, at spørgs-
målet går den anden vej. Det 
forpligter os til at søge svar.

Sammen med mønter, me-
daljer og sølvplaketter lå et 
lille stykke pap med beskrivel-
ser. Teksten slutter med hen-
visning til en 12½øre, som 
samleren og (hans hustru) Gre-
the fik til deres kobberbryllup. 
Hvem kender den skik.

Her følger en gengivelse af 
teksten på pappet. Redaktio-
nen har sat nogle parenteser 
ind med et spørgsmål, som 
vi forventer læserne kan be-
svare. Alle mønter, medaljer, 
knapper er gengivet på avi-
sens hjemmeside.

Forklaring til sølvskjoldene

De er alle vundet som præmi-
er i skydning, den ene fra 1887 
af min farfar, Hans Christensen 
1856-1903, som medlem af 
Amagerlands Skytteforening, 
de øvrige af min far, Hans Pe-
ter Christensen 1893-1968, 
som medlem af Ullerup Skyt-
teforening. (hvem var d’herrer 
og hvor boede de?)

Det er kun en lille del af de 
præmier, de vandt, min farfars 
er bortkommet og min fars 
gik tabt under besættelsen, 
da han måtte aflevere sin rif-

fel og var så letsindig ikke at 
tage skjoldene af. Han genså 
hverken riffel eller skjolde.

Forklaring til medaljerne

De tre bronce-, sølv- og guld-
medaljer stammer fra min 
farfar, Hans Christensen, og 
er hæderstegn, der er tildelt 
ham som medlem af Amager-
lands Skytteforening.

Skjoldet med rosetten er 
sandsynligvis et soldater-
skjold, men det vides ikke, 
hvor det stammer fra. (ved 
læserne det? )

Medaljen for deltagelse i 
krigen 1848-50 har sandsyn-
ligvis tilhørt min oldefar, Chri-
sten Espensen, 1819-1895.

De to sidste har tilhørt min 
far, og stammer fra hans an-
sættelse i Københavns kom-
mune ved Bispebjerg hospital.

Forklaring til mønterne

En del af dem er fundet ved 
markarbejde på forskellige af 
forfædrenes gårde på Amager, 
en del er fundet af min far på 
Bispebjerg hospitals grund.

De to mønter med hul igen-
nem er båret syet fast i pun-

gen som lykkeskilling, blandt 
andet af min farfar, Hans Chri-
stensen.

Mønterne, hvori er præget 
henholdsvis ”Fader” og ”Mar-
grethe”, kan ikke identifice-
res. (kan læserne?)

Den halve enøre er en rest 
af 12½ enøre, som Grethe og 
jeg fik til vort kobberbryllup 
8. oktober 1957. (samleren 
henviser til en mønt, som re-
daktionen ikke kan identifi-
cere. Måske mangler den, men 
hvem kender skikken og Gre-
thes mand?)

Et mindre udpluk af mønter, medaljer og knapper. Alle er 
gengivet på www.taarnbybladet.dk

Et møntfund på skrivebordet

De 12 en halv øre
Det var meget populært 
at give et kobberbrudepar 
12 en halv øre i kobber-
mønter.

Mønterne, som blev 
præget i Chr.X’ tid fra 
1921 til 1947, blev givet 
som en fem-øre, tre to-
ører og to en-ører, hvor 
den ene klippes over, for-
tæller Christian Bæren-
sen.

Det lokale band The Lamps 
spiller til høstfest i Skot-
tegården
The Lamps flytter instrumen-
terne fra øvelokalet på Ama-
ger for at sætte stemning til 
høstefesten i Skottegårdens 
butikscenter.

Bandet er et originalt pop-
rock band, der lyser op i jung-
len af coverbands på den 
danske musikscene. Bandet 
består af 4 voksne herrer, alle 
med mange års musikalitet i 
bagkataloget. 

Faktisk så mange år, at ban-
det i 2017 har 20 års jubi-
læum.

Musikstilen er svær at sæt-
te i bås, selv om en del af in-
spirationen kommer fra ame-
rikansk west coast musik fra 
70erne, 80erne og 90erne, og 

genren dækker bredt over en 
blanding af pop, rock, blues-
rock, blues, country, funk og 

de stille popballader. 
Musikken starter kl 12, lørdag 

2. september.

The Lamps tænder musikken

Bandet består af fra venstre Lex Telvig - trommer, Ole 
Axilgård - bas, Burning - keyboard og sang samt Kenn 
Brygger - guitar. Foto: Rune Telvig.
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Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

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

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand •

Kunstkompagniet GLiMT 
optrådte endnu engang i 
Tårnby Kommune med en 
fantastiske forestilling. 
Denne gang på Kastrup Lyst-
bådehavn 

Af Mona Gjedved.

De mange fremmødte fik en 
rigtig dejlig oplevelse med 
dygtige artister, der optrådte 
i, på, hængende fra kranen 
og på jorden. En spændende 
forestilling uden tale men 
med effektiv brug af musik og 
sang.

Lars og Camila fra GLiMT, 
som tidligere har lavet fore-
stillingen Underskov på Ama-
ger Fælled, fortæller, at de 
ønsker og håber på at kunne 
gøre en forskel med deres 
projekter.

De ønsker at knytte sig til 
Tårnby kommune og spiller 
deres næste forestilling, Det 
der er tilbage, i Korsvejens 
kirke tirsdag 19. september 
klokken 17.30 og 20.00. Se 
side 31.

Camila Sarrazin har instru-
eret og koreograferet denne 
forestilling, og komponist er 
Hanne Raffnsøe. 

I forestillingen medvirker 
Annika Kompart, danser og 

Hanne Marie le Fevre, opera-
sanger.

Kompagniets daglige le-
der er Camila Sarrazin, der er 
kunstnerisk leder, performer 
og koreograf. Desuden består 

ledelsen af Lars Lindegaard 
Gregersen, kunstnerisk leder, 
performer og instruktør.

Jonas Schou Hansen er pro-
ducent og turnémanager.

Kunstkompagniet GLiMT optrådte i, på og hængende fra 
kranen i Kastrup Lystbådehavn og tryllebandt de mange 
tilskuere alene med sang og musik. Foto Ole Gjedved.

GLiMT i Kastrup Havn

BILLEDTEKST
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