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JULEN HOLDT SIT INDTOG i Skottegårdens Butikscenter i skikkelse af selveste 
julemanden i kane, som dog ikke blev trukket af rensdyr - julemanden 
sagde, at de skulle spare på kræfterne til juleaften. Drivkraften var overladt 
til forklædte spejdere fra gruppen Normannerne, der har hjemme i hytten 
på hjørnet af Tingvej og Sundholmsvej. Spejder-nisserne sparede ikke 

på kræfterne, de gjorde et godt forsøg på at få de mange fremmødte og 
forventningsfulde børn til at synge med på Søren Banjomus, på loftet sidder 
nissen og så videre. For at holde varmen fortsatte aktiveringsprocessen 
med spejder-sanglege. Dagen efter deltog normanner-nisserne i det store 
juleoptog på Amagerbrogade. Foto: Anne Lange, Amager Fotoklub.

Et tilfældigt møde mellem 
lederen fra SFO Valhalla og 
en leder af et indisk børne-
hjem har ført til aktiviteter 
med dybere mening

Af Terkel Spangsbo

I SFO’en Valhalla er det meste 
af november måned gået med 
indisk inspirerede aktiviteter, 
som er udspunget af Christine 

Ramsings, leder af SFO Val-
halla, tilfældige møde med en 
hollandsk kvinde, som drev et 
børnehjem i Indien. 

Kvinden var kommet til 
børnehjemmet som 29-årig 
og skulle være der som frivil-
lig i tre måneder. Hun er nu 41 
år og er der stadigvæk.

- Jeg har derfor taget orlov 

og tager afsted i syv uger i ja-
nuar og februar næste år, og 
fire medarbejdere slutter sig 
til senere, dog ”kun” med to 
ugers engagement hver, for-
tæller Christine Ramsing.

Også børnene i Valhalla ta-
ger del i samarbejdet og føl-
ger livet på det indiske børne-
hjem. De har arbejdet med en 
indisk kulturdag, har ”boet på 
Børnehjemmet Valhalla under 
indiske former” og de vil også  
fortsat følge livet via video 
i deres nye venskabsinstitu-
tion, som de har samlet penge 
ind til.

Grundet pladsmangel i 
denne udgave af Tårnby 

Bladet udskydes en længere 
beretning om Valhallas 
engagement til januar.

Fra valhalla til Indien

Valhalle-børn storproducerede 
smykker, som blev solgt på 
det indiske kulturmarked 
og var med til at skaffe 
næsten 40.000 kroner til 
børnehjemmet. Foto: Kurt 
Pedersen, Amager Fotoklub

Samlet afgør de forskellige 
afdelinger i Tårnby Komme 
omkring 300 forskellige 
borgersager hver eneste dag

Af Terkel Spangsbo

I den kommunale valgkamp i 
2017 var et af de tunge ord – 
en kommunal ombudsmand 
– en person som borgere 
kunne opsøge, hvis de følte 
sig forurettet i en sag. Samme 
person skulle af egen drift 
holde øje med diverse afgø-
relser og var der et mønster 
i sager, som borgere klagede 
over, skulle ombudsmanden 
kunne foreslå, at politikere/
embedsmænd skulle kigge på 
området.

Det er præcis den metode, 
Folketingets ombudsmand 
reagerer på.

Der blev også brugt ord 
som ”det hele sejler på Tårn-
by Rådhus”.

- Det er et udsagn, jeg på in-
gen måde kan genkende, men 

med så mange afgørelser i 
borgersager vil der være nog-
le afgørelser som indebærer 
en eller anden form for fejl, 
fortæller borgmester Allan S. 
Andersen.

1. januar begynder så – ikke 
en ombudsmand, slet ikke 
en mand – men en kvindelig 
borgerrådgiver som skal give 
”hjælp og støtte til borgere, 
brugere og erhvervsdrivende 
i forhold til sagsbehandlin-
ger”.

Varianter af ordet ”klage” 
går igen mange steder i bor-
gerrådgiverens jobbeskrivel-
se, men faktisk går opgaven 
i højere grad ud på at undgå, 
at en borger ser sig nødsaget 
til at klage, forklarer borgme-
steren.

Læs mere om borgerråd-
giver-funktionen og andre 
tiltag på Rådhuset/”i kom-

munen”. Side 3

300 afgørelser om dagen
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Lyset på Angolavej
Nu tændes alle julelysene igen på Angolavej. 

Dagligt er der strøm på lyskæder, istapper, dyr og andre 
kendte og nye lyseffekter i de fleste haver, indkørsler, gavle 
og tagrender.

Oplev hele processen i små indslag i TV2 Lorry, som vil 
blive vist over 3 dage, som små indblink i beboernes arbejde 
med at stable lysfesten på benene.

Se dog denne julekalender
Normalt har vi ikke anbefalinger om tv-udsendelser, men 
når Sveriges TV’s pragteksemplar af en rørende julekalen-
der sendes på dansk tv, gøres en undtagelse.

Se Selmas Saga på DR Ramasjang.
Selmas Saga er en svensk julekalender fra 2016, som er en 

rigtig klassisk julesaga med masser af sne, magi og eventyr 
for de mindste. Den otteårige Selma og hendes familie kan 
ikke betale huslejen, og de trues derfor med udsmidning, og 
så lige op til den søde juletid. 

Heldigvis er Selma en pige med ben i næsen, og da hun 
ved et tilfælde møder den lettere forrykte videnskabsmand 
Efraim von Trippelhatt, får hun fornyet håb. Efraim påstår 
nemlig, at han kan finde vejen til Julemandens rige. Det uma-
ge par begiver sig derfor ud på en lang og begivenhedsrig rej-
se i von Trippelhatts luftskib – for Selma har et helt specielt 
ønske til julemanden.

Lokal mand i spidsen for Rema
Når REMA 1000 Kongelundsvej 364 torsdag 6. december 
klokken 8.00 åbner dørene er det med 46-årige købmand Al-
lan Christensen i spidsen samt hans hustru Joan, der kommer 
fra en stilling som børnehaveleder på Smyrnavej og 35 med-
arbejdere.

Allan Christensen er en erfaren REMA 1000-købmand.
 - Jeg bor selv i Tårnby, så selvom jeg har nydt de sidste 

12 år som REMA 1000-købmand i først Hvidovre og senest på 
Islands Brygge, er det noget helt særligt at arbejde i sin egen 
’baghave’. Det har længe været en drøm at drive en butik i mit 
lokalområde, hvor jeg kan få lov til at sætte mit personlige 
og lokale præg på butikken, siger købmand Allan Christensen. 

 Den nye REMA 1000-butik vil på Kongelundsvej 364 få sel-
skab af Vestamager Centerets Apotek, der flytter adresse og 
vil bo i samme bygning. 

Adressen på Kongelundsvej har tidligere været hjem for 
Bygma, men de sidste par år har grunden stået tom.

Grænsekontrol fortsætter til februar
Torsdag besluttede den svenske overgangsregering at fort-
sætte den indre grænsekontrol med tre måneder yderligere 
til og med 11. februar 2019. Ifølge en pressemeddelelse ba-
seres beslutningen på, at der fortsat er en trussel mod den 
almene fred og den indre sikkerhed i Sverige.

Kort til jul
ORDET KORT HAR flere betydninger. Det kan 
handle om en distance. Der kan være kort til 
noget, man kan være kort for hovedet. Man 
kan spille – jo man kan! Helt fysisk kan man 
bladre i Holmblads salmebog og lægge ka-
bale eller lære børnebørnene at spille Kasino 
for derefter at få tæv, hver gang man spiller. 
Væk med computeren/telefonen og sidde 
overfor hinanden og spille kort. En uddøende 
disciplin. Trist.

KORT TIL JUL OG JULEKORT. Samme dag i 
november, hvor børnebørnene invaderede 
med deres krævende og pragtfulde samvær, 
gjorde avisen opmærksom på, at der nu var 
præcis 48 dage til jul eller hvad der svarer 
til to gange julekalender. Ergo måtte vi købe 
en nedtællingskalender, altså en af de ka-
lendere med noget sødt i hvert rum, pakket i 
sommerhede på Herstedvester Fængsel, som 
beskæftigelse og lønarbejde for indsatte, 
hvis målebånd var kilometer langt. (Der er vel 
stadig nogen, som husker det målebånd, som 
vi begyndte at klippe i stykker bid for bid, da 
der var lidt over tre måneder tilbage af mili-
tærtjenesten).

KALENDEREN VAR SÅDAN set helt almindelig, 
den skulle bare åbnes bagfra inden den rigtig 
kalender – også med slik til hver dag – skulle i 
brug, den der angiver den årlige deadline for 
stress og jag og som også angiver perioden, 
hvor diverse julerelaterede opgaver/ritua-
ler skal gennemføres. Herunder skrivning af 
julekort. Send juleposten i god tid, hed det. 
Jeg sendte engang julekort i august, så var 
det overstået i god tid. At det har udviklet sig 
til at være en nødvendighed, kunne man ikke 
ane. Dengang var det en spøg, det er det ikke 
mere.

EN ANDEN GANG sendte jeg postalt besked 
til venner og bekendte, at jeg desværre ikke 
havde tid til at sende julekort det år og at det 
godt måtte ses som en protest mod høj porto 
– det var stadig under en krone for ”under 20 
gram”.

I MANGE ÅR ELSKEDE jeg julekort, ja julepost i 
al almindelighed. Jeg var ansat i omdelingen 
i Post og Telegrafvæsenet og det var en fest 
med masser af overarbejde for lavtlønnede 
postbude. Vi lejede lagerhal hos Superfos 
Glasuld for at have plads til alle pakkerne og 
ekstrafolk slæbte sække op til sortering, in-
den de velklædte cykelbude drog afsted både 
i sne og slud kom posten ud. Det var danne-
brog flot, når de røde bude stred sig fra Ama-
ger Landevej til Vestamager i fygesne. Det så 
helt postkort-agtigt ud. Hvid forjul inden det 
blev smat, sjap og søle.

JEG HAR DET SKIDT i dag med julekort. Jeg el-
sker selv at få de små og længere beretninger. 
I dag er det ofte et livstegn – det har noget 
med alderen at gøre, tror jeg. Men får jeg selv 
sendt julekort/julehilsener. Nej, men intentio-

ner har jeg stadig. Jeg har også jævnligt dårlig 
samvittighed, jo det har jeg, over ikke at have 
fået sendt en hilsen og tak for hilsener, besøg 
og gaver fra min seneste runde fødselsdag. 
Nu vil det næsten være flovt, svarer mit indre, 
når samvittigheden popper op til overfladen. 
Men man (læs jeg) kunne jo slå de to opgaver 
sammen og sende både en tak og et glædelig 
jul selvom takken vil være halvandet år gam-
melt og kan jeg finde adresserne? 

DET KUNNE MÅSKE klares via mail? Jeg er-
kender, at det håndskrevne er meget mere 
personligt, men det nærmer sig chikane, hvis 
modtagerne skulle dechifrere min håndskrift. 
Jeg har selv svært ved at tyde min håndskrift 
24 timer efter, jeg har griflet noget ned. 

ENTEN FINDER JEG EN løsning, mens lågerne 
på de rigtige låger på julekalenderen knappes 
af. Eller også bliver det igen en sort samvittig-
heds jul, når PostNord indfinder sig med post 
til mig og familien, men det er jo slet ikke sik-
kert, at de gør det, alle kan jo undskylde sig 
med, at når det ikke er regn og slud, kommer 
posten ikke ud.

KORT ER OGSÅ noget man – noget gammel-
dags – kigger på, når man vil væk eller hen 
til noget andet. Her må jeg indrømme min 
glæde over et stykke elektronik, min gps, da 
jeg og familie tumlede rundt i byen Oslo. Her 
har man trods en noget mere robust under-
grund end københavnerkalken gennemhullet 
kælderetagen med tunneller i et omfang, som 
man ville drømme om, rutsjebanen i Tivoli 
havde, dengang man (læs jeg) fantaserede 
om at sidde med en kæreste og smugkysse i 
mørket. Jeg har senere tænkt på, at der nok 
var røget et tandsæt, om man (jeg) havde for-
søgt sig med mund til mund-metoden.

HAR DU I ØVRIGT TÆNKT på at mund til mund 
metoden ofte anbefales, når mennesker ver-
balt vil giver en besked?

MEN VI KOM BÅDE rette sted hen og hjem 
igen ved hjælp af Global Position System – 
altså elektronik. Det gav også et praj om, hvor 
godt jeg faktisk kender min egen by – og det 
er ikke begrænset til Tårnby, men til Køben-
havn. Det vil jeg kort og godt bekende. 

HVORDAN KOMMER MAN/jeg dog ud af disse 
vrøvlerier? Her kommer jeg til kort.

Glædelig jul og godt nytår 
ønskes fra den gamle redaktør, 

som godt kan garantere,
 at budskabet også afsendes 

på de mange frivillige 
medarbejderes vegne.

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

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

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

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

REDAKTION:
Tårnby Bladet skrives, redigeres 

og layoutes af medlemmer af 
Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo, dj. 
(ansv. redaktør). Birgitte Bark-
holt, Mona Gjedved, Ole Gjedved 
(foto), Anne Palm Henriksen, 
redaktionsmedarbejder.
ANNONCESALG: Redaktionen og 
Mogens Knoblauch 4010 2051 - 
mail eller ring.

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

TRYK: Provins-Trykkeriet

DISTRIBUTION: Forbruger Kon-
takt. 
Udebliver Tårnby Bladet kontakt 
venligst Forbruger Kontakt tlf. 43 
43 99 00 man.-tors. 8.30-16, fre 
8.30-15.30 eller email diskva-
litetost@fk.dk hurtigst muligt 
efter udeblivelse af blad.

DENNE UDGAVE OMDELES  
fredag 30. november.

*OBS FØRSTKOMMENDE UD-
GAVE  herefter er januar, der 
udkommer fredag 4. januar, 
deadline fredag 28. dec. 2018. 

Annonce-deadline fredag 28. 
dec. 2018 - men ring, hvis man er 
senere på den.

UDGIVELSESDATOER i 2019 
Februar udkommer fredag 25. 
jan., deadline mandag 21. jan. 
Annonce-deadline fredag 18. jan. 
Marts udkommer fredag 22. feb., 
deadline mandag 18. feb. Annon-
ce-deadline fredag 15. feb.
April udkommer fredag 29. 
marts, deadline mandag 25. 
marts. Annonce-deadline fredag 
22. marts
Maj* udkommer fredag 26. april, 

deadline onsdag 17. april***. 
Annonce-deadline onsdag 17. 
april***
Juni udkommer fredag 24. maj*, 
deadline lørdag 18. maj **. An-
nonce-deadline torsdag 16. maj
* Ændringer i forhold til det 
normale 

Deadline er absolut med mindre 
andet er aftalt. 

GENGIVELSE af Tårnby Bladets 
tekst, foto og annoncer er ikke 
tilladt uden skriftlig tilladelse 
fra redaktøren.
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Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Forkæl en du holder af med en gaveæske fra Avene

Lactocare DAILY med zink
Lactocare DAILY med zink er et kosttilskud, der indholder et dagligt tilskud af 8 milliarder mælkesy-
rebakterier og 1,5 mg zink pr. kapsel.

Zink bidrager til en normal omsætning af kulhy-
drater, proteiner og fedt og til et normalt syre-
base-stofskifte.
Lactocare DAILY med zink er sammensat af 8 
forskellige mælkesyrebakteriestammer.
Mælkesyrebakterier findes i mange levnedsmid-
ler som yoghurt og ost og mælkesyrebakterier 
er også naturligt til stede i vores egen mave-
tarmkanal.         Pris 149,95.-

i say: oppustet er et medicinsk udstyr til oppustethed
i say: oppustet er baseret på Simeticon til behandling og forebyggelse 
af symptomer der skyldes luft i fordøjelseskanalen i forbindelse med 
irritabel tyktarm (IBS).
Simeticon virker ved at nedsætte overfladespændingen på luftbobler i mavetarmkanalen. 
Herved samles de små bobler til større bobler. De større bobler passerer lettere igennem tarmsystemet. Dermed lindres smerten og følelsen 
af oppustethed.
i say: oppustet kan anvendes til voksne og børn fra 6 år.

Anvendelse:
Børn fra 6-14 år: 1-3 kapsler om dagen
Børn over 14 år samt voksne: 1-6 kapsler om dagen
Tag kapslerne med et glas vand under/efter et måltid eller før sengetid. 
Kapslerne bør ikke anvendes kontinuerligt i mere end 30 dage 

Pris før 109,00.-  NU 98,10 .-

Priserne gælder fra mandag 26. nov. 2018 til og med fredag 30. dec.2018 

Har du behov for råd og vejledning til god mundhygiejne?
Vi får besøg af en konsulent fra SB12 som står klar til at 
hjælpe. 
Så kig forbi et af vores apoteker. 

Kastrup apotek d. 7 december kl. 13.00 - 14.30.
Dragør apotek d. 7 december kl. 15.00 - 16.30
Enghave apotek d. 13 december kl. 14.00 - 16.00

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret

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

Gaveæsken indeholder 50 ml Avène Cold Cream Hand Cream og 4 
gram Avène Cold Cream Lip Balm.

Avène Cold Cream håndcreme med coldcreme plejer, genopbygger 
og beskytter tør og revnet hud.
Håndcremen virker helende.
Cremen er ikke fedtende og absorberes hurtigt af huden.

Læbepomaden har plejende og genopbyggende egenskaber, og er 
velegnet til tørre og sprukne læber.  Læbepomaden har en behagelig 
og blød konsistens med langtidsvirkende effekt.
Den kan anvendes under læbestift.                                 Pris 114,50.-

Borgernes nye hjælper
Den kommende borgerrådgiver skal 
fungere uafhængigt af politikere og 
administration, men dog aflægge to 
årlige beretninger til Kommunalbe-
styrelsen

Af Terkel Spangsbo

- Det er en vigtig pointe, at den kom-
mende borgerrådgiver kan møde bor-
gerne alle steder. Det kan være på 
biblioteket eller andre steder, forkla-
rer borgmester Allan S. Andersen.

Men det er i de fleste sager op til 
borgeren selv at henvende sig til den 
kvindelige borgerrådgiver, som tiltræ-
der 1. januar 2019.

Hun kan vejlede borgeren om ve-
jen gennem klagesystemer, behandle 
klager fra borgerne om sagsgangen 
og foreslå praktiske opgaveløsninger. 
Det er samtidig værd at hæfte sig ved, 
hvad borgerrådgiven ikke kan.

Hun har ikke kompetence til at 
blande sig i Kommunens serviceni-
veau, sager som andre instanser tager 
sig af*. Hun kan heller ikke blande sig 
i afgørelser eller kræve dem ændret, 
men kun rådgive og hjælpe borgerne 
ved at henvise til den klageinstans, 
som har kompetencen på et givent 
område.

Tager fat på klagebunken

Det er som skrevet borgeren selv, der 
skal henvende sig – ”og vi kommer til 
at annoncere funktionen for borger-
ne”, siger Allan S. Andersen. Umiddel-
bart må sagerne ikke være ældre end 
et år, men i særlige tilfælde kan bor-
gerrådgiveren tage ældre sager op.

- Det er meningen, at rådgiveren 
skal være med til at få taget sager i 
opløbet, altså inden samtalen mellem 
Kommunen og borgeren går helt i hår-
knude, siger borgmesteren.

Allan Andersen fortæller, at mere 
end 25 andre kommuner har indret-
tet sig med en borgerrådgiver, men at 
enkelte har stoppet ordningen, da der 
ikke var sager nok.

- Der vil jo være en pukkel af sager, 
men i bund og grund kan man tænke 
sig, at borgerrådgiveren afskaffer sig 
selv, når dels de eksisterende sager 
bliver afsluttet og hvis vi undgår flere 

klager i fremtiden, selvom der, med 
det antal sager vi afgør løbende (fami-
lieafdelingen har over 10.000 sager 
om året), nok altid vil være tilfælde, 
hvor vi ikke bruger de rigtige para-
graffer.

Bedre samarbejde

Sideløbende med de daglige aktivite-
ter arbejder forvaltningerne indbydes 
på at gøre samarbejdet bedre.

- Vi har udmærkede forvaltninger, 
men der er tilfælde, hvor en borger 
har mere komplekse problemer, som 
behandles i flere forvaltninger, siger 
Allan Andersen.

Han peger på, at det kan være til-
fælde, hvor en borger har en sag i fa-
milieafdelingen og samtidig i beskæf-
tigelsesforvaltningen.

- Det skal vi blive bedre til at klare 
med det vi kalder en Helhedsoriente-
ret sagsbehandling.

Når en borger eller en familie 
henvender sig, bliver det den første 
sagbehandler, borgeren møder, som 
bliver tovholder og koordinerer sam-
arbejdet mellem forvaltningerne og 
ikke borgeren, som i bogstaveligste 
forstand skal gå fra kontor til kontor.

Såvel ledelsen og personalet arbej-
der sammen på at fjerne forhindringer 
og gøre det lettere for borgeren, som 
jo kan være ligeglad med, hvem der 
fikser et problem, bare det løser sig.

- Der kan dog være lovgivning, som 
arbejder imod helhedsorienteret 
sagsbehandling.

- Der er tilfælde, hvor lovgivningen 
ikke tillader udveksling af personlige 
oplysninger mellem to forvaltning, 
fortæller Allan Andersen.

En arbejdsgruppe skal løbende ar-
bejde med at løse de praktiske og gor-
diske knuder, som vil opstå og samti-
dig komme med løsningsforslag.

* Eksempelvis Ankestyrelsen, Plan-
klagenævnet, Det Kommunale Tilsyn, 
Folketingets Ombudsmand eller dom-
stolene ligesom sager, hvor uafhæn-
gige nævn som Beboerklagenævn, 
Huslejenævn har kompetencen.

Denne udgave af Tårnby Bladet er, hvad man kalder en presset udgave,  så 
rigtig mange gode historier må stå over til januar-udgaven. Men der er 

alligevel mange dejlige informationer på disse 56 sider, god læsning og på 
gensyn 4. januar 2019
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NYTÅRSCATERING
Afhentning mandag 31. december  

mellem kl. 12 -16
 

NEMT – BEKVEMT – DELIKAT

3-RETTERS NYTÅRSMENU 
inkl. hjemmebagt brød og smør

KUN 285,-
Hummerbisque

Jomfruhummerhaler – Friske Urter

Oksemørbrad
Hokkaidopuré – Honningglaserede Vinterrødder – Pommes 

Anna – Portvinssauce – Jordskokkechips

Fransk Chokoladetærte
Nougatmousse – Syltede Hasselnødder – Appelsincoulis

 

TILVALG  PR. 
PERSON:

Mellemret: 55,-
Laksetatar – Sprød Salat – 

Rogncreme - Rugbrødschips
Kransekage: 30,-

DEN FULDE PAKKE
Skal der være fest – Så lad der være fest!

Køb hele pakken til kun:

350,- pr. person

BESTILLINGSFRIST DEN 28. DECEMBER

Bestilling via mail på: info@kastrupstrandpark.dk eller på telefon: 32 51 74 75

Ved afhentning medfølger en grundig vejledning til fremgangsmåde af 
tilberedning og forslag til anretning

Kastrup Strandpark 1 – 2770, Kastrup – www.kastrupstrandpark.dk – 
facebook.com/kastrupstrandpark

Ingen buffét på lørdag
Ved en menneskelig fejl bringer vi på side 24 en annonce vedr. julebuffét 
på Hotel Clarion med oplysningen om, at julebuffétten også finder sted på 
lørdage - det gør den ikke.

Tårnby Bladet beklager fejlen, som først blev opdaget, da midtersektionen 
var trykt. Nok holder Hotel Clarion af traditioner, men har altså ændret dem 
lidt i år.

DET ER LET AT SE, at her kan man ikke se alle de glade foreningsprismodtagere, 
der blev hyldet på Tårnby Rådhus i november i år. Derfor er også artikel og de 
gode billeder udskudt til januar-udgaven af Tårmny Bladet.

Det er dog ingen hemmelighed, at modtagere af årets Foreningspris var Ama-
ger Folkedansere, hvis formand, Lotte Youden, sidder til venstre for modtageren 
af Årets Foreningsleder-pris Anne-Grethe Kragerup fra Ældre Sagen.
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KOMMUNALBESTYRELSEN STÅR SAMLET 
BAG BUDGETTET FOR 2019
SAMARBEJDE OM BUDGET
Budgettet for 2019, vedtaget den 25. september 2018, er således resultatet 
af et bredt budgetforlig - eller aftale, som alle 19 kommunalbestyrelsesmed-
lemmer står bag.
Budgettet balancerer med godt 3,3 mia. kr.

UDVIDELSER - MEN UÆNDREDE SKATTER
Der er tale om et budget med et højt anlægsniveau. 

Der er også afsat ekstra millioner til ældreområdet samt børne- og voksen-
handicapområdet. 

Beskæftigelsesområdet er ligeledes blevet tilført ressourcer. Desuden er der 
oprettet en borgerrådgiverfunktion.

Samtidig hermed er personskatteudskrivningen holdt uændret på 23,1 %. 
Derved er det kun Frederiksberg, Gentofte og Rudersdal, der har lavere per-
sonskat end Tårnby Kommune. 

Landsgennemsnittet er 24,9 %. Øvrige skatter - herunder dækningsafgift og 
grundskyld - holdes også uændrede.

DEN LØBENDE DRIFT

Over halvdelen af driftsudgifterne går til det sociale område, og mere end en 
femtedel anvendes til skoleområdet og kultur.

ANLÆG

Udover den nye svømmehal er der afsat rigtig mange penge til renovering 
- blandt andet 13,6 mill. kr. specifikt til skolerenovering og modernisering i 
2019 og i alt 76,4 millioner kr. over de næste fire år.

FINANSIERING 

Her er skatteindtægter langt den største post med små 2,2 mia. kr., mens 
nettoindtægter fra tilskud- og udligning udgør 561,3 mill. kr. Driftsindtæg-
terne inkl. refusion bidrager med 492,9 mill. kr.

HAR DU FÅET LYST TIL AT VIDE MERE?...
...så er budgettet og en budgetberetning ultimo november 2018 tilgængelige 
fra kommunens hjemmeside www.taarnby.dk, der i forvejen rummer mange 
andre relevante informationer.
Desuden er der mulighed for at gennemse det officielle budgetmateriale på 
kommunens biblioteker.

TÅRNBY KOMMUNALBESTYRELSE

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY  
KOMMUNE

BUDGET 2019

Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v.  

1.745,9 mill. kr.  
56 %

Sundhedsområdet 
239,2 mill. kr.  

7 %

Undervisning og kultur 
649,3 mill. kr.  

21 %

Fællesudgifter og 
administration m.v. 

337,7 mill. kr.  
11 %

Byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger  

92,0 mill. kr.  
3 %

Transport og 
infrastruktur  
66,0 mill. kr.  

2 %

Tilskud og udligning 
561,3 mill. kr. 

17%

Indtægter og 
refusion 

492,9 mill. kr. 
15%

Skatter 
2.150,2 mill. kr. 

66 %

Renter 
10,1 mill. kr. 

<1 %

Kassetræk 
53,7 mill. kr. 

2 %

Transport og 
infrastruktur  
11,5 mill. kr.  

9 %

Byudvikling, bolig og  
miljøforanstaltninger 

19,6 mill. kr.  
16 %

Sociale opgaver og  
beskæftigelse m.v. 

1,6 mill. kr.  
1 %

Undervisning 
og kultur 

94,2 mill. kr.  
74 %
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Gaven til dig selv
- eller en du holder af

 Glædelig jul

Før 799,95  
NU KUN 499,95

2 farver: Dåbyr, Sort

Jensen Jeans / 
fløjls bukser

TILBUD KUN 
299,95

2 par 500,-

Ny kjole til julen
Som foto 699,95 

stort udvalg
- OS MED TØJET OG DE SØDESTE KUNDER

Flot T-shirt
Før 349,95  NU KUN 199,95
4 farver. Rød, Sort, Lilla, Blækblå

Klinikken har åbent for konsultation hver

Tidsbestilling på 88 775 775

Kastrupvej 243 • 2770 Kastrup
info@hjørnegårdens.dk • www.hjoernegaardens.dk

Obs: Lukket mandag 31.12.2018

Glædelig jul og godt Nytår
Jul og Nytår står for døren og vi, i Hjørnegårdens Dyreklinik, vil gerne takke alle vores 
klienter for det år, som snart er gået.

Det er en fornøjelse, at få lov til at hjælpe alle jeres dejlige dyr.

2018 har været et spændende år. 

Hjørnegårdens Dyreklinik er blevet en selvstændig klinik, vi har udvidet vores åbnings-
tider og har budt nye ansigter velkommen.

Som noget nyt har vi desuden indført “månedens fokusemne”. Du kan følge med på 
vores hjemmeside www.hjoernegaardens.dk, hvor du også kan læse mere om klinikken 
eller du kan følge os på Facebook.

Klinikken tilbyder en bred vifte af behandlinger og operationer - også indenfor ortopædi 
og tandbehandling. 

Desuden har klinikken eget laboratorium, røntgen og ultralydsscanner så der hurtigt 
kan stilles en diagnose og en behandling igangsættes. Desto før en behandling sættes i 
gang, desto bedre for dyret.

Vi glæder os til at se jer i 2019 

mandag-torsdag  7.30-19.00

fredag   7.30-17.00

lørdag   9.30-14.00

En hyggelig aften i 3F, hvor borgme-
ster Allan S. Andersen fortalte om 
sin første tid som borgmester

Af Mona Gjedved 
Foto: Ole Gjedved

Der havde været mange ting, der skul-
le klares. Dertil travlt med de mange 
besøg på alle institutionerne samt 
diverse møder, hvor der ofte var lidt 
godt til maven. Så summa summarum 
har vi nu fået lidt mere af vores borg-
mester. 

Allan S. Andersen er glad for sit job. 
Det er spændende, men også lidt en-
somt.

Der er koldt på toppen, som han 

sagde, men der er en fantastisk udsigt!
Spørgelysten var stor fra de godt 50 

fremmødte, og Allan S. Andersen sva-
rede velvilligt på alle spørgsmål.

Inden borgmesteren fik ordet, hav-
de 3Fs dygtige køkkendamer lavet og 
anrettet lækker, mør kalvesteg med 
flødekartofler og dejlig grønkålssalat. 
Hertil et glas vin, en øl eller en vand. 
Men ikke nok med det! 

Til kaffen var der tre slags kager.
 
En god begyndelse på en fin aften, 

selv om vores borgmester klagede lidt 
over, at han igen var nødt til at indtage 
den dejlige mad.

Den første tid
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VESTAMAGER CENTRET, UGANDAVEJ 111, 2770 KASTRUP • TELEFON: 30 12 69 90

Rensdyr 
både som rangle,

sutteklud eller bamse

Julesæk
med navn
vælg blandt flere motiver

Nissehue
med navn

Vi er i julestemning!

...og mange andre gode
idéer til julen hos:

Opbakning fra Overlægegruppen til 
Regionsrådet

Overlægegruppen ved Amagerho-
spital vil hermed udtrykke vores 
støtte til regionsrådets udmelding 
om ikke at foretage ændringer i sy-
gehusstrukturen før de kommende 
akutsygehuse står fuldt funktions-
dygtige.

Der har den seneste tid i Berlingske 
Tidende været en polemik med pro-
testbreve og dramatiske udmeldinger 
om risiko for fatale forløb pga af regi-
onsrådets beslutning.

Vi finder polemikken fagligt ube-
grundet og publiceringsmåden uhen-
sigtsmæssig, da den kun vil skabe 
utryghed hos borgerne.

Ved gennemgang af foreliggende 
statistik og data finder vi intet belæg 
for at akutbehandlingen af borgere 
på Amager hospital på nogen måde 
er ringere end ved de øvrige hospita-
ler. Samtidig er regionens visitation 
af akut kritisk syge patienter og det 
præhospitale beredskab optimeret de 
seneste år, hvilket sikrer en ensartet 
behandling af de kritisk syge patien-
ter, fejlvisitation er sjældent forekom-
men.

Normalt laster vi fra lægeside poli-
tikerne og administrationerne for, at 
de foretager uovervejede ændringer 
før de fysiske lokaliteter er færdige, 
hvilket tidligere har ført til uheldige 
forløb for borgere og personale.

Den aktuelle kritik fra lægeside kan 
derfor undre.

Overlægegruppen på Amager ho-
spital er helt trygge ved den nuvæ-
rende organisation og kvaliteten af 

patientbehandlingen.
Med regionsrådets beslutning kan 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger im-
plementeres under rolige velordnede 
forhold, hvilket må betegnes som ret-
tidig omhu.

Overlægegruppen, Medicinsk 
afdeling, Amager hospital

Kraftigt beskåret (red.). Hele det åbne 
brev kan læses på Tårnby Bladets 
hjemmeside www.taarnbybladet.dk 
som side 57 i netudgaven af avisen

Vi har modtaget:

Åbent brev til Regionsrådet

Seneste nyt om 
Akutklinikken
For 10 dage siden besluttede et 
stort flertal i Regionsrådet, ifølge 
Erik Gregersen (S), at bevare Akut-
klinikkerne og de tilhørende senge-
pladser
Læger på Herlev/Gentofte og Sund-
hedsstyrelsen havde anbefalet luk-
ning, mens overlægerne på Amager 
Hospital anbefalede, at Amagers funk-
tioner fortsatte uforandret, i hvert fald 
indtil videre. 

Også formanden for PLO i Køben-
havn (Praktiserende Lægers Organisa-
tion) havde i et brev til Regionsrådet 
anbefalet, at Amager stadig har en 
Akutklinik og sengepladser. 

Budget med penge til akutområdet

Et bredt flertal i Region Hovedstaden, 
bestående af Socialdemokratiet, Ven-
stre, Radikale Venstre, SF, Alternativet 
og Liberal Alliance, indgik tilbage i 
september en aftale om budgettet for 
2019.  

Blandt initiativerne var mere perso-
nale til akutområdet på hospitalerne 
– og flere penge til forbedringer af 
Sundhedsplatformen.

De seks forligspartier var enige om 
at sende 46,3 mio. kroner årligt til 
akutområdet på hospitalerne.

bbark

Akutklinikken på Amager Hospital. Foto Ole Gjedved.
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Fortsættes næste side ...
Fortsættes næste spalte ...

Fortsat fra forrige spalte ...

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 11.12.2018, kl. 
18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 
Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside:  
www.taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2019
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2019 afholdes i møde-
salen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 29.1., 
26.2., 26.3., 30.4., 28.5., 18.6., 27.8., 24.9., 29.10., 26.11. og den 
17.12.2019 

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY INFORMERER
Få appetit på livet og næring til nye venskaber med Tårnbys 
spisevenner 
SundhedsCenter Tårnby har etableret spisevenner i samarbejde 
med Ældre Sagen. En spiseven er en form for besøgsven, som du 
har mulighed for at invitere til middag. En spisevært er 65+, bor i 
Tårnby og savner indimellem mere selskab. Du får din spiseven på 
besøg en gang om ugen til hyggeligt samvær og Galsgaardkøkkenet 
leverer maden. Er du interesseret i spændende livsfortællinger over 
middagsbordet, og ønsker du samtidig at glæde et andet menneske 
med dit selskab, er du måske vores nye spiseven. 
Ønsker du at få en spiseven på besøg – eller vil du være spiseven 
skal du blot kontakte: 
Ældre Sagen tirsdage kl. 12.00 – 13.00 på tlf.: 2170 0516 eller 
Naomi Gurfinkiel, Frivillighedskoordinator på ngu.sc.as@taarnby.
dk eller på tlf. 3076 0525.

SPADSER UD I LIVET – OG IND I NYE 
VENSKABER MED TÅRNBYS GÅVENNER
Ønsker du at glæde et andet menneske med dit selskab og få gået 
en dejlig tur hver uge, er du måske vores nye gåven. Det kan også 
være du ønsker at få en gåven, som du kan mødes med en gang 
om ugen til en hyggelig gåtur. Du behøver ikke være i god form for at 
være gåven eller for at få en gåven - I kan blot gå en lille tur.                                                               
En gåven er en form for besøgsven og initiativet er et samarbejde 
mellem SundhedsCenter Tårnby og Ældre Sagen.
For yderligere information kan du kontakte Ældre Sagen tirsdage kl. 
12.00 – 13.00 på tlf.: 2170 0516 eller Naomi Gurfinkiel, Frivilligheds-
koordinator på ngu.sc.as@taarnby.dk eller på tlf. 3076 0525.

ER DU GRAVID?
Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i SundhedsCenter 
Tårnby.
Vi afholder foredraget på følgende dage i 2018 fra kl. 15.00-16.30:

• 11. december
Foredraget foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th., 
2770 Kastrup.
Tilmelding er ikke nødvendig.

ØNSKER DU HOLDE OP MED AT RYGE?
Vidste du: At der er 5 gange større chance for at blive røgfri ved 
hjælp af rådgivning og rygestopmedicin.
Den bedste måde at blive røgfri er ved hjælp af rådgivning og ryge-
stopmedicin. Prøv vores rygestopforløb i grupper på 6 uger på Sund-
hedsCenter Tårnby. På forløbet får I råd og vejledning, blandt andet 
om korrekt brug af nikotinerstatning, samt støtter hinanden gennem 
den første røgfrie periode. Hvis du ryger mere end 15 cigaretter om 
dagen, kan du få tilskud til receptpligtig rygestopmedicin eller nikoti-
nerstatningspræparater. 
Tid og dato:
Tirsdag 15. jan.     kl. 14.30 -16.30 
Tirsdag  22. jan.    kl. 14.30 -16.30 
Tirsdag  29. jan.    kl. 14.30 -16.30 
Tirsdag  05. feb.    kl. 14.30 -16.30 
Tirsdag  12. feb.    kl. 14.30 -16.30 
Tirsdag  26. feb.    kl. 14.30 -16.30
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4 1.th, 2770 Kastrup.
Tilmelding og pris
Forløbet er gratis – og du tilmelder dig ved enten at ringe til Stoplinien på 
tlf.: 8031 3131 eller til Sundhedskonsulent Line Fjord på tlf.: 2119 0871

ÅRETS JULEHÆFTE ER PÅ GADEN 
I hæftet finder du en bred vifte af hyggelige julearrangementer i Tårn-
by, som du kan nyde i november og december måned. 
Der afholdes julearrangementer for enhver smag. Du kan blandt 
andet besøge fine julemarkeder eller se juleshow med mange nis-
ser på is. Børn og ældre kan bage sammen eller de kan mødes til 
et af byens luciaoptog. I kirkerne kan du høre koncerter eller spise 
julemiddag. Plejehjemmene inviterer indenfor til hyggelige julerier og 
på naturcenteret kan du lave juledekorationer og snitte julegaver. I 
pensionisthusene kan du være kreativ, 
spille banko og hygge dig med gløgg og 
æbleskiver. På bibliotekerne kan du lave 
fine juleting og høre julehistorier. 
Glem ikke, at der er mennesker, der behø-
ver en at følges med for at få del i hjerter-
nes fest og de mange dejlige oplevelser. 
Så tag gerne en nabo eller ven under 
armen, når du begiver dig ud i Tårnbys 
dejlige julelandskab. 
Du kan bl.a. finde hæftet i Sundhedshuset, 
på rådhuset, på bibliotekerne, i forenings-
centret, i kirkerne, i pensionisthusene, på 
caféer og i butikscentre.

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

Solgården er et mødested for friske, raske folkepensionister og deres 
ægtefælle/samleverske, bosiddende i Tårnby Kommune. 
(OBS! udvidet for borgere fra 62 år og opefter i en prøveperiode indtil 
august 2019)
Vi er et hus hvor du kan komme og gå, som du har lyst. 

TÅRNBY KOMMUNE

DIGITAL SELVBETJENING
Skal du fx flytte, giftes, søge boligsikring, have pas 
eller andet, så er der på www.taarnby.dk og på 
www.borger.dk en lang række muligheder for digi-
tal selvbetjening døgnet rundt. Løsningerne sikrer 
en hurtig, nem og sikker betjening. 
Du kan også benytte BorgerApp, som virker til både iPad /iPhone / 
Android / Windows Phone. BorgerApp indeholder en lang række af 
kommunens selvbetjeningsløsninger. 
På www.taarnby.dk er der udover muligheder for selvbetjening også 
en stor mængde information om kommunens tilbud, vores mange 
institutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle nyheder. 
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Fortsat fra forrige side ...
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i special-
arrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore mange 
faste aktiviteter, tage med på udflugter og rejser, og meget, meget 
mere.
Åbningstider for centeret for aktiviteter: 
Mandag - fredag kl. 10.00 - 16.30 
30. november  -  2. december 
Juletur til Ærø. 
Torsdag 6. december kl. 10.30 på 2. sal
Vi syr Hjertepuder til hospitaler - AFLYST
Fredag 7. december kl. 12.15  -  15.30
Julefrokost i Solgården (billetter sælges i caféen)
Torsdag 13. december kl. 13.00  -  15.00
Temadag: Pia viser Water Marbeling
Fredag 14. december kl. 13.30  -  15.30
Caféeftermiddag: Med julehygge, gløgg og æbleskiver - 
Kastrupløverne spiller.
Mandag 17. december kl. 13.15  -  15.45
JULEBANKO spil med flotte gevinster og ekstraspil.
Tirsdag 18. december kl.  11.00
Tur ud af huset ind til København.
Fredag 21. december 
Solgården holder lukket pga. status.

Ferielukket mellem jul og nytår: Vi åbner igen 2. januar 2019.

BORDINGHUS
Tårnby Kommunes Pensionisthus 
Klitrose Alle 30 
Tlf. 3250 7395
Åbningstider:
Mandag lukket  
(åbent for mad- og litteraturhold) 
Tirsdag kl. 14.00 - 17.00 Åbent hus 
Fredag kl. 14.00 - 17.00 Åbent hus (sidste fredag i måneden kl. 13) 
Lørdag  lukket  
Søndag  kl. 13.00 - 16.00 Åbent hus
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til ar-
rangementerne i Bordinghus. Er du interesseret i at se hvad der sker 
i huset og kunne tænke dig at høre nærmere, så kik indenfor tirsdag, 
fredag eller søndag til åbent hus til hyggeligt samvær. Der er mulighed 
for køb af kaffe og kage. Se også vores hjemmeside - www.bording-
hus.dk – for yderlig information.
For brugerne i huset er der adgang til pc’er og der er næste altid en, 
som kan give en hjælpende hånd, hvis man ikke selv kan betjene den.   

DECEMBER:
Søndag 2. december kl. 13.00 – Adventshygge
Adventskransen tændes og vi hygger med gløgg og 
æbleskiver. Pris kr. 15,00
Onsdag 5. december kl. 12.00 – Julefrokost 
Vi mødes på det tidligere Air Pub/ nu Globen, til fælles 
julefrokost. Der bliver serveret flæskesteg med tilbehør, 
citronfromage, kaffe & småkager. Pris kr.150,00 og billetter 
købes i Bordinghus senest 23.november.
Lørdag 8. december kl. 13.30 – Julekoncert med 
Telekoret
Kom og vær med til at synge julen ind sammen med 

dette dejlige kor. I pausen serveres der kaffe, småkager og 
juleknas. Pris kr. 30,00 og billetter købes i Bordinghus senest 
2.december.
Fredag 21. december kl. 12.00 – Fællesfrokost
Medbring din egen madpakke og nyd den i selskab med andre 
brugere.

Der vil også være tid til lidt fællessang.

Der vil være mulighed for køb af snaps, øl, sodavand, kaffe og 
kage. 

JANUAR 2019
Fredag 4. januar kl. 14.00 – Nytårskur
Bordinghus byder på champagne og kransekage.

Se vores hjemmeside - www.bordinghus.dk – for yderlig information

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

Julebanko i Pilehaven
Søndag 2. december kl. 13 - 16
Julehygge, 3 plader, kakao og julekage – 50 kr. tilmelding i 
Pilehaven 
Van Gogh og 100 klovner på Arken
Torsdag 6. december kl. 12 – 17.30 (ændret tid!)
Vi kører i private biler til kunstmuseet Arken. Beregn 25 kr. til 
chaufføren og 150 til entre. Tilmelding i Pilehaven.
Om engle og fabeldyr - Fredag 7. december kl. 14.15 -16 
Annette fortæller. Kaffe og brød – 15 kr. Tilmelding i Pilehaven
Pilehavens julefest - Søndag 16. december kl. 13.30 – 17                
Velkommen til en fantastisk julefest med frokost, risalamande, 
guf, juletræ, sang og musik. Julefesten afholdes i Laden, 
Nøragersminde centret/Kulturzonen. Billet á 150 kr. i Pilehaven.
Syng julesange med Pilehavekoret
Fredag 21. december kl. 10 – 13
Måske giver koret også en smagsprøve på deres koncert-
program. Der vil være julegløgg m.m. Alle er velkomne.
Lillejuleaftens risengrød, pakkeleg og eventyr - 
Søndag 23. december kl. 13 – 15        
Kanel og smørklat, saft og nisseøl. Medbring en lille pakke til 
max 20 kr. Højtlæsning af et af H.C. Andersens eventyr.
Fjolle gymnastik, frisk luft og flade håndmadder - 
Tirsdag 25. december kl. 12 – 15.30                 
Den helt rigtige opskrift på en god 1. juledag. Kl. 12-13 let gymnastik, kl. 
13-14 flade madder, kl. 14-15 Lille gåtur fra Pilehaven til naturskolen og 
retur. Mød bare op og deltag i det du har lyst til – det er gratis.

Huset holder lukket juleaften, onsdag 26., torsdag 27. 
og fredag 28. december samt tirsdag 1. januar
Hellig tre kongers frokost for fuld musik
Lørdag 5. januar kl. 13 -15
Dejligt smørrebrød, øl, trut og (horn)musik. Billet á 75 kr. senest 2.januar 

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste side ...

Fortsat fra forrige spalte ...

Fortsættes næste spalte ...
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TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

 PLYSSEN • UDSTILLING • DECEMBER
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET  

I TÅRNBY KOMMUNE... og foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk, 
samlere samt frivillige medarbejdere.

Fra lørdag 24. november udstiller:
• Johnny Van: Malerier og tegninger 
• Inge Helbo: Malerier og keramik

Stig Løvenkrands
Amager kunstner, udstiller et bredt udvalg af malerier og keramiske 
skulpturer.

Tårnby Stads- og Lokalarkiv udstiller et udvalg af skolefotografier fra 
1950-1970 fra kommunens forskellige skoler.
Ud over det, kan du på arkiv.dk se alle de skolefotos, som ikke er 
med på udstillingen.
Faste udstillinger:
•  Tårnby Kirke - Kastrup Kirke - Skelgårdskirken - Bryggergården 
•  Farvetegninger fra Kastrup og Øresundsparken v/Chr. Flint 
•  Fotos fra det gamle Amager v/Poul Broholm 
•  Amagerbanens historie 

•  Modeller af tre stationer v/Allan Meyer 
•  Mini stationsby 
•  Modeller af lokomotiver v/Allan Meyer 
•  Gerda Rasmussen: Souvenirskildpadder. 
•  Kurt Bierlie: Håndlavede militærfly i 1:100 
•  Kastrup Broforening  
•  Poul Broholm: Lufthavnens museum. Plancher. store og  
 små flyvemaskiner, mange effekter fra luftfartens historie. 
•  Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune:  
 Ombygningen af Bryggergården. 
•  Allan Meyer: Tømmerup-Saltholm-Kastrupgaard 
•  Barber Theodor von der Ahé: Kirke og mølle af gamle cigaræsker. 
•  Lillian Hein udstiller sin afdødes far Kaj Aa. Jørgensens samling  
 af håndlavet værktøj i miniformat. 
•   Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune: Udstilling om væveriet 
Plyssen. Her er der plads, så du kan rette i udstillingsteksten og skrive 
navne på de fotograferede
Julemarked      
Lørdag 24. nov. og tre weekender frem er der julemarked. Læs mere 
herom på www.plyssen.dk og i næste nummer af Tårnby Bladet.

Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, Gratis adgang.
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk

Vi stopper ikke, før vi er helt i mål
Beboere på Amager er fortsat ge-
neret af taxier i tomgang på lokale 
veje. Problemet tages alvorligt af 
Københavns Lufthavn, der fortsæt-
ter arbejdet med at løse problemet 
For at samle input til nye løsninger 
indkalder lufthavnen derfor til na-
bomøde.

I løbet af det seneste år har Køben-
havns Lufthavn indført flere konkrete 
initiativer for at undgå, at taxier tager 
unødigt ophold i lokalområdet. Men 
trods ihærdige forsøg kan beboere 
på Amager fortsat opleve stribevis af 
taxier langs lokale veje, fx på Amager 
Strandvej og Englandsvej. Det skal der 
sættes en stopper for, fastslår Thomas 
Hoff Andersson, der er passagerchef i 
Københavns Lufthavn.

- Vi har stor forståelse for den fru-
stration, vores naboer oplever. Og vi 
arbejder på at levere løsninger, der 
kan komme problemet til livs. Vi har 
eksempelvis bygget en større taxi-
holdeplads og udviklet et IT-system, 
som allerede nu har afhjulpet proble-
merne på de lokale villaveje. Men vi 
er ikke helt i mål. Og vi stopper ikke, 
før alle taxier er med på vognen, siger 
Thomas Hoff Andersson.

Nabomøde skal give input til nye 
løsninger

Det seneste år har lufthavnen sam-
arbejdet med taxiselskaber og taxi-
chauffører om at få ventende taxier 
væk fra villaveje på Amager. Men det 

halter stadig for nogle taxichauffører 
at tage hensyn til beboerne. Derfor 
kigger Thomas Hoff Andersson og 
lufthavnen nu på, hvad der kan få de 
sidste taxier væk fra lokalområdet.

- Vi vil rigtigt gerne helt undgå, at 
taxier i tomgang er til gene for vores 
naboer. Derfor må vi nu kigge på, hvor-
dan vi kan finde en løsning, som alle 
kan leve med. I den forbindelse invite-
rer vi vores naboer til nabomøde. Her 
vil lufthavnen fortælle, hvordan man 
arbejder med at få taxierne væk, lige-
som der også vil være mulighed for at 
komme med konkrete input og idéer 
til, hvordan problemerne bedst løses, 
siger Thomas Hoff Andersson.

Ved nabomødet vil borgmester Al-
lan S. Andersen deltage som gæst, og 
lufthavnen håber også at se de kø-
benhavnske taxiselskaber, der alle er 
inviteret.

Invitation til nabomøde

• Onsdag 19. december kl. 17-18.30 i 
VL Terminalen, Københavns Lufthavn
• Adressen er VL Terminalen, Vilhelm 
Lauritzens Alle 1, 2770 Kastrup
• Der vil være en let servering til de 
fremmødte gæster
• Passagerchef Thomas Hoff Anders-
son vil fortælle om lufthavnens stra-
tegi vedrørende taxier i lokalområdet

bbark

I september sidste år 
åbnede lufthavnen et 
større taxidepot, der 
giver plads til flere 
taxier i lufthavnen, og 
i februar indførte de 
et nyt IT-system med 
bedre prioritering af 
taxier, der kaldes til 
ture fra lufthavnen.

Lad inspirationen råde i 
Johns Kagehus

Vi har  alt hvad julen kræver  Alt er bagt af 
økologisk smør og mel

Kig ind og køb julens kager
Honninghjerter  Honningbomber  julestjerner

småkager  Klejner  brunkager  Vaniljekranse
husk rugbrød til julen - bagt på økologisk rugmel

Nytårskransekage 
Bestil og betal din nytårskransekage 
inden 24. december og få 10 % rabat

Vi har hjemmelavet is 
og chokolade
Vi laver islagkager og Nøddekurvene til. 
alt is fremstillet af økologisk mælk og 
fløde

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

Juleaftensdag 24. åbent fra 5.30 til 12.00

Nytårsaftensdag 31. december åbent fra 5.30 til 13.00

Garanti 

for god is
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Trafikinfo

Fra den 9. december starter den nye køreplan for 2019. Det betyder bl.a., at togene 
mellem København H og CPH Lufthavn som noget nyt vil køre hvert 20. minut fra 
søndag til torsdag efter kl. 22.00.

 Se ændringer på dsb.dk/k19            
Du kan også altid tjekke din rejse på Rejseplanen

Tjek om ændringerne i 
køreplanen får betydning 
for dine rejser

Rejser du 
mellem 

København H  
og CPH Lufthavn  

sen aften  
og nat



1
2

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 D
EC

EM
B

ER
 2

0
1

8

Invitation til julestue
 i Tømmerup

Indtil søndag 2.12. 2018

Spændende håndværk, keramik, glaskunst, tekstil, nisser, lys, julerier og 
skønne dekorationer, kranse og planter.
Kom og bliv inspireret og nyd julestemningen, eller book en tid i workshop-
pen, her kan du lave din egen advents-krans eller lysdekoration.
Drik en kop kaffe og nyd en småkage midt i julehuset. 
Vi støtter igen i år julemærkefon-
den med mindst10% af omsætnin-
gen og sælger også julemærker.
Kaffe-the-kage og donationer går 
ubeskåret.
Glæder os til at se jer
Birgitte Nielsen og 
Trine Bramminge mfl.

 Tømmerupvej 68   tlf: 24 27 34 22Soroptimist        International

(eller så lav er gælden 
i Tårnby)  I gennemsnit 
skylder borgere i Danmark 
17.753. I Tårnby skylder vi 4 
kroner pr. hoved

Alle kommuner i Danmark har 
gæld (og samtidig penge på 
kistebunden og værdier).

Overordnet set er gæl-
den dog faldet fra 2016 til 
2017. I 2016 var den sam-
lede gæld for alle 98 kom-
muner 1.797.070 kr., hvilket 
gav en gennemsnitlig gæld på 
18.337 kr. pr. indbygger. 

I 2017 er gælden faldet en 
smule til 1.739.818 kr., hvil-
ket svarer til et gennemsnit 
på 17.753 kr. pr. indbygger.

Lånio.dk har udviklet et 
interaktivt kort med kommu-
nernes langfristede gæld for 

2017 samt udregnet udviklin-
gen fra 2016 til 2017 (Kilde: 
Danmarks Statistik).

Disse afslører, at hele 17 
kommuner har øget deres 
langfristede gæld i perioden. 

Gældfrihed er ikke målet

For de fleste kommuner er 
målet dog ikke at blive gæld-
fri, da det i nogen grad er en 
nødvendighed at investere, 
for at kunne sikre udvikling i 
fremtiden. Men kommuner-
nes investeringer og lånopta-
gelse reguleres som bekendt 
af indenrigsministeriet der 
budgetterer, hvor mange pen-
ge hver enkelt kommune har 
til faste udgifter samt finan-
siering af nye projekter.

Derfor er målet i højere 
grad blot at nedsætte gælden 
fra år til år, hvilket 17 kommu-
ner ikke har formålet at gøre 
fra 2016 til 2017. 

Med en stigning på 26,81 
% har Silkeborg Kommune 
den højeste forøgelse.
Kilde: Danmarks Statistik

Lidt at sammenligne med
Tallene er fra 2017. Tre pæne børn i klassen og den 
værste
Tårnby Kommune har en langfristet gæld på 4 kr. pr. 
indbygger og har reduceret gælden med 55,56% på et år.
Københavns Kommune har en langfristet gæld på 2.733 
kr. pr. indbygger og har reduceret gælden med 13,38% 
på et år.
Dragør Kommune har en langfristet gæld på 17.913 kr. 
pr. indbygger og har reduceret gælden med 16,25% på 
et år.
Silkeborg Kommune har en langfristet gæld på 8.288 kr. 
pr. indbygger og har øget gælden med 26,81% på et år.

Din kommunes gæld 

Det er dyrt at købe hus. Men 
der er stor forskel på hvor i 
landet du vælger at bo. De 
sidste 20 år er der sket en 
stor udvikling på boligmar-
kedet 
Nye tal viser, at huspriserne 
det sidste halve år er steget 
over hele landet - de er ste-
get i 75 kommuner, mens 22 
kommuner har haft et fald i 

den gennemsnitlige kvadrat-
meterpris på solgte huse.

Huspriserne er højst i Kø-
benhavn og områderne her 
omkring. Listen toppes af Fre-
deriksberg med en gennem-
snitspris på 52.071 kroner pr 
kvadratmeter, mens Lolland 
ligger i bunden med en gen-
nemsnitspris på 4.043 kroner 
per kvadratmeter. 

Hvor meget er huspriserne 
steget i din kommune?

Tårnby Kommune
Nedenfor kan du se, hvordan huspriserne i 
Tårnby Kommune har udviklet sig fra 1998 til nu 
i forhold til landsgennemsnittet. Tårnby: Blå
Højeste pris: 27.989 kr./m² (2. kvartal, 2017)
Laveste pris: 9.645 kr./m² (1. kvartal, 2000)
Største stigning: 2.563 kr./m² (2. kvartal, 2005)
Største fald: -2.229 kr./m² (4. kvartal, 2008)

... ønsker Tårnby Bladets redaktion
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www.trinebrammingeblomster.dk 

Operation Syng på Tårnby 
Gymnasium

Foto: privat

Tårnby Gymnasiums multihal 
bestod endnu en prøve da 
elever fra ni gymnasier sam-
ledes for at synge. Kunne hal-
len bruges til andet end bold? 
Svaret er ja! Korinstruktør på 
dagen var Signe Sørensen, 
som sørgede for at aktivite-
terne formede sig som plan-
lagt.

Hvert andet år arrangerer 
Syng en kordag for sangglade 
gymnasieelever fra hele lan-
det.

Operationen er blevet ud-
ført siden 2008 og har hver 
gang samlet mellem 2000 og 
3000 deltagere syv forskel-
lige steder i landet. 

Faktisk er der ikke kun 
tale om én operation, men 
flere, idet operationen hver 
gang finder sted på forskel-
lige gymnasier samtidigt over 
hele landet. Hver operation 
afsluttes med en koncert, hvor 
dagens arbejde fremføres. 

Et af stederne var Tårnby 
Gymnasium, som i år var vært 
og deltager for mere end 400 
deltagere fra Christianshavn 
Gymnasium, Nykøbing Kate-
dralskole, Roskilde Katedral-
skole, HF & VUC København 
Syd, Egedal Gymnasium, 
Greve Gymnasium, Himmelev 
Gymnasium og Allerød Gym-
nasium. 

I forbindelse med opera-
tionen udgiver Syng et no-
dehæfte med fire ny-arran-
gerede sange, som synges på 
dagen. I år var Disney-år med 
sangene To liv – Du’ mit hjer-
teslag, Hvor langt min verden 
når, Lad det ske og En verden 
af liv eller The Circle of Life, 
som vi kender fra Løvernes 
konge. 

Korene havde på forhånd 
øvet på tre af sangene. Den 
fjerde lærte de på dagen. 

Er det en lang dag fra 9-15 
på en stol? Nej, det er det 
ikke, for korinstruktør Signe 
forstod at aktivere og flytte 
rundt på folk for at få den op-
timale lyd.

Syng med Ialt 9 kor fra forskellige steder i landet samledes på Tårnby Gymnasium til Operation Syng. I 
seks timer øvede de 400 sangglade gymnasieelever, indtil de sluttede med en fælles koncert.

Korinstruktør Signe Sørensen sørgede for at holde alle 
aktive og engagerede hele dagen. De mange sangglade 
kordeltagere skulle både sammen synge de sange, de hver for 
sig havde øvet i forvejen OG lære en ny sang på dagen.
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Skottegården 6 * tlf. 32 32 06 19

SF partiforeningenTårnby-Dragør 
har en valgt ny 21-årig formand, da  
Jan Bakmand Nørgaard har valgt at 
trække sig

Jan Bakmand Nørgaard overtog for-
mandsposten i 2014 men har nu væ-
ret nødt til at give stafetten videre 
pga. manglende luft i kalenderen ef-
ter at have fået nyt job som skoleleder 
på Tårnbys specialskole, Tårnbygårds-
skolen.

Ny partiforeningsformand er den nu 
forhenværende næstformand Phillip 
Østergaard, der har siddet på næst-
formandsposten siden den ordinære 
generalforsamling i februar. Jan Bak-
mand Nørgaard fortsætter dog i be-
styrelsen som nyvalgt kasserer.

Phillip Østergaard har på trods af 
sine kun 21 år været aktiv i SF siden 
folketingsvalget i 2011 og har – kun 
afbrudt af en pause på cirka et halvt 
år i 2017 – siddet i bestyrelsen siden 
2012. Phillip arbejder som ungdoms-
skolelærer på Tårnby Ungdomsskole 
og har gennem ungdomsskolen tid-
ligere været ledelsesmedlem i Ung-
domsringen – landsforeningen for 
klubber og ungdomsskoler.

Været længe i politik

Desuden har Phillip tidligere været 
formand for Tårnby Ungdomsråd, lige-
som han startede SF Ungdom Amager 
op i 2015 og var som afdelingsfor-
mand med til at gøre lokalafdelingen 
til SF Ungdoms største på landsplan. 
Foruden det politiske arbejde er Phil-
lip leder i KUK – ungdomsklubben i 

Skelgårdskirken, hvor han også i 2016 
blev valgt til menighedsrådet med 
flest personlige stemmer.

Ved kommunalvalget sidste novem-
ber genvandt SF partiets mandat i 
Tårnby Kommunalbestyrelse og fik en 
rigtig god konstituering på plads med 
Socialdemokratiet og Enhedslisten, 
hvor Winnie Sørensen som SF’s kom-
munalbestyrelsesmedlem var den 
eneste ikke-socialdemokrat, der fik en 
formandspost. 

I 2017 var SF også igen at finde på 
stemmesedlen i Dragør, men opnåede 
ikke valg til Dragør Kommunalbesty-
relse.

Lokalt formandsskift i SF

Jan Bakmand Nørgaard har værer 
SFG formand siden 2014, men 
trækker sig på grund af jobskifte

1 KOM OG VÆR MED

NABOMØDE

DATO
Onsdag d. 19. december 2018
Kl. 17.00-18.30

STED
VL Terminalen 
Københavns Lufthavn
Vilhelm Lauritzens Alle 1 
2770 Kastrup

Arrangementet er gratis og 
åbent for alle. Der vil være en 
let servering til de fremmødte.

I lufthavnen arbejder vi ben-
hårdt for at komme problemet 
til livs. Vi har fx bygget en større 
taxiholdeplads, der giver plads 
til flere taxier i lufthavnen.

De nye tiltag har allerede nu 
fået mange taxier væk fra villa-
vejene. Men vi er ikke helt i mål.

Der er stadig ventende taxier på 
de lokale veje, og fx på Amager 
Strandvej ser vi taxier, der hol-
der i tomgang med lyset tændt. 

Det skal vi gøre noget ved.

Derfor inviterer vi nu til nabo- 
møde i Københavns Lufthavn

Vi håber, at du vil møde op og 
deltage i debatten om, hvordan 
vi kommer problemet med ven-
tende taxier til livs. 

Vi har brug for en fælles løsning, 
der får de sidste taxier med på 
vognen.

VI SKAL HAVE ALLE 
MED PÅ VOGNEN
Er du træt af taxier i tomgang? Det er vi også.
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Vi er medejer af Gram Slot  
– Danmarks største 
 økologiske landbrug

Besøg os allerede nu på www.rema1000.dk

 Åbent alle
 ugens dage        

 8-22

I REMA 1000 arbejder vi ud fra konceptet discount med 
holdning. Det betyder, at vi har en holdning til de varer  
vi sælger og til vores omgivelser.

Købmand 
Allan Christensen

Nu åbner 
REMA1000  
 Kongelundsvej 364, Tårnby, Kastrup

Torsdag 6. december kl. 8 åbner  
købmand Allan Christensen  
REMA 1000 butik nr. 326 i Danmark

Siden 2008 har vi arbejdet 
med at bekæmpe madspild

•  Ingen mængderabatter
•  Brød og kød i mindre pakker
•  Nedsat pris på varer med  begrænset 

holdbarhed
•  Udvalgt frugt og grønt sælges efter vægt
•  Overskudsmad doneres til hjemløse

•  Bestil på computeren og betal    
med Dankort

•  Bestil via app'en på mobilen og 
betal med MobilePay

•  En lokal Vigo indkøber henter dine 
varer og afleverer dem hos dig

• Ingen minimumskøb – lav
  leveringspris

Bestil varer fra  
REMA 1000 hjemmefra

Kongelundsvej 364, Tårnby 
Kastrup
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five star            renseri

Skrædder & Renseri
Tøjreparation • Rens • Vask • Rulletøj
Gardiner • Sofabetræk • Ægte Tæppe

Dag 
til dag
service

Stor P-plads

Canada Goose / North Face o. lign.   300.-kr.

Dynesæt (dyne og pude)   250.-kr.

3 par benklæder med rens og strygning   150.- kr.

5 skjorter med vask og strygning (på bøjle) 100.- kr.

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

www.fivestarrenseri.dk

Skottegården 4 • 2770 Kastrup 
•Tlf.: 3255 3285

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

Frisør Krudtmøllen

Rigtig god jul

Amager Strandvej 350 · 2770 Kastrup
Tlf: 21 42 55 01 · www.1stchoicewine.dk

Åbningstider
Torsdag-Fredag 13.00-17.30
Lørdag 11.00-14.00

Vi handler med alle mærker af vin og spiritus.

Det der ikke er på lager kan bestilles.

VI AFHOLDER BÅDE  
VIN- OG SPIRITUSSMAGNINGER.

En del af vores smagninger afholdes på  
Restaurant Globe
Kastruplundgade 47

Unge vælger 10. klasse
De unge betragter 10. klasse som 
en mulighed for at tænke sig om og 
forberede sig til videre uddannelse

Mange unge tager et ekstra år i skolen 
for at blive mere klar til det, der ven-
ter bagefter, viser en ny undersøgelse, 
som Danmarks Evalueringsinstitut har 
lavet.

Eleverne i 10. klasse er ofte mere 
skoletrætte end de unge, der fortsæt-
ter i gymnasiet, og de ved mindre om, 
hvad de er gode til, og hvilke uddan-
nelser der kunne passe godt til dem.

- Mange unge betragter 10. klasse 
som en mulighed for at forberede sig 
fagligt eller personligt og fx dygtig-
gøre sig eller blive modne nok til at 
starte på en ungdomsuddannelse. De 
unge forventer, at 10. klasse kan gøre 
dem ’mere klar’, og især de unge, der 
skal i 10. klasse på en efterskole, ser 
efterskolen som et sted, hvor de kan 
dyrke interesser og afprøve nye sider 

af sig selv.

De fleste vil videre i gymnasiet 

Langt de fleste af de unge, der har 
søgt i 10. klasse, regner med, at de 
skal videre i gymnasiet. Det siger 68 
procent af de unge og især blandt de 
unge, som går i 10. klasse på eftersko-
le, ligger vejen mod gymnasiet klar. 

Derimod er det kun 15 procent af de 
unge, der har søgt ind i 10. klasse,der 
ønsker at søge ind på en erhvervs-ud-
dannelse bagefter

- Det er vigtig viden i den kommen-
de tid, når man i kølvandet på regerin-
gens eud-udspil skal diskutere, hvor-
dan vi får skabt et 10. klasses-tilbud, 
som både får flere til at overveje eud, 
men som samtidig er relevant for de 
unge, fortæller områdechef Camilla 
Hutters fra Danmarks Evalueringsin-
stitut

tsp
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TORSDAG

Torsdag den 
 6. december kl. 8   
åbner REMA  1000’s  
nye  butik på  
Kongelundsvej 364, 
Tårnby, Kastrup. 
Det skal fejres med 
masser af  aktiviteter  
og smags prøver.

Torsdag 6. december kl. 8 byder 
købmand Allan Christensen  
velkommen i den nye  
REMA 1000 butik i Tårnby

Gælder kun Kongelundsvej 364, Tårnby • Kastrup

Meget mere discount!

•  Vindmøller og bolsjer 
til børnene

•  Roser til de første  
200 kunder kl. 8

 og kl. 16

Smagsprøver på:

•  Medister 
Kl. 8-18

•  LZC Zinfandel  
Kl. 13-19

35.-
46.67 pr. liter

LZC Zinfandel 
Lodi, Californien
Koncentreret aroma 
og smag af modne 
kirsebær og brombær 
dominerer denne vin. 
Det følges fint op af en 
flot struktur og kryd-
rede toner fra de nye 
 amerikanske 
ege træsfade,   
15%, 75 cl

Ved køb af 
flere end 

12 stk. pr. kunde 
pr. dag

er prisen 
59.00 
pr. stk.

Ved køb af 
flere end 

6 stk. pr. kunde  
pr. dag

er prisen 
19.95 
pr. stk.

Gælder fra torsdag 6. december til og med lørdag 8. december

Købmand 
Allan Christensen

KOM OG 
SMAG
torsdag

6. december 
kl.13-19

Bananer 
Kl. l, mellem amerikanske 
Pr. stk. 1.-

Ved køb af 
flere end 

20 stk. pr. kunde 
pr. dag

er prisen 
2.00 

pr. stk.

10.-Roser 
Flere farver 
35 cm
Buket á  10 stk.

KOM OG 
SMAG
torsdag

6. december 
kl.8-18

Dansk gris  
medister 
500 g 10.-

20.00 pr. kg

 Åbent alle
 ugens dage        

 8-22
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Meget mere discount!

Det Gode rug- 
eller hvedebrød 
Flere varianter 
500-1025 g

Pepsi, Faxe Kondi eller Nikoline 
Flere varianter 
1.5 liter 
Ex. pant 

6.00 pr. liter
9.-Ved køb af 

flere end 
6 stk. pr. variant 
pr. kunde pr. dag

er prisen 
15.00 
pr. stk.

Gælder kun Kongelundsvej 364, Tårnby • Kastrup

5.-

Gælder fra torsdag 6. december til og med lørdag 8. december

9.-
Max. 18.00 pr. kg 

Ved køb af 
flere end 

6 stk. pr. variant 
pr. kunde pr. dag

er prisen 
19.95 
pr. stk.

REMA 1000 marmelade 
Flere varianter 
400 g 5.-

12.50 pr. kg

30.00 pr. kg
15.-Hakket dansk oksekød eller 

 grise- og kalvekød 
8-12% 
500 g

Ved køb af 
flere end 

6 stk. pr. variant 
pr. kunde pr. dag

er prisen 
op til 27.00 

pr. stk.

Ved køb af 
flere end 

6 stk. pr. variant 
pr. kunde pr. dag

er prisen 
op til 24.95 

pr. stk.

Ved køb af 
flere end 

6 stk. pr. variant 
pr. kunde pr. dag

er prisen 
9.30 

pr. stk.

Stryhn’s 
Grovhakket,  
fransk eller bacon-peber postej 
300-450 g

Max. 33.33 pr. kg 
10.-
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Tusindfryd piskefløde 
½ liter 

14.00 pr. liter
7.-

Gælder kun Kongelundsvej 364, Tårnby • Kastrup

Danfrugt juice 
Flere varianter 
 1 liter

5.-

Kærgården 
Original 
200 g 

40.00 pr. kg 
8.-

Gevalia kaffe 
500 g

8.-
14.28 pr. kg

REMA 1000 
Pandestegte 
 æbleskiver 
Dybfrost 
20 stk./560 g

Ved køb af 
flere end 

6 stk. pr. kunde  
pr. dag

er prisen 
12.95 
pr. stk.

Ved køb af 
flere end 

6 stk. pr. kunde  
pr. dag

er prisen 
18.95 
pr. stk.

Pink Lady  
æbler 
Kl. I,
Udenlandske 
Pr. bakke10.-

 Åbent alle
 ugens dage        

 8-22

Købmand 
Allan Christensen

Ved køb af 
flere end 

6 stk. pr. variant 
pr. kunde pr. dag

er prisen 
11.95
pr. stk.

Ved køb af 
flere end 

6 stk. pr. kunde  
pr. dag

er prisen 
19.95 
pr. stk.

28.-
56.00 pr. kg

Ved køb af 
flere end 

6 stk. pr. kunde  
pr. dag

er prisen 
49.95 
pr. stk.

Gælder fra torsdag 6. december til og med lørdag 8. december
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Et billedhæfte for voksne, hvor 
Sundby, Kastrup og Dragør ses fra 
ukendt vinkel – fra oven

Af Terkel Spangsbo

- Amagerbanen på cykel har måske in-
teresse for jeres læsere og alle andre 
Olsenbanden elskere, hvorfor jeg har 
vedlagt et frieksemplar til orientering, 
skriver forfatteren Jesper Mann i et 
ledsagende brev til redaktionen.

Det kan jeg ikke forestille mig an-
det. Fotohæftet er fyldt med luftfo-
tografier og gengiver blandt andet et 
sjældent set fotografi af flygtninge-
lejren på Kløvermarken i 1945. Var det 
virkelig sådan, det så ud. Kombineret 
med viden om læge Kirsten Lylloffs 
beretning om samme indkvarterings-
form på Kastrupfortet gyser man.

Men det er ikke hæftets hovedfor-
tælling, det er jernbanestrækningen 
fra Langebro til lufthavnen, hvorfor en 
stor del af fotografierne viser Kastrup 
i for- og nutid. Jesper Mann står for 
mange af de nutidige fotografier og 
han har været nede i mange arkiver 
for at finde de historiske billeder.

- Når en jernbane nedlægges, bliver 
den i bedste fald genbrugt som ve-
teranbane men oftere fjernes sporet 
og der anlægges en sti, men på dette 
punkt er Amagerbanen helt unik idet 
jernbanetracéet er genbrugt til luft-
havnsmetroen og derfor kan vi vel 
sige, at Amagerbanen rundede 110 år 
i 2017, skriver han i hæftet.

- Min hustru og jeg cyklede turen 
Dragør - Amagerbrogade og retur en 

solrig søndag i maj. En herlig tur på 
godt 24 km - 12 km hver vej.

Hvad sporene førte igennem

Jesper Mann nøjes ikke med at be-
skrive sporene, togene, metroen, men 
har forsynet alle foto med tekster om 
omgivelserne.

- Det viste sig at være på høje tid for 
en nostalgisk jernbanenørd at cykle 
turen, fordi de sidste sporrester belig-
gende Ved Amagerbanen nu optages 
og skrottes, og i skrivende stund, ok-
tober 2018 er de helt væk.

- Gamle skinner eller ej - det er 
forsat en herlig cykeltur afvekslende 
mellem by, strand og flyverne der 
lander i Kastrup, gæssene i Dragør, og 
en god kop kaffe samme sted, i den 
gamle bydel.

Bogen kan købes i boghandelen og 
vejledende udsalgspris er kr. 289,- 
kroner.

Løs 
krydsorden 
side 51 og vind  
hæftet Amagerbanen på cykel

Tårnby Bladet har købt tre eksempla-
rer, som vi udlodder i julekrydsog-
tværsen som præmier hvis du løser 
julekrydsen og gætter en kendt jule-
sang.

Mere om hæftet og konkurrencen 
på side 51.

Dansk Svovlsyre– og Superfosfat fabrik her fotograferet i 1956. Sidesporene 
til fabrikken ses tydeligt. Syrevej station ses til højre i billedet hvor 
Syrefabriksvej krydser Amagerbanen.
Syd for stationen (øverst til højre i fotoet) rangerer Amagerbanens helt 
nye motorlokomotiv AB1 der her ses midt i vognstammen - 3 vogne foran 
og 3 vogne bagved. AB 1 blev bygget hos MAK i 1956 og sat i drift på 
Amagerbanen maj 1956.
Nord for stationen (nederst til højre i fotoet) er oprangeret nogle 
personvogne på sidesporet. Persontrafikken ophørt nogle år efter 2. 
verdenskrig og blev overtaget af Amagerbanens busser.
På sporet mod Kastrup station henstår en lille togstamme på 4 godsvogne.
Foto: Sylvester Jensen Luftfoto 1956, Det Kongelige Biblioteks arkiv. 

Amagerbanen på cykel

Konkurrence
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 Kontakt os for en gratis salgsvurdering 
Ring på 52 90 00 12   FASTE LAVE SALÆRER 

Bemærk: I hele december er prisen inkl. 
salær, fremvisning, annoncering og foto.
 
Husk også at vi har 100% solgt eller gratis! 

David Lorentzen og 
Claus Rasmussen
Samlet 38 års erfaring
 
Tlf.:  70 25 42 64 
Direkte  52 90 00 12
www.minbolighandel.dk

VI ØNSKER ALLE EN GOD JUL!

Villa/rækkehus   49.995 
Ejerlejlighed        39.995 
Andelsbolig          19.995

20% rabat til 
medlemmer af

Henning Visholm holder sig 
selv og mange andre i gang

Af Marianne Nielsen

- Heeeej Henning! 
Gensynsglæden er tydelig, 

når Henning Visholm en gang 
om ugen tager imod bussen 
med de blinde, der mødes i 
Skelgaardskirken. 

De kommer ikke bare fra 
Tårnby, men også fra andre 
dele af København. Her er al-
tid en særlig og god stemning, 
når de forskelligste menne-
sker med samme handicap, 
mødes. Ofte med et lille pro-
grampunkt først, som præ-
sentation af hjælpemidler og 
derefter hyggeligt samvær. 
Nogle er født blinde. Andre 
har mistet synet senere i livet.

De personlige bemærknin-
ger

For mens de fleste af os har 
susende travlt i hverdagen 
med at passe os selv og vores 
familie er Henning Visholm, 
77 år 2. december, en af de 
frivillige hjælpere i kommu-
nen, der i særlig grad spreder 
lys og glæde blandt dem, der 
ikke har det så nemt. 

Han er vitterligt altid glad 
og stenrolig, og med en be-
mærkning til hver enkelt, så 
man føler sig velkommen og 
værdsat. Man har nærmest 
indtryk af, at man gør ham en 
tjeneste, når han kan hjælpe 
én med et eller andet.

Altmuligmanden

Visholm har lavet mange ting 

i sit liv: Været slagter, haft et 
værtshus, ’Molevitten’ i  Bre-
mensgade, været chauffør i 
LO og for Ford og siden han 
blev pensioneret, har han haft 
lige så travlt med at hjælpe 
til, hvor han kan. Der skal ske 
noget hver dag og helst noget, 
hvor han synes, han gør nytte.

Og vi taler ikke bare om en 
frivillig tjans en gang i mel-
lem. Nej, trofast hver uge.

Den faste tirsdag i kirken 
med de blinde er kun én af 
mange frivillige forpligtelser, 
hvor han uhøjtideligt og ef-
fektivt giver den slidte floskel 
om ’at gøre en forskel’ me-
ning og indhold.

Han er også netop valgt 
ind i OK-klubbens bestyrelse 
i Tårnby, hvor han også er en 
af de frivillige hjælpere gen-
nem årene. Hver torsdag i det 
gamle posthus i Tårnby. 
Den kommende tid bliver 
ekstra travl 

Her og der og alle vegne 

Udover sine faste ting, er 
Henning Visholm også helt 
uundværlig i vinterens og 
sommerens højdepunkter for 
kommunens ældre.

Tre gan-
ge er han 
hér og 
dér og 
alle 

vegne, når De gamles jul giver 
den gas i starten af december; 
dækker bord, serverer – ja, 
hjælper til med alle de små og 
store ting, der er at tage sig af 
før, under og efter festen, for 
han er et menneske, der har 
blik for sine medmenneskers 
behov.

Om sommeren er han med 
i busserne en hel uge i træk, 
når hold af ældre er på den 
årlige udflugt til en udvalgt 
kro. Stemningen er altid tårn-
høj på den ægte Amar’ manér 
og Henning nyder den samme 
middag fem dage i træk. Hel-
digvis kan han godt lide flæ-

ske-
steg!

Og så 
det med 

hundene

Oveni 
kommer så 

hans mange 
pligter som man-
geårig formand 

for Schæferhundeklubbens 
Kreds 2, en af landets ældste 
og største.

Også her har han i årtier 
haft gang i alle talenterne 
og et kolossalt netværk, der 
står ham bi til gengæld for 
hans egen hjælpsomhed. Plus 
at han slår græs på de flotte 
træningsbaner, bager pan-
dekager, laver middage (og 
tager opvasken!), arrangerer 
kåringer, stævner og så videre 
og videre med traktement til 
de mange besøgende.

Og naturligvis er Henning 
også i spidsen for nok en flyt-
ning af Schæferhundeklub-
bens klubhus, der er sagt op 
på Selenevej – hvor man flyt-
ter hen vides ikke, men når 
Henning Visholm siger god 
for planerne, skal det nok lyk-
kes.
En flittig frivillig har aldrig fri!

Gensynsglæden er ikke til 
at tage fejl af, når Henning 
Visholm hver uge tager imod 
de blinde

Inden bussen triller ind foran 
kirken, har Visholm haft 
travlt med at købe ind til den 
hyggelige eftermiddag, og 
med at smøre franskbrøds-
madder med pålæg, der 
bliver spist til sidste skive 
rullepølse.

Flittig hjælper på snart 77
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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.

Der blev pustet igennem i 
spirometeret da borgere på 
Amager fik målt lungefunk-
tion på Tårnby Rådhus af 
sygeplejersker fra Amager 
Hospital. 
- Så puster du bare så hårdt og 
længe, du kan. 215 borgere 
på Amager fik med denne 
opfordring målt deres lunge-
funktion, da lungesygeple-

jersker fra Amager Hospital 
rykkede ud på Tårnby Rådhus 
med spirometer og gode råd 
sammen med medarbejdere 
fra Sundhedscenter Tårnby. 
Anledningen var Lungedagen 
den 21. november.  

Formålet med Lungedagen 
er at sikre, at flere borgere får 
opdaget astma og KOL (Kro-
nisk Obstruktiv Lungesyg-

dom) tidligt i forløbet. 
- Vi fandt 16 med mistanke 

om KOL, to med mistanke om 
astma og fire med mistanke 
om restriktiv lungelidelse. 
Så i alt 22 fik brev med til 
egen læge om opfølgning og 
udredning, lyder det fra lun-
gesygeplejerske Lise Morten-
sen, som sammen med kolle-
gaen Ulla Sehested har været 

med til at afholde lungedag 
gennem flere år.  

Kommer på eget initiativ

- Borgerne er glade for lun-
gedagen og kommer igen år 
efter år. Det opsøgende ar-
bejde er vigtigt for at finde 
de borgere, der har astma og 
KOL, og som ikke er klar over 
det endnu. Hvert år finder vi 
nogle, der afviger fra en nor-
mal lungefunktion og skal 
søge læge, siger Ulla Sehe-
sted, der til daglig arbejder i 
lungeambulatoriet på Amager 
Hospital. 

En af de borgere der fik un-
dersøgt sin lungefunktion på 
Tårnby Rådhus var 62-årige 
Jørgen Poulsen fra Kastrup, 
der har været opereret for 
lungecancer. Han arbejder på 
rådhuset og mente, at arran-
gementet var en oplagt mu-
lighed til at få et ekstra tjek af 
lungerne.

- Da jeg har været kræfto-
pereret i lungen, og derfor 
mangler noget af lungen, er 

det rart at få tjekket op på, om 
lungefunktionen er i orden. 
Og resultatet var overrasken-
de positivt, så det er jeg glad 
for, siger Jørgen Poulsen lige 
efter han pustede i spirome-
teret.

Lone Pedersen på 60 år 
valgte også at lægge vejen 
forbi Tårnby Rådhus for at få 
testet sin lungefunktion. 

- Min mor har KOL og med 
den hoste, jeg har haft på det 
sidste, synes jeg, det var en 
god idé at få undersøgt om 
min lungefunktion er i orden. 
Heldigvis var mit resultat 
godt, så nu har jeg ro i sindet, 
siger Lone Pedersen, der bor i 
Tårnby. 

bbark

Lone Pedersen havde døjet 
med hoste og ville sikre sig, 
at alt var som det skulle 
være. Hun pustede sig til et 
godt resultat.

Amager-borgere pustede alt hvad de kunne 
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Julen starter
  i Vestamager Centret

Det er snart jul i Vestamager Centret og 
du er velkommen til at opstille en gratis 
julemarkedsbod følgende weekender: 

1, 2, 8, 9, 15 & 16 december.
alle dage, fra 10:00 til 14:00.

Psst.. Mange af Vestamager Centrets 
forretninger holder søndagsåbent, så du i år 

kan købe dine julegaver lokalt. 

Book din
julebod hos
Cafe Mama 

Munk
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er på vej til Sundhedshuset eller bor-
gerservice. 

Med Hav a Java får biblioteket en 
café, som går op i bæredygtighed og 
økologi. De får deres varer direkte fra 
danske øko-landmænd og kaffebøn-
nerne er single estate og blandet i 
Danmark. 

- Vi kan vist roligt sige, at biblioteks-
caféen har været en stor succes. Vi har 
set mange nye mennesker på bib-
lioteket, og det er vi meget glade for, 
siger biblioteksleder Bente Nielsen, 
som glæder sig til at se caféområdet 
være fyldt med glade kaffedrikkere og 
sandwichspisere igen, når Hav a Java 
åbner.

Op til åbningen arbejdes der på li-
vet løs med at indrette den nye café. 
Hvis du har været forbi biblioteket for 
nyligt, har du sikkert set håndværkere 
i gang med at etablere det nye baglo-
kale, som skal give caféens personale 

optimale arbejdsforhold. Men også 
foran i caféen sker der ændringer, så 
det bliver et nyt, afslappet og naturligt 
look, som møder bibliotekets gæster, 
når Hav a Java åbner. 

Hav a Java åbner mandag 3. 
december kl. 9.00. Åbningstid 
mandag – fredag kl. 9 – 16.

Ny vært på biblioteks-café

Fakta:  
• Hav a Java drives af Fazer Food 
Services, som til daglig laver mad til 
mere end 45.000 mennesker i virk-
somheder, kontorhuse og offentlige 
institutioner landet over.

• Hav a Java er deres cafékoncept, 
som de driver hos både private virk-
somheder og på offentlige lokatio-
ner, fx DOKK1 (Århus Hovedbiblio-
tek), Københavns Universitet, DTU, 
Novo Nordisk og Hofor.

Snart kan du igen nyde en kop kaffe 
og spise din frokost i bibliotekets 
nye café Hav a Java
Caféen på Tårnby Hovedbibliotek har 
skiftet forpagter og kommer frem over 

til at hedde Hav a Java. 
Bibliotekscaféen har givet tårnby-

borgerne et nyt sted, hvor man kan 
mødes og tanke ny energi, når man 
alligevel er på biblioteket eller måske 

Slut med bank i ikoniske lokaler 
Når vi går ind i det nye år, er BankNor-
dik ikke længere at finde i den ikoni-
ske bygning på Amagerbrogade 25. 
BankNordik samler kompetencerne 
fra to administrative Amager-adresser 
i en ny enhed i det moderne ’Mikado 
House’ på Rued Langgaardsvej 6- i 
Ørestad. 
 De fleste lokalkendte genkender byg-
ningen på Amagerbrogade 25.  som 
hovedsæde for det hedengangne 

Amagerbanken, men som har huset 
BankNordik, siden i 2011 de overtog 
de sunde dele af Amagerbanken.

I alt vil knap 50 medarbejdere blive 
samlet i de nye kontorer. Udover at 
huse centrale dele af bankens admi-
nistration samles også kundeservice-
funktionerne og Private Banking-af-
delingen i Mikado House.

Malmø æder 
arbejdspladser
Næsten 60 procent af nye svenske 
arbejdspladser langs kysten, der 
inkluderer Lund og Helsingborg, 
skabes i Malmø. Over halvdelen af 
de nye arbejdspladser i Malmø er 
også besat af kvalificerede akade-
mikere, mens det for Lund er un-
der halvdelen, viser ny rapport fra 
Handelskammaren.

I perioden 2013-2016 blevet 
skabt 21.000 nye arbejdspladser, 
og Malmø står for næsten 60 pro-
cent.

Grænsekontrol 
fortsætter til februar
Torsdag besluttede den svenske 
overgangsregering at fortsætte 
den indre grænsekontrol med tre 
måneder yderligere til og med d. 
11. februar 2019. Ifølge en presse-
meddelelse baseres beslutningen 
på, at der fortsat er en trussel mod 
den almene fred og den indre sik-
kerhed i Sverige.
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Café FunkIS
Alléen 56A, 2770 Kastrup

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

Så er det juletid og Café Funkis er pyntet op og klar med lækre 
julegodter. Og vi har sådan 
glædet os til, at introducere 
jer for vores hjemmelavede 
Julevaffel, der forkæler ga-
nen med kanel og appelsin. 
Nyd den med en Glögg, en 
varm saft eller en lækker 
kaffe.

Og så har vi lavet et godt 
tilbud til jer:
Glögg / Varm saft / Kaffe og 
Julevaffel: kun 69,-

Vi har løbende forskellige 
gode tilbud og konkurrencer
med lækre præmier.

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

Vi glæder os til  at se jer,  Kim og Rikke

Kongelundsfortet lagde 
faciliteter til den årlige 
outdoordag for hele Amager, 
”Kongelundsfortet i bevæ-
gelse”

Foto Kurt Pedersen, Amager 
Fotoklub

Fortet var fyldt med en lang 
række gratis outdooraktivite-
ter og naturligvis madboder, 
musikalske indslag og taler. 

2700 personer havde på 
forhånd vist interesse via 

Facebook mod de ”blot” 1300 
personer, der i 2017 var med 
til at sætte Kongelundsfortet i 
bevægelse

Kongelundsfortet i bevæ-
gelse er en årlig tilbageven-
dende dag for hele familien, 
hvor der er outdoor-aktivi-
teter i alle afskygninger. I 
år kunne man blandt andet 
prøve rapelling, laser-run og 
orienteringsløb. 

Var man til de mere rolige 
aktiviteter, kunne man også 

se en hjort bliver brækket og 
smage den grillet eller give 
sig i kast med pileflet. Dagen 
bød på mere end 20 aktivite-
ter fordelt rundt omkring på 
fortet. 

bbark

De friske kunne prøve stående padling på et surfbræt i 
kanalerne rundt om fortet. Ikke alle kom tørskoede i land, 
men smilene var trods alt intakte hos de fleste.

Rapelling fra tårnet på 
Kongelundsfortet. 

Kongelundsfortet sat i bevægelse

Om Kongelundsfortet Outdoorcenter

• Kongelundsfortet er et sted, hvor børn, unge og voksne har 
masser af muligheder for at bevæge sig i det fri og sammen. 
• Fortet er åben for alle 365 dage om året fra morgen til aften. 
Alle kan bruge fortet på egen hånd.
• Både skoler og foreninger bruger i stigende grad Konge-
lundsfortet og de flotte omgivelser til outdoor-aktiviteter. 
• Kongelundsfortet Outdoorcenter er et samarbejdsprojekt 
mellem Dragør Kommune og DGI Storkøbenhavn med støtte 
fra Nordeafonden.
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50 års jubilæum
Torsdag 13. december 

mellem kl. 14 og 18  
inviterer frisør Jan Hinløv  

kunder og forretnings- 
forbindelser til åbent 

hus i salonen på 
 

Amager Landevej 
3.

2770 Kastrup
32 50 61 15

Kig ind

Vi ønsker alle borgere i Tårnby 
en glædelig jul og  

et godt nytår
Socialdemokratiet og  

borgmester Allan S. Andersen

Vi er kommet for at leve, en roman 
om to piger, samme verden – men 
med vidt forskellig baggrund

Anmeldelse af Else C. Andersen

To piger, samme verden, samme behov 
for at blive set og accepteret og elsket 

– men med vidt forskellig baggrund.
Alma lever i en dansk familie, i en 

dansk hverdag og med de problemer, 
der ofte er i en dansk familie. Hun er 
teenager, på medierne hele tiden for 
at følge med i den verden, der er hen-
des, i kampen for at blive accepteret 

af dem, der måske er hendes venner 
- eller i hvert fald i kampen om at de 
bliver hendes venner. 

Familien en traditionel kernefami-
lie - også de på facebook, instagram 
m.m. stort set hele tiden -  alle bruger 
mere tid på nettet end på hinanden. 
Udadtil ser det ud til, at familien fun-
gerer fint - indadtil har nærvær hårde 
tider. Mennesker har brug for at blive 
set og talt med - ikke mindst når man 
er teenager og på vej ud i livet. Det 
behov bliver ikke set men overset.

Najma er også teenager, lever i en 
syrisk familie i en hverdag hvor sy-
risk levevis skal passes ind i dansk 
regnvejr. Hun og familien er kommet 
op til deres far fra Syrien for at leve 
i et land, hvor krig ikke findes. Også 
Najma søger venner - men sproget er 
en hindring. Medens Najma og hen-
des mor forsøger at tilpasse sig den 
danske kultur, synes faderen ikke at 
kunne tilpasse sig. Det gør ikke ting 
lettere.

Alma drømmer om at være den 
seje pige, alle ser op til. At kom-
me på en rejse som vennerne 
vil misunde hende, når hun 
lægger billeder af rejsen på so-
ciale medier, se hvilken succes 
hun er. Virkeligheden er blot en 
anden, virkeligheden er den, hun 
kæmper med hver dag.

Najma drømmer om det liv, hun hav-
de i Syrien, før krigen kom. Om som-
merfugle, varme og sol og om Mazen, 
som hun skulle have delt livet med. 
Håber på engang igen at se sine ven-
ner og leve et sorgløst liv som tidli-

gere. Med 
håret slå-
et ud, når 
der kun 
var piger 
til stede, 

De 
kæmper 
hver 
for sig 
for den 
samme 
sag: at 
blive set, 
accepteret og helst også elsket. I de-
res egen, meget lille, verden – er det 
det, der optager deres tanker døgnet 
rundt. De er på vej ud af puppen – jeg 
håber, der er nogle voksne, der tager 
hånd om dem på vejen.

Vi er kommet for at leve af Birgitte 
Vestergaard Andersen. 
Forlaget Brændpunkt, 2018. Format 
epub 288 sider. 

ISBN 9788793383814

Birgitte Vestergaard An-
dersen, f. 1972, uddannet 
cand.mag. i musikviden-

skab og dansk samt efter-
uddannet i dansk som andet-

sprog. Har i en årrække arbejdet 
som tosprogslærer og koordinator for 
flygtninge-/indvandrerbørn i Folke-
skolen.

Hun har tidligere udgivet Pigen i 
skoven, 2013.

Najma, Alma i hver sin verden - her
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Noget at gå til i december
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MONOTYPIER AF 
MORTEN BUCH

Jul på  i december
Jul på Kulturzonen
Kom og bidrag til en bæredygtig jul, og oplev den 
ægte Morten Korch julestemning når vi traditionen tro 
hygger med gløgg, æbleskiver og risengrød.

Igen i år byder vi på åbne værksteder, julemarked 
med juleboder, live julemusik, og som en rigtig jule-
overraskelse får vi i år besøg af Nissen Spilop!

Juleprogrammet
11.00 Blæsere fra Tårnby Musikskole tager imod på 
gårdspladsen med julemusik
11-15 Åbne værksteder - lav din egen juledekoration
11.30 Nissen Spilop underholder
12.45 Luciaoptog med Pilegårdsskolens børnekor
13.30 Julekoncert med Tårnby Musikskoles harmoni-
orkester MiniHOT
14.00 Julekoncert med Tårnby Musikskoles hamoni-
orkester HOT

Vi varmer op til jul fra uge 48 og hele december - lav din egen julepynt og vær 
med til at pynte vores store, flotte juletræ.
Lørdag 1. december kl. 11-15 – gratis, Kulturzonen.

Tårnby Musikskoles 
koncerter
På Kulturzonen
• Onsdag 12. december kl. 17.45-18.45 
Julekoncert med soloindslag i PixiHOT
• Torsdag 13. december kl. 19.00-22.00 
Bandaften Julespecial
• Tirsdag 18. december kl. 18.00-21.00 
Juleafslutning for Musikskolens orkestre
• Onsdag 19. december kl. 18.00-20.00 
Julekoncert med sangsolister og The 
Jokers
• Torsdag 20. december kl. 17.00-18.00 
Juleafslutning for Musikkarrusel og 
-værksted

• Torsdag 20. december kl. 19.00-20.00 
Juleafslutning for guitar, violin og tvær-
fløjte
• Torsdag 20. december kl. 19.00-20.00 
Julekoncert for klaver

Andre steder
• Torsdag 6. december kl. 19.30-21.00 
Julekoncert med Nordlys/HOT og 
sangsolister, Skelgårdskirken
• Søndag 9. december kl. 12.00-13.00 
Julekoncert med MiniHOT, Kastrup Kirke
• Lørdag 15. december kl. 16.00-17.30 
Julekoncert med Nordlys og The Jokers, 
Kastrup Kirke

Julerytmik/hyggestue
Ta’ hele familien med til julerytmik hos René og Nanna, hvor vi synger julesange og 
leger julelege så vi alle kommer i rigtig december-stemning.
Arrangementet er for de 0-100-årige.
Lørdag 8. december kl. 10-11.30 – gratis,  Kulturzonen.
Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

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

Caféen
Mandag til torsdag kl. 15-20

Dagens ret kan købes kl. 17-19
Administrationen
Mandag til fredag kl. 9-15

Telefon: 3076 0334  
www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør
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Ung Tårnby faciliterer i samarbejde med bl.a. skoler, 
klubber og foreninger valgfag til alle kommunens 
udskolingsklasser 

Af Jens Norsk, underviser og koordinator i Team Åben Skole, Ung Tårnby
Der udbydes et bredt udvalg af fag, som sport, arbejdskendskab, sprog og 
friluftsliv. Alle undervisere er personligt engageret i deres fag og har for-
skellige uddannelsesmæssige baggrunde.

På valgfaget Friluftsliv og fiskeri underviser lærerne Jesper Bidstrup og 
Jens Norsk i friluftslivets mange facetter, hvor omdrejningspunktet hele ti-
den er at få gode oplevelser i og med naturen. 

Formålet er, at eleverne udvikler en forståelse for naturens potentiale 
som arena for udvikling af kropslige, åndelige og sociale styrker. Desuden 
skal faget udvikle elevernes evne til at tage stilling til miljømæssige spørgs-
mål.

Helt konkret stifter eleverne bekendtskab med bl.a. kajak, klatring, fi-
skeri, lejrslagning og bålteknik, vandring og orientering samt simpel mad-
lavning.

Undervisningen foregår udendørs hele året rundt på bl.a. Naturskolen, 
Kongelunden, Amager Strand og Rude Skov.

- Jeg valgte faget, fordi jeg har svært ved at sidde stille en hel dag. Jeg kan godt lide at være 
udenfor, fortæller en elev. 

Julemarked og malerier i december
Julemarked      
De to første weekender i december er der julemarked 
på Plyssen. Læs mere herom på www.plyssen.dk

Johnny Van og Inge Helbo udstiller malerier,  
tegninger og keramik
- Jeg bruger flittigt tulipaner som motiver i mine vær-
ker. Jeg er på en eller anden måde megen fascineret af 

dem. Til denne 
udstilling vil fær-
diggøre mit værk 
“ imprisoned by 
the tulips”, som 
er en blanding af 
collage med teg-
ninger og akryl-
maleri, fortæller 
Johnny Van. 
Inge Helbo viser 
malerier og ke-
ramik.

Fra 24. novem-
ber

’Fra lygtepæl til guldramme’ 
forlænget til 20. januar 2019
Kastrupgårdsamlingens 
særophængning af Tårnby Kommunes 
borgmesterportrætter er blevet 
forlænget til 20. januar 2019 
Hvis du endnu ikke har været på kunstmuseet og 
set portrætterne af forhenværende borgmestre og 
sognerådsformænd i Tårnby Kommune, har du nu 
fået en ekstra chance. I samarbejde med Tårnby 
Rådhus har Kastrupgårdsamlingen fået lov til at 
låne portrætterne henover nytår. De kan ses helt 
indtil den 20. januar.

Opråb til børn: Juletræet mangler pynt!
I december måned inviterer 
Kastrupgårdsamlingen børn til at hjælpe 
med at pynte museets juletræ 
De seneste par år har juletræet på Kastrupgårdsamlin-
gen set en anelse blegt ud. Skønt det når helt til loftet, 
har det desværre været næsten uden pynt. Og sangen 
hedder jo ”Juletræet med sin Pynt” – Så pynt skal der 
til! Derfor opfordrer Kastrupgårdsamlingen alle børn 
til at komme på besøg og tage noget julepynt med til 
træet. 

- Vi har jo faktisk en nisse her på Kastrupgårdsamlin-
gen som plejer at sætte lidt pynt på, når vi ikke kigger, 
fortæller Museumsinspektør Kristian Rasmussen og 
fortsætter:

- Men vores juletræ er vist lidt for stort til, at han 
kan klare at pynte hele træet. Derfor har vi brug for 
børnenes hjælp!

Børnehaver kan komme uden for åbningstid
Kastrupgårdsamlingen vil også meget gerne have besøg 
af børnehavegrupper. Derfor kan man som institution 
booke et julebesøg om formiddagen uden for museets 
normale åbningstid. Her vil man også høre en historie 
om Kastrupgårdnissen og se på nissens yndlingskunst-
værker. Vi anbefaler besøg i mindre grupper med de 
større børn. 

Institutioner kan booke et gratis besøg fra kl. 9 til 

12 mellem 3. og 18. dec. Kontakt 
museumsinspektør Kristian  
Rasmussen på telefon 3251 5180 
eller mail: kra.ks.bk@taarnby.dk

Juletræet på Kastrupgård-
samlingen. 
Foto: Kastrupgårdsamlingen.

Udendørs hele året

Johnny Van
Inge Helbo

Noget at opleve... også i december
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Noget at gå til i december

Julen nærmer sig - også på Tårnby Bibliotek

Tårnby Kommunebiblioteker 
informerer
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

ÅBNINGSTIDER i juledagene  

Tårnby Hovedbibliotek:
Mandag-fredag   8-20
Lørdag-søndag, hele året  9-16
Mandag den 24.12. – onsdag den 26.12.  lukket
Mandag den 31.12. – tirsdag den 1.1.     lukket

Vestamager Bibliotek:
Mandag til fredag  9-19 
Lørdag    9-16  
Søndag lukket. 
Mandag den 24.12. – onsdag den 26.12.  lukket
Mandag den 31.12. – tirsdag den 1.1.     lukket

Jul på biblioteket

Foto: Tårnby Stads og Lokalarkiv, B4813

Julen står for døren – også på 
biblioteket. Alle vore julebøger 
er fundet frem så kom og lad 
dig inspirere til alle julens gø-
remål. Og så tilbyder vi i løbet 
af december en lang række 
julede fornøjelser.

Jul i Kreativt krydsfelt
Hver dag lige indtil lillejuleaften juler vi i Kreativt kryds-
felt på både Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek. 
Her kan I hygge jer med at flette julepynt.

Julehøjtlæsning for børn
Alle lørdage i december kl. 11 på Hovedbiblioteket og 
Vestamager Bibliotek. Kom og hør julehistorier, når vi 
læser højt i hyggekrogen. 

Mød Julemanden
Anden søndag i advent kommer Julemanden på besøg. 
Kig forbi og hils på den søde julemand - måske hjælper 
han med at opfylde dine ønsker. 
Søndag 9. december kl. 13 – 15 på Hovedbiblioteket

Syng dig glad - julesang
Hvad skaber mere julestemning end vores dejlige ju-
lesange? Kom og syng julen ind sammen med os. Vi 
synger både gamle og nye julesange. Marianne Kragh 
akkompagnerer på flyglet, og vi serverer kaffe, te, klej-
ner og klementiner til sangen.
Mandag 17. december kl. 16.00 på Hovedbiblioteket. 
Billet 30 kr. 

Julens klassikere  
I selskab med lektor og formand for Pontoppidan Sel-
skabet Johan Rosdahl og bibliotekar Laura Michelsen 

skal vi høre om, hvordan de klassiske forfattere har det 
med julen, og vi får også en rigtig julehistorie. Vi skal 
også synge et par julesange - men vi nøjes ikke med at 
synge. Vi vil også finde ud af hvad nogle af de under-
lige ord i julesangene betyder. 
Det bliver julehyggeligt og vi bliver klogere på juleklas-
sikerne.
Onsdag 5. december kl. 16.00 på Hovedbiblioteket. 
Billet 30 kr. 

Bibliotekets julekalendere
I år har biblioteket to julekalendere. 
Følg med julequizzen på hjemmesiden – hver dag er 
der et nyt quizspørgsmål. 
Gæt med og deltag i konkurrencen om fine præmier. 

Børnebiblioteket har i år lavet en helt særlig julekalen-
der – hver dag åbner vi en låge, hvor der gemmer sig 
en ide til en dejlig læseoplevelse. Julekalenderen kan 
ses på Hovedbiblioteket i børneområdet.

Rigtig glædelig jul!

Plakat med Danmarks 
ferskvandsfisk 
Nu er det blevet muligt at få kendskab 
til en for de fleste skjult artsrigdom – 
vores ferskvandsfisk 
Mange kender fiskearter som laks, bækørred, ål 
og gedde, men hvor mange kender til finnestribet 
ferskvandsulk, pigsmerling og havlampret eller den 
stærkt truede snæbel, der kun findes i Danmark? 
Måske kender man navnene, men hvordan ser fi-
skene ud?

Med den nye plakat er der nu mulighed for at få 
sat billede og navn på vores forskellige arter. Pla-
katen viser 36 hjemmehørende fiskearter samt en 
række af de mest almindelige indførte. I alt er der 
vist 45 fisk på plakaten og Carl Christian Tofte har 
“trukket” fiskene ud af deres våde og utilgængelige 
element og omsat dem til smukke illustrationer.

Udsnit af plakaten. Illustationerne er udført af Carl 
Christian Tofte. Ophavsret: Naturbeskyttelse.dk

Erindringscafé: Madvaner gennem tiden

Vores spisevaner har i høj grad ændret sig de sidste 
30-40 år, men det har vores livsomstændigheder jo 

også, så det er nok ikke så mærkeligt. 
Der er mange madretter der er helt forsvundet, og 

nye kreative og eksotiske rettet er dukket op. Måske 
kan vi inspirere hinanden til at tage nogen af de glemte 
retter ind i den daglige menu igen.

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

Vi lægger op til, at tilhørerne bidrager med egne 
anekdoter, men har du bare lyst til at lytte med, og få 
bragt dine egne minder til live igen, er du også vel-
kommen. Du kender måske også en eller flere, som vil 
være glad for at følges med dig.
Tirsdag 4. december kl. 14-16, Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter  

Klassikercafé – julens klassikere – 
klassikernes jul
ved lektor Johan Rosdahl og  

bibliotekar 
Laura Michelsen
Efterårets sid-
ste klassiker-
café står i julens 
tegn. I selskab 
med lektor Jo-
han Rosdahl og 
bibliotekar Laura 
Michelsen skal vi 
høre om, hvor-

dan de klassiske forfattere har det med julen, og vi får 
også en rigtig julehistorie.
I aftenens klassikercafé skal vi også synge et par jule-
sange. Men vi nøjes ikke med at synge. 

Vi skal også finde ud af hvad nogle af de underlige 
ord i julesangene betyder. Vi har sikkert alle undret os 
over hvad i alverden Grundtvig mener, når han i Vel-
kommen igen, Guds engle små siger: ”lad julesorgen 
slukkes”. 

Tag jeres egen undren med! Har I et mærkeligt citat 
fra en julesang eller -salme, så tag det med og vi vil i 
fællesskab søge at svare på spørgsmålene.

Det bliver julehyggeligt og vi bliver klogere på jule-
klassikerne.
Onsdag 5. december kl. 16, Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 30 kr. 



3
0

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 D
EC

EM
B

ER
 2

0
1

8

Havørnen yngler i Kongelunden
Kongelunden på det sydlige Amager har i år 
huset et havørnepar, som har fået en unge 
på vingerne. Ørnenes evne til at leve i tæt 
naboskab med mennesker og trafik forbavser 
de fleste med kendskab til de store rovfugle

Foto: Rene Fokdahl, Amager fotoklub

Flytrafikken fra Københavns Lufthavn har hele ynglesæ-
sonen gået larmende hen over hovederne på en hav-
ørnefamilie, som har opfostret en unge i en rede i et 
roligt hjørne af Kongelunden. Men de store rovfugle har 
været ganske upåvirkede af den travle trafik i luften 
og af de mange skovgæster i den statsejede og publi-
kumsvenlige skov, skriver Dansk Ornitologisk Forening 
(DOF) på deres hjemmeside.

DOF har sammen med Naturstyrelsen Hovedstaden 
og Københavns Lufthavn fulgt havørnefamilien tæt. 
Både for at beskytte dem, en også for at se, om ørne-
familien er et sikkerhedsmæssigt problem i forhold til 
flytrafikken. Det har ikke været tilfældet. Det har heller 
ikke været nødvendigt at indføre særlige foranstaltnin-
ger for at beskytte havørnene mod ubudne gæster, for 
de store rovfugle har valgt deres redetræ med eget stor 
omhu.

Havørnene har etableret sig i en godt 20 meter høj 
skovfyr, der er åben i toppen. Ligesom kollegerne i 
luften i Københavns Lufthavn skal rovfuglenes store 
vingefang have rum til at lande og lette.

- Bare 100 meter fra ørnereden er der en befærdet 
sti, men efter et stormfald for nogle år siden har un-
derskoven i området vokset sig så tæt, at det i praksis 
er umuligt at komme i nærheden af ørnene. Derfor har 
havørnene haft den fred og ro, som de kræver til deres 
familieliv, siger Sven Norup, vildtkonsulent i Natursty-
relsen Hovedstaden.

Masser af bytte at jage
Havørnene har deres jagtmarker i nabolaget af rede-
området, og mange naturinteresserede har haft mulig-
hed for at se rovfuglene jage.

- Ørnene jager ofte vandfugle som blishøns, ænder, 
gæs og skarver på Kalvebod Fælled eller omkring Af-
landshage nær sydspidsen af Amager og har let adgang 
til rigelig føde, fortæller vildtkonsulent Sven Norup.

- Alligevel er det bemærkelsesværdigt, hvordan hav-
ørnene har været i stand til at tilpasse sig et liv nær 
storbyen. De allerbedste og mest fredelige ørneter-
ræner er for længst optaget, så hvis bestanden skal 

vokse, vil flere nye par være nødt til at flytte lidt tæt-
tere på mennesket. Parret i Kongelunden har vist, at et 
naboskab mellem ørne og mennesker sagtens kan lade 
sig gøre i et tæt befolket og bebygget land. Rovfuglene 
har vænnet sig til os, slutter Sven Norup.

Følg ørnen på nettet
Den unge havørn fra reden i Kongelunden blev i juni 
forsynet med en GPS-sender som et led i et nationalt 
forskningsprojekt, der skal gøre os klogere på havør-
nens færden i det danske landskab. Ørnen har været 
en tur på Saltholm og besøgt Esrum Sø og Arresø. Den 
har også været et smut omkring Eremitagesletten og 
Dyrehaven, ligesom den har opholdt sig nær Roskilde 
og Holbæk.

Kongelundens unge havørn er nu i færd med at ud-
vide sin aktionsradius. Et par fjumreår eller tre skal der 
til, før en havørn er klar til at stifte familie.

Alle med adgang til internettet har mulighed for at 
følge otte unge havørnes ruter på et kort, som man via 
DOF’s hjemmeside kan klikke sig ind på. Kortet vil blive 
opdateret en gang i døgnet og kan ses her. De nyeste 
data vil dog først blive offentliggjort med et par dages 
forsinkelse.

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening. DOF. https://www.
dof.dk/om-dof/nyheder

Start julestemningen op på Naturcenter Amager 
Kom forbi Naturcenter Amager 
i løbet af de næste weekender 
indtil midten af december, 
hvor vi laver forskellige sjove 
juleaktiviteter! 
Du kan bl.a. lave din egen juledekora-
tion af birketræ og bivoks-lys, som kan 
pyntes med kogler, strå og røde blade fra 
naturen. Der skal også arbejdes lidt, for 
du skal selv save en fin skive af det lyse 
birketræ. Du kan også være med kl. 11 
og 14, hvor du kan blive julemandens 
nissehjælper. Du skal øve dig i en lang 
række vigtige discipliner, for at kunne 
blive hjælpenisse, som for eksempel at 
kunne ramme skorstenen med julepak-
kerne.  Vi har åbent alle weekender frem 
til den 15. og 16. december, alle dage 
kl. 10-16.
Vi glæder os til at se jer!

Naturcenter 
Amager - 
Åbningstider i Friluftshuset

Indtil 16. december:  
hverdage undtagen mandag 
9 - 15. Weekend 10 - 16.

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

En af havørnene bliver moppet 
af en Rød glente. 

En næsten flyvefærdig unge på reden i Kongelunden. 
Foto taget 11.7.2018. 

Noget man kan se og opleve i naturen
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DECEMBER • 2018

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 21 tv. 1sal "klubhuset"
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag 13-16 Undervisning postkassen 1.sal 

Cafe Livsglæde
Tirsdage i ulige uger kl.10-12. Villaen sirgræsvej134
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
IT-reparation hjemme hos dig
Kontakt kontoret for en aftale. 
IT iPad/iPhone kursus, Postkassen
4 onsdage i hver måned kl. 10-12 
IT Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 torsdage i hver måned kl. 10-12 
IT Personlig instruktion 
2 timer. Du bestemmer selv i hvad.
Kontakt kontoret for en aftale. 
IT-undervisning i Postkassen
4 fredage i hver måned kl. 9.30-11.30 
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag. (Kontakt kontoret)
Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10
Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00   
Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10
Pilates/Godtvedgymnastik, Amagerhallen 
Mandag og Onsdag (kontakt Solveig 61 67 52 15)
Strikke Café, Postkassen stuen
Tirsdag kl. 13-15 
Svømning, Kastrup svømmehal(Venteliste)
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30 Torsdag kl. 14.30 
Søndags Café, 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 8 og 10 km. 
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går omkring 6 km. 
Whist, Postkassen 
Tirsdag kl.12-15

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

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
Mobile Pay : 35 267

Demensvenlig Lokalafdeling

                                                                 

FRIVILLIGE TIL ÆLDRE SAGEN
Har du lyst til at være frivillig i Ældre Sagen
Tårnby? Vi kan bruge flere frivillige til:
AFLASTNING AF PÅRØRENDE TIL
DEMENTE
kontakt Bente Olofsen, 26 62 34 21
SPISE-VENNER, GÅ-VENNER OG 
BESØGSVENNER
kontakt Karna Kaslund, 22 33 80 72

KØRESTOLS-SKUBBERE OG
SPILLEMÆND TIL PLEJEHJEMMENE
kontakt Jytte Larsen, 53 57 23 07

LÆSEVENNER
kontakt Bente Olofsen, 26 62 34 21

KREATIV MOTION, VANDTÅRNET,
LØJTEGÅRDSVEJ
Onsdag. (Kontakt kontoret)
VÅGETJENESTEN
(Kontakt kontoret)

SORG/LIVSMODSGRUPPE FOR 
EFTERLADTE. 
Sorg/Livsmodsgruppe er for dig der har mistet 
en partner eller ægtefælle.I gruppen kan du dele 
dine tanker, følelser og erfaringer som du måtte 
have i forbindelse med tabet. Ved at høre om 
andres tab er det nemmere at få sat ord på sin 
egen sorg.Tilmelding på Ældre Sagens kontor på 
telefon 21 70 05 16 eller på kontoret Kastrupvej 
324.Kontortid 10-12 mandag- torsdag. 

PERSONLIG IT-INSTRUKTØR
Har du IT-udfordringer, du ønsker hjælp til – og 
som vi ikke har et kursus til … eller vil du blot have 
dit eget personlige kursus, kan vi tilbyde individuel 
instruktion efter dine ønsker.Instruktionen er på 2 
timer med en af vores instruktører.Tidspunkt aftales 
med kontoret og instruktøren.

ÅRSMØDE 2019
Sæt allerede nu kryds i din kalender ved 
lørdag 9. marts 2019. 
Vi holder årsmøde og vil meget 
gerne have rigtig mange til at 
deltage, så vi kan få en god debat 
om Ældre Sagen i Tårnby.

HUSK MEDLEMSKORT!

INTROMØDE 2019
Vi indbyder alle nye medlemmer fra 2018, 
og andre interesserede, til et hyggeligt møde i 
Postkassen lørdag den 12.januar 2019 fra kl.14-
16. Her vil vi fortælle lidt om Ældre Sagen og 
hvad vores lokalafdeling kan tilbyde. Kom og 
få en hyggelig eftermiddag med kaffe/kage, 
hvor vi også kan få en snak om jeres ønsker og 
interesser. Tilmelding til kontoret inden 8.januar. 
Bemærk ferielukning af Kontoret fra 
17.december. 
Kontakt derefter Anne-Grethe tlf.:2629 8016.

CAFE LIVSGLÆDE
Cafe Livsglæde er en ny aktivitet Ældre Sagen 
og Tårnby kommunes demenskoordinator har 
etableret. Cafeen er for både demensramte og 
deres pårørende som sammen kan mødes til 
forskellige arrangementer, eller bare til en kop kaffe 
og en hyggestund.
Caféen har lokaler i villaen Sirgræsvej 134, lige bag 
Postkassen og mødes tirsdage i ulige uger kl. 10-
12. Man kan hente folderen på kontoret,
i Foreningscentret og i Sundhedshuset!

MAGASINET (LOKALAFDELINGEN 
TÅRNBY)
Magasinet er en fornem 
tryksag der fortæller om 
lokalafdelingens arbejde og 
aktiviteter. Man kan hente 
magasinet på kontoret,
i foreningscentret og i 
sundhedshuset!

TURE OG REJSER
FIRE DAGE FRA 25. TIL 28.MARTS 2019 
Sort Sol, Ribe, Rømø og Mandø
Hent turbeskrivelsen på Kontoret eller se vores 
hjemmeside www.aeldresagen.dk/taarnby.
Første dag: Udrejse, Arresten i Fåborg, 
Bøjden-Fynshav, Gråsten slot.
Anden dag: Ribe, Højer, Schackenborg, 
grænsehandel?, Sort Sol.
Tredje dag: Mandø med Mandøbussen og 
Vadehavscenteret.  
Fjerde dag: Rømø og hjemrejse.
Kom ind på Kontoret i åbningstiden og få hele 
turbeskrivelsen.
Betaling for turen på Konto 4183 4183098047

BESØG PÅ VASKERIET BERENDSEN
v/Kirstinehøj. Tirsdag den 22.januar fra 
kl.11-13. Omvisning og frokost er gratis. 
Sidste tilmelding 15.januar til kontoret. 
Begrænset antal.

TÅRNBY KOMMUNES 
FORENINGSLEDERPRIS 2018
Formanden Anne-Grethe Kragerup får 
overrakt Årets Foreningslederpris 2018 af 
forhenværende borgmester Henrik Zimino ved 
en ceremoni på Tårnby Rådhus.

SUNDHEDSPRISEN 2018 
Sundhedsprisen gik til Ældre Sagen pga de 3 
nye aktiviteter: Sorg-& Livsmods-cafeen, Cafe´ 
Livsglæde og Vågetjenesten.

KONTORET ER LUKKET fra 17.december 
Åbner igen 7.januar 2019
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Gudstjenester
December    
    
Søndag  2. 1. s. i advent  Matt. 21, 1-9 kl. 10.00 Martin Herbst
Søndag 9. 2. s. i advent  Luk. 21, 25-36 kl. 10.00 Julie Aaboe
 9. Julefest med gudstjeneste for børn kl. 14.00 Julie Aaboe
Søndag 16. 3. s. i advent  Matt. 11, 2-10 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 23. 4. s. i advent  Johs. 1, 19-28 kl. 10.00 Martin Herbst
Torsdag 20. Plejehjemsgudstjeneste Tagenshus kl. 11.00 Julie Aaboe
Mandag 24. Plejehjemsgudstjeneste Pyrus Allé  kl. 12.00 Julie Aaboe
Mandag 24.  Juleaften Luk. 2, 1-14  /  Matt. 1, 18-25 kl. 13.30 Julie Aaboe
Mandag 24. Juleaften Luk. 2, 1-14  /  Matt. 1, 18-25 kl. 15.00 Martin Herbst
Tirsdag 25. Juledag  Luk. 2, 1-14 kl. 10.00 Martin Herbst
Onsdag 26. 2. juledag  Matt. 23, 34-39 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 30. Julesøndag  Luk. 2, 25-40 kl. 10.00 Julie Aaboe

Januar     
Tirsdag 1. Nytårsdag  Matt. 6, 5-13 kl. 14.00 Martin Herbst
Søndag 6. Hellig 3 k. søndag  Johs. 8, 12-20 eller Matt.  2,1-12 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 13. 1. s. e. H. 3. k. Mark. 10, 13-16 kl. 10.00 Martin Herbst

Ære være Gud i det højeste og på jorden! 
Fred til mennesker med Guds velbehag! (Fra 
juleevangeliet)
Fred har været et kernetema fra 
civilisationens fødsel til i dag. Freden har 
både en politisk, økonomisk og åndelige 
dimension. Hvad angår det første håber vi, 
at verdens politiske ledere formår at finde 
sammen, ikke i grådighedens og krigens, 
men i fredens tjeneste. Visionen om politisk 
fred bliver på smukkeste måde udtrykt 
af profeten Esajas: ”De skal smede deres 
sværd om til plovjern og deres spyd til 
vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd 
mod folk, og de skal ikke mere oplæres 
til krig” (Es 2,4). Den tekst lyttede vi 
til første søndag i advent. Budskabet er 
ældgammelt og dog aktuelt. Derfor er 
skriftstedet fra Esajas Bog i Det Gamle 
Testamente indmejslet i muren foran FN 
bygningen i New York. Således bliver verdens 
magthavere mindet om deres fornemmeste 
opgave.
På et mere familiemæssigt og personligt 
plan stræber vi efter at få ro over vores 
økonomiske situation. Det kan være svært 
her i juletiden! Men faktum er, at økonomisk 
sikkerhed er en topprioritet for mange. 
Nogle gange går det ønske helt over gevind, 
som i den aktuelle Danske Bank skandale, 

hvor ambitionen om økonomisk sikkerhed 
blev forvandlet til rendyrket grådighed.
Fredens politiske og økonomiske dimensioner 
er helt legitime. Hvem ønsker ikke en 
fredelig verden med velfærd og velstand for 
alle? Men i tillæg til disse to dimensioner 
af fred findes der en tredje. Det er fredens 
åndelige eller eksistentielle dimension. I 
modsætning til de to andre former for fred, 
er den ikke menneskers værk. Den er ikke 
frugten af politiske strategier, ej heller 
resultatet af rettidig omhu og hårdt arbejde.
Den tredje dimension af fred skabes af 
Guds kærlighed. Guds kærlighed er kilden 
til den sande fred. For kun når man erfarer 
sig elsket og tilgivet, kan man slappe 
fuldstændigt af og opleve hjertets fred.
Det forunderlige ved Guds fred er, at den 
ikke er behersket af politik og økonomi. Selv 
om man befinder sig i en ufredelig verden og 
økonomien vakler, kan man erfare den. Det 
skyldes, at freden er dybere end ufreden. 
Den kommer fra et højere sted end de to 
andre former for fred og rækker dybere.
Det er den fred, julen handler om. Julen 
handler ikke om at stresse afsted og få 
nået tusind ting, så man er segnefærdig 
juleaften. Julen handler heller ikke om, 
at man skal have styr på det hele. Hvem 

har styr på det hele? Julen handler om, at 
freden kan sænke sig midt i vores ufred og 
tage bolig blandt mennesker. Den fred giver 
håb for fremtiden. Juleaften synger vi om 
den, og i anledning af adventstiden tager vi 
forsmag på den sang allerede nu:
”Fred over jorden! Menneske, fryd dig, os er 
en evig frelser fød!”

God adventstid til jer alle.
Sognepræst Martin Herbst

December

Aktiviteter - December
 

Händels Messias i Marmorkirken
Korsvejskirkens eget kor, Kammerkoret 

Euphonia, opfører igen i år Händels Messias 
i Marmorkirken i København. Foruden koret 
medvirker musikere fra Det Kgl. Kapel og 
fire fremtrædende solister fra henholdsvis 
Operaen i København og Nasjonaloperaen i 
Oslo. Billetter kan købes hos Ticketmaster. 
Yderligere information på www.euphonia.dk

Lørdag 1. december og søndag 2. december, 
begge dage kl. 16.00
 
Musik-andagt – En tid til eftertanke

v. Julie Aaboe og Ole 
Reuss Schmidt
Kom og vær med til 
en stemningsfuld 
musikandagt i 
kirken. Med musik og 
læsninger reflekterer 
vi over skriftens ord 
ud fra et moderne og 

personligt perspektiv. En rolig stund i kirken 
med tid til eftertanke. Efter andagten nyder 
vi fællesskabet over en kop kaffe m.m.
Tirsdag 4. december kl. 10.00 
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Kontakt  

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

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.  
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk 
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11. 
Fredag er fridag.

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

Kordegnevikar: 
Bibi Övermyr. Tlf. 3251 7424, bmo@km.dk
Kontortid på kirkekontoret: Mandag-fredag 
kl.10-13. Torsdag tillioge kl. 15-18.

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

Menighedsrådsformand: 
Jessica Rygaard.  Tlf. 3141 6030.

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

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

Julehygge med kirkens præster
Korsvejstræf v. Julie Aaboe og Martin Herbst

Vi synger 
julens smukke 
salmer, pynter 
juletræet og 
forbereder os på 
den kommende 
højtid. Tag 
gerne en lille 
julegave med til 
20-25 kroner. 
Onsdag 5. 
december kl. 
14.00

Prædikenværksted v. Julie Aaboe
Kom og vær 
med til at skabe 
søndagens 
prædiken. 
Gennem samtale 
og analyse vil 
vi i fællesskab 
komme til bunds 

i søndagens læsning for at forstå, hvad der 
ligger til grund for den pågældende tekst 
både kulturelt, historisk og teologisk. Vi 
mødes i kirken. Tilmelding til sognepræst, 
Julie Aaboe.
Torsdag 6. december kl. 12.00

Julekoncert v. Ole Reuss Schmidt

Kirkens liturgiske kvartet, dvs. de fire 
sangere, der synger ved søndags-gudstjene-
sterne, uropfører ”Julekantate for kor 
og orgel” af Ole Reuss Schmidt. Derefter 
opfører Musikkoret København et program, 
der foruden værker af Bach, Palestrina m.fl. 
også vil indeholde en afdeling med kendte 
julesalmer af den slags, de fleste mennesker 
kan nikke genkendende til og holder af. 
Efter koncerten er der reception.
Lørdag 8. december kl. 14.00

Julefest for børn og voksne
Vi inviterer til 
en stemningsfuld 
gudstjeneste 
med lys i 
adventskransen, 
kendte julesalmer 
og juleevangeliet 
i børnehøjde. 
Derefter dans 
om juletræet, 
sanglege, 
æbleskiver og 
Luciaoptog. 
Det koster 
ikke noget at 
deltage, men 

vi bliver glade for en tilmelding – gerne 
senest mandag 3. december til: lone@
korsvejskirken.dk (Med angivelse af, hvor 
mange hhv. børn og voksne, der kommer).
Arrangementet er også afslutningsfest for 
efterårets minikonfirmander, der medvirker 
ved gudstjenesten.
Værter: Sognepræst Julie Aaboe og 
børnemedarbejder Lone Madsen.
Søndag 9. december kl. 14.00-16.00

De ni læsninger - gudstjeneste
De ni 
læsninger 
er en smuk 
og højtidelig 
musikguds-
tjeneste og 
en forbere-
delsesguds-

tjeneste til julen. Traditionen stammer fra 
England, hvor de ni læsninger blev holdt 
første gang i 1918 i Kings College Chapel 
i Cambridge. De ni læsninger omfatter ni 
udvalgte tekster fra Bibelen, som læses op 
af præsten og medlemmer af menigheden - 
afbrudt af fællessang, korsang og forskellige 
former for musikfremførelse. Teksterne 
spænder fra skabelsen over syndefaldet til 
Jesu fødsel. Ved gudstjenesten medvirker 
sognepræst Julie Aaboe, kirkens organist og 
kor m.fl. Efter gudstjenesten mødes vi over 
lidt gløgg og æbleskiver.
Lørdag 15. december kl. 16.00

Julecafé med overraskelser
Kom og vær 
med til denne 
julecafé med 
masser af musik 
og sangindslag 
og med salg af 
gløgg, julekager, 
pølser og andet 
godt. Overskud af 
salget går til at 
hjælpe mennesker 
i sognet, som har 
brug for en ekstra 
håndsrækning i 
julen. 

Søndag 16. december kl. 12.00

Koncert med Euphonia

Kirkens eget kor – Euphonia – opfører ved 
denne lejlighed ”Die Weihnachtsgeschichte”, 
et værk af den tyske komponist Hugo Distler 
fra 1933. Det er et bemærkelsesværdigt 
stykke julemusik for kor a capella, 
skrevet i en periode, hvor den nyere 
og eksperimenterende  klassiske musik 
ikke havde gode vilkår i Tyskland, fordi 
nazisterne betegnede den som Entartete 
Kunst, degenereret kunst. 
På denne mørke baggrund skinner det lille 
lys, der er i musikken, desto klarere, og 
dermed bliver der tale om dybt betagende 
musik. Det er særdeles vanskeligt at arbejde 
med, men Kammerkoret Euphonia har 
beskæftiget sig indgående med værket i 
løbet af efteråret, og i koret glæder man sig 
meget til at opføre det. Koncerten vil blive 
rundet af med en håndfuld kendte, danske 
og engelske julesange.
Søndag 16. december kl. 14.00
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Barnet, der aldrig voksede op

At vente som et lille barn
Børn er verdensmestre i forventningens 
glæde. Min søn er lige fyldt år, og 
nedtællingen til hans fødselsdag varede 
ikke bare dage, men uger. Han tænkte 
på hvordan dagen mon ville være, og 
hvordan det ville være at blive et år ældre. 
Han spekulerede på om hans venner 
glædede sig ligeså meget til at komme 
med i trampolinparken, som han selv. 
Og han glædede sig naturligvis til at 
åbne gaverne. Han ventede og glædede 
sig, og da dagen endelig kom, så havde 
forventningen om hans fødselsdag 
allerede bragt ham en masse godt.

I december venter og venter vi på en 
anden fødselsdag, som børn og barnlige 
sjæle over hele jorden glæder sig til. 
Juleaften er som bekendt Jesu fødselsdag. 
I ugerne frem til juleaften markeres 
ventetiden med adventslys, der tændes ét 
for ét. For hvert lys, der brænder, bliver 
forventningen større og stærkere. Vi 
voksne glæder os også, i glimt som børn! 

Barnet, der aldrig voksede op
Astrid Lindgren fyldte også år i 
november. Med sine fortællinger om 
Emil, Pippi og Brødrene Løvehjerte er 
hun kendt for at forstå børn bedre end 
nogen anden. Hendes historier inviterer 
os ind i børnenes rige.

Hun skrev om Pippi, der vendte alting 
på hovedet, og ikke var bange for at revse 
de voksne og alle deres regler og logik. 
Pippi gav os krummelurpiller, så vi aldrig 
behøver at blive ”stur”, men kan forblive 
barnlige og fyldt med fantasi. Børn 
har ganske vist ikke magt og position i 
verden og er afhængige af voksne. Men 
den tillid, som børn møder mennesker og 
livet med, giver adgang til Pippis paradis. 
I historien om juletræsplyndringen er det 
børnene, der inviteres ind til julefest og 
får gaver.

Emil er drengen, der ud af sit hjertes 
godhed vil glæde sin næste, men det 
ender næsten altid med at blive en 
skarnsstreg. Det synes de voksne i hvert 
fald. Som dengang, da Emil inviterer alle 
fattiglemmerne til julegilde, tænder lys og 
dækker op til det store gæstebud med sin 
mors julemad fra forrådskammeret. De 
sultne mættes, og ingen sidder alene og 
isoleret, og det er som om Guds rige selv 
bryder frem. Og hvor Guds rige er, har 
ondskab ikke hjemme. 

Til trods for at Emils mor har 
kladdehæfter, der især er fyldt med 
optegnelser over hans ugerninger, så 
erklærer hun om Emil: ”Vi elsker ham 
præcis, som han er”. Emil er barnet, som 
elskes betingelsesløst, uanset hvad han får 
rodet sig ud i.

Astrid Lindgren skrev også om 
Brødrene Løvehjerte. Trods død og 
sygdom og skræmmende Tengil-soldater 
fandt de altid hinanden og kæmpede 
sammen mod de mørke kræfter. For 
uanset hvor bange og lille man er her i 
verden, så er man sommetider nødt til at 
gøre noget. ”Ellers er man bare en lille 
skid”, som Jonathan siger til sin lillebror. 
Selv et lille barn kan gøre en verden til 
forskel. 

Julebarn
Lindgrens børn minder os voksne om 
noget. De minder os om livet, om 
fantasien, om kærligheden. Der er ikke 
langt fra universet, hvor børnene er 
størst, til historierne i bibelen. Særligt 
fortællingen om julenat. Den nat, da 
himlen bøjede sig ned over jorden, og 
Gud lod et himmelsk lys føde på den 
natmørke jord. Det er fortællingen om et 
lille barn, der bragte håb og budskab om 
fred. Guds søn.

I julen fejrer vi Jesusbarnet i krybben. 
På en måde er Jesusbarnet det barn, som 
aldrig er vokset op. 

Jesus blev ganske vist voksen, for resten 
af året hører vi i kirken om hans liv, og 
det han talte om. Men som Emil, Pippi, 
Tvebak og Jonathan Løvehjerte – så ér og 
bliver Jesus den, som lærer os allermest 
om livet og kærligheden. Og om Gud. 
Jesus var den, som viste os, at det er 
børnene, der er størst i Guds rige. 

Jesus lærte os en ny måde at stave til 
Gud på: V-O-R F-A-R. For ingen er 
voksne, når det kommer til Gud. Overfor 
Gud er vi alle hans børn. 

Jesus inviterede altid alle med til 
måltid, og delte uforbeholdent af sit 
liv og sine ord. Ord, som åbner øjnene 
for en anden virkelighed end den vi 
umiddelbart kan se. En virkelighed, som 
et barn tør drømme den. Han kaldte det 
Guds rige.

Derfor kom Gud til os i det lille barn 
julenat. For at være hos os, for at vise os 
hvem han selv er. For at fortælle os om 
hvad Guds rige handler om. At Guds 
rige er der, hvor himmel og jord mødes. 
Guds rige er der, hvor kærlighed råder. 
Det er livet sammen med andre. Det er 
det menneske, du sidder ved siden af 
på kirkebænken juleaften, eller som står 
foran dig i køen til indpakning af gaverne 
i Magasin. Guds rige er mellem os. 

I den forstand er det jul hver dag. 
Hver dag er Gud hos os. Men her i 
adventstiden glæder jeg mig stadig til – 
og venter på - igen i år at høre det fortalt 
under kirkens hvælvinger juleaften.
Glædelig advent.

Desirée Risum

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 32504186.
I december mødes netværksgruppen:
Tirsdag 11. december til Julemiddag. 
Prisen er igen i år 120 kr. husk også 

at medbringe drikkevarer og en lille 
gave. Vi dækker borde fra kl. 17.00 
Tilmelding – som er bindende - senest 
3. december. 
Søndag 16. december kl. 10 til 
gudstjeneste med krybbespil og 
efterfølgende gløgg i konfirmandstuerne.
Søndag 30. december til gudstjeneste 
kl. 10 med efterfølgende juletræ og 
julehygge i Vestre Bygade 19.                                
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DECEMBER 2018
Møder og arrangementer

FOR BØRN                                                                       
Efterårets Babysang…
... er slut for denne gang, men du kan 

tilmelde dig forårets babysang som starter til 
foråret. Denne gang bliver det tirsdage i marts 
og april. Babysang er et tilbud til forældre på 
barsel. Gennem sang og dans og leg lærer vi 
nye og gamle børnesange- og salmer. Babysang 
foregår i Tårnby Kirke torsdage kl. 11.00. Det 
er gratis at deltage i babysang. 

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

Børnegudstjeneste
Søndag 16. december opfører 
Nordregårdskolens 3. klasser krybbespil ved 
gudstjenesten kl. 10. Efter gudstjenesten er der 
gløgg og julegodter i konfirmandstuen.

Julegudstjeneste
Juleaften er gudstjenesten kl. 12.30 tilrettelagt 
for mindre børn. I år vil der – for at tage 
lidt af trykket fra juleaften - også være 
børnegudstjeneste søndag 23. december kl. 10.00

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

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 juleaften 24. december kl. 
10.00 ved Karsten M. Hansen.                                                                                
Gudstjeneste ved Ida Nielsen på plejehjemmet 
på Irlandsvej torsdag 20. december kl. 13.00 i 
Oasen. Efter gudstjenesten synger vi julesange 
og drikker kaffe. 

Koncert
”Vi synger julen ind” 

V. Taarnby-Julekantori og kirkens organist
Korsatser til advent og jul af bl.a. Hassler, 
Telemann, J.S. Bach og C.P.E Bach. 
Orgelmusik af Frescobaldi, Buxtehude, 
Christian Geist og J.S. Bach. Endvidere synger 
vi et par fællessalmer.
Søndag 16. december kl. 15. Der er gratis adgang 
til alle koncerter i Tårnby Kirke.

                                                       

Gudstjenester

December 
Søn 2. 1.søndag i advent      10.00 Risum
Ons 5. Hverdag er som onsdag/eftermiddagsgudstj.  13.45 Risum
Lør 8. Dåbsgudstjeneste      11.30 M. Hansen
Søn 9. 2. søndag i advent      10.00 M. Hansen
Søn 16. 3. søndag i advent og minikonfirmation/krybbespil 10.00 Nielsen
Søn 23. 4. søndag i advent      10.00 Nielsen

Man 24. Juleaften      12.30 Nielsen
        13.30 Risum
        15.00 M. Hansen
        16.30 M. Hansen
        23.30 Nielsen

Tirs 25. Juledag      10.00 Risum
Ons 26. Anden juledag      10.00 M. Hansen    
Søn 30. Julesøndag      10.00 Nielsen

Januar 2019
Tirs 1. Nytårsdag      11.00 Nielsen
Søn 6. Hellig 3. konger      10.00 Risum

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:
Flemming Niemann Pedersen  
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag 
kl. 10.00-11.00
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads 
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf: 
2166 7030
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.

Foto Allan Petersen, 
Amager Fotoklub.
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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

Julekoncert med Lille Muko
Universitetskoret Lille MUKO præsenterer julemusik fra hele verden. 
Koret vil synge et afvekslende og spændende juleprogram med julesange og salmer fra hele verden, samt to 
udsættelser af Marias Lovsang: Stanfords såvel som Cesare Cuis ”Magnificat”.

Søndag 9. 
december 
kl. 16 i 
Kastrup 
kirke

Jul på Torvet
Kastrup kirkes menighed, 
menighedsråd og ansatte, og 
Dig, der kommer forbi, synger 
julen ind i Skottegården. Det sker 
i samarbejde med Skottegårdens 
Handelsforening. Købmanden 
donerer velvilligt julegløggen, 
og vi serverer også æbleskiver 
dertil. Hvis vi er heldige, 
kommer Julemor også på besøg 
undervejs.
Fredag 7. december kl. 15 – 18 

i Skottegården

Festlig familiegudstjeneste og  
De ni Læsninger
Adventstiden begynder søndag 2. december kl. 10 med en festlig familiegudstjeneste og 
efterfølgende julestue TAM TAM - Kirkens organist og kor sætter os 
i den rette Julestemning med hyggelige julesange. Susanne 
Worm Steensgaard sørger for en prædiken i knæ - og 
øjenhøjde. 
Der bliver mulighed for at lave vores egne 
adventskranse, og egne juledekorationer 
og julepynt. Alt imens hygger kirkens 
personale og frivillige om os, ved at servere 
rundstykker, kaffe, julegløgg og æbleskiver.

Den efterfølgende onsdag 5. december 
kl. 19 markeres med en helt særlig aften, 
hvor Guds plan med os mennesker 
skildres fra skabelsen og frem til barnet i 
krybben.
Organist og kor indøver særlig fin musik 
og korstykker, som bereder vort sind på 
julen og Frelserens komme. 
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Det sker i Kastrup kirke:
30. nov. til 11-10. jan. 2019

NOVEMBER
Fre. 30. Babysalmesang

DECEMBER
Søn. 2. kl. 10 Susanne Worm Steensgaard - 1. 
søndag i advent: Familie-gudstjeneste med 
efterfølgende Jule TAM TAM
Ons. 5. kl. 9.45 Musikalsk rytmisk legestue
Ons. 5. kl. 19 De ni Læsninger
Tors. 6. kl. 16-16.45 Musikalsk rytmisk legestue
Tors. 6. kl. 17-20 Noas Ark: Snart Jul
Fre. 7. kl. 10 Babysalmesangsgudstjeneste
Fre. 7. kl. 15-18: Jul på Torvet i Skottegården
Lør. 8. kl. 15: Julekoncert Choirish
Søn. 9. kl. 10 NN
Søn. 9. kl. 16 Julekoncert: Lille MUKO
Tirs. 11. kl. 9,30 Vuggestue-julegudstjeneste for 
alle småbørn
Tors. 13. kl. 10 Børnehave-julegudstjeneste for 
børnehaver og børn på samme alder
Lør. 15. kl. 16 Julekoncert: Nordlys og Jokers
Søn. 16. kl. 10 NN
Søn. 16. kl. 14 Jule-børne-gudstjeneste, hvor 
Mini-HOT (Tårnby Musikskole) medvirker 
Tors. 20. kl. 14 Torsdagstræf Trubaduren Esben 
Langkniv sætter os i julestemning
Søn. 23. kl. 10 Susanne Worm Steensgaard
Juleaften kl. 13 Elizabeth Laursen og Grethe 
Hamborg – familiegudstjeneste for store og små
Juleaften kl. 14.30 NN 
Juleaften kl. 16 Susanne Worm Steensgaard
1. Juledag kl. 11 Elizabeth Laursen
2. Juledag 26. kl. 10 NN
Søn. 30. kl. 10 Susanne Worm Steensgaard

JANUAR
Tirs. 1. kl. 16 NN - Festgudstjeneste Nytårsdag 
med Nytårstaffel
Tors. 3. kl. 17-20 Noas Ark: De hellige Tre Konger
Søn. 6. kl. 10 NN
Man. 7. kl. 10 Sorggruppe opstart – tilmelding til 
Susanne Steensgaard
Ons. 9. kl. 19 Lysgudstjeneste
---

Kastrup Sogns Menighedspleje yder i et vist 
omfang julehjælp til trængte børnefamilier som 
bor i Kastrup sogn. Ansøgningsskema afhentes 
og afleveres i udfyldt stand senest 10/12 på 
Kirkens Kontor, Kastruplundgade 3.  Bidrag til 
julehjælpen modtages med tak. Indbetales til 
BankNordik reg.nr. 6506 konto 3052994208.

Hver tirsdag kl. 11 til 13.30 Kastrup Ældreklub
Andagt hver onsdag kl. 12
Musikalsk rytmisk legestue den første onsdag i 
måneden kl. 9.45
Minikonfirmander hver tors. kl. 14.10-16
Torsdagstræf den tredje torsdag i måneden kl. 14
Musikalsk rytmisk legestue hver anden torsdag 
kl. 16 i ulige uger
Højmesse hver søndag kl. 10
Se mere på:
Facebook: www.facebook.com/kastrupkirke 
og hjemmesiden: www. Kastrup-kirke.dk

Julens gudstjenester
Juleaften 24. december er der tre gudstjenester i Kastrup kirke. 
Den første er en familie-jule-gudstjeneste, der er specielt tilrettelagt for børn, men alle tre 
gudstjenester har fokus på julens budskab, og er derfor også for hele familien! 
Den ægte julestemning fås gratis med hjem til brug for julefesten derhjemme.

Gudstjenesterne 
juleaften  
er kl. 13, kl. 14,30 og 16.
1. juledag er der 
gudstjeneste kl. 11
2. juledag kl. 10.
Nytårsdag holder vi 
Nytårsgudstjeneste- og 
taffel kl. 16

Vi ønsker alle i Kastrup 
sogn en glædelig jul 

samt et velsignet nytår!

Jule-børne-gudstjeneste
Kom og tag forskud på julen ved julebørne-
gudstjenesten i Kastrup kirke. 
Tårnby Musikskoles orkester Mini-HOT 
kommer og spiller julen ind, og vi skal også 
synge nogle af de gode julesalmer og 
sange, og høre om, hvad der skete julenat, 
og selvfølgelig danser vi om juletræet. Efter 
gudstjenesten byder vi på juleboller og 
sodavand.
På hjerteligt julegensyn i Kastrup kirke.

Søndag 16. december kl. 14 i Kastrup 
kirke, Kastruplundgade 3

Skæbnefortællinger  
med Esben Langkniv
Der bliver lejlighed til både eftertanke og et stort smil, når troubadouren og 
historiefortælleren Esben Langkniv besøger Kastrup Kirke. 

Esben Langkniv kan både skrive og fremføre sange som er 
nærværende, fortællende og ofte med et historisk perspektiv. 

Det drabelige tilnavn opstod efter hans debut cd, som 
handlede om den jyske røver Jens Langkniv. 
Også de svære ting i tilværelsen behandler han på en 
tilgængelig måde. 
Esben Langkniv har udgivet 6 cd’er og har underholdt 

overalt i Danmark og i Sverige, Norge, Island, 
Tyskland, Holland, Frankrig og USA. 
Der er lagt op til en dejlig eftermiddag 
med både alvor, smil og julestemning i 

Torsdagstræf. Husk at tage en lille gave med, så 
vi alle får del i julestemningen.

Torsdag 20. dec. kl. 14, Kastrup kirke
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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

    Drachmann Begravelser 
     Omsorg, Nærvær & Til for Jer 

Vi fokuserer på at være nærværende & 
omsorgsfulde, når vi guider Jer igen-
nem en af livets svære stunder. Vores 
nærvær vil for jer føles trygt. 

Kontakt os på tlf: 32 86 00 20 
Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup 

Mail: drachmann@danskebegravelser.dk 
www.drachmann.nu 

Rikke Drachmann Casper Drachmann 

OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensioni-
ster. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 
10.00
OK-dag med hygge, gløgg og æbleskiver samt 
salg af billetter til julefrokost (pris 110 kr.) tors-
dag 6.
Julefrokost torsdag 13. dec kl. 11.30. Husk gave 
(25 kr.)
Vi ses i det nye år til mini-brunch torsdag 10. 
januar kl. 10

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Banko fredag 7. dec.                                                                                               
Julemiddag, 100 kr. Husk Julegaverne ca. 30 kr. 
onsdag 12     
Banko afslutning fredag 14.    
God jul og kom godt ind i det nye år 
– vi ses igen til banko fredag 4. januar 2019   

Bordinghus
Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 
år, er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. 
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 8

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
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 8

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 8

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Cafémøder med foredrag, musik, film og banko 
mandag i ulige uger kl. 14-16, Foreningscentret, 
Postkassen, lok. 1. Tilmelding to dage før til Lizzie 
Gylstorff, 6170 1961, eller til formanden, Inge-
Lise Adelhardt, 2883 4785.
Julemiddag (tidspunkt og pris kommer senere) 
Tirsdag 4. december.
Nytårsbanko mandag 14. januar 2019
Sund motion på Hjertestien. 3. søndag i hver 
måned. Næste gang 16. december. Vandtårnet, 
Englandsvej kl. 11. 5 kilometer. Info: Inge-Lise 
Adelhardt, 2883 4785 eller Asbjørn Rasmussen, 
2279 5818.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Kryds i kalenderen - Årsmøde mandag 25. februar 
kl. 17-19. OBS tidspunkt!

Parkinson Klub Amagerland
Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 
5128 7999 
Parkinson ballroom fitness i Fysiq Kastrup, Ka-
millevej 4. med henvisning fra egen læge. Hver 
onsdag kl. 13-14.
Julefrokost i Sundby Sejlforening. Torsdag 6. 
december kl. 12.
Kaffemøde i Postkassen torsdag 24. januar kl. 14.

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person med 
psykisk sygdom. Daghøjskolen, Peder Lykkes vej 
63, 2300 Kbh. S. Henvendelse Tommy Rasmussen 
3251 5335/ 2757 5333. amager@bedrepsykiatri.
dk 
Julemiddag tirsdag 4. december
Nytårsbanko mandag 14. januar 2019

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefa-
briksvej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 
3250 9061
Julebanko 4. december.
Julefrokost 11. december kl. 12.30
Juleferie til 15. januar 2019

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk 
Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet 
Løjtegårdsvej. Hver mandag kl. 10.
Vi går også i Dragør. Hver torsdag kl. 10. fra Dra-
gør Aktivitetshus, Wiedergården 2.
Begge steder: 4 eller 2 km, ingen tilmelding. 
Stavsæt kan lånes/ købes. Info: Jane  Piasecki 
4041 0868 eller jane@piasecki.dk
Generalforsamling og foredrag 20. februar 2019 
kl. 19-21.30 i Postkassen. Der vil være kaffe og 
lidt tilbehør. Husk at ved de fleste af vores møder 
har vi foreningens brochurer med. Vi har købt 
en del nye, som vi deler ud ifm møderne. Vi har 
jo været så heldige at få en donation fra Tårnby-
Bladet og finder det fornuftigt at alle kan få del i 
disse nye brochurer.
Vi har også andre ting på programmet, men hvis 
nogen brænder inde med ideer, er I meget vel-
komne til at give lyd - skriv til os, vores mailadres-
ser finder I på vores hjemmeside www.taarnby-
dragoer.diabetes.dk. hvor I også finder kommende 
arrangementer.

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

Ældre sagen 
Se foreningens egen annonce side 31. 

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - December  2018

Årets julehæfte er på gaden 
I hæftet finder du en bred vifte af hyggelige 
julearrangementer i Tårnby, som du kan 
nyde i november og december måned 
Det er vores lokale klubber, foreninger, insti-
tutioner og kirker der sammen skaber ram-
merne for dejlige juleoplevelser og hyggeligt 
samvær - og der er julearrangementer for en 
hver smag. 

Du kan blandt andet besøge fine julemarke-
der eller se juleshow med mange nisser på is. 
Børn og ældre kan bage sammen eller de kan 
mødes til et af byens luciaoptog. I kirkerne kan 
du høre koncerter eller spise julemiddag. 

Plejehjemmene inviterer indenfor til hyg-
gelige julerier og på naturcenteret kan du lave 
juledekorationer og snitte julegaver. I pensio-
nisthusene kan du være kreativ, spille banko 
og hygge dig med gløgg og æbleskiver. På 
bibliotekerne kan du lave fine juleting og høre 

julehistorier. 
Glem ikke, at 

der er mennesker, 
der behøver en at 
følges med for at 
få del i hjerternes 
fest og de mange 
dejlige oplevel-
ser. Så tag gerne 
en nabo eller ven 
under armen, når 
du begiver dig ud 
i Tårnbys dejlige 
julelandskab. 
Du kan bl.a. finde hæftet i Sundhedshuset, 
på rådhuset, på bibliotekerne, 
i foreningscentret, i kirkerne, i 
pensionisthusene, på caféer og i 
butikscentre.

 
 

Julemarked i Netværkshuset Kastruplund 
 

Torsdag den 6. december 2018 
Kl. 12.00 til Kl. 15.00 

 

Kom og vær med til julehygge 
 

Salg af Kaffe  
vafler  

samt håndarbejde  
og 

 lækkerier 
 

 
Kastruplundgade 13, baghuset 2770 Kastruplund 
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Traditionen tro kan Skel-
gårdskirken igen i år invi-
tere til festlig julekoncert 
med OBG Brass
Det 25 mand store brassband 
spiller et varieret og velklin-
gende program med kendte 
julemelodier og musik af bl.a. 
Mel Tormé, H.C. Lumbye, Bo-
dil Heister og Kurt Noack .

OBG Brass blev oprettet i 
2004 af tidligere medlemmer 
af Danmarks to bedste ama-
tørorkestre: Concord Brass 
Band og Lyngby - Tårbæk 
Brassband og hovedparten af 

musikerne har deres musikal-
ske baggrund i disse orkestre.
Julekoncerten dirigeres i år af 
Jesper Hyllested. Jesper Hyl-
lested er ansat som musiker  i  
Den kongelige Livgarde, hvor 
han spiller tuba og er vicemu-
sikdirigent.

Skelgårdskirken, Ugandavej 
111, 2770 Kastrup, Mandag 
3. december kl.19.30. Der er 
gratis adgang til koncerten

Jul med OBG Brass

i Skelgårdskirken 
1. s. i advent kl. 10.00  v/ Annelise Mehlsen 
4. dec. kl. 17: Krybbespil for hele familien 
2. s. i advent kl. 10.00 v/ Kamilla Bugge 
3. s. i advent kl. 10.00 v/ Karen Giødesen 
4. s. i advent kl. 10.00 v/Poul Bo Sørensen 
 
Juleaftensdag kl. 11  Plejehjemsgudstjeneste 
-”- kl. 13.00 v/ Poul Bo Sørensen 
-”- kl. 14.30  v/ Annelise Mehlsen 
-”- kl. 16.00 v/Kamilla Bugge 
Julenat kl. 23.30 v/Karen Giødesen 
Juledag  kl. 10.00 v/ Annelise Mehlsen 
2. juledag  kl. 10.00 v/ Poul Bo Sørensen 
30/12 julesøndag kl. 10 v/ Kamilla Bugge 
 
1/1 Nytårsdag kl. 11.00 v/ Karen Giødesen 

Julens gudstjenester 

Krybbespil 

Skelgårdskirken, tirsdag den 4. december kl. 17 
Medv. Skelgårdskirkens minikonfirmander og Børne– og Juniorklub  

Efter krybbespillet er der endnu mere julehygge for alle 
Gratis 

for hele familien i Skelgårdskirken 

 Lucia-aften 

Onsdag 12. december kl. 19 

Pilegårdsskolens børnekor og 

Tårnbykoret medvirker. 

Herefter ægte julehygge med gløgg, 
æbleskiver og fællessang. Gratis 

i Skelgårdskirken 
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God jul og 
glædeligt nytår

- med mindre ulighed 
i Danmark

3fkastrup.dk

Tårnby Bladets tegner 
udgiver billedbog for de 
3-6-årige

”Ka’lure ser straks pæren. 
Ka’snifs næse kan lugte den, 
Ka’rumles smagsløg vil sma-
ge, - og Ka’tysse hører pærens 
susen på vejen ned. De kaster 
sig frem i en kæmpe støvsky, 
og i sidste øjeblik lykkes det 
Ka’tafat at gribe pæren med 
sine store følsomme hænder... 
og redde Ka’rime. Det kloge 
træ Træet har svaret: ’Brug 
pæren!’, og dermed er sagen 
afgjort! Disse seks Ka’flupper 

kan tilsammen klare alle de 
farer, der måske lurer derude. 
Ka’fluppernes Første Eventur 
kan begynde, og i morgen 
tidligt drager de ud mod ’Det 
Fantastiske’.”

’Ka’fluppernes første even-
tur’ sender de seks vidt for-
skellige venner ud på en fa-
refuld, fluppende og finurlig 
rejse, hvor de må bruge lede-
tråde fra Ka’rimes gådefulde 
digte fra hendes fortællebog. 
Rejseholdet skal finde vej til 
’Det Fantastiske’, hun havde 
set for enden af regnbuen, 
som nu er forsvundet. Alle 

sanserne bliver udfordret og 
Ka’fluppernes forskellighe-
der er både deres styrker og 
svagheder, men sammen ka’ 
de klare alt. Hvad ’Det Fan-
tastiske’ er, bliver en del af 
spændingen i denne farverigt 
illustrerede billedbog, der 
både er tegnet og fortalt af 
de debuterende børnebogs-
forfattere Zaralena Reimer og 
Benny Bang Jensen.

På opdagelse i tegningerne

Bogen er ideel til levende, 
dialogisk højtlæsning for 
børn i alderen 3-6 år, den le-
ger gavmildt med ord og bil-

leder og vækker også nysger-
righeden hos både børn og 
voksne, så man fristes til at 
læse den igen og igen for at få 
alle detaljerne med. Man kan 
også blive klogere på Ka’flup-
pernes verden med musikken, 
der er udgivet i forbindelse 
med bogen - og bagerst fin-
der man desuden opskriften 
på lækre Ka’rumlekager, der 
ikke må bages uden børn.

tsp

Eget forlag, i kommission 
hos Forlaget Underskoven
40 sider

ISBN: 978-87-93610-60-6
Zaralena Reimer & Benny 
Bang Jensen

Ka’fluppernes eventur

Familien jul – i nissernes land
Familien Jul i Nissernes Land 
er på DVD og streaming – og 
den ideelle måde at komme 
i rigtig julestemning. 

 
I samarbejde Blockbuster 
udlover Tårnby Bladet to ek-
semplarer af Familien Jul - i 
nissernes land

 Nissen Pixy dukker op hos 
Familien Jul allerede 1. de-
cember. Han er der dog kun 
for at hente den nissehue, han 
glemte sidste år, som også 
gemmer på en hemmelighed 
– hans magiske nissekugle. 

 Ved et uheld ødelægger 
Hugo nissekuglen så Pixy mi-
ster sin nisse-magi og begyn-
der at blive hurtig gammel. 

 Hugo er den eneste, der 
kan samle kuglen igen og 
redde Pixy og må derfor flyve 
med sine søskende til nisser-
nes land. Her skjuler de sig i 
en lille nisseby hos Pixys nis-
seflok, for ikke alle nisser kan 
lide mennesker.

 Mange forhindringer  mø-
der Pixy og Hugo  – ikke 

mindst den onde nisse Evol 
og hans onde nissebande, der 
forsøger at spænde ben for 
Hugo ved at trylle Alfred om 

til et rensdyr og med magi 
gøre Vega håbløst forelsket i 
Evol.

Sådan vinder du
Vil du vinde en dvd med Familien Jul i nissernes land skal du skrive 
(eller lægge svaret i vores udvendige postkasse) eller maile til os på 
Tårnby Bladet, Englandsvej 290, 2770 Kastrup og mærke kuvert/kort 
med Familien Jul og give os navnet på en af de medvirkende. 

Det samme gælder for mail. Her skal du i emnefeltet skrive en selv-
valgt kode bestående af trebogstaver og ordet JUL eks. ghbJUL. I selve 
mailen svarer med navnet på en af de medvirkende.

For alle svarmuligheder skal du skrive navn, adresse, telefonnum-
mer og mail-adresse (hvis du har en) også selvom du aflever på mail. 

Vi skal have svar senest mandag 10. december kl. 12.00.
Gevinsten skal afhentet på redaktionen.

Denne her bog handler om den talende hund, 
der heder bubbi, der er på vej hjem fra en luk-
sus ferie sammen med sine to ejere

Anmeldelse af Ragnar Troelssøn, 10 år

Midt i lufthavnen bliver de taget til fange af poli-
tiet, fordi at bubbi åbenbart er blevet bankrøver. 
Men der er et problem. Det er ikke bubbi der gjor-
de det. Men hvem hvar det så? 

Bubbi mistænker en af sine kloner. Så for ikke at 
blive fanget flygter bubbi ud i vildmarken. 

Forude venter en hårrejsende tur langt ud i 
vildmarken, hvor Bubbi finder en kæmpe bjørn, 
en vanvittig vildmand, en ildelugtende ny ven – 
og måske sig selv.

Jeg anbefaler den til børn på omkring 10 år. 
Både fordi den er sjovest for børn i den alder, men 
også fordi der er nogle svære ord i den. Så den kan 
også bruges som højtlæsningsbog.

Bubbi, verdens eneste talende hund er tilbage 
i youtuber Morten Münster og børnebogsforfatter 
Merlin P. Manns hæsblæsende og gakkede uni-
vers. Og denne gang træffer han en stor beslut-
ning – han løber hjemmefra!

Nomineret til Orla-prisen

Bubbi-serien er skrevet af en af Danmarks største 

youtubere Morten 
Münster og bør-
nebogsforfatter 
Merlin P. Mann.

Merlin P. Mann 
er bedst kendt 
som medskaber 
af den popu-
lære Taynikma-
serie, men 
har blandt 
andet også 
skrevet film, 
tv og Disney-
bøger. 

Bubbi den 
talende hund, som var 
den første bog af Morten Münster og Merlin 
P. Mann, er nomineret til Orlaprisen 2018.

Forlag: People’s Press
ISBN: 13 9788 77200 68 95
Udgivelsesdato: 15. november 2018
Vejl. udsalgspris: 199,95 kr.
112 sider

Bubbi i vildmarken 

Konkurrence
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Tårnby Skøjte Klub var vært 
ved dette års sjællandsme-
sterskab og Sjællands Cup

Der var masser flot skøjteløb 
i skøjtehallen på Røllikevej. 
Hele Sjællands skøjte elite 
var samlet for at dyste om 
trofæer og medaljer. Tårnby 
Skøjte Klub, TSK, stillede selv 
op med konkurrence- og me-
sterskabshold på ialt 18 del-
tagere.

I elitekonkurrence har man 
ca. tre minutter til at vise sine 

færdigheder. Det kan være 
barsk, når ens drømme smuld-
rer med et kiks eller lidt små 
fejl. Men når det lykkes, er det 
alle de mange træningstimer 
værd. Det kan være svært, når 
man eksempelvis kun er 8-10 
år, hvordan man så skal for-
holde sig til lidt fejl. 

Mesterskabsholdet er gode 
ambassadører for TSK og en 
slags mentorer for de små nye 
skøjteløbere. Så der er god 
hjælp at hente til, hvordan 
man skal tackle det mentale 

både under træning og i kon-
kurrencer. 

- Man skal have det sjovt, da 
det kun er en sport, siger træ-
ner Lene Skibby. 

Flotte medaljer

Det blev til tre medaljer til 
TSK ved Sjællands Cup’en. 
Her stod Flora Rødding fra 
årgangen kaldet Novice, som 
er de 13-15 årige, for første 
gang øverst på skamlen. 

Den rutinerede senior lø-
ber Cecilie P. Christensen 

Tårnby Skøjte Klubs 18 
deltagere ammen med deres 
trænere  forbindelse med 
sjællandsmesterskaberne og 
Sjællands Cup.

Cup og mesterskaber på Røllikevej

Et talentsamarbejde mel-
lem klubberne AB Tårnby, 
Dragør Boldklub og Kastrup 
Boldklub udvikler unge 
fodboldtalenter på det syd-
lige Amager under navnet 
Amager 27

Af Søren Havemann

Amager 27 (A27) er et sam-
arbejde mellem klubberne 
AB Tårnby, Dragør Boldklub 
og Kastrup Boldklub om ud-
vikling af unge fodboldta-
lenter på det sydlige Amager. 
Navnet Amager 27 stammer i 
øvrigt fra postnumrene 2770 
Kastrup og 2791 Dragør. 

Talentsamarbejdet omfat-
ter unge spillere født mel-
lem 2002-2007. U17-U12. 
For de yngste årgange er det 
træningssamarbejde, men for 
de ældste (U14, U15 og U17) 
er det eliterækker med kon-
kurrence og stævner mod de 
bedste ungdomshold i Dan-
mark. 

Det startede i 2016

A27 består af repræsentanter 
fra hver moderklub. Trænin-
gerne foregår skiftevis i de tre 
moderklubber, og hver trup 
består af de 20-22 største 
talenter fra hver årgang på 
tværs af klubberne.  U14-U17 
drengene træner næsten helt 

professionelt med fire træ-
ninger om ugen. Samarbejdet 
har udviklet sig fra fælles-
træninger, træningskampe og 
stævner, til at 2003-årgangen 
fra sommeren 2017 blev den 
første årgang, som stillede op 
som A27 i DBU-turneringen.

Succes og gode resultater

A27 sluttede efteråret med to 
godkendte femtepladser for-
tæller den sportslige ansvar-
lige Michael Haase.

- Det var første sæson, hvor 
A27 stillede med tre hold 
i DBU’s turneringer, nem-
lig U14, U15 og U17, og det 
endte med to femtepladser 
til U14 og U15 i den bedste 
række øst for Storebælt, Øst 
1-rækken, mens U17 blev 
nummer ni i Øst 2-rækken. 
Dertil kommer, at hele fire af 
U14 drengene er udtaget til 
den seneste DBU-samling for 
årgangen. Meget flot, mener 
Michael Haase.

Sidst på sæsonen

For U14-drengene fortsætter 
sæsonen med at møde med 
Farum i kvartfinalen i pokal-
turneringen. Farum, der sid-
ste år vandt pokalen.  Der er 
ingen tvivl om, at Farum må 
regnes for det bedste hold i 
årgangen øst for Storebælt, 

og det bliver en stor og sjov 
udfordring for A27 drengene, 
som får lov at spille kampen 
på Right to Dream Park, hvor 
FC Nordsjællands superliga-
hold spiller deres kampe.

Ingen vinterpause til A27

- Alle tre hold skal nu i vinter-
perioden bygge på og udvikle 
spillet og de enkelte spillere 
endnu mere. Der skal spil-
les en række træningskampe 
mod gode danske og svenske 
hold og både U14 og U15 skal 
deltage i LF Cup i Sverige lige 
efter nytår. Samtidig har vi 

taget et nyt skridt med at til-
knytte en fast fysisk træner, 
som skal hjælpe spillerne 
på alle tre hold med at blive 
endnu bedre fysisk rustet,  et 
område hvor en del af vores 
modstandere har et overtag 
i øjeblikket, siger Michael 
Haase.

Sidste nyt

Amager 27 spillede 1-1, A27’s 
unge U14 fodboldtalenter var 
i årets kvartfinale i pokaltur-
nering og modstanderen var 
Farum BK (FCN), der både er 
forsvarende mestre og sidste 

års vinder af Øst 1 puljen.
Amager spillede en af de 

bedste kampe til dato og fik 
et fornemt resultat på 1-1. 
Det hele blev afgjort i en 
meget spændende straffe-
sparkkonkurrence, som også 
endte uafgjort, 4-4. Et brændt 
straffe for Amager og de unge 
talenter var ude af årets po-
kalturnering, med et samlet 
nederlag på 6-5. 

Super-satsning på unge fodboldtalenter
Amager 27 U 14 holdet  
samlet til kamp.

vandt igen guld.
Sjællandsmesterskaberne 

blev afsluttet af de dygtige 
juniorløber. Her fik den yng-
ste deltager i rækken, Annika 
Skibby en flot bronzemedalje 
efter et godt koreograferet 
program.

Ekstra:

Wall of Fame
TSK har også fået en ”Wall of 
Fame”. Det er Andy Kelly, som 
har taget en masse flotte foto 
af de lokale skøjte ”stjerner”. 
Efter sigende pynter de store 
plakater i den 30 år gamle 
skøjtehal. Så der er al mulig 
grund til at besøge skøjtehal-
len på Røllikevej

SH

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Flere medaljer til 
styrkeløfterne
Ikke færre end 6 guldme-
daljer og en sølvmedalje 
ved DM i bænkpres gjorde, 
at Tårnby Styrkeløfter Klub 
blev bedste klub i Master 
rækken. 
Der blev ligeledes lavet 
en dansk Master 1 (40-49 
år) rekord af Morten Ras-
mussen i 66 kg klassen, så 
rekorden nu er på 150 kg. 
I junior rækken fik Mickel 
Dahl løftet hele 200 kg i 
93 kg klassen.

Fremtid er lysende 
for rugby på 
Amager

Rugbyklubben Speed end-
te i år på en fjerdeplads i 
landets bedste rugbyliga. 
Det skete med et hold, der 
i løbet af 2018 har været 
under stor forandring. 

Flere spillere har indstil-
let karrieren, og det har 
givet plads til hele syv nye 
talenter i truppen. 
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Ida vandt sølv i ekstremt forhindringsløb

Obstacle Course Race (OCR) er en sport i rivende udvikling 
og år for år vokser deltagerantallet i denne ekstremsport. 
Kort fortalt er det et forhindringsløb på 15 km med hundre-
de forhindringer som skal forceres.

For den 27-årige OCR-atlet Ida Mathilde Steensgaard fra 
Kastrup har det været benhård træning to til fem timer dag-
ligt for at opnå sin drøm om en topplacering i et verdens-
mesterskab.

 VM-drøm gik i opfyldelse. Ida tog en sølvmedalje hjem til 
Danmark. Et mål, som Ida har arbejdet hen imod, de seneste 
fem år.                                                                                    SH

På petanque kig
Amager petanque, P 96, holder jule-petanque for medlem-
mer søndag 2. december på Ugandavej 105 på hjørnet ved 
den store parkeringsplads til centeret.

Der bliver spillet hele dagen med afbrydelse af frokost 
og til sidst præmieoverrækkelse, inkl. gløgg og æbleskiver.

Alle, som er interesseret i at se, hvordan det foregår i P 96 
er velkommen, der er gratis kaffe hele dagen.

Kim Dahl vandt VM sølv i Mongoliet

Mickel Dahl, tv,  Jan Sahlgreen i midten og Kim Dahl på 
fløjen. Foto: Morten Rasmussen.

Tårnby Styrkeløfter Klubs stærke mand fik stor succes ved 
VM i styrkeløft for Masters. Kim Dahl deltog i 93 kg klassen 
for masters (løftere der er 40-49 år).  Det blev til tre medal-
jer, to sølv og en bronze.

En sølvmedalje i tre-kamp med et totalt løft på 750 kg. 
Benbøjning 287,5 kg, bænkpres 182,5 kg og dødløft 280 kg. 
De løft betød også, at Kim fik en bronzemedalje i benbøj-
ning og en sølvmedalje i dødløft.

Ved VM deltog Jan Sahlgreen i 74 kg klassen, så TSK var 
godt repræsenteret.

Det ligger til familien

Mickel Dahl, der er Kims søn, er juniorløfter (19-23 år) og 
allerede en stor profil i styrkeløft på verdensplan. Han er 
nykåret junior verdensmester i disciplinen dødløft.

Klubben holder til i træningslokalerne på Fuglebækvej 
og har igennem årene arbejdet sig frem til at være en af de 
største klubber i Danmark og den mest vindene ved landets 
stævner. 

Hvert år arrangerer klubben Danmarks største stævne 
set på deltagerantal. Her kommer løftere fra hele landet og 
stævnet afvikles over en hel weekend.

- Alle kan dyrke styrkeløft og klubben er aktiv for at finde 
nye medlemmer, piger, drenge, kvinder og mænd og i alle 
aldre. Klubben forsøger at skabe de bedst mulige rammer 
og oplæring for alle løfterne. Det er vigtigt, at man som løf-
ter lærer de rigtige teknikker, så man ikke løber ind skader, 
siger Morten Rasmussen.                                           SH

Det var 15. gang Motions-
klubben Amager og DGI 
gennemførte motionsløbet 
Lufthavnen Rundt 
617 friske motionister havde 
valgt at bruge en søndag for-
middag på at udfordre sig 
selv med en halv maraton (21 
kilometer) eller en rute på 

10 kilometer rundt i Amager 
Strandpark.

Hvor hurtigt runder man så 
lufthavnen og strandparken?

Det tog hurtigste mand 
Mark Olsen nøjagtigt 1 time 
og 13 minutter at løbe 21 
km. Og 13 minutter efter kom 
hurtigste kvinde, Sidsel Hors-
holt. Ganske godt klaret i den 
stride blæst. På den korte di-
stance løb Christopher Meu-
lengracht i tiden 33 minutter 
og 41. sekunder og 6 minutter 
senere løb Sandra Strandberg 
som den første kvinde i mål.

Tilfreds formand

Motionsklubbens formand 
Grethe Kristensen var meget 
tilfreds med afviklingen af 
løbet. Grethe og 30 frivillige 
havde brugt hele ugen for at 
få arrangementet op at stå. 
Der er nok at se til med for-

plejning, rutelægning, depo-
ter, tidtagning og meget an-
det praktisk tilrettelæggelse.

Motionsklubben Amager

Klubben holder til i lokalerne 
på Amager Strandvej lige ud 
for Kastrup lystbådehavn. 
Der er 385 medlemmer i den 
mere modne alder. Men alle 
er velkomne.

- Vi er en social motions-
klub for dig, der gerne vil ud 
og motionere. Der er mange 
forskellige aktiviteter som 
løb, stavgang, gymnastik, 
svømning og meget mere, så 
mød op til en af vores klubaf-
tener og vær med. Der er stort 
set altid noget i gang på alle 
ugens dage. Lufthavnen rundt 
er vores årlige begivenhed 
hvor mange frivillige udfører 
et godt arbejde, fortæller Gre-
the i en ledig stund.                    SH

Motionsløb under flyene

Flotte danske juniorrekorder 
ved østdanske mesterskaber

Atlet Klubben Viking i daglig 
tale bare AK Viking havde ta-
lentfulde junior løftere med 
ved de østdanske mesterska-
ber, der blev afviklet i Glad-
saxe med  67 atleter fra Øst-
danmark i konkurrence.

Siff Wibling og Freja Ro-
sendahl viste høj klasse i ung-
doms- og juniorrækkerne. Siff 
vandt 59 kilo klassen med løft 
på 138 kg fordelt på 65 kg i 
træk og 73 kg i stød. Det be-
tød nye danske ungdoms- og 
juniorrekorder. 

Freja blev nr. tre i 71 kg 
klassen; her løftede hun 76 kg 
i træk og 78 kg i stød; begge 
løft var også danske junior-
rekorder. 

I 76 kg klassen vandt Jo-

runn Debess en flot bronze-
medalje.

Mikkel Andersen i storform 

Mikkel var vendt hjem fra VM 
i Turkmenistan, hvor han satte 
danske rekorder i træk, stød 
og to-kamp. 

Men det var ikke nok for 
Mikkel, der i Gladsaxe forbed-
rede Danmarks rekorden med 
fem kilo i træk og fire kilo i 
stød. Den nye danske rekord 
lyder nu på i alt 333 kilo i to-
kamp.                               SH 

Rekordløft for AK Viking

Grethe Kristensen, formand 
for Motionsklubben Amager

Samtlige vindere på podiet.

Siff og Freja under 
konkurrencerne.
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Tårnby Bladet giver dig gode priser på udvalgte rejseoplevelser. 
Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” ved bestilling 
– så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE

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

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

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

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET

Sommerstemning i Garda
8 dage på hotel ved Gardasøen, Italien

Hotel Palme
Byen Garda, som deler navn med Lago di 
Garda – på dansk Gardasøen – er en ægte 
italiensk feriedrøm, hvor den legendariske 
stemning rigtigt mærkes på en tur gennem 
den gamle bydels snævre gader. Her føler man 
sig hensat til et maleri af en klassisk sydlandsk 
idyl med frodige blomster, der vokser op ad 
mure, over smukt patinerede pastelvinduer og 
på de karakteristiske tegltage. Jeres hotel med 
swimmingpool ligger i gåafstand fra byen og 
den legendariske sø (500 m), der danner ram-
mer om en skøn sommerferie i Italien. En op-
lagt feriebase, hvis beliggenheden er det vig-
tigste. Er det den italienske kultur, der lokker 
jer hertil, bør I opleve markedet hver mandag 
i Peschiera del Garda (19 km), hvor I finder et 
overflødighedshorn af lækre solmodne råva-
rer.  

Ankomst 
Valgfri ankomst 6.4.-19.10.2019.

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
•  7 x 3-retters valgmenu 

inkl. salatbuffet
• Balkon eller terrasse
•  4 vinsmagninger samt 

rabat på lokale vingårde

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.599,-
Pris uden rejsekode fra 2.899,-

Pristillæg 30.6.-22.8.: 1.150,- 
13.-26.4., 30.5.-29.6. & 23.8.-20.9.: 700,-

Hotel Morgensonne ���
Kun halvanden time syd for den dan-
ske grænse ligger den charmerende 
og originale, gamle fiskerby Büsum 
helt ud til Vesterhavet. Nationalparken 
Wattenmeer og Vesterhavets evigt 
skiftende ansigt udgør de fantastiske 
kulisser for dette område, og hvad end 
I trænger til lange traveture ved van-
det eller gode oplevelser, så har I et 
godt udgangspunkt på det stemnings-
fulde Hotel Morgensonne, hvor der er 
lagt op til nogle hyggelige fridage. I 
kan f.eks. tage på vandretur i Katinger 
Watt (24 km) på Eiderstedthalvøen, 
hvor Vadehavet har skabt et smukt 
naturområde.

4 dage på 3-stjernet hotel i Büsum, Nordtyskland

Feriedage i den gamle fiskerby

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x kaffe/-te og kage
•  3 x 2-retters middag på 

Restaurant Moin Moin
• 1 flaske vin på værelset
• 20 % rabat på greenfee
• Rabatkortet Büsum 
Gästekarte

overflødighedshorn af lækre solmodne råva-
rer.  rer.  rer.  

Børnerabat

1 barn 0-5 år gratis. 

1 barn 6-12 år ½ pris 

(aftensmad er ikke inkl).

Ankomst: Valgfri t.o.m. 
24.12.2018 samt 2.1.-15.4.2019.

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.299,-
Pris uden rejsekode 1.449,-
Pristillæg 24.2.-17.4.: 350,-

(aftensmad er ikke inkl).

2 nætter fra 849,-

Clarion Collection Hotel 
Temperance ����
Sådan skal Sverige indtages: Med 
champagnevelkomst og en fantastisk 
kurs, der giver rigtigt meget valuta 
for pengene. Det bliver ikke mere 
oplagt end nu at tage på shopping 
og opdagelse i Malmø og Skåne. 
Tæt på – og alligevel en helt anden 
verden af gastronomiske lækkerier, 
svenske kvalitetsvarer og umisken-
delig skånsk hygge i den lille storby 
på den anden side af broen. På det 
flotte, 4-stjernede hotel bor I lige 
bag Lilla Torg og har direkte adgang 
til Gamla Stans hyggelige kvarterer, 
torve og små sidegader, der er sær-
deles butiks- og restauranttætte.

3 dage på 4-stjernet hotel i Malmø centrum, Sverige

Weekend med bobler og byliv

• 2 overnatninger
• 2 x øko-morgenbuffet
• 2 x kaffe med kage
• 2 x enkel aftenbuffet
• Bobler på værelset
• Fri Wi-Fi
• Check out kl. 12

Ankomst: Fredage t.o.m. 
14.12.2018 samt 4.1.-21.6. og 
23.8.-13.12.2019.

Pris pr. person i dobbeltværelse

949,-
Pris uden rejsekode 1.099,-

Turistskat ca. EUR 1-2,- pr. person pr. døgn.

Børnerabat2 børn 0-5 år gratis. 2 børn 6-11 år ½ pris. Maks. 2 børn pr. værelse.

3 nætter fra 1.149,-
5 nætter fra 1.849,-

Kurafgift EUR 1,50 pr. person pr. døgn. Opholdet inkluderer kun slutrengøring.
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Tolv kursister fra VUC har 
været på EU-studietur til 
Bruxelles

Af Noah, Fie og Rasmus

Hvor langt er der med tog 
til Bruxelles? Det tager tolv 
timer med tog og 1:30 time 
med fly. CO2-aftrykket med 
tog er ca. 170 kg CO2 og 
med fly 1280 kg CO2.

Tolv udvalgte kursister fra 
forskellige samfundsfags-
hold fra AVU, fra VUC ved 
Tårnby Torv, var på studietur 
til Bruxelles. For første gang 
kunne 9-10. klasserne kom-
me med. 

Vi startede med en fjor-
ten timers togtur. Togturen 
var i sig selv en oplevelse, 
fordi vi plejer at flyve. Rej-
seoplevelsen er meget 

anderledes, når det går så 
langsomt. Holdet ankom til 
Hotel Manhattan i Bruxelles. 

EU-politik og historie

Anden dag gik turen gennem 
byen mod EU-parlamentet. 
Efter en guidet rundvisning, 
fik vi mulighed for at tale 
med en EU-politiker, Chris-
tel Schaldemose fra social-
demokratiet. 

Holdet havde forberedt 
nogle spørgsmål til hende 
blandt andet om balancen 
mellem en god økonomi og 
et sundt miljø/elbiler, krig 
og flygtningekrise. Det var 
fedt at blive hørt og møde 
en politiker, der arbejder i 
parlamentet. 

I House of European Hi-
story blev vi præsenteret 
for mange forskellige ideo-

logier som kommunisme, fa-
scisme og kapitalisme, pro-
pagandamaterialet var især 
spændende. Vi hyggede os 
i byens natteliv 

Tegneserier på gavle

Tredje dag gik turen til teg-
neseriemuseet. Vores guide 
viste os flotte gavlmale-
rier af gamle tegneserier og 
kendte statuer, eksempelvis 
den kendte Manneken piss, 
som er en statue af en dreng 
som tisser. Ifølge vores 
guide var historien, at dren-
gen blev væk fra sin mor og 
far. Den næste dag ledte de 
efter ham, men kunne ikke 
finde deres søn. De bad til 
gud og lovede, at de ville 
bygge en statue af deres 
dreng, hvis de fandt ham.  
Da de fandt ham, stod han 

og tissede op ad en væg.
Frokosten blev nydt i 

“Mini Europe” hvor man kan 
opleve Europa i miniature-
udgave. Der var også et mini 
Danmark. Vi kørte i spor-
vogn med lærerne hjem. 

På den sidste aften vi kun-
ne hygge os sammen, tog vi 
på en formidabel persisk 
restaurant. Her forærede vi 
en gave til lærerne, belgisk 
chokolade, som tak for en 
fantastisk tur med skønne 
mennesker. 

På hjemrejsedagen skulle 
holdet vågne meget tidligt 
om morgen. Vi skulle med 
en minibus til Bruxelles luft-
havn. Nu var det bare hjem 
til København, Tårnby og 
skolen. 

EU-parlamentet synes vi var 
det bedste, fordi vi fik lov 
til at snakke med politike-
ren Christel Schaldemose, 
fra socialdemokratiet. Her 
stillede vi hende spørgs-

mål om, hvad hun laver og 
hendes meninger om emner 
som integration og miljøet, 
og hvad EU politikere kan 
gøre. 

Vi synes også tegnese-
riemuseet var spændende, 
fordi guiden var god til at 
forklare. Vi var ude i byen 
for at se på gavlmalerier. 

Atomium var også meget 
spændende, på grund af, at 
kuglerne havde hver deres 
lille emne og det var som 
at træde ind i en ny verden. 
Det var stemningen, der 
gjorde det og temaet; stem-
ningen kom, da man kom-
mer op af rulletrappen - en 
rolig musik og lys rundt om 
en, det var som at træde ind 
i fremtiden.

Det var, som om vi havde 
kendt hinanden i meget 

lang tid, fordi vi snakkede 
så godt sammen; den sidste 
dag tog vi alle ud på en cafe 
og fik snakket sammen om, 
hvad folk synes var godt ved 
turen, bare det at vi kunne 
have en normal dialog sam-
men uden at spille smart. 
Vi synes generelt det har 
været en super god tur, det 
hele var super.  

Tog ud, fly hjem til/fra Bruxelles 

Også Atomium blev besøgt. Vi tog elevatoren op til 
toppen med den smukke udsigt. I hver af kuglerne var der 
et rum med forskellige fremtidsscenarier, med lysshow og 
technomusik. 

Det bedste som vi oplevede sammen

Hvad syntes du om turen til Bruxelles – 
og hvad var den bedste oplevelse?

Mahan, 
student
Jeg syntes at 
det var en god 
tur. Vi havde 
mange fine 
oplevelser og 
det var sjovt at 
være sammen 
med klassen.  
Det bedste var 

tegneseriemuseet og gavlmalerierne, 
fordi guiden kunne fortælle os meget 
om de forskellige tegneseriefigurer. Det 
var specielt godt, fordi hun var glad for 
Tintin og vidste meget om både ham 
og de andre figurer. Maden var god og 
det var hyggeligt at være samme med 
andre mennesker. Jeg synes også Ato-
mium var spændende, fordi det var flot 
at kigge på. Der var også Mini-Europa, 
hvor de meste kendte byer var med og 
det var hyggeligt at gå sammen med de 
andre imellem de små huse.

Pernille,  
student
Turen var su-
per hyggelig, 
fordi vi havde 
det godt 
sammen; EU-
parlamentet 
var fedt, fordi 
man kunne 
se, hvordan 

parlamentarikerne sidder, når de skal 
bestemme og diskutere politik. Byg-
ningen var meget stor, når man kom 
indenfor.
Jeg synes også det var interessant 
at høre, hvad parlamentarikeren gik 
ind for. Christel Schaldemose kom fra 
socialdemokratiet og var god til at 
forklare, hvordan EU fungerer. 
Jeg synes også Atomium var fint. Det 
var super hyggeligt og der var fine lyde, 
lys og en fed udsigt da vi nåede toppen.

 
Anders, 
lærer 
Jeg var po-
sitivt over-
rasket over en 
gruppe med 
så forskellige 
baggrunde 
kunne få så 
godt et sam-
menhold. 

Anders synes også det var vildt fedt 
at Christel Schaldemose stillede op til 
et pressemøde, og kursisterne havde 
nogle gode spørgsmål. Jeg vil gerne 
varmt anbefales til andre kolleger at 
tage på studietur til Bruxelles. 

     
Helle, 
lærer
Jeg var 
faktisk be-
gejstret over, 
at vores VUC 
støttede os 
i vores EU-
projekt og 
var glad for 
at kursisterne 

fik en rejseoplevelse og kunne magte 
alle turene.
Kursisternes åbenhed og lyst til at se 
verdenen. Og jeg håber, at der kom-
mer flere ture, så flere kursister kan få 
muligheden.

12 udvalgte kursister fra 
forskellige samfundsfagshold 
fra Almen Voksen 
Uddannelse (AVU) på VUC 
var på studietur i Bruxelles
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TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

ÅBNINGSTIDER i juledagene  
Tårnby Hovedbibliotek:
Mandag-fredag  8-20 
Lørdag-søndag, hele året  9-16 
Mandag 24.12. – onsdag 26.12.   lukket 
Mandag 31.12. – tirsdag 1.1.     lukket
Vestamager Bibliotek:
Mandag til fredag 9-19  
Lørdag  9-16   
Søndag lukket.  
Mandag 24.12. – onsdag 26.12.   lukket 
Mandag 31.12. – tirsdag 1.1.     lukket

ER DU JOBSØGENDE?
Hver tirsdag kl. 13 - 15 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek, Ka-
millevej 10
Du kan få hjælp til at oprette et CV på Jobnet - søge efter relevante jobs 
i forskellige jobdatabaser - komme i gang med at skrive en ansøgning - 
skrive et CV - sende ansøgninger elektronisk. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

NETVÆRKSTEDET – Få hjælp til pc, tablet og mobil 
Hver torsdag kl. 14 - 16 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek, Ka-
millevej 10.
Tilmelding er ikke nødvendig. 

JURIDISK FØRSTEHJÆLP
Torsdag 6. december kl. 17 - 18 på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10
Du kan få anonym og gratis juridisk rådgivning hos advokatvagten på 
Tårnby Hovedbibliotek mellem kl. 17 og 18 den første torsdag i hver må-
ned. 
Den frivillige advokatvagt kan ikke føre din sag, men du kan få gode råd 
om din problemstilling og en hurtig juridisk vurdering af din situation på 
stedet. Du skal møde personligt op og medbringe alle relevante papirer 
om din sag. 
Henvend dig i INFO fra kl. 16.30 og få et nummer i køen.

Ny cafe på Hovedbiblioteket, HAV A JAVA, 
åbner mandag 3. december
Cafeens åbningstider vil være  
mandag – fredag kl. 9-16.

ARRANGEMENTER PÅ TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk under ”Det sker”. Du kan også hente et arrangementspro-
gram på biblioteket.

Billetbestilling: 
Billetter købes / bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt 
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker. 
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samarbejde 
med Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 3251 
1495 eller via www.aof-amager.dk. Se efter logo
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved indgan-
gen.

Julerier på biblioteket
1. - 23. december / Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek / 
Fri adgang. Traditionen tro har vi gang i vores juleborde på biblioteket. 
Kom og vær med! 
Aktiviteterne skifter hver uge: 
1. - 7. december: Flet flotte julehjerter.
8. - 14. december: Flet julestjerner
15. - 23. december: Lav til og fra kort til julegaverne

Julehøjtlæsning for børn i december
Alle lørdage i december kl. 11 / Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager 
Bibliotek/ Gratis billetter
Kom og hør en hyggelig julehistorie.

Erindringscafé: Madvaner gennem tiden
Tirsdag 4. december kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Vores spisevaner har i høj grad ændret sig de sidste 30 - 40 år, men det 
har vores livsomstændigheder jo også. Der er mange madretter, der er 
helt forsvundet, og nye kreative og eksotiske rettet er dukket op.
Kom og vær med til en uformel eftermiddag, hvor vi deler erindringer og 
oplevelser over en kop kaffe. 
Vi lægger op til, at tilhørerne bidrager med egne anekdoter, men har du 
bare lyst til at lytte og få bragt dine egne minder til live igen, er du også 
velkommen. 

Klassikercafé - julens klassikere
Onsdag 5. december kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
I selskab med lektor Johan Rosdahl og bibliotekar Laura Michelsen skal 
vi høre om, hvordan de klassiske forfattere har det med julen, og vi får 
også en rigtig julehistorie.
Vi skal selvfølgelig også synge et par julesange. Vi ser på hvad nogle af 
de underlige ord i julesangene betyder. Hvad i alverden mener Grundt-
vig, når han i Velkommen igen, Guds engle små siger: ”lad julesorgen 
slukkes”. Har I et mærkeligt citat fra en julesang eller -salme, så tag det 
med og vi vil i fællesskab søge at svare på spørgsmålene. Det bliver 
jule-hyggeligt og vi bliver klogere på juleklassikerne.

Nørklecafé
Onsdag 5. december kl. 16.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Tag dit håndarbejde med og mød andre nørklere til et par timers kreativ 
hygge. 

Filmperler
Torsdag 6. december kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Mandag 10. december kl. 16 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter
Nyd håndplukkede kvalitetsfilm på biblioteket. Film, der byder på lidt ud 
over det sædvanlige. 
Vi viser de samme film på Tårnby Hovedbibliotek og på Vestamager 
Bibliotek. Af rettighedsmæssige årsager kan filmtitlerne ikke annonce-
res her. 

Mød Julemanden
Søndag 9. december kl. 13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang. Anden 
søndag i advent kommer Julemanden på besøg på Hovedbiblioteket. 
Kom forbi og hils på den søde julemand. Måske hjælper han med at 
opfylde dine ønsker?

Litteraturcafé
Tirsdag 11. december kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? I Litteraturcafe-
en er der kaffe på kanden, mens bibliotekarerne fortæller om et udvalg 
af sæsonens nyheder og andre læseværdige bøger - romaner, krimier 
og fagbøger.

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET D
EC

EM
B

ER
 2

0
1

8
 4

7

DET VAR IKKE MANGE uger siden, naturen så således ud, som fotografen til månedens foto indfangede de berusende farver, som på trods 
af at vinteren står for døren, for en stund for vandrerne til at glemme at november ifølge Henrik Norbrandt er lang som fem almindelige 
måneder. Slut med de mange efterårets farver på buske og træer, som nu går i vinterhi for at samle kræfter til foråret 2019, skriver René 
Fokdahl fra Amager Fotoklub selv om månedens billede.

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste spalte

Fortsat fra forrige spalte
Akvarelcafé
Onsdag 12. december kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller 
godt i gang. Her er plads til alle og mulighed for gensidig inspiration og 
erfaringsudveksling. Medbring selv papir, farve og pensler. 

En gåtur og en god historie
Torsdag 13. december kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hoved-
biblioteket.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe, mens Laura Michel-
sen læser en historie højt. Rikke Klæsøe møder jer kl. 14.00 ved rund-
kørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til 
Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 kilometer lang. 

Syng dig glad - julesang
Mandag 17. december kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Julen nærmer sig, og hvad skaber mere julestemning end vores dejlige 
julesange? Kom og syng julen ind med os på Hovedbiblioteket. Vi syn-
ger både gamle og nye julesange. Marianne Kragh akkompagnerer på 
flygelet. 

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET
ERINDRINGSCAFÉ
Tirsdag 4. december kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Se mere under arrangementer.

GÅ EN LOKALHISTORISK TUR
I anledningen af 75-året for de danske jøders flugt til Sverige, har Tårn-
by Lokalarkiv sammensat en rute langs ky-
sten ved Kastrup og Maglebylille. Ud over 
fiskerne var der mange andre hjælpere, der 
sørgede for, flygtningene kom sikkert over 
Øresund. Du kan følge Jødernes flugt ok-
tober 1943 med fotografier og historier om 
udvalgte steder fra de hektiske dage.
Se linket http://arcg.is/nOuWL

Glemmer Du nr. 6 - 2018
OKTOBER 1943 – Danske jøders flugt til 
Sverige / del 1

Glemmer Du nr. 7, 2018 
OKTOBER 1943 – Danske jøders flugt til 
Sverige / del 2 
Læs om hjælpere og fiskere, der sikrede, 
flygtningene kom over Sundet fra Tårnbys 
østkyst. 

Bladene kan hentes gratis på bibliotekerne så længe oplag haves, el-
ler hentes i en printvenlig version på taarnbybib.dk under ”Stads- og 
Lokalarkivet”. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer Du’ som ny-
hedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart det udkommer.
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Så juleleger vi igen
Hvor finder du den annon-
ce, som kan parres med 
brikkerne herunder? Det 
er det, årets julekonkur-
rence handler om - løs op-
gaven og du har chancen 
for at vinde gavekort til 
butikkerne,  et gavekort til 
en rejse med Happydays 
eller gavekort til Clarion.

På denne side har vi vist 
små udsnit af 21 annon-

cer. Disse annoncer findes 
i deres helhed i denne 
udgave af Tårnby Bladet, 
men pas på, for nisserne 
har lagt lidt farver på ud-
snittene og forvredet pro-
portionerne for at drille.

Opgaven er nu at 
finde ud af på hvilken 
side, de store annoncer 
står. Løsningen skrives 
som A-(sidenummer), B-

(sidenummer) osv.
Brug nedenstående ku-

pon eller skriv løsningen 
på et postkort/uden på 
en kuvert og send den til 
Tårnby Bladet, postboks 
34, Englandsvej 290, 
2770 Kastrup, så vi har 
løsningen senest mandag 
11. december klokken 12. 
Løsningerne kan også af-
leveres i vores udvendige 

postkasse og i år også på 
mail.

Bruger du mail skal 
du i emnefeltet skrive 
PUZZLE og en selvvalgt 
kode bestående af 3 tal 
og 3 bogstaver som Puzzle 
ABC123.

Vi skal have oplyst 
navn, bopæl og telefon, 
evt. email - ellers kan man 
ikke vinde.

Lodtrækningen

Vi trækker lod om før-
ste- og ekstrapræmierne 

mellem løsningerne med 
flest rigtige svar, og alle 
indsendere deltager i lod-
trækningen om anden- og 
trediepræmier. Vi trækker 
skiftevis lod mellem bre-
ve/kort og mail.

Ønsk din egen præmie

Skriv på postkortet/ku-
ponen hvilke af de delta-
gende forretninger i jule-
konkurrencen, du helst vil 
vinde gavekort til, hvis du 
bliver udtrukket. Der er 
dog ingen garanti for, at 

man får gavekort til netop 
sin førsteprioritet, så skriv 
gerne flere ønsker på.

Man kan kun vinde ga-
vekort til de forretninger, 
der deltager i julekonkur-
rencen og gavekort skal 
være indløst senest 31. 
januar 2018. Gælder dog 
ikke Happydays og Clarion.

OBS:

Personer, der er engage-
ret i drift og produktion 
af Tårnby Bladet kan ikke 
vinde i konkurrencen.

EDC
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Svar-kupon til Tårnby Bladets Julekonkurrence
DU KAN OGSÅ SENDE ET POSTKORT ELLER SKRIVE UDEN PÅ EN KUVERT - I ÅR OGSÅ PÅ MAIL. MEN LÆS NU REGLERNE GRUNDIGT. 

Tårnby Bladets Julekonkurrence 2018
F

N

B

O

Q RP

Udsnit A er taget fra annonce side  

Udsnit B er taget fra annonce side  

Udsnit C er taget fra annonce side  

Udsnit D er taget fra annonce side  

Udsnit E er taget fra annonce side  

Udsnit F er taget fra annonce side  

Udsnit G er taget fra annonce side 

Udsnit H er taget fra annonce side  

Udsnit I er taget fra annonce side  

Udsnit J er taget fra annonce side  

Udsnit K er taget fra annonce side  

Udsnit L er taget fra annonce side   

Udsnit M er taget fra annonce side  

Udsnit N er taget fra annonce side  

Udsnit O er taget fra annonce side  

Udsnit P er taget fra annonce side  

Udsnit Q er taget fra annonce side  

Udsnit R er taget fra annonce side  

Udsnit S er taget fra annonce side  

Udsnit T er taget fra annonce side  

Udsnit U er taget fra annonce side  

Udsnit V er taget fra annonce side  

Udsnit W er taget fra annonce side  

Udsnit X er taget fra annonce side  

Udsnit Y er taget fra annonce side  

Udsnit Z er taget fra annonce side  

Indsendt af:

Navn:

Adresse:    Postnummer: Telefon:

Hvis jeg vinder, ønsker jeg gavekort/præmie til (kun annoncører, der er med i konkurrencen kan vælges!

1. prioritet

2. prioritet

3. prioritet
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KUPONEN SENDES 
TIL:
Tårnby Bladet
postboks 34
Englandsvej 290
2770 Kastrup

Eller afleveres i vores 
udvendige postkasse senest 
mandag 10. december inden 
klokken 12. 
Eller mail.
Kun besvarelser med navn, 
adresse, telefon og evt. 
mailadresse kan komme i 
betragtning.

Talrækken med sidenumre 
(begyndende med A) må 
gerne leveres på et kort eller 
ydersiden af en kuvert. 
Vi bliver i julehumør af pæne 
eller dekorerede hilsener!

Det kan man vinde
1. præmie 1 stk. gavekort á   1.200,- kroner
2. præmie 1 stk. gavekort á   800,- kroner
3. præmier 24 stk. gavekort á      300,- kroner
Ekstrapræmie - gavekort til et hotelophold fra Happydays, Gavekort 
til Clarion Hotel og gavekurv fra Lokalbolig.
Ingen præmier kan omsættes til kontanter og kan kun indløses i 
den butik, man har vundet til. Uindløste gavekort er ugyldige efter 
31. januar 2019. Gælder ikke gavekort til Happydays og Clarion. 
Præmierne skal hentes på redaktionen, men mere om det direkte til 
vinderne.

... og tak til Tårnby Bladets annoncører, som igen i år med deres deltagelse er baggrun-
den for at denne traditionsrige julespøg kan løbe af stabelen.

S
U Emil fra Lønneberg

I Folketeatrets nye version af EMIL FRA 
LØNNEBERG, der nu opføres på Ama- 
gerteatret i Kulturhuset KastrupBIO, er 
der gang i teaterlegen, når Emils hoved 
sidder fast i suppeterrinen; når Ida he-
jses op i flagstangen; når Kommandusen 
falder i Emils ulvefælde; når Emil holder 
gilde for sognets fattiglemmer, og når 
vi møder Tyttebær-Maja, Tumbe-Jokum, 
Bette-Rikke og alle de andre vidunderlige 
figurer fra Astrid Lindgrens fortælling om 
skarnsknægten med hjertet på rette sted.

En utilpasset dreng?

Astrid Lindgrens Emil er en dreng, der med moderne briller kan være svær 
at placere. I dag ville Emil sikkert blive diagnosticeret som et såkaldt ’bog-
stav-barn’, men er det Emil, den er gal med eller er det verden omkring 
ham?

EMIL FRA LØNNEBERG er en eviggyldig klassiker for hele familien, som 
favner alle generationer; både dem, der er vokset op med fortællingerne 
om EMIL FRA LØNNEBERG, men også dem, der skal til at lære Emil at 
kende. Folketeatrets version er en 
gennemmusikalsk forestilling, hvor 
mange af de medvirkende spiller på 
instrumenter, og publikum kan glæde 
sig til en teaterleg med blandt andet 
svensk folkemusik. 

Forestillingen opføres i samarbejde 
med Tårnby Kommune

Læs om Amagerteatrets øvrige forestillinger på www.amagerteatret.dk

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

Denne forestilling er ikke omfattet 
af abonnement på Amagerteatret
Billetter til Emil fra Lønneberg kan 
købes i Kulturhuset KastrupBiOs 

billetsalg fra 2. november.  
Enhedspriser  120,- kr.

Teaterbilletter 

En julegave-idé?

Årets familieforestilling

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben fortsætter med sin 52. sæson med 
et meget varieret program af danske og udenlandske 
film.
Der sælges kun medlemskort for hele filmsæsonen 
efterår/forår.
Medlemskort kan købes i Kastrup Bio på film-
mandage kl. 9.30 - 10.30, men kun så længe der 
er ledige pladser. 
Pris for hele sæsonen 2018-2019 kr. 200,00.

03. dec.  Mesteren.
JULEFERIE 
FILMPROGRAM FOR FORÅR 2019
07. jan.  Gud taler ud.
14. jan.  Three Billboards  
   Outsides Ebbing Missouri.
21. jan.  Mens vi lever.
28. jan.  Ud af intet.
04. feb.  Dobbeltspil.
11. feb.  VINTERFERIE– ingen film.
18. feb.  Vor livs ferie.
25. feb.  Wind River.
04. mar.  The Post.
11. mar.  Viktoria og Abdul.
18. mar.  Brylluppet.
Medlemsbladet Seniorenes Blad udleveres, så længe 
oplag haves.
Alle 20 filmforestillinger foregår i Kastrup Bio på 
mandage fra kl. 10.30. Forhallen åbner kl. 9.30, så 
det er muligt at nå hen og få en snak med gamle 
kendinge og stifte nye bekendtskaber samt at få en 
kop kaffe.
Særlig kørselsordning for gangbesværede sker ved 
henvendelse til Carl-Aage Hansen tlf. 28 45 36 82. 
Deltagerne skal selv afholde 20 % af udgifterne.

VEL MØDT Carl-Aage Hansen, kasserer 
Vibeke Rasmussen, formand
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Amagerteatrets forestilling i januar 2019

Holgers forsvarstale
En komedie om politisk korrekthed

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

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

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

Der er billetter i løssalg til alle Amagerteatres ordinære forestillinger  
og 8 dages forsalg i Kulturhuset KastrupBiOs billetsalg.  
Priser i løssalg pr. forestilling: 
Række   1 til 11:  230,- kr. 
Række 12 til 15:  200,- kr.

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

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

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

folketeatret | turne 

Forestillingen gennemføres i  samarbejde med Tårnby Kommune

Sæsonens næste/sidste forestilling er:

Svend, Knud og Valdemar - synger på sidste vers

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

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

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

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

Læs mere om Amagerteatret på  
www.amagerteatret.dk  

eller ring 30 23 39 85

©
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Konkurrence

Hvilken julesang tror du, nissen 
tænker på?

Løs julekrydsen på venstre siden og 
find svaret.

Tårnby Bladet sætter 3 eksemplarer 
af billedhæftet Amager på cykel på 
højkant.

Svaret mailer eller sender du til 
redaktionen@taarnbybladet.dk med 
oplysning om navn, adresse og tele-
fonnummer. I emnefeltet skriver du 
”Nissen” og i selve mailen skal vi have 
svaret. Kun mail, som er kodet som an-
givet, kommer i betragtning.

Naturligvis tager vi også mod løs-
ninger på postkort eller uden på ku-
verter på adressen Tårnby Bladet, 
Postboks 34, Englandsvej 290, 2770 
Kastrup eller lagt direkte ned i vores 
postkasse.

Vi skal have svaret senest mandag 
10. december klokken 12, hvor vi 
trækker lod. 

Hvis du vinder, bliver du kontaktet 
og du skal selv hente hæftet på Tårnby 
Bladets redaktion på Englandsvej.

I vindermailen får du lidt flere infor-
mationer vedr. afhentning.

Læs også side 20.

Kryds dig til hæftet 
Amagerbanen på cykel

Syrefabrikken i 1956 afgrænset af Amagerbbanen og Amager Sytrandvej, 
hvor cirka 1/3 af fabriksarealet ligger til højre for syrefabrikken og resten til 
højre. Foto:  Det kongelige Bibliotek.

Fra hæftet Amagerbanen på cykel af Jesper Mann

Billetsalget starter
Lørdag 1.december 
åbner billetsalget til 
Kastrupgårdsamlin-
gens Venners tradi-
tionsrige nytårskon-
cert, som finder sted 
i Stakladen mandag 
aften efter nytår. 

Endnu en gang 
kan publikum glæde 
sig til at høre de 
samme værdsatte 
kunstnere som foir-
rige år, alle tre fra 
Det kongelige Tea-
ter: 

Niels Jørgen Riis, 
tenor, Gitta-Maria Sjöberg, sopran, ak-
kompagneret af Leif Greibe

De har sammensat et nyt program, 
men har ikke glemt de klassiske numre, 
som publikum elsker at høre.

Mandag 7. januar kl. 19.30 i Stakladen på 
Kastrupgård. 
Billetter à 150 kr., incl. et glas bobler, 
købes på Kastrupgårdsamlingen i 
åbningstiden fra 1. december.

Endelig Halland tilbage?
Det dansk-svenske politiske samar-
bejde Greater Copenhagen & Skåne 
Committee har besluttet at udvide 
medlemskredsen med Region Halland 
og de seks kommuner i regionen.

Samtidig ændres samarbejdets 
navn til Greater Copenhagen Commit-
tee, skriver News Øresund.

Det smager lidt af en justering af 
resultatet af fredsforhandlinger ved 
Brömsebro 8. februar 1645, hvor dan-
ske og svenske forhandlere mødtes 
på en holm ude i Brömsebäcken sam-
men med en fransk ambassadør og en 
hollænder, der skulle mægle mellem 
parterne.

På dansk side var Corfitz Ulfeldt 
chefforhandler - manden som senere 
blev kendt som landsforræder og hans 
kone sat i Blåtårn i mere end 20 år. 

Da Christian 4. så fredsforslaget 
blev kan rasende, men da svenskerne 
var militært overlegne i krigen, var 
han nødt til at acceptere aftalen.

tsp
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Filmoversigt 

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

www.kulturhusetkastrupbio.dk

BOHEMIAN RHAPSODY
30/11 – 2/12:  kl. 19.30
5/12:         kl. 20.15 fr. u. 7

NØDDEKNÆKKEREN OG DE FIRE 
KONGERIGER 
1 – 2/12:  kl. 15.15  fr. u. 7
Vises med engelsk tale og danske undertekster

DEN TID PÅ ÅRET
1 – 2/12:  kl. 17.00
3 – 5/12:  kl. 17.30  
11 – 12/12:  kl. 17.30 fr. u. 7
Visningerne er med danske undertekster

JULEMANDENS DATTER
1 – 2/12:  kl. 13.00
8 – 9/12:  kl. 15.15 fr. u. 7

I KRIG OG KÆRLIGHED
3/12:  kl. 19.30
10/12  kl. 17.30 t. o. 15
Visningerne er med danske undertekster

FANTASTISKE SKABNINGER 2, 2D
30/11 – 2/12:  kl. 17.30  t. o. 11

GRINCHEN, dansk tale
30/11:  kl. 17.00
1 – 2/12:  kl. 12.30 + 14.45
3 – 7/12:  kl. 17.00
8 – 9/12:  kl. 12.30 + 14.30 t. f. a. 

ROBIN HOOD
30/11 – 2/12:  kl. 20.15
3 – 5/12:  kl. 20.00
6 – 9/12:  kl. 17.30  t. o. 11
Danmarkspremiere:
A STAR IS BORN 
6 – 7/12:  kl. 19.30
8 – 9/12:  kl. 16.45 + 19.30
10 – 12/12:  kl. 17.00 + 19.45 t. o. 11
Danmarkspremiere:
MORTAL ENGINES
6 – 9/12:  kl. 20.00
10 – 12/12:  kl. 20.15

FINDUS FLYTTER HJEMMEFRA
8 – 9/12:  kl. 13.00
Opera på lærredet:
JONAS KAUFMANN – under the stars
4/12:  kl. 19.30

Åbent flygel – julespecial
- Kom og spil julemelodier hvis du kan
4/12:  kl. 17.00 – 20.00
Plads ved flyglet kan reserveres for 30 min. af 
gangen på www.kulturhusetkastrupbio.dk. 
Det er gratis.

Programmet for 13/12 og henover julen kan 
ses på www.kulturhusetkastrupbio.dk fra 
starten af uge 50, men vi ved allerede nu at I 
kan glæde jer til:

13/12: AQUAMAN 
25/12: TERNET NINJA, MARY POPPINS RETURNS 
og HAPPY ENDING 

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 helaftensfilm, for- og 
danmarkspremierer.

ÅBNINGSTIDER
Man. til fre. fra kl. 16.30 til sidste film starter. 
Lør. og søn. fra kl. 13.00 til sidste film starter. 
Ved udvidet åbningstid åbner biografen 30 min. før 
første film starter.

BABY BIO TIRSDAGE KL. 11.00:
4/12: FANTASTISKE SKABNINGER 2, 2D
11/12: A STAR IS BORN

TIRSDAGSBIO KL. 10.30:
4/12: FANTASTISKE SKABNINGER 2, 2D
11/12: A STAR IS BORN

FINDUS FLYTTER HJEMMEFRA
I udhuset indretter Peddersen et hoppeværelse til 
Findus, så han ikke forstyrrer i huset. Men Findus 
begynder at elske friheden så meget, at han beslutter 
at flytte derud. Det havde Peddersen ikke regnet med! 

AQUAMAN
Filmen fortæller oprindelseshistorien om halv-
menneskelig, halv-atlantisk Arthur Curry og tager 
med ham på hans livs rejse. En rejse hvor han vil 
opdage, at han er værdig til at være konge.

MARY POPPINS RETURNS
Barnepigen kommer på besøg igen hos familien Banks 
i et depressionsramt London 20 år efter, og nu er 
børnene Jane og Michael blevet voksne. Mary Poppins 
hjælper Jane og Michael Banks med at genfinde 
glæden ved livet, efter at Michael har oplevet et 
personligt tab. 

MORTAL ENGINES
Tusinder af år er gået, siden civilisationen blev totalt 
udslettet. Gigantiske, flytbare byer bevæger sig 
nu rundt på jorden og jagter hensynsløst mindre 
trækbyer. Tom Natsworthy og den farlige Hester 
Shaw, to modsætninger, skaber en højst usandsynlig 
alliance, der kommer til at ændre fremtiden.

TERNET NINJA
Aske går i 7. klasse og er forelsket i Jessica fra 
8. Aske har et anstrengt forhold til sin stedbror 
Sune og sin stedfar Jørn, og så er der Glenn fra 
specialklassen, som forfølger Aske og hans bedste 
ven Odysseus. En dag vender Askes onkel Stewart 
hjem fra Thailand med en fødselsdagsgave til Aske, 
en ternet ninjadukke, der viser sig at være levende, 
dødsens farlig og besat af tanken om retfærdighed og 
blodhævn. 

HAPPY ENDING
Helle glæder sig til, at hendes arbejdsnarkoman af en 
mand, Peter, endelig går på pension. Men på dagen 
for sin pensionering annoncerer han til hendes skræk, 
at han nu skal til at være vinimportør. Men kan man 
starte forfra efter 49 års ægteskab? Og kan man i det 
hele taget undvære hinanden?

A STAR IS BORN
Den erfarne musiker Jackson Maine bliver stormende 
forelsket i kunstneren Ally. Hun knokler som servitrice 
og har næsten opgivet sin drøm om at slå igennem 
som sangerinde... indtil Jack lokker hende ind i 
spotlightet. Men selvom Allys karriere hurtig tager 
fart, vakler deres skrøbelige kærlighedsforhold, da 
Jack kæmper en hård kamp mod sine indre dæmoner.

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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 1 tur ved
flødebolle- 

maskine

Tilmeld dig 
(se herover) og 

få ... 
... en værdikupon 

(værdi 30,- kr.) 
udleveres på 

dagen

1 fisketur i 
andedammen

 1 lod i 
børne-

tambolaen

1 snobrød, 
som du bager 

i bålhytten

1 honning- 
kage, som 

kan dekoreres

1 lille gave 
fra FDF

 1 brikjuice 
eller 

kakaomælk
 i cafeen

Æbleskriver i 
cafeen

Jule-
dekoration, som 

du selv laver

Julebazar
Lørdag 1. december 2018 klokken 10-15

Højborg, Løftegårdsvej 232

Julebazaren er for børn i alle aldre, forældre og  
bedsteforældre. Man kan prøve forskellige  

hyggelige aktiviteter.

Der vil være mulighed for at købe blandt andet  
kaffe, te, varm kakao og æbleskiver samt pølser/brød. 

Tilmelding; https://greenticket.dk/julebazar2018#

Socialdemokraterne 
Kastrup afd.

afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Buslinier 2A, 5C og 36 lige til døren

Vi spiller hver onsdag kl. 19
Sidste gang i år er julebanko 19. december

Vi starter igen 9. januar 2019
Alle er velkomne

18 gennemgående spil + startspil - puljespil
Gæstenummer

Snapse- og grisenumre. Lotterier
Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade

Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker
Uændrede priser og gevinster

På gensyn

Lokalforeningen Tårnby-Dragør fik 
del i Tårnby Bladforenings udlod-
ning af midler til oplysning i forbin-
delse med bladets jubilæum

Pengene blev blandt andet anvendt til 
en tur for lokalforeningens medlem-
mer på Kastrupgårdsamlingen i be-
gyndelsen af november. 

Deltagerne fik en spændende og 
informativ rundvisning af museums-
inspektør Kristian Rasmussen.

Rundvisningen omfattede grafisk 
kunst samt Th. Philipsens malerier og 
keramik. Vi hørte også om Kastrup-
gårds historie, og afslutningsvis kig-
gede vi på særudstillingen med Mor-
ten Buch.

Efter rundvisningen drak vi kaffe 
sammen i museets café. Her var hyg-
gelig snak og erfaringsudveksling 
vedrørende diabetes.

En dejlig oplevelse betalt af Tårnby 
Bladets jubilæumsudlodning. 

Diabetesforeningens 
medlemmr fik en omvisning 
af museumsinspektør Kristian 
Rasmussen, der blandt andet 
fortalte om Th. Philipsens malerier 
og keramik.  
Foto: Diabetesforeningen.

På tur med Diabetesforeningen
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Pas på Tårnby Bladet - meld dig ind i  
Tårnby Bladforening

De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Gratis tilbud til 
foreninger

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

peinstruktører etc. 
I kan søge efter person med
Kendskab til Word og excel 
(og hvis du ikke har det sør-
ger vi for gratis oplæring)
Kendskab til klubliv (gerne)
Fleksibel (vi arbejder med 
frivillige)
Ansvarsfølelse

... og tilbyde:
Et levende miljø
Deltagelse i et aktivt klubliv
Kurser i regnskabsprogram-
mer
Til gengæld er lønnen i kon-
tanter ikke eksisterende

Skriv lidt om forenin-
gerne som dette eksempel: 
Kastrup Højdespringer 
Forening har 60 medlem-
mer, eget klubhus på Lille 
Hovedgade og deltager i 
danmarksturneringens 1. 
division. 

Forsøg selv eller lad redak-
tionen hjælpe jer.

Selvom man er kreativ hele året, 
kan man godt have udbytte af at 
besøge koncentrerede kreative dage 
i Fredericia, Danmarks største hånd-
arbejdsmesse

På ”Kreative Dage” møder stort set 
alle hobbyvirksomheder op for at re-
klamere for og sælge deres produk-
ter. Spektret var meget bredt, lige 
fra synåle til store maskiner til bear-
bejdning af træ. Der var strik, syning, 
patchwork, filtning, maling, pileflet, 
glas, blomsterbinding, quilling, træd-
rejning …. og meget, meget mere. 

Legatet fra Tårnby Bladet 25-års 
fødselsdag rakte til, at 19 medlemmer 
kunne få transporten dækket til den 
store udstilling, hvor professionelle 
firmaer og kunsthåndværkere møder 
hinanden.

- Vi kastede os ud i messen – og 
spredtes snart for alle vinde i den sto-
re hal. Når vi rendte på hinanden, kom 

vi straks med mange forslag til, hvad 
de andre absolut måtte se, fortæller 
formanden for Tårnby Kreative Klub, 
Henriette Hansen. 

Flere virksomheder holdt work-
shops, hvor interesserede kan prøve 
kræfter med nye produkter og teknik-
ker. 

- Vi kom hjem med blandt andet 
en engel i pil, malerier malet med en 
ny teknik og et minijuletræ af læder-
papir, som aldrig taber nålene og kan 
genbruges år efter år. Desuden blev 
der indkøbt rigtig mange materialer til 
”messepris”.

Kunsthåndværk af høj karat

Der er også mange kunsthåndværkere, 
der udstiller og sælger deres produk-
ter. Det er kunsthåndværk af høj karat 
og det var dejligt at opleve, at så man-
ge af de deltagende kunsthåndvær-
kere meget gerne forklarede og delte 

ud af deres viden 
og erfaringer. 

Blandt de man-
ge stande var små 
oaser med aktivi-
teter for børn og voksne. Ivrige 
børneansigter lyste op, dybt optaget 
af at være kreative. En lille oase var 
beboet af fem strikkende mænd, hen-
slængt i lædersofaer.

På to scener var der foredrag på 30 
til 45 minutter, hvor man kunne hente 
ny inspiration.

Gruppefoto minus 1

- Så alt i alt gik de 5 timer på mes-
sen hurtigt og det var tid til at samles 
udenfor til et gruppebillede, som des-
værre ikke blev fuldtalligt: et medlem 
var i gang med en workshop og var 
dybt grebet af at male og havde der-
for glemt alt om tid og sted, fortæller 
Henriette Hansen. 

Messearrangørerne var behjælpe-
lige med en efterlysning, hvorefter 
det manglende medlem kom løbende 
hæsblæsende og med endnu våde 
malerier i hænderne. 

Efter endnu en togtur, hvor snak-
ken igen gik livligt, denne gang om 

alt, hvad vi havde oplevet i dagens løb 
og hvad vi hver især havde med hjem 
af nye ideer og materialer, nåede de 
19 kreative medlemmer ved 21-tiden 
hjem til Tårnby, klar til i den kommen-
de tid at tage de nye teknikker og de 
indkøbte materialer i brug.

På Kreativ Klubs juleudstilling i 
Postkassen i midten af november 
(som jo er overstået, når dette num-
mer af Tårnby Bladet udkommer) kan 
ses kreationer, der stammer fra turen 
til Fredericia.                                tsp

Gruppebillede af medlemmerne 
fra Tårnby Kreativ Klub på messe, 
desværre ikke fuldtalligt: et medlem 
var i gang med en workshop og dybt 
grebet af at male og havde derfor 
glemt alt om tid og sted. 

Pile-englen, som nu pryder en have 
hos et medlem af Kreativ Klub.

Kom hjem med engel i pil
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Få et nyt stærkt decratag
Det er stærkt
Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

Vi er eksperter i at lægge det
TØMRERMESTER  
KNUD VERDICH A/S
Tømmerupvej 94 
2770 Kastrup

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand •

På Langelinje er der en velfortjent 
gløggpause. Arkivfoto.

Havfruemarch 
Lige efter nytår indbyder Motionsforeningen 
København igen til Havfruemarch. Denne tur 
er for rigtig mange mennesker blevet en vigtig 
tradition. Normalt kommer der ca. 500 delta-
gere til vandreturen, hvor man kan vælge en 
rute på 7 eller 11 km. Begge ruter fører delta-
gerne til Langelinie forbi Den Lille Havfrue. På 
Langelinie serveres der gløgg til de voksne og 
kakao til børnene. Dette er med i startgebyret 
på 25 kr. Børn til og med 12 år deltager gratis, 
og der er derfor mange, som gør dette arrange-
ment til en rigtig familietur.

Ruterne er mærket op med pile og bånd 
og der udleveres rutebeskrivelser til alle. På 
startstedet sælges morgenkaffe før start og 
smørrebrød efter turen.

Benyt lejligheden til at ønske hinanden godt 
Nytår og få samtidig lejlighed til at få frisk luft, 
når vi mødes den 6. januar på Vibenshus Skole. 

Vibenshus skole, Kertemindegade 10, 
Østerbro, søndag 6. januar 2019 mellem kl. 
9 og 11. Man skal være i mål senest kl. 13.30 
og skolen lukker kl. 14.30.

Nisseoptog i Tårnby
Når nisseoptaget starter midt i december fra 
Tårnby Skole, er der ingen tvivl om, at der er 
nisser til. Alle i optoget har nissehue på, og 
nogle er sågar iført nissedragter. Der er plads 

til endnu flere, så kom og vær med!
Det er Motionsforeningen København, der 

arrangerer den årlige Nissehuetur. Der er sæd-
vanligvis 60-70 nisser med i optoget, som alle 
går 15 km til fods. Det er et festligt syn, som 
altid vækker opsigt.  Ca. midtvejs kommer man 
tilbage på skolen, hvor køkkenets nisser har 
sørget for at dække op med gløgg og æble-
skiver. Derefter er nisserne klar til anden del 
af turen. Efter alle 15 km kan der købes varm 
ribbensteg. Det er virkelig noget, som nisser 
sætter stor pris på. 

Nisserne er klar til afgang. Arkivfoto.

Alle, både børn og voksne, kan deltage. Ene-
ste krav er, at man kan gå ca. 5 km/t, da det er 
en ført tur. Man kan selv bestemme, om man 
vil deltage på alle 15 km, eller man vil nøjes 
med første del af turen. Kom med godt humør 
og husk nissehuen.

Lørdag 15. december kl. 10 præcis starter 
det festlige nisseoptog fra Tårnby Skole. 
Prisen er 30 kr., som dækker diplom, gløgg 
og æbleskiver. Ribbenstegen efter turen 
koster 25 kroner. 

Der var ikke 
overladt megen 

plads til ønske om 
en glædelig jul 

og godt nytår til 
læsere,medlemmer 
og annoncører, så 
meget desto mere 

mener vi det
Redaktionen
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Eksklusive lejelejligheder i en af Københavns mest innovative bydele

KOM TIL 
ÅBENT HUS

Søndag 
kl. 14.30-15.30

Else Alfelts vej 72D, 4. tv.
 2300 Kbh. S

Fakta
•	 2 - 4 værelser
•	 Størrelser 66 m2 - 111 m2

•	 Elevator til døren
•	 Priser fra 10.700/md
•	 Indflytning	fra	december	2018
•	 Mulighed for leje af p-plads i kælderen

U D L E J N I N G E N  E R  I  F U L D  G A N G 

Ren natur midt i byen
Det er udsigten, der har givet navnet til Savannehuset. 
Og det er en udsigt helt i særklasse for enhver 
storby-beboer.

Det er på alle måder en lejebolig af høj kvalitet, man 
flytter ind i. Der er altaner i alle de smukke gennem-
lyste lejligheder, og flere af dem har to altaner. 

God rumfordeling
Lejlighederne i Savannehuset fordeler sig på mellem 
2, 3 og 4 lyse rummelige værelser. Her er der tænkt 
nøje over rumfordelingen. Det gør lejlighederne 
praktiske og lette at indrette og fleksible i forhold til om 
der skal være mange børneværelser, gæsteværelser 
eller der skal være plads til et hjemmekontor. 

www.savannehuset.dk

LokalBolig Amager
Holmbladsgade 76
2300 København S
Telefon 36 30 15 55
amager@lokalbolig.dk

LokalBolig Projektsalg
Amerika Plads 30A
2100 København Ø
Telefon 32 53 22 22
projektsalg@lokalbolig.dkProjekt udviklet af Topdanmark
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Opbakning fra Overlægegruppen til 
Regionsrådet

Overlægegruppen ved Amagerhospital 
vil hermed udtrykke vores støtte til re-
gionsrådets udmelding om ikke at fore-
tage ændringer i sygehusstrukturen før 
de kommende akutsygehuse står fuldt 
funktionsdygtige.

Der har den seneste tid i Berlingske Ti-
dende været en polemik med protest-
breve og dramatiske udmeldinger om 
risiko for fatale forløb pga af regionsrå-
dets beslutning.

Vi finder polemikken fagligt ubegrun-
det og publiceringsmåden uhensigts-
mæssig, da den kun vil skabe utryghed 
hos borgerne.

Ved gennemgang af foreliggende sta-
tistik og data finder vi intet belæg for at 
akutbehandlingen af borgere på Amager 
hospital på nogen måde er ringere end 
ved de øvrige hospitaler. Samtidig er 
regionens visitation af akut kritisk syge 
patienter og det præhospitale beredskab 
optimeret de seneste år, hvilket sikrer en 
ensartet behandling af de kritisk syge 
patienter, fejlvisitation er sjældent fore-
kommen.

Hele omlægningen af sygehusstruktu-
ren i region Hovedstaden er yderst kom-
pleks, hvilket udmeldingerne i Berling-
ske ikke tager højde for.
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Normalt laster vi fra lægeside politikerne 
og administrationerne for, at de foreta-
ger uovervejede ændringer før de fysiske 
lokaliteter er færdige, hvilket tidligere 
har ført til uheldige forløb for borgere og 
personale.

Den aktuelle kritik fra lægeside kan 
derfor undre.

Samtidig er problemstillingen forskel-
lig for sygehusene Amager, Glostrup og 
Gentofte og vi vil tillade os at tvivle på 
at underskriverne på protestbrevene til 
fulde kender og forstår de udfordringer 
der ligger forude for de enkelte planom-
råder.

Region Hovedstadens planområde syd 
udgør således landets markant største 
optageområde, med 550.000 borgere, 
heraf er Amager den hurtigst voksende 
bydel, der formentlig passerer 200.000 
indenfor de nærmeste år.

Det store spørgsmål

Hvordan denne udfordring løses er mul-
tifacetteret og løsningsmodellerne kom-
plekse?

Indtil dette er helt klarlagt og super-
sygehusene færdigbygget, ville det være 
hensigtsmæssigt hvis man fra lægeside 
anerkendte kollegers indsats, undgår 

spredning af unødig frygt hos borgerne 
og giver arbejdsro til politikerne.

Fokus for akutafdelingerne på de nye 
supersygehuse bør koncentreres om at 
opbygge en god og effektiv organisa-
tion der kan indfri forventningerne, som 
næppe er blevet mindre efter de frem-
førte udmeldinger. 

Overlægegruppen på Amager hospital 
er helt trygge ved den nuværende orga-
nisation og kvaliteten af patientbehand-
lingen.

Med regionsrådets beslutning kan 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger imple-
menteres under rolige velordnede for-
hold, hvilket må betegnes som rettidig 
omhu.

Overlægegruppen
Medicinsk afdeling

Amager hospital

Vi har modtaget:

Åbent brev til Regionsrådet

Seneste nyt om 
Akutklinikken
For 10 dage siden beslutte-
de et stort flertal i Regions-
rådet, ifølge Erik Gregersen 
(S), at bevare Akutklinik-
kerne og de tilhørende sen-
gepladser

Læger på Herlev/Gentofte 
og Sundhedsstyrelsen havde 
anbefalet lukning, mens over-
lægerne på Amager Hospital 
anbefalede, at Amagers funk-
tioner fortsatte uforandret, i 
hvert fald indtil videre. 

Også formanden for PLO 
i København (Praktiserende 
Lægers Organisation) havde 
i et brev til Regionsrådet an-
befalet, at Amager stadig har 
en Akutklinik og sengeplad-
ser. Han udtalte samtidig, at 
Amager absolut både nu og i 
fremtiden har brug for et nær-
hedshospital.

Budget 2019 med penge til 
akutområdet

Et bredt flertal i Region Ho-
vedstaden, bestående af So-

cialdemokratiet, Venstre, Ra-
dikale Venstre, SF, Alternati-
vet og Liberal Alliance, indgik 
tilbage i september en aftale 
om budgettet for 2019.  

Blandt initiativerne var 
mere personale til akutom-
rådet på hospitalerne – og 
flere penge til forbedringer af 
Sundhedsplatformen.

Sophie Hæstorp Ander-
sen, regionsrådsformand (S) 
henviste i den forbindelse 
blandt andet til, at de seks 
forligspartier var enige om at 
sende 46,3 mio. kroner årligt 
til akutområdet på hospita-
lerne, idet mere personale og 
et generelt kompetenceløft 
til hele akutområdet gavner 
hele hospitalet – og dermed 
alle patienter.

bbark

Ekstra side i 
december
Redaktionen har skønnet, at 
brevet fra overlægegruppen 
burde bringes i sin helhed, 
men pladsmangel i hoveda-
visen umuliggjorde dette

Af Terkel Spangsbo, redaktør

Derfor benytter vi mulighe-
den for at bruge vores hjem-
meside til at indsætte en eks-
tra side, da nettet ikke tager 
hensyn til trykmaskiners krav 
og et lige sideantal som sam-
let skal være deleligt med 8.

Nu ser vi om læsere vil 
benytte denne mulighed, så 
vurderer vi om det er umagen 
værd med særlige sider i net-
udgaven.

Vi får også jævnligt infor-
mationer i de 48 timer, der går 
fra deadline/trykstart til udgi-
velse/omdeling om fredagen. 
Hvis vi finder oplysningerne 
vigtige kan vi - hvis denne  
service bruges - indsætte til-
lægssider i netudgaven.

En anden julekryds

Vi har også en elektronisk 
jule kryds-og-tværs på denne 
hjemmeside.

Den kan løses elektronisk, 
men desværre har vi fået en 
udgave som har en indbygget  
”vis mig løsningen-knap”.

Det er første gang vi tester 
denne leg og dels skulle det 
være samme krydsord som 
i den trykte udgave og dels 
skulle der være en mulighed 
for at indsende løsning, navn 
og så videre direkte fra hjem-
mesiden.

Det blev ikke sådan. Hvis du 
vil deltage i kampen og foto-
hæftet Amagerbanen på cykel 
skal du i lighed med andre 
læsere finde frem til hvilken 
julesang, der dukker frem ved 
løsningen?

Sådan deltager du

Svaret mailer eller sender 
du til redaktionen@taarn-
bybladet.dk med oplysning 
om navn, adresse og telefon-
nummer. I emnefeltet skriver 
du ”Nissen” og i selve mailen 
skal vi have svaret. Kun mail, 
som er kodet som angivet, 
kommer i betragtning.

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

Vi skal have svaret senest 
mandag 10. december klok-
ken 12, hvor vi trækker lod. 

Hvis du vinder, bliver du 
kontaktet og du skal selv hen-
te hæftet på Tårnby Bladets 
redaktion på Englandsvej.

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

Tårnby Bladet sætter tre eksemplarer af billedhæftet Amager 
på cykel på højkant (læs side 20 - kan også gøres på denne 
netavis).
Desværre skal løsningerne også i år indsendes skriftligt 
på kort eller ydersiden af en kuvert - måske bliver det it-
løsninger i 2019.




