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”Spræl i Havnen” blev en 
minderig oplevelse for Poul 
Vesti  og Lis Andersen

Af Jesper Israelsen

Poul Vesti Andersen og hans 
hustru gennem mere end 50 
år, Lis Andersen, genfandt 
de fordums tiders spirende 
kærlighed, som fortsat er lys-
levende den dag i dag på en 
inderside af en trælåge på 
Bryggergården.

Poul Vesti Andersen har 
nemlig stået i lære på Kastrup 
Maskinsnedkeri, som netop 
havde til huse i gavlen på den 
store anneksbygning, der lig-

ger ned mod havnen.
Snedkerværkstedet har 

stået tomt i mange år, men 
var åbent i anledning af Spræl 
i Havnen arrangementet.

- Jeg var i lære fra sidst 
i 1953 til foråret 1958, og 
pludselig opdagede jeg, at 
snedkermesterens gamle 
skab til høvljern stadig hang 
der, og lågen til skabet rum-
mer en ganske særlig historie.

Jeg kunne straks genkende 
lågen, fordi jeg allerede den-
gang skrev mit navn på inder-
siden, fortæller han. 

”Bygningssnedkerlærling 
Poul Vesti Andersen 12/10 
– 55”, står der. Måske havde 

Poul nok lyst til at dele sin 
kærlighed til Lis med kol-
legerne, selv om han på det 
tidspunkt kun var 16 år. 

I hvert fald er der tegnet et 
stort hjerte rundt om autogra-
fen, og de havde da også al-
lerede dengang et godt øje til 
hinanden i de lune sommeraf-
tener på Dragør Nordstrand.

- Vi begyndte dog først at 
komme rigtig fast sammen i 
1956, men vi har jo holdt ved 
hinanden og været sammen 
siden og kunne holde guld-
bryllup i 2012.
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Skabslåge med masser af historier 
Det er ikke lykkedes 
redaktionen at finde ældre 
”autografer” på lågen end 
den, som Poul satte. Foto 
Mark Schíller. daneontour.dk

Scanport Havn, Kastrup 
ved middagstid søndag 17. 
januar 2016. 

Med høj flot himmel lige 
før frosten endelig tog 
fat og lavede tallerkenis, 
så mågerne kunne gå på 
vandet. 

Men det er igen overstået 
og nu har vi plusgrader med 
fortsat udsigt til tåge og 
regn.

Foto: Kurt Pedersen,  
Amager Fotoklub.

Kommunalbestyrelsen 
satte et punktum for en 
langstrakt debat om sikker-
hed kontra tryghed

Af Terkel Spangsbo

Ved kommunalbestyrelsens 
møde i slutningen af januar 
besluttede et flertal af med-
lemmerne fra Venstre, Kon-
servative, Enhedslisten, Ra-
dikale Venstre sammen med 
socialdemokraten Anders 
Krantz, at den eksisterende 
rundkørsel i krydset Konge-
lundsvej/Oliefabriksvej skal 
erstattes med en lysregule-
ring.

I sit resume af beslutnin-
gen understregede borg-
mester Henrik Zimino, at en 
omlægning maksimalt måtte 
koste to millioner kroner. 
Heidi Ladegaard (V) forklare-
de som ordfører for forslags-
stillerne, at pengene skulle 
komme fra budget 2019.

Herefter blev en stribe af 
tidligere fremførte argumen-
ter for og imod gentaget for 
offentligheden. Jan Jakob-
sen (A) mindede om, at Tek-
nik og Miljø-udvalget også 
havde beskrevet ulemperne 
ved en lysregulering blandt 

andet, at den ville give den 
lette trafik en falsk tryghed 
og at der stadig ville være 
risiko for at uheldsgraden 
forventes at blive større.

I flere omgange har Tek-
nik- og Miljøudvalget fået 
vurderinger fra eksperter om 
reel sikkerhed kontra tryg-
hed.  

Ejnar Lyduch (A) mente, at 
man vil opleve mere tryghed, 
men ikke mere sikkerhed og 
at man ved en løsning med 
ombygning af rundkørslen 
til 700.000 kroner vil opnå 
mere sikkerhed.

- De sidste års statistik for-
tæller om syv uheld. Tre med 
personskade, hvor der var 
sprit blandet ind i de to.

Anders Krantz (A), der 
stemte sammen med for-
slagsstillerne (oppositionen) 
mindede om at de råd, som 
anbefalede en rundkørsel 
som det mest sikre, havde 
talt om ”en korrekt anlagt 
rundkørsel”.

- Den nuværende rund-
kørsel er netop ikke anlagt 
korrekt. Det er der slet ikke 
plads til, sagde han.

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

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

MAiL oG WEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk

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

REDAKTioN:
Tårnby Bladet skrives, redigeres 
og layoutes af medlemmer af 
Tårnby Bladforening.

Terkel Spangsbo  
(ansv. redaktør). Heinrich Eh-
renreich, Birgitte Barkholt, Karin 
Ott (foto), Mona Gjedved, Ole 
Gjedved (foto).

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

opLAG: 21.000.  
17.200 husstandsomdeles, 
resten distribueres via butiks-
centre, biblioteker 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 diskvalitetost@fk.dk 
hurtigst muligt efter udeblivelse 
af blad.

DENNE UDGAVE oMDELES  
fredag 29. og lørdag 30. januar.

FØRSTKoMMENDE UDGAVE  
herefter er marts-udgaven, som 
omdeles 26.-27. februar, dead-
line mandag 22. februar
Deadline for større annoncer og 
redaktionelt stof 7 dage før udgi-
velsesdagen - men ring, hvis man 
er senere på den.

UDGiVELSESDAToER i 2016: 
10 måneder om året den sidste 
fredag/lørdag i en måned, dæk-

kende den kommende måned, 
dog ikke i januar og august. Se 
udgivelsesdatoerne herunder 
mrk. OBS .

ApRiL** udkommer 25.-26. 
marts, deadline lørdag  
19. marts OBS
** Udkommer langfredag. Tidlig 
deadline lørdag 19. marts.
Maj udkommer 29.-30. april, 
deadline mandag 25. april
juni udkommer 27.-28. maj, 
deadline mandag 23. maj
jULi udkommer 24.-25. juni, 
deadline mandag 20. juni
AUGUST* udkommer 12.-13. 
august, deadline mandag  

8. august OBS
SEpTEMBER* udkommer 2.-3. 
september, deadline mandag 
29. august OBS
Oktober udkommer 30. sep-
tember og 1. oktober. Deadline 
mandag  26. september.
November udkommer 28.-29. 
oktober, deadline mandag 24. 
oktober.

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

Næsten 4 millioner i Øresundsregionen
I efteråret havde Øresundsregionen 3.873.230 indbyggere, 
hvoraf en tredjedel bor på den svenske side, mens to tredje-
dele bor på den danske. Fortsætter den stærke befolknings-
tilvækst vil regionen nå op på 4,0 millioner indbyggere alle-
rede ved udgangen af 2017, viser nye fremskrivninger. 

Befolkningsvæksten er hurtig og giver regionen en relativt 
ung befolkning. Største årsag til den voksende befolkning er 
indvandring fra andre lande, hvor tilstrømning af asylansø-
gere har været stor den sidste tid.

De indgår dog ikke i befolkningsstatistikken, før de har fået 
opholdstilladelse, men vil afspejle de nye befolkningsprog-
noser. 

60 boliger til folk med multihandicap
Første spadestik til 60 boliger til borgere med multihandicap 
og 50 boliger til borgere med sindslidelse er nu taget i Øre-
staden.

Byggeriet af de nye plejeboliger i det nye Arenakvarter i 
Ørestad Syd kommer til at opfylde de nyeste standarder in-
den for plejeboliger. Helt specielt for byggeriet til borgere 
med multihandicap bliver der gjort en ekstra indsats for at 
give bygningen velfærdsteknologiske løsninger til lys og ind-
retning, der imødekommer beboernes behov. Byggerierne 
opføres i området, hvor den nye multiarena er under opførel-
se. Den fremtidige bydel vil bestå af familieboliger, erhvervs-
bygninger og en helt ny skole.

Effektivt kys og kør
Ombygningen af parkeringspladserne (hvor Movias busser 
parkerede) og underetagen i parkeringshuset P4 udfor Termi-
nal 2 i lufthavnen skal gøre det hurtigere at aflevere gæster 
til fly.

Det er hidtil sket i et trafikkaos ved Terminal 3 (papirflyve-
ren). Nu skal man ved aflevering af passagerer køre ind i P4 i 
en lang vognbane uden overhalingsmulighed. Kiss & Fly skal 
kunne tage 500 biler i timen.

Skal man ind og vinke eller kramme længere tid bliver der 
plads ligeledes i P4 til 68 korttidsparkeringspladser med et 
gratis kvarter. De to tiltag skal gøre aflevering mere effektiv. 

Bofællesskab
Michael Smith Larsen, ejer af PeskPower, som primært hjæl-
per cykelryttere samt triatleter, elite som motion, med træ-
ning, test samt bikefit, er flyttet ind hos firmaet Fullcarbon, 
som sælger kvalitetscykelhjul, på Fuglebækvej 3D 1. sal.

Bikefit er hjælp til indstilling af cykel så den bedste op-
levelse og præstation kan opnås. Det er et nyere fænomen, 
men meget populært og Michael Smith Larsen har uddannet 
sig i den specifikke viden i England.

Ærlig talt
jEG VED iKKE hvor det kommer fra, men plud-
selig dukkede billedet af min for længst afdø-
de far, siddende ved spisebordet i barndoms-
hjemmet op. Han sad ved hans og min mors 
selvangivelser og et antal fysiske lønsedler 
fra deres arbejdspladser.

MAN SKULLE pÅ TRo oG LoVE (og med be-
vidstheden om en kontrol af ”skattefar” i 
baghovedet) fortælle, hvad man havde tjent 
i fjor. På min fars selvangivelse var der et felt 
til renteindtægter, som for min families del 
alle skulle skrives på min fars dokument. Og 
så var der på sidste side felter, hvor forskel-
lige værdier skulle opgives. Værdi af bil nul 
kroner, familien fik aldrig bil, vi tre unger har 
haft adskillige fra vores fyldte 18. år. Andre 
værdier også nul kroner, mors første ”vær-
difulde” smykke blev købt på hendes og 
fars første udlandsrejse i 1963. Turen gik til 
Mallorca og børn og svigerbørn mødte op til 
farvel-ceremoni i lufthavnen og vi forlod ikke 
lufthavnen, før vi fra Finger A kunne se, at nu 
var de airborn.

MiN ViSE SToREBRoR UDTALTE de forudseen-
de ord: ”Nu ved jeg to, der knuger hinandens 
hænder.”

SMYKKET, DE hjEMBRAGTE, er i dag klenodie 
i børnebørnenes lege-skattekiste sammen 
med flintesten med huller, hønseringe og en- 
til femører i stor uindløselig mængde.

SÅ SKULLE oMFANGET AF KoNTANTER på op-
gørelsesdagen også påføres. ”Tøm lommerne 
og pungene”. Det kunne godt løbe op i næ-
sten 100 kroner. Langt fra et beløb, som ville 
blive konfiskeret, hvis vi skulle have flygtet til 
et andet land.

i DAG ER KoNTANTBEhoLDNiNGEN langt 
lavere trods voldsom inflation, men hvem 
tror, at flygtninge kommer med gulddinarer i 
lommer og tornyster, når de kan veksle hele 
formuen ind på et Visa-kort? Eller have gjort 
som SKAT. Når man kan sende milliarder til 
udlandet, kan andre vel have sendt spareskil-
lingerne i forvejen til enten danske, tyske el-
ler svenske bankkonti.

SKULLE DER ENDELiG VæRE NoGEN, som er 
indehaver af store summer, har de vel vekslet 

en del af dem til en flybillet fremfor at efter-
ligning camino-vandringen på europæiske 
motorveje.

SAMTiDiG ER DET VEL FoRSTÅELiGT, at de gå-
ende bruger motorvejene. Den korteste vej 
er en ret linje mellem to punker (læs byer og 
lande) lærte vi i matematik. På den anden side 
ved vi jo, at der, hvor man krænker de danske 
frihedsrettigheder med størst kraft, er ved at 
forhindre fri hastighed på vejene. Det gælder 
også sne, is og andre trafikulykker. Det er en 
hån mod Grundloven, Folkeretten og den af 
højeste magt givne bevilling. Avanti autori.

ET KENDT BRoKKERi har altid været, at poli-
tikere taler med uld i mund og med omsvøb 
og ret tidskrævende og intetsigende svar på 
enkle spørgsmål. På selveste talerstolen i Fol-
ketinget kan man opleve (hvis man orker) en 
politiker udtale at han/hun er rystet og cho-
keret over en minister, oppositionen, regerin-
gen, hr. eller fru ærede medlem, mens de selv 
står iskoldt og læser op af et manuskript.

MEN jEG SKAL DA LoVE FoR, at det kan have 
sin farlighed, når et ældre (70 år for nylig) fol-
ketingsmedlem på orlov siger lige ud, hvad 
han mener, så er det forside- og tv-stof samt 
udsat for ekspertanalyse i morgen- og natra-
dio. Ingen spørger, om manden har ret i det, 
han siger på 100 procent forståeligt dansk. 
Jeg skal ikke kaste mig ud i en analyse, men 
hvad med at de omtalte og ramte overvejede, 
om der kunne være noget om snakken.

MÅSKE ER DENNE SiDSTE DEL af klummen 
at gå over grænsen, men jeg garanterer, at 
jeg hverken medbringer ”guld, røgelse eller 
myrra skær”.

MÅ jEG SÅ FÅ LoV at slippe ind i februar, hvor 
de lyse timer forlænges med op til halvanden 

time. Tænk hvad der kan nås på 
bare 29 dage.

Husk det er skudår og at 
der kommer en dag - bare 

en - hvor vi skal være 
hjertensgode ved hinanden.

Terkel Spangsbo

Når urt og busk i sne står skjult
Når vinteren årstidsmæssigt nærmer sig ryk-
ker kommuner og forsikringsselskaber ud 
med advarsler, bødetrusler og opfordringer til 
grundejere, hvad enten det er parcelhuse eller 
boligblokke.

Der skal skovles, skrabes, saltes og gruses 
efter regler, som kan være lokale eller gene-
relle. Det kan være regler om, hvornår sneen 
skal være væk fra fortove og vejbaner. 

Flere aktører advarer om, at det er grund-

ejernes ansvar, hvis personer kommer til ska-
de på en matrikel, hvor der ikke er sneryddet. 
Faktisk er en plads på en servicestation er så-
ledes benzinselskabets ansvar, uagtet om en 
person ikke har et købsærinde på grunden.

Men påtager myndigheder og forsikrings-
selskaber et pædagogisk ansvar med forebyg-
gende direkte og personlige advarsler eller 
bøder. Tårnby Bladet har spurgt Tårnby Kom-
mune og forsikringsselskaber om deres syns-
punkter og om hvilket ansvar man har påtaget 
sig som ”tilsynsførende”. Se artikler side 3-5.
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Risikofrit at glemme snerydningen
Selv om kommunen kan 
udstede påbud om at få ryd-
det sne og om nødvendigt 
foretage snerydningen på 
grundejerens bekostning, er 
risikoen relativt lille

Af Jesper Israelsen

Som boligejer er du ansvarlig 
for, at rydde dit fortov for sne, 
ligesom færdselsarealerne 
ved dit hus skal være ryd-
det, så renovationsarbejdere, 
skorstensfejere mv. kan kom-
me frem uden risiko for liv og 
lemmer. Det er også din pligt 
som boligejer at sørge for at 
få fjernet istapper fra husets 
tag, så de ikke risikerer at fal-
de ned i hovedet på folk.

Mellem kl. 7 og kl. 22 har du 
som boligejer pligt til at sørge 
for, at din grund er ryddet for 
sne, så folk kan færdes sikkert 
på fortov og andre færdsels-
arealer på din grund. Om søn-
dagen kan du sove længe, da 
pligterne først kalder fra kl. 8.

Glemsomme grundejere
De fleste husejere er da også 
flinke til at få ryddet, men der 
er nogle enkelte, der har det 
med at ”glemme” det der med 
snerydningen og bare vælger 
at lade som ingenting. Det 
kan selvfølgelig skyldes syg-

dom eller handicap, men der-
for er det stadig husejerens 
ansvar at få arbejdet gjort. Så 
må man bare få andre til det 
enten som en vennetjeneste 
eller mod betaling.

Som der står i Ordensbe-
kendtgørelsens paragraf 13, 
stk. 2: ”Er der fare for, at tag-
sten, sne, istapper eller lig-
nende på et hus vil styrte ned, 
skal ejeren straks advare for-
bipasserende ved at opsætte 
forsvarlige afspærringer og 
snarest muligt drage om-
sorg for, at der foretages den 
nødvendige reparation eller 
fjernelse af sneen eller istap-
perne mv.”

Risikoen er reelt lav
Alligevel er det yderst sjæl-
dent, at det reelt har kon-
sekvenser, hvis en boligejer 
smøler med snerydningen. 
Kommunen kan dog godt ud-
stede et påbud til en bolig-
ejer, hvis der har været klager, 
og hvis snerydningen så fort-
sat undlades, kan kommunen 
foretage snerydningen på bo-
ligejerens regning. 

Det er sikkert ikke helt bil-
ligt at få kommunens folk til 
at rydde, men hvor stor risi-
koen i virkeligheden er, er et 
åbent spørgsmål. Hos Teknisk 

Forvaltning i Tårnby oplyser 
man, at kommunen rent fak-
tisk har udstedt påbud og at 
man også har tvangsryddet 
for enkelte grundejere, men 
de erkender også, at det ikke 
er særlig tit, det sker.

Det kan også blive dyrt på 
andre måder at smøle med 
snerydningen. Hvis nogen 
kommer til skade på ens 
grund eller fortov, kan de 
lægge sag an, og så er man 
erstatningsansvarlig, hvis de 
vinder sagen. Så er det op til 
forhandling med forsikrings-
selskabet, om de så vil betale. 
Har du ingen ansvarsforsik-

ring, må du selv betale.

ansvar selvom du er væk
Er du ikke hjemme eller er 
du ude at rejse, mens sneen 
falder, kan du stadig risikere 
at blive draget til ansvar, hvis 
der er nogen, der kommer til 
skade på din grund eller for-
tov som følge af et fald på 
grund af manglende sneryd-
ning.  Det har den ironiske 
”sideeffekt,” at man risikerer 
at pådrage sig ansvar, hvis en 

eventuel indbrudstyv skulle 
finde på at falde på din ejen-
dom under sit forehavende. 

Prøv derfor at få en en af-
tale med en nabo eller andre 
om, at de ordner snerydnin-
gen og spreder grus eller salt 
for dig, hvis behovet opstår, 
mens du er væk. 

Fra kl. 7 til kl. 22 har du som boligejer pligt til at sørge for 
at din grund er ryddet for sne, så folk kan færdes sikkert på  

fortov og andre færdselsarealer på din grund. 
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Air Pub er en beværtning 
med historie og sjæl, hvor 
vi hygger om vore kunder. 
Der er altid en glad ånd i 
pubben, her kan man tilbringe 
mange hyggelige timer. Air 
Pub har eksisteret i omkring 40 år, og er udsmykket med flydele og 
giver indblik i Aviation historie. Her er flymodeller flyreservedele, 
flyverbilleder af alle de store helte fra Biggles til Den Røde Baron.

Air Pub kan sidestilles med pubber, som kendes fra England, 
Skotland og Irland. De mange klistermærker fra tænkelige og 
utænkelige flyselskaber på væggene, såvel de store og solide som 
Lufthansa og British Airways, og de mest suspekte, som Etiopian 
Airlines og ruten København-Sindal, giver en helt speciel atmosfære.

Frokostrestauranten ligger i de superhyggelige tilstødende lokaler 
til pubben, vi åbner allerede  kl. 11. Du kan ligeledes få en lækker 
weekend-brunch lørdag og søndag fra kl. 10-13.

Air Pub har selskabslokaler til fest, møder eller 
helaftensarrangementer.Vores erfarne personale giver dig og dine 
gæster opmærksomheden, I fortjener og sørger for, I får den bedste 
oplevelse, når I bruger vores lokaler. Selskabslokalerne er udstyret 
mede alt det fornødne AV- udstyr, som I måtte have brug for under 
såvel møder som fester.

Åbningstider:
Pubben:  Restaurant:
Man-tors .....11-22 Man-fre ..........11-17
Fre .................11-04 lør .....................10-17
Lørdag .........10-04 Søn ...................10-17
Søndag ........10-19

AIR PUB RESTAURANT & KONFERENCE CENTER APS
KASTRUPLUNDGADE 47 • 2770 KASTRUP

TLF. + 45 3251 2190 |   airpub@mail.tele.dk
www.airpub.dk      |   CVR nr. 37065935

KLIPPE / STUEN

Vi klipper 
byens spidser

MED OG UDEN TIDSBESTILLING

DAME- & HERREFRISØR 32 50 51 27

Saltværksvej 82 • 2770 Kastrup

Mandag samt søn- og 
helligdage lukket

 Dame   Herre

Klip   209,-   159,-
Vask, klip og føn   250,-   189,-
Vask & føn   100,-   30,-
Pensionist klip   169,-   130,-
Børneklip (u. 12år)   159,-   139,-
Permanent fra    449,-
Striber med hætte   299,-
Striber   350,-
Farve   250,-
Bundfarve   200,-
Farvning af øjenbryn   50,-
Farvning af øjenvipper    50,-
Retning af øjenbryn   39,-

Åbningstider:  
Tirs – tors:  9:30 – 17:30
Fredag:  9:30 – 18:00
Lørdag:  9:30 – 15:00

Skadelidte skal selv rejse en sag
Man fristes til at råbe, ”Ul-
ven kommer ikke”. Kun få 
sager fører til erstatning - 
og ingen til bøder

Af Terkel Spangsbo

- Det sker, at vi i Forsikrings-
oplysningen bliver kontaktet 
af personer, som er faldet på 
et isglat fortov, hvor sneen er 
ryddet, men der ikke har væ-
ret gruset. Husejere skal der-
for huske, at de ikke kun skal 
fjerne sneen, men også sørge 
for at gruse fortovet, da der 
kan ligge et islag under sneen, 
siger konsulent Anja Lintrup 
Sørensen. Men Forsikringsop-
lysningen har ingen statistik 
over omfanget af faldulykker 
og erstatninger, men henviser 
til de enkelte selskaber.

Antallet af anmeldelser 
hænger naturlig nok sam-
men med vintervejret, men 
Tårnby Bladet har bedt om 
det generelle indtryk hos tre 
forsikringsselskaber for at få 
et billede af, hvor slemt det 
står til med manglende sne-
rydning og deraf kommende 
især faldulykker. 

Det oplyser selskaberne
- På landsplan har vi cirka 
fem skader om året, hvor en 

husejer ikke har ryddet forto-
vet og en fodgænger falder. I 
år har vi indtil videre haft et 
enkelt tilfælde, oplyser Per 
Haulund, skadedirektør hos 
GF Forsikring. 

- Det er heldigvis sjældent, 
vi oplever disse ansvars-
skader, men vi mener, at det 
fortsat er vigtigt at gøre op-
mærksom på, at man som 
husejer skal følge reglerne for 
glatførebekæmpelse. Man ri-
sikerer både at få ansvaret for 
en skade på en person og man 
får en bøde, hvis man ikke 
overholder reglerne.

- Men derudover er det al-
mindelig hensyntagen til sine 
medborgere at sørge for, at 
der er ryddet for sne og ikke 
glat. 

Skulle uheldet være ude 
advarer GF Forsikring: Lov 
ikke erstatning til den per-
son, der er kommet til skade. 
Det er forsikringsselskabet, 
der skal vurdere, om man har 
overtrådt reglerne for glatfø-
rebekæmpelse og kan bebrej-
des uheldet. Kan man det, vil 
forsikringen sørge for, at den 
tilskadekomne får erstatning.

Fokus på den skadelidte
LB Forsikring oplyser, at de 
har meget få sager om per-

sonskade på grund af sne/is 
på fortov.

- Vi har måske fem sager 
årligt, oplyser Christophe Kir-
kegaard, sektionsdirektør fra 
firmaet.

- Når vi får en anmeldelse, 
gør vi samtidig skadelidte op-
mærksom på, at de kan gøre 
krav overfor den grundejer, 
der har ansvaret for sneryd-
ningen, men at de så skal 
sikre sig ved blandt andet at 
fotografere stedet. LB Forsik-
ring rejser sjældent krav mod 
grundejere.

- Vi har fokus på at hjælpe 
den skadelidte og de får altid 
mén-erstatning, hvis der er 
grundlag for det. 

Surt og koldt
Man kan købe sig fra det 
kolde og kedelige
Det er nok de færreste voks-
ne, som jubler en hverdags-
morgen, hvor sne er væltet 
ned i løbet af natten. Regle-
mentet siger, at der skal ryd-
des før klokken 7 og/eller ved 
snefalds ophør.

Sne har aldrig indrettet sig 
efter menneskers mødetid el-
ler på afleveringstidspunkt af 
børn i institution og skole og 
derfor er det måske ikke urea-
listisk at rydde før F…. står op, 
men meget, meget upraktisk.

Etageejendomme og of-
fentlige matrikler har per-
sonale, som tager det grove, 

men private har det sjældent, 
men kan købe sig fra det.

Det koster det – cirka!
Private entreprenører som 
Amager Rullegræs og Det 
Grønne Team skraber sne for 
private, større ejendomme og 
offentlige bygninger.

En grundejerforening kan 
købe sig til ydelser som Forto-
vet ryddes, Fortov og Vejbane 
og ligefrem Fortov, Vejbane 
og Saltning. Priserne veks-
ler naturligvis efter ydelsen, 
men fortov alene med ube-
grænset antal rydninger kan 
fås i årsabonnement under 
400 kroner, men så gælder 
det også, hvis der ingen sne 
kommer. Den store pakke for-
tov/vejbane/saltning ligger 
lidt under det dobbelte.

Andre entreprenører tilby-
der betaling pr. rydning. På en 
gennemsnits villavej i Tårnby 
ligger en totalrydning fortov/
vejbane/saltning på 1250-
1500 kroner pr. gang.

De bedste tilbud får man, 
hvis en grundejerforening 
kan enes om en samlet pakke. 
Her bliver det store regne-
stykke, hvor meget hver skal 
betale, hvis foreningen består 
af et miks af parceller ud til 
privatvej og offentligvej.  tsp
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Hovedret:
Dagens ret (se månedsplan).  .............kr. 80,00

Plankebøf (200 g oksefilet). Kartoffelmos og bagte 
grøntsager hertil urtesmør ..................... kr. 169,00
Tilkøb: Peber- ell. Bearnaise-sauce ......... kr.  20,00
Ekstra tilkøb: Salatmayonnaise, chili-mayonnaise 
og urtesmør.  .......................................... kr.  10,00
Bådkartofler.  .......................................... kr.  40,00
Steak (200g oksefilet) med krydder kartoffelbåde 
og stegte grøntsager  ............................ kr.  145,00 
Vælg mellem peber- eller bearnaise-sauce
Stjerneskud. 2 stk. paneret stegte fiskefileter med 
rejer, kaviar, hjemmelavet rød dressing, på ristet 
fransk brød og salat.  ............................. kr.  100,00
Pariserbøf. 200 g hakkebøf på ristet franskbrød, 
rødløg, capers, peberrod, pickles, rødbeder og 
blomme.  ................................................ kr.  100,00
Jensen’s biksemad med bearnaise sauce, 
rødbeder  ............................................... kr.  90,00
Stegt kyllingebryst med krydret bådkartofler, stegte 
grøntsager, bearnaise sauce.  ............... kr.  95,00
Hakkebøf 200 g. med bløde løg, kartofler og 
skysauce.  .............................................. kr.  95,00
Wienersnitzel (af kalve inderlår) skysauce, ærter, 
ovnbagte kart. og dressing.  .................. kr.  135.00

 JENSEN’S MAD
 ... gør alle glad

De små varme retter:
Lun frikadelle  ............................................. kr. 15,00

Lune frikadeller med  
hjemmelavede kartoffelsalat og surt  ............. kr.  70,00
Stegt medister med brasede kart. og surt  ..... kr.  70,00
Jensen’s biksemad med 2 spejlæg  ............... kr.  75,00

Til børn:
Dagens ret   kr. 49,00
Fiskefilet m. kartofler el. pomfritter, lidt grønt. kr.  49,00
Nuggets m. kartofler el. pomfritter, lidt grønt  kr.  49,00
Frikadelle m. kartofler el. pomfritter  
og lidt grønt.  .................................................. kr.  49,00
Børneburger m. pomfritter  ............................ kr.  59,00

Sandwich og burger
Alle vores sandwich er med spæde salater og 

hjemmelavede dressing. Vælg mellem grov eller 
chilibrød.
Sandwich (valgfri) krydret bådkartofler og 
chilimayonnaise.  ................................................ kr.  85,00
Kylling & bacon, Hønsesalat, røget laks, roastbeef, Æg 
& rejer, Skinke & ost, Frikadelle, Kamsteg, Tunsalat og 
Skinkesalat  ....................................................... kr. 45,00
Jensen’s burger. 200 g hakkebøf, bacon, rød cheddar 
ost, chilimayonnaise, krydret bådkart. og salat (kan 
laves uden chili)   .............................................. kr.  95,00
Flæskestegburger rødkål, agurkesalat ................ kr.  49,00
Pull pork burger i grov bolle med aioli, barbecue, salat 
vendt i mild sennepsolie, krydret kartoffelbåde  

og bearnaisedip .................................  kr. 130,00

Hyggeligt 
spisested

Bryllup · Fødselsdag · Brunch · Konfirmation 
Reception · Barnedåb · Møder og alt til selskaber

 Nyt 
menukort

Amager Landevej 129    •  2770 Kastrup    •   Tlf.: 3250 1769

Køkkenet 
åbent 

mandag-fredag08.00-20.00
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Et smukt smil
er mere end forfængelighed

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN 
Aut. klinisk tandtekniker

• Overenskomst med alle kommuner
• Gratis uforbindende konsultation og tilbud
• Eget laboratorium

KONSULTATION
Mandag - torsdag kl. 8 - 16      Fredag kl. 8 - 12

Onsdag  kl. 8 - 18 eller efter aftale

Tårnby Torv 7

32 50 08 50
www.tandtekniker.dk

.... det er 
livskvalitet!

Med en stige og en blød kost vil man som regel kunne nå 
al sneen og få den fejet ned. Det er let og hurtigt at gøre, så 
længe der er tale om nysne.

Væk med sneen fra taget
carportproducenten Lyng-
søe har beregnet, at der 
over tid kan opbygges over 
to tons komprimeret sne på 
taget af en normal carport, 
hvis det sner gennem lang 
tid
Det tør nok snart. Eller også 
blæser det væk. Sådan tæn-
ker de fleste nok om den sne, 
der udover at lægge sig på 
veje og stræder også har det 
med at lægge sig på taget af 
carporten. 

Men det er ikke hvert år, 
at problemet bare forsvin-
der af sig selv. I vintre med 
store snemængder kan sneen 
lægge sig lag på lag og stille 
og roligt omdannes til kom-
primeret sne, som kan blive 
nærmest chokerende tung. 
Faktisk så tung, at der er risiko 
for, at carporten kollapser. Og 
hvis det sker, er det slet ikke 
sikkert, at forsikringen dæk-
ker skaden for husejeren. 

Vægten af to biler
Lyngsøe A/S, der producerer 
stålcarporte, har beregnet, at 
”gammel” komprimeret sne 
i en tykkelse på blot 40 cen-
timeter kan veje over to tons 
på et areal svarende til taget 
på en almindelig carport. Det 
er de færreste carporte, der er 
konstrueret til at klare væg-
ten af det, der svar til to biler.

Brancheforeningen Forsik-

ring & Pension oplyser, at en 
dækning af skaden er betin-
get af, at husejeren ikke har 
kunnet undgå skaden. Med 
andre ord, så er det op det 
ejeren at forebygge skaden 
ved at fjerne noget af sneen 
i tide.  Det er naturligvis altid 
en konkret vurdering, der af-
gør sagen, men husejeren er 
forsikringsmæssigt alt andet 
lige dårligere stillet, hvis sne-
en uhindret har kunnet ud-
vikle sig til at veje flere tons.

Fjern sneen før det går galt
Alle husejere bør derfor sørge 
for at få fjernet sneen - inden 
den hober sig op og når at 

blive komprimeret. Med en 
stige og en blød kost vil man 
som regel kunne nå al sneen 
og få den fejet ned. Det er i 
øvrigt meget let og hurtigt at 
gøre, så længe der er tale om 
nysne.

Ifølge Lyngsøe vejer nysne 
20-100 gram per liter, afhæn-
gig af hvilken temperatur, det 
falder ved. Med tiden ”falder 
den sammen”, og kan så veje 
400 gram per liter. Én kva-
dratmeter med 40 centimeter 
sne kan så veje 160 kg. og 
sneen på et carport-tag på 18 
kvadratmeter vejer så over to 
tons. 

 jli

Vejvæsenet rydder sne og 
bekæmper glatføre døgnet 
rundt på de vigtigste offent-
lige veje, pladser og stier.

Boligveje og gangstier vil nor-
malt kun blive ryddet for sne 
og glatførebekæmpet inden 
for normal arbejdstid.

Kun kørebaner og cykelsti-
er ordnes af Tårnby Kommune

På kommuneveje fjerner 
kommunen sneen og be-
kæmper glatføre på både kø-
rebaner og cykelstier. Dette 
arbejde udføres døgnet rundt 
- prioriteret efter vejens vig-
tighed.

Grundejerne skal selv ryd-

Det gør Tårnby 
Kommune

de og glatførebekæmpe så-
vel fortovet som indgange og 
overkørsler.

Snebunker må aldrig læg-
ges på cykelsti, men skal læg-
ges i kanten af fortovet eller 
langs kørebanekanten hvis 
der er plads.

Se brochure (herover) 
og prioriteringen af 
snerydningen (tv.) 
på henholdsvis de 
kommunale veje 
og stier i Tårnby 
Kommune på www.
taarnby.dk og søges på 
”Vintervedligeholdelse”
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FDF Korsvejen er som  
sædvanligt praktiske hjælpere, 
så alle børn får deres slikpose  
og fastelavnsbolle.
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Ny EJER

SKOTTEGÅRDENS BAGER
Skottegården 8 • 34 11 56 60

Vi bager i vores stenovn hele dagen
Åbningstider alle  dage fra kl. 6 til kl. 18

75 års fødselsdag med 40 års jubi-hilsen
Kastrup Tårnby pensionist-
forening er fyldt 75 år i 
januar. Dokumenter fra 40 
års jubilæet er dukket op 

Der skrives med store bogsta-
ver i I, De, Dem og Deres i Pen-
sionist NyT fra Kastrup Tårnby 
Pensionistforenings halv-
årsprogram for 2016. årsagen 
er, at foreningen i anledning 
af 75 årsdagen 20. januar har 
genudgivet jubilæumsskriftet 
fra 40 års dagen i 1981.

Borgmester Thorkild Feld-
voss roste foreningen, som 
har mente var unik, da ikke 
mange pensionistforeninger 
havde 40 år på bagen.

Baggrunden, mente han, 
var at skiftende bestyrelser 
havde udført et dygtigt og 
vedholdende arbejde – og 
medlemmernes trofasthed.

Den daværende social-
udvalgsformand, Vibeke 
Rasmussen fremhævede, at 
man som medlem af en pen-
sionistforening var med til at 
præge det samfund, den kom-
mune, man lever i ”god eller 
dårlig alt efter temperament, 
men under alle omstændig-
heder, De har stor indflydelse 
på Deres egen tilværelse gen-
nem Deres tillidsrepræsen-
tanter, nemlig foreningens 
bestyrelse.”

Den tidlige begyndelse

Grunden til foreningen blev 
skabt på et møde for alders-
rentenydere i Good Tem-
plar ordenen i Kastrup. Hr. 
H. Joachimsen blev valgt til 
formand for et fem-mands 
udvalg som skulle gå videre 
med planerne om en egentlig 
forening.

De første udgifter ved en 
selvstændig forening blev 
budgetteret til medlemsbla-
de 5 øre, medlemskort 14 kro-
ner for 500 stk. og 30 kroner 
til kontingentmærker.

Ved den stiftende general-
forsamling for Aldersrente-
foreningen spillede to herrer 
på flygel og violin og bagefter 
blev der holdt foredrag med 
lysbilleder.

Pluk fra beretningerne: Til 
generalforsamlingen i 1946 
havde bestyrelsen lovet at 
give øl, men da Stjernens 
depot glemte at komme med 
det, var der jo ikke noget at 
gøre ved det.

Fra 1955 til 1977 får man et 
årligt tilskud fra Tårnby Kom-
mune på 500 kroner.

Andre pluk fra jubilæums-
optrykket fortæller, at med-
lemmerne i 1955 kunne få 
hjælp til selvangivelsen, ved 
20 års jubilæet optrådte vice-
borgmester Thorkild Feldvoss 
som vikar for en sygemeldt 
borgmester J. Elkær Hansen 

og ved en udateret general-
forsamling nævner socialin-
spektør Laur. Jørgensen, at 
der i april vil komme et til-
læg til folkepensionen på 37 
kroner til ægtepar og 24 til 
enlige.

I 1965 barslede foreningen 
med en ”datter”, Lisbeth-
klubben. 

spanger

Borgmesteren deltog også i Kastrup-Tårnby Pensionistforenings receptionen. 
Her sammen med foreningens formand, Knud Madsen.

Mange medlemmer dukkede op til 
receptionen i anledning af Kastrupå 

Tårnby Pensionistforenings 75års dag.

Foreningens to faner, 
der oprindelig tilhørte 

Folkepensionist-
foreningen og Alders- 

og Invalidepensionist-
foreningen i Tårnby 
vajede smukt foran 

Postkassen ved 
jubilæums-receptionen.
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UDSALG
STARTER          ONSDAG         DEN 27. JANUAR

Brandtex  Signature
Jensen  Sol Design
Skovhuus  Quimo
Bassini  Refa
Micha  Ze-Ze  
Zhenzi  m.m. 

STORT UDVALG
Overtøj  50 %
Bukser / jeans  50 %
Strik      50 %
Kjoler    50 %
Nederdele  50  % 

Spar

50 %

Bukser str. 3
4-52

før 400,- nu 200,-

Før   800,-
Nu  400,-

Før   499,- 
Nu  249,-

Før   600,- 
Nu  300,-
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”Kontor”-medarbejdere til Tårnby Bladet søges
Det er interessant at producere Tårnby Bladet, men det er også tidskrævende,  

så flere hænder og hoveder kan bruges

Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange brikker, som 
tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag kontakt med 
redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290. Tårnby Bladet udgives af 
Tårnby Bladforening, og jobbene er spændende, men ulønnede.
Vi er 15 personer, som deltager i de løbende opgaver. Nogen er her 
mange timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et 
månedsmagasin.
Vi leder for tiden efter personer som vil påtage sig
- kontorarbejde en dag om ugen fra kl. 9 til 12
Opgaven omfatter alt fra “husmoder-arbejde” til sekretærarbejde til 
støtte for redaktionen og bestyrelsen. Der kan være kedelige dage og 
der kan være travle dage.
Har du evner eller lyst til videregående edb-arbejde kan vi garantere, 
at vi kan lære dig noget - ligesom du sikkert kan lære os noget.
Tårnby Bladet udvikler sig med de evner, som den enkelte 
medarbejder kommer med - så er det heller ikke sværere.

Tårnby Bladet er i gang med sin 24. årgang og skrives, 
fotograferes, redigeres og layoutes af medlemmer af Tårnby 
Bladforening - uden at de får en krone for det. Det betyder, at bladets 
fremstillingspris kan holdes på et niveau, så annoncepriserne er 
rimelige, og bladet kan omdeles gratis. 

Tårnby Bladet er også med til at lave 
byens nemmeste internet-portal: www.
taarnbynet.dk. Få mail eller sms, når 
vi opdaterer vores nyhedssite.

Se www.taarnbybladet.dk

Foreningernes fagforening fyldte femti 

Gæster, højt humør og 
borgmesterord kunne både ses og 

høres, da Tårnby Forenings Råd 
markerede, at de som organisation 

havde holdt ud i 50 år.
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Masser af gratis parkeringspladser.
Kun ca. 6 km. fra Sundbyvester PladsUgandavej 111 • 2770 Kastrup Masser af gratis 

parkeringspladser.Ugandavej 111  • 2770 Kastrup

FASTELAVN 
i VestamagerCentret
Lørdag 6. februar kl. 11:00

Vestamagercentret holder fastelavn 
i samarbejde med Skelgårskirken, 

BankNordik og FDF Tårnby.

Vi mødes udklædte kl. 11:00 i 
Skelgårdskirken til lidt hygge og 

varm cacao, går derefter i samlet � ok 
til centret hvor vi slår 

katten af tønden. 

Så længe lager haves

Gratis kaffe, 
fastelavns-
boller,
slikposer(max 1 pr. barn)

juice og frugt

Gave til den BEDST 
UDKLÆDTE i hver kategori...

 Konkurrence for voksne
Vind gavekort

Børnene vil blive inddelt i tre størrelser. 

Flotte præmier

Tårnby
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Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

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

DAME
Klip 200,- 
pensionist 180,-
pige u/ 12 år 160,-

ÅBNiNGSTiDER:
Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Fredag 10.00 - 18.00
Lørdag 09.00 - 15.00

Vi tilbyder også at komme 
og klippe dig i dit hjem
GAVEKoRT UDSTEDESS
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Det var nemlig igen operakvartetten Happy Hour, og hvor herrerne vanen tro entrede 
scenen i pæne, almindelige jakkesæt, så gnistrede damerne i henholdsvis en højrød og en 
smaragdgrøn kreation, og det var bestemt noget, der gjorde sig.

Happy hour til nytårskoncert

Kastrupgårdsamlingens 
Venners nytårskoncert fandt 
i år sted i aulaen på Skotte-
gårdsskolen

Af Søren Markvard  
Foto: Dirch Jansen

Stor og flot med Trondur Pa-
turssons flyvende glasfugle 
gav den plads til et forvent-
ningsfuldt publikum, der va-
nen tro mødte op i god tid - 
dels for at få en god plads og 
dels for at få en sludder med 
gamle venner.

Hvis rammerne var nye, så 
var de optrædende kendte 
ansigter, i hvert fald hvis man 
overværede nytårskoncerten 
2015. Det var nemlig igen 
operakvartetten Happy Hour.

Ved flyglet sad (også som 
sidste år) pianisten Jacob 
Beck og udover at støtte san-
gerne på bedste vis, under-
holdt han som konferencier 
ved bl.a. at gennemgå hand-
lingen i de operaer, operetter 
og musicals, der blev serveret 
numre fra. Operahandlinger 
er ofte særdeles indviklede, 
og Jacob Beck lagde bestemt 
ikke fingrene imellem, men 
gjorde med veludviklet hu-
moristisk sans sit til, at de 
blev endnu mere vanvittige - 
og publikum morede sig.

Der blev serveret musikal-
ske numre fra operaer som 
Figaros bryllup, Don Juan og 
Tryllefløjten, operetterne 

Czardasfyrstinden og Den 
glade enke samt bl.a. musi-
calerne The Phantom of the 
Opera og West Side story, 
hvor især duetten Tonight 
blev meget smukt leveret. 
Desuden fik vi slagnumrene 
Granada, O sole mio og Den 
allersidste dans fra operetten 
Mød mig på Cassiopeia.

Og alle ønskede hinanden 
godt nytår med champagne 
og kransekage. Endnu en 
gang sørgede Vennernes nyt-
årskoncert for, at starten på 
det nye år blev festlig og for-
nøjelig. 

Det er i år er 20. gang, der 
inviteres til den gode tradi-
tion, en nytårskoncert er. 

Kastrup: Englandsvej 368 - 2770 Kastrup - tlf.: 3251 4100 - amager@alicebutik.dk
åbningstider: Mandag - torsdag 8-17.30, fredag 8-17, lørdag 10-14, 1. søndag måned 11-14

www.alicebutik.dk

Mere end 400 m2 stort showroom med fliser, møbler,  
glasdøre og armaturer.

10% rabat på fliser i februar  
ved aflevering af annoncen*.

* kan ikke kombineres  
med andre rabatter

Ansættelser i 
Banknordik
Anders Gerløff (tv.) er ansat 
som privatkunderådgiver i 
BankNordik  i rådgivnings-
filialen på Amagerbrogade 
175. Anders har mere end 
20 års erfaring fra den finan-
sielle sektor og er kendt for 
den gode allroundrådgivning 
indenfor bolig- og investe-
ringsområdet.

Trine Rubæk er ansat 
som privatkunderådgiver 
i BankNordik i filialen på 
Amagerbrogade 175. Hun er 
oprindeligt udlært som kun-
derådgiver, og har de seneste 
syv år arbejdet som pensi-
ons- og formuerådgiver.

Claus Mejlgaard Rønde er 
ansat som privatkunderåd-
giver i Banknordik i Dragør. 
Claus har arbejdet i den fi-
nansielle sektor siden 1981 
og har bred erfaring i betje-
ning af privatkunder inden-
for alle finansielle områder.

Øget brotrafik i januar
I løbet af uge 1 2016, som in-
deholdt svenske helligdage, 
kørte 104.143 køretøjer over 
Øresundsbron. Det er en øg-
ning med 4 procent sammen-
lignet med samme periode 
2015.

Mandag til onsdag i uge 2 
2016 kørte 53.859 køretøjer 
over broen, hvilket er en øg-
ning med 7 procent.

- Det er sandsynligvis 
grænsekontrollen og indfø-
relsen af transportøransvar i 
Sverige, som ligger bag øg-
ningen i uge 2, men vi kan 
ikke udelukke, at andre fak-
torer også spiller ind, siger 
Caroline Ullman-Hammer, 
administrerende direktør for 
Øresundsbro Konsortiet.

Lettere at fly-pendle
Københavns Lufthavn lance-
rer en samlet pendlerpakke, 
der blandt andet reducerer 
ventetiden i sikkerheds-
kontrollen, så alle rejsende 
fremover kan regne med kor-
tere ventetid. 

Mange har så langt mellem 
hjem og arbejde, at de flyver, 
til og fra Københavns Luft-
havn. For at få pendlerlivet til 
at fungere, er det afgørende, 
at vejen gennem lufthavnen 
er hurtig og effektiv.

Et af initiativerne er et nyt 
digitalt pendlerkort, som gi-
ver pendlerne mulighed for 
at komme hurtigere frem til 
sikkerhedskontrollen i til-
fælde af kø foran indgangen 
til sikkerhedskontrollen.
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Fastelavnsbollerne fyldes 
med festlige farverige 

fastelavnscreme.

Fastelavnsridningen i Hovedgaden 
i St. Magleby begynder mandag 8. 
januar klokken 13 - og er overstået 
en halv til en hel time senere.

På amagermuseet kan man følge 
forberedelserne til den traditionelle 
fastelavnsridning

Søndagen inden det rigtigt er faste-
lavn (31. januar) er der gang i forbe-
redelserne på Amagermuseet. Tønden 
males i sølv, guld, blå og rød, seletøjet 
bliver gået efter og hestens manke og 
hale flettes med bånd.

Børnene kan lave masker og pynte 
fastelavnsris og dekorere fastelavns-
boller. Både små og store børn kan 
smugtræne ved at slå katten af tønden 
ved museets nyttehave.

Museet og værkstedet for børn åb-

ner klokken 12. I værkstedet kan man 
pynte et fastelavnsris, lav din egen 
maske, kom glasur på din egen bolle 
(billet til workshop koster 25 kr.) fort-
sætter til lukketid klokken 16.

I mellemtiden kan man opleve Fe-
lix og Albert pynter fastelavnscykel, 
fastelavnstønderne vises frem i faste-
lavnsudstillingen, seletøjets snekker-
snegle bliver set efter, hestens manke 

og hale flettes i porten på Nordgård, 
servering af smagsprøver på pose-
grød, der skåles med fastelavnsrytter-
ne på gårdspladsen og tøndeslagning 
for små og store børn i frugthaven.

Klokken 15 gratis fastelavnsomvis-
ning med mødested på gårdspladsen 
på Nordgård.

 Hele dagen serveres punch og æb-

leskiver i museets Café Loen, og der er 
åbent i fastelavnsudstillingen ved den 
gamle museumsgård. 

Rytterne rider til tønden
Mandag 8. februar åbner museet klok-
ken 13.30 og klokken 16 rider rytterne 
til tønden i Hovedgaden.

Ca. 16.30 fejres tøndekongen, og 
der skåles på museets gårdsplads.

Hele dagen serveres punch og æb-
leskiver i museets Café Loen, og der er 
åbent i fastelavnsudstillingen ved den 
gamle museumsgård. Museet lukker 
kl. 18.

spanger

Megeg mere om fastelavn længere 
fremme i Tårnby Bladet

Fastelavn begynder en uge før

åbningstider
Man og tirs  ...................09:00 -  17:30
Ons  ................................09:00 -  18:00 
Tor  og fre  .....................09:00 -  17:30
Lør  ..................................09:30  - 13:30 
Søn lukket

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

Velkommen på det ny Kastrup Apotek

Decubal Clinic cream 250 g: 
Plejende creme til tør og sart 

hud. Kan anvendes i forbindelse 
med eksem, psoriasis, vinterhud 

og som supplement til anden 
behandling. Indeholder glycerin 

og lanolin, der giver fugt og 
blødgør huden. Uden parfume, 

farvestoffer og parabener.

Kastrup Mabs Active 
Wool knæ-
strømpe:
En varm og blød 
kompressions-
strømpe, der øger 
blodcirkulationen 
i benene. En 
uldstrømpe, der 
er velegnet til 
udendørs aktiviteter, såsom skisport og 
vandreture samt på kolde dage. 
Knæstrømpen yder let støtte og holder 
fødderne tørre og varme. Mabs Active 
knæstrømper passer både kvinder og 
mænd.

SylliFlor: 
SylliFlor er et fiberrigt, sprødt 
og velsmagende kosttilskud, 

baseret på loppefrøskaller. Kan 
indtages i vand, juice 

eller anden væske, samt drys-
ses ud over yoghurt eller lign. 

SylliFlor fås i forskellige 
smagsvarianter: naturel, va-

nille, malt, æble og kanel samt 
i en variant tilsat calcium.
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Tænk sig, at en gammel 
skabslåge kan gemme på så 
mange minder. Det er da en 
hyggelig historie.

Mange andre håndværkere end Poul Visti Andersen har 
sat deres autograf på indersiden af den omtalte  låge. 
Vi samler gerne erindinger fra alle, der har sat sig spor. 
Kontakt endelig Tårnby Bladet på 32 509 290 og spørg 
efter redaktøren. Foto af lågen kan hentes på www.
taarnbybladet.dk, så den kan ses i stor størrelse. Det skal 
gøre det nemmere at teste om ens navn har overlevet.

Historien om den gamle skabslåge fra Bryggergården
”Spræl i Havnen”blev en 
ekstra minderig oplevelse 
for Poul Vesti andersen og 
ikke mindst for hans hustru 
gennem mere end 50 år, Lis 
andersen

Af Jesper Israelsen 
Foto: Mark Schiller, 

daneontour.dk

Poul Vesti Andersen og hans 
hustru gennem mere end 50 
år, Lis Andersen, genfandt 
de fordums tiders spirende 
kærlighed, som fortsat er lys-
levende den dag i dag på en 
inderside af en trælåge på 
Bryggergården.

- Vi var nede til Spræl i Hav-
nen, fordi vi var blevet op-
fordret til det af vores børn. 
Det var hyggeligt, og vi gik 
et smut ned på Bryggergår-
den for at se, hvad de havde 
fundet på der, og der var vi 
blandt andet inde at se det 
gamle snedkerværksted for 
gamle minders skyld, og for at 
se, hvad der var blevet af det. 

Poul Vesti Andersen har 
nemlig stået i lære på Kastrup 
Maskinsnedkeri, som netop 
havde til huse i gavlen på den 
store anneksbygning, der lig-
ger ned mod havnen.

Snedkerværkstedet har 
stået tomt i mange år, men var 
åbent i anledning af Spræl i 
Havnen arrangementet.

De går ind og kigger, og der 
var forskellige hobbies re-
præsenteret, blandt andet en 
stor modelracerbane, men det 
var nu snedkerværkstedet, 
der trak for alvor.

- Jeg var i lære der fra 
sidst i 1953 til foråret 1958, 
og pludselig opdagede jeg, 
at snedkermesterens gamle 
skab til høvljern stadig hang 
der, og lågen til skabet rum-
mer en ganske særlig historie. 
Jeg kunne straks genkende 
den, fordi jeg allerede den-
gang skrev mit navn på inder-
siden af lågen, fortæller han. 

Den ældste autograf
”Bygningssnedkerlærling 
Poul Vesti Andersen 12/10 – 
55”, står der. 

Måske havde Poul nok lyst 
til at dele sin kærlighed til Lis 
med kollegerne, selv om han 
på det tidspunkt kun var 16 
år. I hvert fald er der tegnet 
et stort hjerte rundt om auto-
grafen, og de havde da også 
allerede dengang et godt øje 
til hinanden i de lune som-
meraftener på Dragør Nord-
strand. Her hang alle de unge 
ud ved stensætningen på hav-
nen over for Strandhotellet i 
Dragør.

- Vi begyndte dog først at 
komme rigtig fast sammen i 
1956, men det har jo holdt 

ved lige siden, for vi har væ-
ret sammen siden og kunne 
holde guldbryllup i 2012. 
Den fest valgte vi selvfølgelig 
at fejre - i selskabslokalerne 
på Bryggergården, smiler Lis 
Andersen.

Fra havneknejpe til restau-
rant
- Det nuværende Kystens Per-
le hed dengang Havnecaféen, 
og var knap så mondænt som 
i dag, for nu at udtrykke det 
diplomatisk, fortsætter Poul 
Vesti Andersen. 
- Faktisk må man nok beteg-
ne det som en rigtig havne-
knejpe, men det var mesters 
”hovedkontor” (udover det 
på værkstedet, forstås, red.), 
så der kunne man altid finde 
ham over et slag Mousel, min-
des Poul.

Lis og Poul blev gift i 1962 
og flyttede sammen i en lej-
lighed på Følfodvej, hvor de 

stadig bor. Poul startede efter 
læretiden i sin fars og farfars 
snedkervirksomhed på Fre-
deriksberg og blev således 
tredje generation i firmaet.

Det gik rigtig godt for byg-
geribranchen i 60’erne, så 
Lis og Poul fik snart råd til at 
købe en sommerhusgrund i 
Nordsjælland, hvor Poul selv 
byggede huset og hvor ægte-
parret har tilbragt mange lyk-
kelige stunder gennem årene.

i branchen til det sidste
Som sin far og farfar blev 
Poul også selvstændig, da han 
overtog familievirksomhe-
den, som jo nu rettelig burde 
hedde Søren Andersen & Søn 
& Sønnesøn, og her fortsatte 
han snedkeriet igennem 17 år, 

indtil han måtte indstille drif-
ten i 1993.

- Jeg beholdt en del af ma-
skinerne og det gamle værk-
tøj for at bruge dem i mit lille 
hobbyværksted her i ejen-
dommen, men også nok lidt 
for mindernes skyld, fortæller 
Poul Vesti Andersen, men nu 
har jeg fået skilt mig af med 
det værktøj, jeg skal. Jeg satte 
det til salg i Den Blå Avis, og 
det var solgt i løbet af et øje-
blik - fortrinsvis til unge men-
nesker, der gerne ville have 
det gamle værktøj. Det er da 
sjovt at tænke på, siger han 
med et smil.v

Poul Visti Andersen med fruen Lis betragter her den gamle 
skabslåge, som fra 1955, da Poul skrev sit navn i et hjerte, 

har inspireret mange andre.

Korsvejs-playmasters til skakdag
Korsvejens skole er repræ-
senteret for første gang, når 
Skolernes Skakdag sætter 
deltagerrekord for sjette 
gang i træk

Af Terkel Spangsbo

Skakpatrulje, playmasters, 
demonstrationsskak og an-
dre fancy udtryk har fundet 
indpas på Korsvejens skole, 
hvor man er med i et tre årigt 
skakprojekt.

Skoleleder Grethe Birch 
fortæller, at den nye aktivitet 
er blevet godt modtaget af 
eleverne og at man oplever 
at skakspillet har gavnlig virk-
ning på både sprog (selvom 
en af hovedreglerne i skak er, 
at man er tyst under spillet) 

og matematik.
- Vi har elever, som hjælper 

andre elever og vi har en læ-
rer og to pædagoger som tov-
holdere, fortæller hun.

Skolen har indrettet et lo-
kale i kælderen, hvor elever-
ne kan låne skaklitteratur og 
skakspil i frikvartererne. Her 
er også en lærer som vejleder.

- Der er helt fint besøg i 
kælderen, fortæller Grethe 
Birch.

Bliver playmaster
For at blive uddannet playma-
ster må de ældste elever såle-
des i lighed med deres lærere 
en tur på skolebænken forud 
for selve Skolernes Skakdag, 
hvor de skal organisere bon-
deskak, action-skak og frem-
i-bussen-skak.  

Flere af de nyuddannede 
playmasters får efter Sko-
lernes Skakdag ansvar for at 
organisere frikvarters-skak 
og være turneringsledere 
ved Landsfinalen i Skolernes 
Skakdag i Lalandia, Billund 
18. marts.   

1 million flere 
rejsende
I 2015 rejste flere end 26,6 
millioner gennem Køben-
havns Lufthavn. Det er en 
stigning på en million sam-
menlignet med 2014 svaren-
de til 3,8 pct. Flere rejsende 
på de lange ruter bidrager 
betydeligt til væksten. End-
videre er der flere som rejser 
til Danmark - både fra Europa 
og resten af verden.

Julemåneden satte endnu 
engang rekord med knap 2 
mio. rejsende. Ifølge admi-
nistrerende direktør, Thomas 
Woldbye, er en af årsagerne 
til den høje vækst flere rej-
sende på de lange ruter:

- Flere ruter betyder også 
flere passagerer. Vi har der-
for i løbet af året udvidet 
Finger C til at håndtere de 

mange flere rejsende, lige-
som vi har udvidet landings-
banen, så vi nu kan håndtere 
de allerstørste fly som Air-
bus A380.

Miljømærke til hotel
Copenhagen Go Hotel er 
godkendt til turismens inter-
nationale miljømærke Green 
Key.

Kravene til miljømærket 
inkluderer blandt andet gen-
nemgribende energibespa-
relser, affaldssortering og 
særlige miljøkrav til under-
leverandører samt udar bej-
delse af en miljøpolitik. 

Hotellet har også opnået 
Det Økologiske Spisemærke 
i bronze, som betyder, at 
hotellets indkøb af mad og 
drikkevarer er 30-60 % øko-
logisk. 
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Herunder Ingeborg Kromann 1a, 
Vilhelm Dickmeiss 1a og Sofie 
Seilund 1w. 
Den 4. elev Phillip Østergaard var 
ikke til stede ved fotograferingen på 
Tårnby Gymnasium. 

Tårnby Gymnasium satser på talenterne
om Akademiet for Talentfulde 
unge 
• Akademiet for Talentfulde Unge 
samler faglige engagerede elever
• Deltagerne er tilknyttet program-
met i to år - fra midten af 1.g. frem 
til jul i 3. g.
• Akademiet er landdækkende med 
centre i Region Øst, Midt og Syd.
• På landsplan deltager ca. 2000 
elever fra STX, HHX, HTX og HF
• Alene i Region Øst, dvs. på Sjæl-
land, er der optaget 1000 elever på 
de to årgange

Tårnby Gymnasium satser på talent-
udvikling og gymnasiet har netop 
fået 4 elever optaget på Akademiet 
for Talentfulde Unge. Eleverne skal 
de næste 2 år følge et fagligt aka-
demisk program ved siden af den 
almindelige undervisning

Sidst i januar begynder seminarerne 
på Akademiet for Talentfulde Unge og 
Ingeborg Kromann, Vilhelm Dickmeiss, 
Sofie Seilund og Phillip Østergaard fra 
Tårnby Gymnasium er blandt de 480 
heldige talenter, der i år er kommet 
igennem nåleøjet og har fået en plads 
på Akademiet for Talentfulde Unge. 

Hver elev har skrevet en motiveret 
ansøgning og knap 700 ansøgere har 
konkurreret om at få en plads på det 
2-årige program. 

Faglig bredde tiltrækker unge
- Ansøgningerne har været rigtig gode 

og mange har ansøgt. Det er cool at 
være klog og Akademiets popularitet 
skyldes især det brede faglige pro-
gram og det stærke fællesskab af li-
gesindede vidensentusiaster, udtaler 
Dorthe Christensen, som er konstitu-
eret sekretariatschef på Akademiet for 
Talentfulde Unge. 

Programmet finder sted i de unges 
fritid og skal udfordre dem fagligt ved 
en række obligatoriske og valgfrie se-
minarer, så de kan udfolde deres fulde 
potentiale. 

I det obligatoriske program er der 
fokus på videregående uddannelser 
eksempelvis fra Københavns Universi-
tet samt de metodiske forskelle mel-
lem naturvidenskab, humaniora, sam-
fundsvidenskab og business. 

I det valgfrie program er udvalget 
stort, og eleverne har mulighed for 
at deltage i forelæsninger lige fra 
Heidegger & Cassirer: Polemik om 

kulturforståelser til IT-sikkerhed og 
hacking og Fremstilling af lægemidler. 
Samtidig udbydes også en række virk-
somhedsbesøg, hvor eleverne blandt 
andet kan høre om Matematik i den fi-
nansielle sektor hos BRFkredit og PET 
som arbejdsplads for akademikere.

- Forløbet henvender sig til unge 
akademiske talenter og fælles for del-
tagerne er, at de evner at arbejde med 
en bred vifte af emner og problemstil-
linger. Talenterne udfordres hele tiden 
tværfagligt, og det er noget, der ap-
pellerer til de unge. Akademiets styr-
ke er den høje faglige kvalitet. Nogle 
af Danmarks fremmeste forskere og 
mest innovative forretningsfolk præ-
senterer deltagerne for den forskning 
og innovation, som er højaktuel lige 
nu, fortæller Dorthe Christensen.

480 heldige 
talenter, som 
begynder på 
seminarerne 
på Akademiet 
for Talentfulde 
Unge, er her 
samlet til fælles 
fotografering.

Blandt de 
480 talenter 
findes Ingeborg 
Kromann, Vilhelm 
Dickmeiss, Sofie 
Seilund og Phillip 
Østergaard 
fra Tårnby 
Gymnasium, der 
i år er kommet 
igennem nåleøjet 
og har fået 
en plads på 
Akademiet for 
Talentfulde Unge. 
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Det nye magasin 
har en absolut lokal 
Kastrup-historie om 
flystyrtet i 1947, 
hvor den svenske 
tronfølger, arveprins 
Gustav Adolf, omkom. 
Magasinet kommer 
også til at indeholde 
en brevkasse om 
slægtsforskning.

Danske skæbner & eventyr er titlen 
på et helt nyt magasin fra Egmont 
Publishing. i det allerførste num-
mer, som kom på gaden 14. januar, 
er Kastrup kommet i fokus

Søndag 26. januar 1947 landede KLM-
flyet fra Amsterdam kl. 14.58. Fire 
passagerer blev om bord, blandt an-
dre den svenske tronfølger, arveprins 
Gustav Adolf. 

Da maskinen lettede igen med nye 
passagerer kl. 15.31, steg den alt for 
stejlt. 100 meter oppe stallede flyet 
og styrtede til jorden, hvor det brød i 
brand. Alle 22 om bord omkom.

Magasin med lokal historie
Hjemmets chefredaktør Marianne 
Gram står bag det nye magasin. Hun 

peger på, at lokal-
samfundene gem-
mer på mange inte-
ressante historiske 
fortællinger.

- Når jeg selv 
bladrer i min lo-
kale avis, stopper 
jeg altid op, når der 
bliver vist billeder 
af lokalområdet fra 
før i tiden. Der lig-
ger en guldgrube 
af billeder og hi-
storier rundt om i 
landet. Beretnin-
gen om flystyrtet 

i Kastrup er historisk, 
og vi håber, at folk i 

hele landet, men selvfølgelig i særlig 
grad fra Kastrup og omegn vil finde 
den vedkommende.

Danske skæbner & eventyr hen-
vender sig med alle ‘kan du huske’-
historierne, de gribende billeder og 
en brevkasse om slægtsforskning, 
primært til den lidt ældre målgruppe. 
De fleste historier i den nye udgivelse 
tager udgangspunkt i menneskeskæb-
ner – både kendte mennesker og al-
mindelige menneskers liv.

I en anden artikel i den første udga-
ve er vi med til gammeldags fastelavn 
i Dragør og St. Magleby

Danske skæbner & eventyr er plan-
lagt til at udkomme seks gange årligt.

Nostalgi-magasin om 
flystyrtet i Kastrup i 1947

Nu er det 
dansetid
18 musikere kendt som Gunner 
Madsen’s Big Band mands danseor-
kester spiller  søndag eftermiddag 
31. Januar kl. 14.00 til 17.00 i Skot-
tegårdsskolens aula Saltværksvej 
65, 2770. Indgang fra Nordmarks-
vej, parkering i skolegården.

Arrangør Tårnby Kommune og 

Gunner Madsen’s Big Band mand.
Billetpris: 50 kr. (Der kan købes øl, 
vand, vin og kaffe).

Besøg orkestrets hjemmeside: www.
gmbigband.dk

Vi har modtaget:
Har I glemt besøgende til plejehjemmet
Det er en noget dårlig løsning, at buslinje 36 ikke mere stopper foran pleje-
hjemmet på Løjtegårdsvej. Tager man ikke mere hensyn til de besøgende på 
plejehjemmet? Jeg håber, at man kan finde en løsning hurtigst muligt.

Mvh
Barbara Hegart, Vestbirk Alle
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Skønne dage ved Kappeln Kroferie på Lolland
4 dage på 3-stjernet hotel i Schleswig-Holstein, Tyskland 3 dage på 3-stjernet bindingsværkskro i Nysted

Apparthotel Svenson HHH

Hotellet, der ligger i udkanten af Kappeln 
68 kilometer syd for den danske grænse, er 
en hyggelig base for et par stressfri dage i 
det gamle danske land. Her får I en varm vel-
komst i rolige rammer, hvor dagen begynder 
med en god morgenbuffet i en afslappet at-
mosfære inden dagens oplevelser i det nord-
tyske. Omgivelserne er særdeles velegnede 
til at gå på opdagelse i. 200 meter fra ho-
tellet ligger fjorden Slien, og den hyggelige 
marina ved bredden er en rigtig lille perle. Fra 
hotellet går der også gode vandrestier ind til 
centrum af den lille havneby Kappeln, hvor 
den maritime stemning krydres med livlig 
butikshandel i en malerisk bymidte.

The Cottage HHH

De karakteristiske skorstenspiber og det hvide 
stakit byder velkommen til The Cottage, og 
den intime atmosfære er bevaret med bul-
drende ild i pejsen, originale paneler på væg-
gene og gamle æbletræer i haven. Her er jeres 
kroferie lagt i naturens smukkeste rammer 
kun et stenkast fra stranden ved Nysted Nor, 
og på en gåtur langs vandet til for eksempel 
den lille, hyggelige Nysted Havn (1 km) kan 
I nyde en storslået udsigt over mod Ålholm 
Slot. Tag på udflugt ved Østersøens brusen-
de bølger eller besøg det lokale, anerkendte 
Fuglsang Kunstmuseum, købstaden Maribo 
eller de stejle, hvide klinter ved Møns Klint.Ankomst: Valgfri frem til 21.3.

og i perioden 24.3.-3.6.2016.

Ankomst: Onsdage, torsdage og
fredage i perioden 9.3.-1.7. samt
26.3. og 14.5.2016.

•	2 overnatninger
•	2 x morgenbuffet
•	2 x 2-retters
 middag/buffet

Pris pr. person i dobbeltværelse

 1.149,-
Pris uden rejsekoden 1.299,-

2 overnatninger fra 649,-

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

KØR SELV-FERIE

Familieferie i Østrig
8 dage på 3-stjernet hotel i Pruggern, Steiermark, Østrig

Ankomst
Valgfri i perioden 15.5.-23.9.2016.

Pension Stocker
På dette hotel gør værtsparret meget for, at 
både børn og voksne skal føle sig velkomne. 
Her kan I nyde at bo på en idyllisk plet med 
udsigt over dalen og de smukke bjerge. I 
Steiermark-regionen ligger også det impone-
rende bjergmassiv Dachstein, som byder på 
masser af naturoplevelser. Kør for eksempel 
til Obertraun (60 km) og tag bjergbanen op til 
Schönbergalm – her finder I de kæmpestore 
huler Mammuthöhle eller Rieseneishöhle, 
hvor I kan komme på guidet tur inde i bjerget. 
I kan desuden benytte jer af det inkluderede 
oplevelsespas ’Sommer Card’, som giver gra-
tis adgang eller rabat til et væld af oplevel-
ser – for eksempel bjergbaner, friluftsbade, 
badesøer, museer, sport, minigolf, vandreture 
og meget meget mere. Så med oplevelsespas-
set i hånden har I de bedste muligheder for en 
aktiv og oplevelsesrig ferie for både store og 
små. Og når I vender trætte hjem fra dagens 
oplevelser, kan I glæde jer til at nyde skønne 
middage i hotellets hyggelige omgivelser, 
hvor drikkevarer naturligvis er med i prisen.

•	7	overnatninger
•	7	x	morgenbuffet
•	7	x	kaffe	og	kage
•	7	x	3-retters	middag/buffet
•	Øl,	vin,	kaffe,	te	og	softdrinks		
 ad libitum hver dag kl. 10-22
•	1	x	velkomstdrink
•	1	x	rygmassage
•	1	x	oplevelsespas	

Pris pr. person i dobbeltværelse

3.249,-
Pris uden rejsekoden 3.549,-

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

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET

Teknisk arrangør:

Telefonerne	er	åbne	alle	hverdage	kl.	8-17.

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

Børnerabat
1 barn 0-2 år: pris 299,-.
2 børn 3-5 år: pris pr. barn 449,-
2 børn 6-14 år ½ pris.
Maks. 2 opredninger pr. værelse.

Børnerabat
Op til 4 børn 0-9 år gratis.
3 børn 10-14 år ½ pris.
Maks. 3 opredninger pr. værelse.

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

Pris pr. person i dobbeltværelse

999,-
Pris uden rejsekoden 1.149,-

Pristillæg fra 24.3.2016: 100,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-12 år ½ pris. 

Pension Stocker

The Cottage

Apparthotel Svenson

Kurafgift EUR 1,50 pr. person over 16 år pr. døgn.

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Born   kr. i
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Skoletid af Claus Juul Dupont

Foråret begynder  
når tranerne kommer
Kom tæt på traner, Alingsås og Falkenberg med 
Foreningen Norden i Tårnby / Dragør

I løbet af marts/april slår 10.000’vis af traner sig ned ved 
Tranedansen ved Hornborgasjön for at fouragere inden de 
parvis søger videre til ynglepladserne længere nordpå.

Hele formiddagen kommer flokke af traner til Tranedansen ved 
Hornborgasjön. Når de ved aftenstide flyver fra stedet tæller ornitologerne 
antallet, så man ret nøjagtig ved, hvor mange, der i alt var der dagen før. 
De tælles i 10.000’vis.

Foreningen Norden Tårnby / Dragør arrangerer 8. til 11. 
april en firedages bustur til Hornborgasjön, Alingsås i Västra 
Götaland med besøg i Naturum, Skara og Falkenberg.
Afgang Tårnby tidligt fredag 8. april 2016, tre nætter på 
First Hotel Grand Alingsås, dagstur til Hornborgasøen, hvor 
tusinder af traner fouragerer ved Tranedansen, besøg på det 
moderne naturcenter Naturum på den modsatte side af søen 
samt visit i den historiske område Varnheim/Skara/Arn-land.
Dagstur rundt om søerne Anten/Mjörn ved Alingsås, 
byvandring med lokal guide. På hjemturen længere stop i 
byen Falkenberg med dansktalende guide.
pAKKEN iNDEhoLDER:
3 x overnatning i Alingsås, 3 x morgenbuffet, 1 x 
eftermiddagskaffe med bolle eller wienerbrød på Ljungblads 
Konditori (i Alingsås), 1 x aftensbuffet på restaurant Deli Deli. 
Diverse madpakker/sandwich. Frokost og guidet omvisning i 
Falkenberg på hjemturen.
Pris: 3400,- (enkeltværelse + 900,-) Depositum 500,- kr., 
men afvent betaling. Tilmelding før 15. februar.
TiLMELDiNG oG iNFoRMATioN
Der er allerede tilmneldt 25 personer. Et detaljeret program 
kan tilmailes. Mail/ring til Terkel Spangsbo, formand for 
Foreningen Norden, Lokalafdelingen Tårnby-Dragør. terkel.
spangsbo@mail.dk eller ring 32 51 08 73 / 40 38 04 50. 

Næste udgave af Tårnby Bladet kommer fredag 26. 
og 27. februar og dækker redaktionelt marts 2016

Deadline mandag 22. februar 2016

Barn i Urbanplanen
Anmeldt af Søren Markvard

Lad det være sagt med det 
samme: sjældent har en 
bog budt mig så mange 
umiddelbart læseglade 
oplevelser. Og det er be-

stemt ikke fordi indhold og 
handling er behagelig læs-

ning – tværtimod – men fordi denne 
debutbog byder på nøjagtige iagt-
tagelser, fotografisk omhyggelighed, 
sproglig opfindsomhed og ren og sker 
fortælleglæde, der lyser op på hver 
eneste af de 562 tætskrevne sider.

   Morten Pape (f. 1986) er vokset 
op i Urbanplanen, et boligkompleks, 
som næppe er ukendt for dette blads 
læsere, og som her bliver beskrevet 
på godt og ondt – mest det sid-ste – 
så der ingen tvivl er, om hvad der rør 
sig mellem boligblokkene. Morten er 
hudløst ærlig, når han graver tilbage 
til barndommen og alle dens minder, 
og vi følger ham fra han starter i sko-
len, til han efter endt skolegang, gym-
nasie og nogle fjumreår er på vej mod 
en roligere voksentilværelse – uden 
for Urbanplanen.

   Men hold da op hvor vi kommer 
rundt i miljøerne med drengen Mor-
ten ved hånden som alle tiders guide, 
lige fra skoleklassen med alle kam-
meraterne og deres specielle opførsel 
for slet ikke at tale om lærerne, der 
mindst har lige så mange særheder, 
til de forskellige familier (og familie-
sammensætninger) rundt om i bebyg-
gelsen og så alt det udenom: kir-ken 
, biblioteket, butikker, klubber m. m. 
m. Sidenhen, da Morten bliver ældre, 
udvides hans interesseområde til re-
sten af øen (Kastrup, Tårnby, Sundby 
og Christiania) og i sidste del af bogen 
også København på den anden side af 
broerne, men det sker først hen mod 
slutningen; det er Urbanplanen, der er 
omdrejningspunktet hele vejen igen-
nem.

   Som nævnt er det en selvbio-
grafisk roman, men ikke en af dem, 
der disker op med glade barn-
domsminder, tværtimod er der tæv 
i luften gennem hele bogen – er 

der ikke tæv i 
sko-len, så er 
der det ga-
ranteret på 
vej hjem, og 
en enkelt 
uoverlagt 
bemærk-
ning er 
nok til 
at man 
med 
det 
sam-
me 
rager sig 
et par solide 
øretæver til, samti-
dig med at han ikke læg- ger 
fingrene imellem, når han beskriver 
sin familie og sine kammerater, hvor-
af mange har svære problemer, men 
også har lige så svært ved at komme 
fri af dem.

   Jeg noterede i starten af denne 
anmeldelse, at det er det den skarpe 
iagttagelse og den sproglige opfind-
somhed, der bærer de mange sider i 
mål – jeg vil blot anføre et enkelt, ul-
trakort eksempel: ”Palle har fået ret-
tet sin bøjle hos tandlægen. Igen. Der 
er konstant spor-arbejde på Palles 
togskinner for tiden” – åh, hvor man 
husker situationen, og sprog og iagt-
tagelse er da også et par af grundene, 
måske de væsentligste, til at Morten 
Pape her sidste efterår på BogForum 
blev den stolte modtager af årets De-
butantpris 2015.

   Så glæd dig, kære læser: vinteren 
er bestemt ikke slut endnu – der er rig 
lejlighed til at hygge sig indendørs, 
og har du Morten Papes debutbog ved 
hånden, så kan du sagtens stå sne og 
kulde igennem – der er nok til rigtig 
mange timers oplevelse.

Morten Pape: Planen. Politiken, 2016. 
548 sider.

Mød forfatteren på Hovedbiblioteket 
onsdag 24. februar kl. 19.



Tå
R

N
B

y
 B

LA
D

ET FEB
R

U
A

R
 2

0
1

6
 1

9

Noget at gå til i februar og længe efter...

Ny udstilling på Kastrupgårdsamlingen
50 danske samtidskunstnere. 25 kvinder + 25 mænd. 
50 cm på den ene led. 50 cm på den andet. Det er 
udgangspunktet for forårets store gruppeudstilling på 
Kastrupgårdsamlingen, hvor én stor udstilling vil samle 
et bredt udsnit af dansk samtidskunst. 

I udstillingen vil man kunne se, hvordan kunstnerne 
hver især vil udfolde deres udtryk indenfor et værk med 
målene 50 x 50 cm. Indenfor dette dogme, har kunst-
nerne frie hænder i forhold til materialer, genrer og 
udtryk. Udfordringen er dem givet af kunstnerkollegaen 
Frodo Mikkelsen som også selv deltager

- Det kan godt virke uoverskueligt med 50 kunst-
nere, men jeg ser det som en af de vigtigste ting her, 
udtaler Frodo Mikkelsen. 

- På gruppeudstillinger kan det ofte komme til at 
handle om hvor store ting den enkelte kunstner kan 
lave, og hvor mange ting, folk kan have med. Her 
handler det om at gøre sit allerbedste på en meget lille 
firkant. Alle er så at sige lige.

På udstillingen deltager en bred vifte af mere eller 
mindre etablerede navne fra den danske samtidskunst-
scene. Iblandt værkerne er der en overvægt af maleri, 
men man finder også bl.a. fotografi, værker på pap og 
papir og endda en skulptur. Udstillingen er et indblik i 
en god del af vækstlaget blandt danske samtidskunst-
nere lige nu – udvalgt af en af deres egne.

Deltagende kunstnere
Frodo Mikkelsen, Jacob Dahlstrup Jensen, René Holm, 
Jan S. Hansen, Michael Rytz, Peter Max-Jakobsen, Jo-
nas Fromm, Ivan Andersen, Allan Bestle, Jonas Pihl, 
Rasmus Bregnhøi, Kristian Devantier, Anders Moseholm, 
Per Adolfsen, Nikolaj Palmskov, Marck Fink, Kristian 
Touborg, Rasmus Danø, Asmund Havsteen-Mikkelsen, 
Gregers Albrechtsen, Andreas Schulenburg, Jon Stahn, 
Morten Blyme, Morten Hemmingsen Sørup, Søren Sejr, 
Birgitte Søvsø, Anika Lori, Ida Kvetny, Krista Rosen-
kilde, Johanne Skovbo Lasgaard, Heidi P, Fie Norsker, 
Mie Mørkeberg, Rose Eken, Mie Olise, Anne Sofie 
Sandal, Trine Boesen, Anne Torpe, Christina Hamre, 
Kirsa Andreasen, Camilla Thorup, Kathrine Ærtebjerg, 
Louise Rosenkrands, Line Busch, Line Kronvold, Malene 
Landgreen, Lise Blomberg, Maria Engholm, Mette Boel, 
Maria Torp.

Til udstillingen udgives et rigt illustreret katalog med 
forord af Museumsleder Mette Sandhoff Mansa. 
11. februar – 1. maj 2016.
Fernisering 10. februar kl. 19:00. 

Bemærk at museet er lukket 1.-11. februar pga. udstil-
lingsskift.

50 x 50 x 50
Fra venstre: Jonas Pihl, Heidi P og Andreas Schulenburg, Værker fra udstillingen. Foto: Anders Sune Berg.

Indgangen til Kastrupgård. Arkivfoto.
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Noget at gå til i februar

Erindringscafé
Kom og vær med til en 
uformel eftermiddag, 
hvor vi deler erindrin-
ger og oplevelser fra 
tidligere tider over en 
kop kaffe eller te og lidt 
sødt.

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 
velkommen. Du kender måske også en eller flere, som 
vil være glad for, at følges med dig.

Vi holder et kort oplæg om dagens tema krydret med 
fotos eller en lille film fra lokalarkivets samling. Vi har 
også mulighed for at vise dine medbragte billeder og 
andet på storskærm, hvis du vil illustrere din historie.

• 2. februar: Fastelavn
• 1. marts: Skoleliv
• 5. april: Tårnby kontra Kastrup – hvor forskellige er vi?
• 3. maj: Lokalhistorie 2016 – hvad bliver lokalhistorie 
om 20 år?
Alle datoer er tirsdag kl. 14.30-16.30 på Hovedbiblio-
teket. Gratis billetter.

Kunsten at integrere en dansker 
Mød skuespilleren og debattøren Fadime Turan

Med både humor, hjerte og 
engagement går skuespil-
ler og debattør Fadime 
Turan i kødet på integrati-
onsdebatten og det årelan-
ge forhold mellem ”gamle” 
og ”nye” danskere. 

- Er der nogen, der ved 
noget om integration, så 
er det mig. Jeg har været 

integrations-konsulent siden jeg var fem år, og mine 
første klienter var mine forældre, siger Fadime.

Hun fortæller ærligt og underholdende om at være 
det eneste indvandrerbarn i sin klasse. Om at have en 
far, der taler dårligere dansk end Prins Henrik. Om at 
være skuespiller og kun blive castet til at spille under-
trykt slørkvinde eller terroristsympatisør. 

Kunsten at integrere en dansker er et kærligt og 
ærligt oplæg til debat og en opfordring til samtale og 
lydhørhed i en integrationsdebat, der ofte handler for 
meget om ”dem” og for lidt om ”os”. 

Advarsel: Foredraget kan føre til tab af fordomme og 
omstrukturering af opfattelser. 
Torsdag 4. februar kl. 19.30, Tårnby 
Hovedbibliotek. Arrangementet afholdes 
af AOF Amager i samarbejde med Tårnby 
Kommunebiblioteker. Billetpris: 60 kr. 

Kulturbazar på biblioteket - hvor du bl.a. 
kan møde Haifaa Awad

Vi inviterer til Kulturbazar, 
hvor mennesker med for-
skellig kulturel baggrund 
kan mødes til gensidig 
glæde og inspiration. 

Haifaa Awad fortæller 
om Syrien og om de men-
nesker, der flygter derfra. 
Haifaa er dansk-syrisk 

læge, og har i perioder arbejdet i det borgerkrigsramte 
Syrien.

Venligboerne, Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp er 
til stede ved små stande hele dagen, hvor du kan møde 
dem og høre om deres aktiviteter i forhold til flygtnin-
ge- og integrationsarbejdet i Tårnby Kommune.

På Kulturbazaren kan du kan smage snacks fra for-
skellige himmelstrøg. Du kan også opleve både dansk 
og udenlandsk underholdning, bl.a. musik og sang ved 

Tårnby Musikskole.
Kulturbazaren er arrangeret af SundhedsCenter 

Tårnby og Tårnby Kommunebiblioteker
Lørdag 6. februar kl. 10.00–15.00, Tårnby Hovedbib-
liotek
Foredrag ved Haifaa Awad kl. 13.00. Fri adgang.

Blandt jungledyr i Peru
Et foredrag om Freja Holdes oplevelser som frivillig i 
Peru 

Freja tager dig 
med ud på hendes 
rejse som frivillig 
til Peru. Foredraget 
henvender sig til 
den eventyrlystne 
dansker, som ønsker 
at høre mere om, 
hvad man selv kan 
gøre for at hjælpe 

regnskovens dyr i Amazonas jungle. Her er der blandt 
andet behov for at hjælpe de dyr, der skal rehabiliteres 
tilbage i junglen eller som skal bo på centeret resten af 
deres liv. 

Freja tog til Peru for at lære mere om den sarte regn-
skov og den situation som dyrene lever under i Amazo-
nas jungle – men også om dyrs vilkår i resten af Peru. 
Her kommer både dyr ind som har været i fangenskab, 
som er blevet taget i tolden som ulovlige kæledyr samt 
dyr der er kommet til skade og som skal rehabiliteres 
tilbage til deres naturlige element.
Onsdag 10. februar kl. 19, Tårnby 
Hovedbibliotek. Gratis billetter.

Fri for Allergi og Astma – uden medicin
Foredrag ved Torben Frank Andersen, direktør for Aller-
giKompagniet

Han beskriver en alternative 
allergibehandling, han har 
været med til at udvikle og 
som har hjulpet bl.a. Anette 
Heick og Lasse Spang Olsen. 

Når du oplever en al-
lergisk reaktion i din krop, 
er det bl.a. fordi din hjerne 
overreagerer, når den ud-
sættes for bestemte sanse-
indtryk, som den forbinder 
med fare.

AllergiKompagniet arbej-
der med behandling af aller-
gi ud fra et helhedsprincip, 

hvor især stressfrigørelse og kostomlægning er i fokus. 
Erfaringen er, at symptomerne forsvinder under be-
handlingen, og den virker overfor alle kendte allergier, 
intolerancer og overfølsomheder.

Torben Andersen forklarer, hvad du selv kan gøre for 
at undgå, at nye allergier dukker op. Lyder det for godt 
til at være sandt? Hør foredraget, se metoden og mærk 
forskellen!
Torsdag 11. februar kl.19.00, Vestamager Bibliotek. 
Billetpris 30 kr. 

Trille Band med Mette Marckmann
Oplev Trilles uforglemmelige sange med det oprin-
delige Trille Band og skuespiller og sangerinde Mette 
Marckmann. 
Fra midten af 1960erne og op gennem 70erne, skrev 
og sang 
Trille i 
øjenhøj-
de med 
daglig-
dagen i 
en lige-
frem og 
sangbar 

poesi. Hun er måske mest 
kendt som rødstrømpe og po-
litisk protestsangerinde og for 
sangen  Øjet, der blev forbudt 
på Danmarks Radio - den med 
ham der Gud, der var så svær 
at få smidt ud.

 Trille har imidlertid skrevet 
den ene melodisk iørefaldende 
sang efter den anden om det 
at være menneske, forelske 

sig, få børn, gå på arbejde, længes, glædes, græde, 
grine, drømme, ligge søvnløs og meget, meget andet. 
Sange som har vist sig at have blivende værdi. Også i 
dag længe efter de fede, røde tressere og halvfjerdsere 
er blevet historie.

Mette Marckmann samlede Trilles oprindelige band 
med blandt andet Øyvind Ougård (klaver) og Ole Fick 
(guitar) i 2006. De optrådte på Arbejdermuseet og 
skabte en teaterforestilling på Café Liva, der byggede 
på Trilles sange. Siden har de rejst landet rundt og 
fortolket sangene med stor indsigt og følsomhed ved et 
utal af velbesøgte koncerter.
Torsdag 11. februar kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 30 kr. 

Planen
Forfatteraften med debutantprisvinder Morten Pape

Efterårets vinder af BogForums 
debutantpris, Morten Pape, der er 
opvokset i Urbanplanen, gæster bib-
lioteket til en snak om sin selvbio-
grafiske roman Planen, der udspiller 
sig i Amagers dengang mest beryg-
tede ghetto. 

Han fortæller om fremmedfrygt 
og danskerhad, tabermentalitet og 
mønsterbryderi, 
om at navigere 

rundt og forsøge at finde sig selv i et 
mulitkulturelt mikrokosmos og om 
modet til at skrive om det uden at 
lægge fingre imellem.
Onsdag 24. februar kl. 19, Tårnby 
Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr. 

Rockcafé - David Bowie
En aften dedikeret til legenden David Bowie

David Bowie døde 10. 
januar, få dage efter 
udgivelsen af sit nye al-
bum Blackstar. Vi mindes 
Bowie i lyd og billeder. 
Medbring dit favorit 
Bowie-album, fortæl om 
en koncertoplevelse eller 
noget helt andet, der har 
gjort Bowie til noget sær-
ligt for dig. 

Der er som vanligt også musikquiz på programmet.
Torsdag 25. februar kl. 19, Tårnby Hovedbibliotek. Gra-
tis billetter.

Novellekonkurrence 
- en kærlighedshistorie
Så er det igen blevet tid til at lukke op for fantasien og 

komme til ta-
sterne. Tårnby 
Bibliotek og 
Avisen 2770 
afholder novel-
lekonkurrence 
for alle, der bor 
eller arbejder 
på Amager.

I år har vi 
valgt overskrif

Erindring, indvandring, jungledyr, musik og vinterferie
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Bibliotekernes  (vinter)åbningstider:

Hovedbiblioteket, Kamillevej, 3246 0520 
Mandag - torsdag: Kl. 9 – 20
Fredag Kl. 9 – 17
Lørdag Kl. 9 – 15
Søndag 1. sept.–30. april Kl. 9 – 15

Vestamager bibliotek, Ugandavej,  
Tlf. 3253 5499 
   Mandag - torsdag: Kl. 9 – 20 
    Fredag Kl. 10 – 17 
    Lørdag Kl. 10 – 14 
    Søndag lukket

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

Ved arrangementer, der afholdes af AOF i sam-
arbejde med Tårnby Kommunebiblioteker købes 
billetter på tlf. 3251 1495 eller via www.aof-ama-
ger.dk

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

Noget nogen gjorde og nogen kan og gerne må... 

ten ”En kærlighedshistorie” til konkurrencen. Emnet 
er altså kærlighed, og deltagerne afgør selv, hvilken 
slags kærlighed, novellen skal omhandle. De formelle 
krav er, at novellen højst må fylde to A4 sider med 
skriftstørrelse 12 eller 8000 anslag.

Der er deadline fredag 1. april kl. 12.00, og vinderne 
kåres ved en reception på Tårnby Hovedbibliotek tors-
dag 28. april kl. 17.00, hvor alle er velkomne.

Juryen nominerer et antal bidrag, hvoraf der kåres 
én 1. præmievinder. De øvrige nominerede får 2. præ-
mie. Vindernovellen bringes i Avisen 2770 og på biblio-
tekets hjemmeside.
• 1. præmie: Gavekort à 500,- kr.
• 2. præmie: Gavekort à 250,- kr.

Novellen med dit navn, adresse, tlf.nr. og alder 
mailes til lnm.hb.uk@taarnby.dk, emne: Novellekonkur-
rence, eller sendes til Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 
10, 2770 Kastrup, att.: Laura Michelsen, mrk. Novel-
lekonkurrence.

Juryen består af redaktør af Avisen 2770 Ulf B. Bjør-
ton, forfatter Sarah Engell og bibliotekar Laura Michel-
sen.

Det for børn…
Februar byder på masser af aktiviteter 
for børn på Tårnby Kommunebiblioteker 
- Specielt i vinterferien har vi masser af 
tilbud
• Babycafe med sang og bevægelse for de allermindste 
• De lidt større kan se teater 
• Fastelavn med ansigtsmaling og tøndeslagning for de 
3-7 årige 
•Tegneworkshop med Jan Kjær kendt fra tegneserierne 
Taynikma og Nomerne
 

• Leg med bibliotekets gadgets 
• Du kan prøve at lave din egen animationsfilm, hvis du 
er over 6 år 
• Du kan tage dine forældre med på opdagelse i et 
eventyrunivers til EventyrMindfulness 
• Se film i Filmklubben • Prøve at tegne og printe i 3D 
• Sy dit eget fastelavnskostume i fastelavnsworkshop-
pen, vi har symaskiner!
Se mere om aktiviteterne på bibliotekets hjemmeside 
taarnbyib.dk eller hent et program på biblioteket. Der 
vil være billetter til nogle af arrangementerne.
Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek

– og der er plads til dig. Tårnby 
Ungdomsskole åbner nu dørene for endnu 
en stor sæson for alle børn og unge fra 7. 
klasse til 18 år i Tårnby kommune 
 Om du er til Adventure, Fashion, Teater, sprog eller 
noget helt andet så har Ungdomsskolen et godt tilbud 
til dig. Ungdomsskolen er til for dig og vi tilbyder derfor 
mange forskellige holdtyper. 

Vi har hold som mødes 1 gang om ugen, 1 weekend 
eller tager på en-dagsture og vi afholder lyn kurser om 
viden du bare ikke bør gå glip af.

Vi startede op i uge 3 og du kan nå at være med 
og allerede nu læse om de spændende tiltag på vores 
hjemmeside us.taarnby.dk eller kontakt Ungdoms-

skolens kontor på telefon 
3250 1751 og hør mere om 
mulighederne for dig. Kom 
og vær en del af et større 
fællesskab. Besøg vores 
cafe, som er åben onsdag 
og torsdag - den er til for 
dig, som gerne vil møde an-
dre unge glade mennesker 
fra Tårnby. 

Vi holder til på Løjtegårds-
vej 167, lige ved siden af Falckstationen. Ungdomssko-
len - når du vil vide mere.

Ungdomsskolen klar til en ny sæson 

Det var med stor spænding 
at bandet My Brother’s Pie 
fra Tårnby Ungdomsskole 
tog med deres lærer 
Rasmus Pedersen 
til Ungdomsringens 
Musikfestival i Aalborg 
for at spille koncert i 
bombastiske rammer 
i Aalborg Kultur- og 
Kongrescenter

Tårnby Ungdomsskole    
I dagene op til havde de med stor 
nervøsitet fulgt vejrudsigten. Det 
var nemlig en massiv snestorm, 
der i 2014 forhindrede bandet i at 
komme til Musikfestivalen i Aalborg 
og spille den koncert, de ellers flit-
tigt havde øvet sig til. I år holdt 
vejret sig heldigvis i ro, så bandet 
kunne mødes på Ungdomsskolen 
fredag eftermiddag og køre de ca. 
420 kilometer til Aalborg.  

- Vi havde hørt så meget godt om 
festivalen, og når vi nu ikke kunne 
komme afsted for 2 år siden, ville 
vi virkelig gerne denne gang. Ikke 
bare for selv at spille på de store 
scener, men også for at se nogle af 
de mange andre bands, der kom, 
siger Marcus Løvland, bandets ene 
pianist.  

- Det er rigtig fedt at få mulig-

heden for at spille et rigtigt show, 
tilføjer trommeslager Morten.  

Festival for ungdomsklubber
Ungdomsringens Musikfestival er en 
årligt tilbagevendende begivenhed, 
som tiltrækker mellem 4000 og 
6000 deltagere fra ungdomsklubber 
i hele landet. Klubberne stiller med 
et eller flere bands, som så spiller 
koncert på én af Kongrescentrets 
syv store scener. 

My Brother’s Pie skulle spille på 
Scene 2 – festivalens største scene 
med lysinstallationer for op mod 
10 mio. kr. Det var derfor med stor 
ærefrygt, at de syv unge gik på 
scenen sent på eftermiddagen lør-
dag. Det hjalp heller ikke på det, at 
et keyboard drillede og forsinkede 
show-start med ca. 10 minutter. 

Nerver og tekniske problemer til 
trods, formåede My Brother’s Pie 
at levere et fantastisk show, hvor 
man mellem sangene kunne høre 
en knappenål falde til jorden i den 
store koncertsal. 

Bandet selv var også ganske til-
fredse med deres optræden:  

- Det var en overvældende følelse 
at stå på så stor en scene, siger 
trommeslager og percussionist Mag-
nus Kjærulff.  

- Det var mega fjong, konklude-
rer bassist Nicolaj Andreasen.  

Står det til bandet, er det heller 
ikke sidste gang, de giver koncert 
på festivalen. Til spørgsmålet om, 
hvorvidt de kunne tænke sig at 
komme tilbage næste år, svarer de 
i kor:  

- Helt sikkert! 

My Brother’s Pie på Tour  

My Brother’s Pie består af:  Morten Broed og Magnus Kjærulff, begge trommer og percussion, 
Marcus Løvland og Mikela Elleby Jørgensen, begge keyboard og piano, Nicolaj Andreasen, bas 
samt Freja Smith og Julie Juhl Simonsen, begge vokal.
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Noget at gå til i februar

Igen i år har beboere i Ørestad 
Syd arrangeret fastelavn ved 
Naturcenter Amager. Og igen i 
år bliver katten slået af tønden 
fra cykel  

Af naturvejleder Rune Kjærgaard Lange, 
Naturcenter Amager.

Det er 3. gang, at fastelavns arrange-
mentet holdes ved naturcenteret og der-
med kan man vel sige at cykelfastelavn 
nu er en tradition.  

På dagen skal børnene enten selv 
medbringe deres cykel, gerne i pyntet 
tilstand, eller de kan låne en ved cen-
teret. 

Birte Rasmussen, som bor i ottetallet, 
har været arrangør og tovholder for ar-
rangementet i alle 3 år og er det også i 
år. Sidste år blev der joket med, at Birte 
udgjorde fastelavnsgruppen i Ørestad 
Syd, på trods af, at hun kun er en per-
son. Men i år har også Niklas Nilsson 
meldt sig til fastelavnsgruppen og været 
med til at sørge for at arrangementet 
bliver en realitet. Så hvis man kan kalde 
to personer for en gruppe, må man sige, 
at fastelavnsgruppen nu er en rigtig 
gruppe.   

- Jeg havde boet i Ørestad syd i få 
måneder sidste år, da der var fastelavn 

og jeg blev meget begej-
stret for den gode 

stemning ved 
Naturcenteret, 

den friske luft og den gode motion, som 
alle børnene der cyklede fastelavn fik, 
fortæller Niklas Nilson. Så da Birte al-
lerede sidste år efterspurgte flere men-
nesker til arrangementet i år, meldte jeg 
mig straks.

Også lokale sponsorer
Birte og Niklas har sørget for, at der er 
sponsorer, som bakker op om arrange-
mentet. Og som sidste år støtter Grund-
ejerforeningen i Ørestad arrangementet 
økonomisk. Også Café 8tallet støtter 
fastelavnsarrangementet. De har nemlig 
fyldt tønden med slik og frugt. 

Børnehaven i 8tallet er også en slags 
sponsor, for børnene herfra har traditio-
nen tro pyntet fastelavnstønden, så den 
er flot og klar til kamp.

Rune Kjærgaard Lange, naturvejleder 
ved Friluftshuset, er meget glad for, at 
Fastelavnsgruppen i Ørestad Syd igen 
i år har skaffet sponsorer til arrange-
mentet. 

- Det er fornemt at kunne afholde en 
fastelavn næsten uden omkostninger, 
siger Rune Kjærgaard Lange. 

- Selvfølgelig stiller Friluftshuset, som 
er naturcenterets offentlige tilbud, facili-
teter og mandskab til rådighed, men ar-
rangementet passer fint ind i vores kon-
cept i forvejen, så det er 
win win. Og alle 
yderli-
gere 

udgifter har Birte og Niklas hentet ind, 
tilføjer han. 

Rune forudser at fastelavn ved na-
turcenteret vokser yderligere de næste 
par år. 

- Min egen fornemmelse for et arran-
gement som fastelavn er, at snakken om 
det går fra mund til mund, siger Rune 
Kjærgaard Lange. 

- Hvis deltagerene tidligere har syn-
tes, det var et godt arrangement, skal 
de nok fortælle det videre til venner og 
bekendte. Og man må sige, at arrange-
mentet høstede megen positiv omtale i 
2015, hvilket vi selvfølgelig forsøger at 
leve op til igen i år, tilføjer han. 

Friluftshuset tyvstarter
Ved Friluftshuset vil man allerede tage 
glæden på forskud weekenden før og 
hele ugen op til fastelavns søndag. Her 
kan man nemlig komme og tyvstarte og 
prøve cykelbanen, som man afholder 
tøndeslagning på. 

Man kan også lave et fastelavnsris af 
birkegrene, som man kan pynte med uld 
fra fårene og farvede fjer. Det koster 25 
kroner.   

Cykelfastelavn: Fastelavns søndag, 7. fe-
bruar fra klokken 11.00. Medbring egen 
cykel eller lån en til lejlig-
heden ved Naturcen-
teret. 
Tøndeslag-

ning starter klokken 12.00.
Åbet arrangement. Kom gerne udklædt. 
Der ligger ansigtsmaling ved naturcen-

teret, så man kan male sig selv.
Traktørstedet Vestamager har for første 

gang åbent til arrangementet. Her er 
mulighed for at købe kaffe, kakao, drik-

ke og andet godt.  

CykelFastelavn ved Naturcenter Amager

To turtles bager pandekager over bål. Der cykles stærkt!

Turtle slår katten af tønden.

KunstnerGruppen 10 Plus 2 på Plyssen
Mange trodsede vinterkulden for at være 
med til at åbne Plyssens 20. sæson og det 
blev da også et tilløbsstykke 
Rigtig mange havde fundet vej for at se de nye udstil-
linger og overvære Nytårskoncerten med Bordingshus 
Spillemændene. 

Fra midten af februar indtager Kunstnergruppen Ti 
Plus To så alle Plyssens gallerilokaler. 

Det er en gruppe af kunstnere, som er gået sammen 
om at vise deres kunst, som er meget varieret. Der er 
landskaber, abstrakt kunst, Popart, Humorisme, Naivis-
me, keramiske figurer, lysestager, vaser, håndarbejde  
som smykker, huer, vanter m.v.

Kunstnerne kommer fra det meste af landet og er 
også aldersmæssigt bredt repræsenteret. 

Glemmer du
Næste nummer af ”Glemmer du” fra Stads- og lokalar-
kivet i Tårnby handler om, hvordan Udstillingscentret 

Plyssen opstod. Samtidig fortæller man om Amagers bi-
drag i Kulturby 96 ”Amagerbanen, en anderledes rejse”.

Der kørte ekstraordinært tog fra Store Møllevej og til 
Kastrup, og i tilknytning hertil etableredes trinbrædter 
med oplevelser undervejs. Et af dem var ved Plyssen, 
hvor der i anledning af Kulturby 96 var udstilling. 

Plyssen skulle kun have fungeret et halvt år, men 
den blev en succes, så Tårnby Kommune besluttede at 
fortsætte med at anvende bygningen som udstillings-
center, indtil den skulle rives ned for at give plads til 
nybyggeri, men det blev udsat flere gange.  Årene er 
gået og nu er det ikke mere sikkert, at det overhovedet 
bliver til noget.

Plyssen er åben hver lørdag-søndag kl. 13.00-16.00. 
Gratis adgang
Der er Loppemarked lørdag 27. februar fra kl. 10.00-
16.00.  Gratis adgang. Kom og gør et godt kup. Der er 
flere stande og mange varer.
Gruppen Ti plus To fra lørdag 13. februar.
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BADMINTON:
Så er der kommet gang i fjerboldene i det 
nye år. Man behøver ikke at være hverken en 
“Viktor Axelsen” eller en” Kamilla Rytter Juhl” 
for at være med. Der spilles på alle niveau’er. 
Det er motionen og glæden ved spillet, der er 
drivkraften. Få en snak med Ivan Givskov for 
deltagelse.  
Tlf.: 3251 5545

VANDREHOLDET “SLOW”:
Så er det “nye” vandrehold startet. Kom og få 
rørt bentøjet uden at skulle styrte af sted.
Mød op ved Ugandavejs røde port fredage kl. 
10 til en stille travetur i det smukke landskab.
Ingen tilmelding nødvendig.

FOREDRAG OM FLYSIKKERHED
Mandag 15. februar kl.14-16. Postkassen Amager 
Landevej 71. Ingen tilmelding.

HALVÅRS-MEDLEMSKONTINGENTET
Da vi - lokalforeningen - betaler gebyr for at 
indbetale kontanter i banken, kan halvårs 
kontingentet til ÆldreSagen ikke mere indbetales 
kontant på vores kontor.
Vi håber på jeres forståelse.

VI SøGER FRIVILLIGE
vi skal nok sammen finde på noget du kan lave.
Musiker? Kontor- afløser? Tur- arrangør?
... så ring til Anne-Grethe på 2629 8016

LæSEVENNER
Har du lyst til at få herlige oplevelser bl.a. ved at 
lægge øre til skolebørns højtlæsning?
... så ring til Bente tlf. 2662 3421.

LæSEKLUBBEN:
Vi fortæller hinanden om vores oplevelser ved 
at læse diverse bøger både krimier, romaner og 
biografier. En dejlig og berigende måde at være 
sammen på. Læseklubben vil stadig gerne høre 
fra interesserede.
Henvend dig til Zita Tornbo, tlf. 2384 7519.

NY: SPIL TRIVIAL PURSUIT 
Hvis du er interesseret i at have nogle hyggelige 
timer og bruge din mangeårige opsparede 
paratviden - Hans-Kurt hører gerne fra flere 
interesserede på telefon  2146 7446.

ER DU INTERESSERET I
1. Word for begyndere (et skriveprogram)
2. Facebook for begyndere (socialt medie)
3. Billedbehandling for begyndere
             (fotobehandling)
...så henvend dig, uforpligtende,via mail/te-
lefon til vores kontor.

ÅRSMøDET 2016
Vi indbyder herved alle vore medlemmer til 
årsmødet i lokalforeningen. Vi håber at kunne 
få en rigtig god debat om Ældresagen Tårnbys 
fremtidige engagement i kommunen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretningen
3. Årsregnskabet
4. Orientering
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Eventuelt

Dagsorden i henhold til Ældrersagens vedtægter. 
Bl.a.:
Pkt. 3. Årsregnskabet fremlægges til orientering 
for medlemmerne.
Pkt. 5. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet 
skal være formanden Anne-Grethe Kragerup i 
hænde senest 14 dage før årsmødet.
Mødet indledes med et musikalsk indslag og der 
vil være kaffe/kage samt øl /vand i pausen.
Postkassen, Amager Landevej 71
Lørdag 12. marts kl. 14
Husk medlemskort.  

                                         Vel mødt. Bestyrelsen

VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12

Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-12

Bridge 
Torsdag kl. 10.30, Skøjtehallen
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal

Bridge-undervisning i Postkassen
Onsdag kl. 13-16

Bridge-undervisning, Ved Diget 12
Onsdag kl. 12.30-16

Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30

Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16

Fotoworkshop, Postkassen 1. sal
Mandag ulige uger kl. 14-16

Ipadkursus, begyndere, Postkassen
Onsdag kl. 10-12

Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag kl. 9.30, kl. 11 og kl. 13

Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10

Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17

Data-hjælp (PC-café)
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen
Tirsdag kl. 14-16

PC-undervisning i Postkassen
Fredag kl. 9.30-11.30

Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10

Pilates/Godtvedgymnastik, Vandtårnet, 
Løjtegårdsvej
Onsdag kl. 17.15
Torsdag kl. 9,  kl. 10 og kl. 11

Roning, Øresund
Onsdag kl. 10

Strikkecafé, Postkassen 1.sal
Tirsdag kl. 13-15

Tøjreparationer (Strikkecaféen)
Tirsdag kl. 13-15

Svømning, Kastrup svømmehal. (Venteliste)
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30
Torsdag kl. 14.30

Søndagscafé, Postkassen
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16

Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen
Tirsdag kl. 10-14

Vandrehold, røde port ved Ugandavej
Onsdag kl. 10 Speedhold
Fredag kl. 10 Slowhold

Besøgstjenesten og kontakt til bisidder 
Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13 

Handymænd IT og håndværker
Kontakt kontoret for en aftale

TåRnBy LoKaLaFDELInG
Februar • 2016

Lokalafdelingen
Kastrupvej 324

• Tlf. 3252 0516 •
Kontortid:  

Mandag til torsdag kl. 10 - 12
”Besøgstjenesten og kontakt til bisidder tirsdag fra  

kl. 12.00 til 13.00” 

Handymænd IT og håndværker 
Kontakt kontoret for en aftale

www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
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Gudstjenester
Januar
Søndag 31.  kl. 10.00 Seksagesima Mark. Kap.4,26-32  Martin Herbst

Februar    
Søndag 7.  kl. 10.00 Fastelavn Luk. Kap.18,31-43  Julie Aaboe
Søndag 7.  kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste for børn  Aaboe/Madsen
Søndag 14.  kl. 10.00 1. s. i fasten Luk. Kap.22,24-32  Martin Herbst
Søndag 21.  kl. 10.00 2. s. i fasten Mark. Kap.9,14-29  Julie Aaboe
Søndag 28.  kl. 10.00 3. s. i fasten Johs. Kap.8,42-51  Julie Aaboe

Marts     
Søndag 6.  kl. 10.00 Midfaste Johs. 6, 24-35  Julie Aaboe
Søndag 13.  kl. 10.00 Mariæ bebudelsesdag Luk. Kap.1,46-55  Martin Herbst

Ensomhed
Følelsen af ensomhed kan beskrives på 
mange måder: man kan være rastløs, 
vemodig, trist, modløs. De fleste oplever 
på et tidspunkt i livet, at følelsen fra tid 
til anden lægger vejen forbi. Men hvornår 
er man ensom, og hvornår er man bare 
alene? Ensomhed er et af de helt store 
problemer i de vestlige samfund. Mens vi 
samfundsmæssigt og materielt har det godt, 
og i Danmark er blevet kåret til verdens 
lykkeligste folk, ja, da plages vi ikke desto 
mindre af stor ensomhed i vort samfund. 
Tv-programmer, artikler og bøger har sat 
fokus på dette problem, og det lader til, at 
vi faktisk er mere ensomme i de moderne 
europæiske samfund end andre steder i 
verden. En af de vægtige årsager er givet 
individualismen og vores umættelige trang 
til selvbestemmelse. Hvis jeg ikke kan få 
det, som jeg ønsker, og kan følge mine 
mål, ja så har jeg det bedre alene, synes 
devisen at være. Konsekvensen af dette er, 
at mange traditionelle familiestrukturer 
og traditioner er blevet brudt, ligesom 
parforholdet - indenfor som udenfor 
ægteskabet - har svært ved at konkurrere 
med individualismen. 

Men selvom ensomhed måske nok er mere 

udbredt i dag, så er det alligevel vigtigt at 
holde sig for øje, at ensomheden jo langt fra 
er et moderne problem. ”Om natten ligger 
jeg vågen og jamrer, så ulykkelig som en 
ensom fugl på taget”, sådan kan man læse 
i salme 102 om følelsen af ensomhed, men 
også mange andre steder i Bibelen kan vi 
læse om den. ”Ensom og forladt sidder jeg 
her i min pine…” hedder det i Klagesangen. 
Ensomheden er altså ikke, som vi måske 
tror, et moderne fænomen, men har altid 
eksisteret. Ensomhed er et eksistentielt 
vilkår for os mennesker og findes i mange 
afskygninger. 

Men man skal huske at skelne, for der er 
forskel på at være ensom og alene. Den 
ensomhed, der synes at være et moderne 
vestligt fænomen, er sådan set, selvom 
den kan være meget ødelæggende, en 
ensomhed man kan afhjælpe gennem et 
socialt netværk, men den ensomhed, som 
vi hører om i de ovenstående citater, er en 
eksistentiel ensomhed, der er langt sværere 
at afhjælpe. Det er den ensomhed, vi føler 
som mennesker, når vi tror, vi er helt alene 
i verden, når vi føler, at vi er blevet glemt 
af både mennesker og af Gud. Når vi i vores 
del af verden føler ensomhedens pres, er 

det givet pga. begge former for ensomhed, 
men den værste ensomhed er den, der er 
resultatet af vores sekulariserede samfund, 
det trosløse samfund, for gennem den 
kommer vi til at stå helt alene og med hele 
ansvaret for vor egen eksistens, fordi vi har 
afskaffet Gud. Vi mennesker har brug for 
Gud, brug for at vide, at vi ikke er alene, 
at vi er elsket. Uden det kan ensomheden 
overvælde os. Når vi forstår, at vores 
stræben efter selvstændighed ikke behøver 
at være ensbetydende med et liv uden tro 
eller på bekostning af samværet med andre 
mennesker, vil vi kunne afhjælpe både den 
sociale og den eksistentielle ensomhed, 
ligesom vi vil opdage, at med Gud i vort liv 
vil vi aldrig igen være alene.

Julie Aaboe, sognepræst

  Aktiviteter - Februar
 
En tid til eftertanke 
Musik-andagt ved Julie Aaboe og Ole 
Reuss Schmidt

Kom og vær med til 
en stemningsfuld 
musikandagt i 
kirken. Med musik og 
læsninger reflekterer 
vi over skriftens ord 
ud fra et moderne og 

personligt perspektiv. En rolig stund i kirken 
med tid til eftertanke. Efter andagten nyder 
vi fællesskabet over en kop kaffe m.m.  
Tirsdag 2. kl. 10.00.

Giv et barn en mor 
Korsvejstræf ved Hanne Siewartz 

Igennem 40 år har 
Hanne Siewartz 
arbejdet som 
frivillig for SOS 
Børnebyerne. Men 
hvordan begyndte 
det hele? Hanne 
Siewartz tager os i 

dagens foredrag med fra de allerførste tiltag 
til at hjælpe verdens forældreløse børn til 
en god og tryg barndom, der giver både dem 
og os et håb om en bedre fremtid og verden, 
og frem til det store og vigtige arbejde, som 
SOS Børnebyerne i dag udfører verden over.
Korsvejstræf, onsdag 3. kl. 14.00.

 

Koncert - Solotrompetist i Det Kgl. Kapel 
Nikolaj Viltoft 

Nikolaj Viltoft har flere 
gange glædet os med sit 
i særklasse fornemme 
trompetspil. Sammen 
med Korsvejskirkens 
organist, Ole Reuss 
Schmidt, opfører Nikolaj 

Viltoft ny og særdeles spændende musik af 
den amerikanske komponist og trompetist 
Anthony PLOG. Værket 4 Themes on 
Paintings of Edvard Munch er som titlen 
siger, inspireret af den norske kunstmaler 
Edvard Munch. Udover PLOG’s kompostion 
opfører Nikolaj Viltoft og Ole Reuss Schmidt 
musik af den tyske barokkomponist Georg 
Philipp Telemann og romantisk musik af den 
danske komponist Thorvald Hansen. Efter 
koncerten er der reception.
Lørdag 6. kl. 16.00

Middag på tværs 
- Østafrikansk aften
Traditionen tro inviterer Korsvejskirken 
og kirkens migrantmenighed til Middag på 
Tværs. Middag på tværs er åben for alle, 
danskere som nydanskere, og er et uformelt 
forum hvor alle uanset religiøs baggrund 
kan mødes i en afslappet atmosfære til 
gensidig berigelse. Middagen laves af kirkens 
migrantmenighed og alle er velkomne. 
Aftenen afsluttes med en aftensang i 
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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. 6116 5565 • olereuss@hotmail.com 
Træffes efter aftale.

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

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

Menighedsrådsformand: 
Tom Allan.  Tlf. 2235 3222.

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

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

kirken for de, der har lyst. Pris 30 kr. 
Tilmeldingsfrist 16. februar til kirkens kontor 
tlf. 3251 7424 eller Tværkulturelt Center tlf. 
3536 6535. Migrantpræst Gilbert Rukundo og 
sognepræst Julie Aaboe.
Fredag 19. kl. 17.30.

 

Ulvetime 
– Skal din familie være med?

Sognepræst Julie Aaboe fortæller 
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og 
børnevenlig mad.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at 
”lande”, inden børnegudstjenesten i kirken 
begynder kl. 17. Af hensyn til madlavning 
vil vi gerne have tilmeldinger senest tirsdag 
23. februar kl. 12. Send en mail til lone@
korsvejskirken.dk, hvis din familie skal med! 
Det koster ikke noget at deltage, men du er 
velkommen til at give et bidrag!
Torsdag 25. kl. 16.30

Koncert – Niels Henrik Jessen, Christoph 
Neuerburg
Niels Henrik Jessen, organist ved Kastrup 
Kirke og Christoph Neuerburg, oboist ved 

symfoniorkestret i Aachen i Tyskland, spiller 
musik for orgel/klaver og obo af bl.a. 
Bach og Poulenc. Efter koncerten er der 
reception.
Lørdag 27. kl. 16.00

  Aktiviteter - Marts

En tid til eftertanke 
Musik-andagt ved Julie Aaboe 
og Ole Reuss Schmidt
Tirsdag 1. kl. 10.00

 

Humoren i H.C. Andersens eventyr
Korsvejstræf ved forfatter Poul Kragelund 

Humoren 
er saltet 
i H. C. 
Andersens 
eventyr. Og 
humoren 
er årsagen 
til, at 

eventyrene stadig virker ufordærvede - på 
én gang lette og dybe. Vi skal høre om 
Andersens liv og levned og se eksempler på, 
hvordan han gjorde eventyrene livagtige, 
muntre – ja, udødelige. Andersen formåede 
på det lystigste at udstille forfængeligheden 
og selvhøjtideligheden. Det er mageløst!
Korsvejstræf onsdag 2. kl. 14.00

Fastelavn er mit navn
Er du klar med udklædningen, så holder 
vi fastelavnsfest i Korsvejskirken for 
børn, unge og voksne. Vi begynder med 
gudstjeneste, hvor børn fra kirkens 
dramaskole ”Livstræet” medvirker. 
Bagefter slår vi katten af tønden på 
kirkepladsen og kårer årets kattekonger. Vi 
spiser fastelavnsboller, leger sanglege og 
beundrer hinandens udklædninger. Der er 
præmier til dem med de mest fantasifulde 
udklædninger. Værter er sognepræst Julie 
Aaboe og børnemedarbejder Lone Madsen.
Hvor mange fastelavnsboller skal vi købe
Det koster ikke noget at deltage, men for 

at være sikre på, at der er fastelavnsboller 
til alle, beder vi om en tilmelding 
senest onsdag den 3. februar. Skriv eller 
ring til børnemedarbejderen på lone@
korsvejkirken.dk eller 6116 5509.
Søndag 7. februar kl. 14.00–16.00

Homers Odyssé 

Klassisk højskole ved Martin Herbst
I 2016 afholder vi en klassisk højskole 
om Homers Odyssé. Vi læser Odysséen, 
udveksler dens tematikker og diskuterer 
deres sammenhænge til datiden, 
kristendom og livet i det hele taget. 
Højskolen ledes af sognepræst Martin 
Herbst. Alle er velkomne uanset 
forkundskaber. Tilmelding er ingen 
betingelse for deltagelse, men modtages 
for oversigtens skyld gerne af kordegnen: 
tohh@km.dk, eller Martin Herbst: mthe@
km.dk. 
Højskolen om Homers Odyssé foregår på 
følgende datoer:
Torsdag 4. februar kl. 19.30: Telemachos’ 
dannelsesrejse: Sang I-IV
Torsdag 3. marts kl. 19.30: Fra Kalypsos Ø 
til Faiakernes Ø: Sang V-VIII
Torsdag 14. april kl. 19.30: Odysseus’ 
rejseberetninger: Sang IX-XII 
Torsdag 2. juni kl. 19.30: Hjemkomsten 
til Ithaka: Sang XIII-XVI
Mandag 12. september kl. 19.30: Den 
ukendte Odysseus: Sang XVII-XX 
Torsdag 6. oktober kl. 19.30: Kamp, sejr 
og fred: Sang XXI-XXIV 
Torsdag 3. november kl. 19.30: Hele 
Odysséen; rejse, forsoning, udblik 
Yderligere information og program på 
www.korsvejskirken.dk
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Gudstjenester

Januar
 Søndag 31. Højmesse   10.00 Hansen

Februar
Onsdag 3.  Ældregudstjeneste  13.45 Hansen
Søndag 7.  Højmesse   10.00 Nielsen
Torsdag 11. Aftengudstjenest 19.30 Nielsen
Søndag 14. Højmesse    10.00 Hansen
Søndag 21. Højmesse   10.00 Hansen
Lørdag 27. Dåbsgudstjeneste 12.00 Nielsen
Søndag 28. Højmesse   10.00 Nielsen

Marts
Onsdag 2.      13.45 Hansen

Tjen dig selv
Julen er en travl tid for os præster.
Det ved alle. For i julen kommer 
der så mange mennesker i kirke.
Men januar og februar og alle 
andre måneder er også travle. For 
selv om der måske ikke kommer 
helt så mange i kirke, så kommer 
der rigtig mange forbi mit kontor 
til en samtale.
Det kan være fordi, de har mistet 

en, de holdt af. Eller fordi de bare 
ikke rigtig længere kan finde en 
mening i den stressede hverdag.
Det kan være fordi de er angste for 
fremtiden med miljøkatastrofer og 
terror. Eller fordi de er bange for 
deres egne indre dæmoner.
Personligt synes jeg altid, det er 
meget interessant at tale med et 
andet menneske, for man bliver jo 

klogere – ikke alene på hvem de 
er- men også på hvem man selv er.

Alligevel kan jeg ikke lade være 
med at tænke på, at det nu er 
ærgerligt, de ikke også går i kirke.
Men det er nok lidt sværere at 
overvinde sig til.
At tale med en præst føles 
måske lidt som at tale med en 
psykolog. Men at gå i kirke er 
grænseoverskridende. Og netop 
derfor er det godt!
For det er at komme ind i et helt 
andet rum.
Kirkerummet fortæller os noget, 
som ingen mennesker kan sige os. 
For det viser os en verden, der er 
større end vi kan fatte. Så alene 
rummet gør en forskel.
Og derudover får man også altid 
nogle ord at tage med sig hjem: 
Fra præstens prædiken, eller fra en 
af Bibellæsningerne, eller måske en 
linje fra et salmevers.

Der er altid en forkyndelse af 
tilgivelse, fred og håb.
For i gudstjenesten tjener Gud dig 
med sin tilstedeværelse. Så tjen dig 
selv og gå i kirke.

Ida Nielsen

Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis 
bestående af enker og enkemænd, men andre 
er også meget velkomne. Vi mødes ofte et par 
gange om måneden som regel den 2. torsdag 
til aftengudstjeneste med efterfølgende kaffe. 
Derudover mødes vi til frokoster og udflugter. 
Så har du tid og lyst til socialt fællesskab efter 
gudstjenesten, så kom og vær med. Vi vil 
gerne lære dig at kende og har tid til at lytte til 
dit liv og dine problemer.       

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

Netværksgruppen mødes i februar: 
Torsdag 11. kl. 19.30 til aftengudstjeneste med 
efterfølgende kaffe.                                       
Søndag 28. kl. 10.00 til gudstjeneste med 
efterfølgende kaffe.    
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MARTS 2016
Møder og arrangementer
Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 18. februar kl. 10.30 ved Karsten Hansen.                                                                              

Der afholdes gudstjeneste på plejehjemmet på 
Irlandsvej fredag 26. februar kl. 10.30 ved Ida 
Nielsen. Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.00.   
   
FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… starter nyt hold torsdag 25. februar. De øvrige 
datoer er: 3.+ 10. + 31 marts, samt 7. og 14. april. 
Babysang er et tilbud til forældre på barsel. 
Tilmelding snarest til Ida Nielsen på idni@km.dk, 
eller 3250 4186. Alle tilmeldte får svar i uge 7.                                                                
Det er gratis at deltage i Babysang, men da der er 
stor efterspørgsel, vil vi gerne have afbud, hvis du har 
tilmeldt sig, og alligevel ikke kan deltage. 

Børnegudstjeneste                                                              
Næste børnegudstjeneste er søndag 7. februar kl. 
10.00. Det er Fastelavns Søndag, så mød gerne 
udklædt op. Efter gudstjenesten er der kakao og 
boller i konfirmandstuerne, og vi slutter med 
tøndeslagning, hvor der selvfølgelig er præmier 
til kattekonger- og dronninger. Samt til de mest 
fantasifuldt udklædte.
Lørdag 27. februar vil dåbsgudstjenesten kl. 12.00 
også være tilrettelagt for børn. Alle er velkomne, også 
selv om de ikke skal til dåb.

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

Ensemblet Opus 4

Elisabeth Zeuthen Schneider, barokviolin, Dorte 
Lester Nauta, blokfløjte, Mogens Rasmussen, viola 
da gamba og Viggo Mangor, ærkelut (dvs. baslut) og 
kammerorgel.

Ved koncerten spiller Opus 4 bl.a. triosonater af 
Bach, Händel og Telemann, tre af senbarokkens 
væsentligste komponister. Triosonater består af 
to høje stemmer (her violin og blokfløjte) og 
et basakkompagnement, som kan realiseres på 
forskellig måde, evt. med flere instrumenter. Det er 
forklaringen på, at det hedder en triosonate, selv om 
man kan se (og høre) fire musikere.

Ensemblet består af nogle af landets bedste 
musikere: Elisabeth Zeuthen Schneider, 
der er docent ved Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, har blandt meget andet 
foretaget meget vellykkede indspilninger af Händels 
og Matthesons violinsonater. Dorte Lester Nauta 
har i mange år givet mange koncerter i forskellige 
kammermusikalske sammenhænge, bl.a. sammen 
med Vicki Boeckmann, sammen med hvem hun 
har indspillet en meget interessant cd med musik 
for blokfløjteduo. Mogens Rasmussen har i årtier 
været en af de absolut førende danske gambespillere 
og har givet en masse koncerter, foruden at han 
kan høres i mange indspilninger. Viggo Mangor 
er den første dansker, som er debuteret fra et 
konservatorium som lutsolist, og er meget aktiv, 
både som solist og som continuospiller (bl.a. også i 
de nævnte Händel- og Matthesonindspilninger), og 
er i øvrigt en meget fin lydtekniker. 
Søndag 28. februar kl. 15. Der er gratis adgang til 
alle koncerter i Tårnby Kirke.

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst Karsten Møller Hansen 
(kbf) Præstegården, Englandsvej 330, 
2770 Kastrup  
Tlf.: 3251 0175 (kontor)  
Tlf.: 2254 4467 (mobil)  
e-mail: kmha@km.dk 
Træffes som regel på kontoret mandag, 
tirsdag og onsdag kl. 10-11 
samt torsdag kl. 17-18, fredag 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.: 6184 2218, e-mail: pall349@
hotmail.com

Kordegnekontor
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 
330, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129, 
e-mail: thbe@km.dk 
Kontortid: Mandag til fredag kl. 10-13, 
torsdag også kl. 16-19

Kirkegårdskontor 
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; 
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk 
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13

Menighedsrådets formand 
Hjørdis Pedersen  
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag 
kl. 10.00-11.00

Kirketjener
Jens Peter Kondrup Jepsen, 
Englandsvej 330, tlf: 3251 0136

Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.

Lukkedag    
På grund af Hjertestarterkursus er Tårnby kirke, 
Kirkegård og Sognegård lukket tirsdag 9. februar.



2
8

 T
å

R
N

B
y

 B
LA

D
ET

 F
EB

R
U

A
R

 2
0

1
6

    Kastrup kirke 
  - februar

Bibelstudiekreds 
Ved Grethe Hamborg og Ri-
chardt Johansson.
En aktiv studiekreds, hvor 
alle deltagere er medaktø-
rer. Vi fortsætter i foråret en 
gang månedligt med nogle 
kunstnere, som arbejder med 
”kristen” kunst. Denne aften 
tager vi fat på Sven Havsteen-
Mikkelsen. Aftenen begynder 
med fællesspisning. 
Tirsdag 2. februar kl. 18.30 i 
Kastrup kirkecenter.

Refleksions-
gudstjeneste
Der bliver tekstlæsninger, 
bønner og musik, der alle 
samler sig om et tema. Dette 
reflekterer vi over i stilhed 
løbende igennem gudstjene-
sten, der vil være præget af ro 
og enkelhed.  
Onsdag 3. februar kl. 19 i 
Kastrup kirke.

Noas Ark
For alle børn fra ca. 4 år. Vi 
laver fastelavnsmasker og 
finder ud af, hvorfor vi holder 
fastelavn. Vi spiser sammen 
kl. ca. 18.30.
Torsdag 4. februar kl. 17-19 
i Kastrup kirkecenter.

Fastelavnsfest

Først er der fastelavns-bør-
negudstjeneste. Og der er 
tøndeslagning for de små, de 
større og for dem i konfirma-
tionsalderen. Og så er det tid 
til fastelavnsboller og soda-
vand. Men husk at komme ud-
klædte, så er i måske heldige 
at vinde præmier for smukke, 
flotte, sjove, spændende, an-
derledes kostumer. 
Søndag 7. februar kl. 12 i 
Kastrup kirke.

Kom og syng med!

Kirkens organist Niels Henrik 
Jessen vil sammen med vor 

nye præst Allan Ivan Kristen-
sen genoplive dette arrange-
ment, hvor vi går tæt på sal-
mebogen. 

Sammen nyder de at synge 
sammen, gammelt, nyt, kendt 
og ukendt Vi fortæller lidt om 
komponister og digtere og 

slutter af med en kop kaffe. 
Det bliver den 3. onsdag i må-
neden.
Onsdag 17. februar kl. 17 i 
Kastrup kirke.
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Refleksions-gudstjeneste
Onsdag 3. februar kl. 19

Kom og syng med!
Onsdag 17. februar kl. 17

De danske kirker i 
Argentina
v. Allan Ivan Kristensen
Torsdag 18. februar kl. 14

Husk også:
Bibelstudiekreds tirsdag 2. februar kl. 18.30 
Sven Havsteen-Mikkelsen
Middagsandagt hver onsdag kl. 12
”Åbent Hus” hver torsdag kl. 14 – 16
Gudstjeneste hver søndag kl. 10
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Søndag 7. februar kl. 12:
Børne-gudstjeneste
Katten af tønden
Præmier til flotte, sjove, 
spændende udklædninger
Fastelavnsboller og sodavand

Husk også:
Noas Ark torsdag 4. februar kl. 17-19: 
Fastelavnsmasker
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Velkommen til
Jubilæumsgudstjeneste
Søndag 28. feb. kl. 10
i anledning af 

Elizabeth 
Laursens 
25-års jubilæum
Efterfølgende
indbyder menighedsrådet til reception

De danske kirker i Argentina

Kastrup kirkes nye præst, Allan Ivan Kristensen, boede og 
arbejdede i hele 2014 i Argentina. Nu fortæller han om de 
danske kirker i Argentina. 
Han kommer ind på spørgsmål som ”Hvorfor er der egentlig 
danske kirker i Argentina”? Hvorfor emigrerede danskere til 
Argentina? Hvordan klarede danskerne sig i det sydameri-
kanske land? Hvordan så deres hverdag ud? Han vil ligele-
des fortælle lidt om de danske kirkers udfordringer i dagens 
Argentina.
Torsdag 18. februar kl. 14 i Kastrup kirkecenter.

Farverig og sprudlende i 
mere end en forstand!
Elizabeth Mackenhauer Laursen kom til Ka-
strup kirke som præst for 25 år siden den 1. 
marts 1991, men allerede som 12-årig sad 
hun på kirkebænken, da vores forhenvæ-
rende provst, Palle Thordal blev indsat som 
præst, og måske fødtes lysten til selv at blive 
præst allerede der. 

Elizabeth har i de mange år været med 
til at sætte fest og farver på Kastrup sogn 
som den sjove og kreative person, hun er. 
Derfor var det også en naturlig ting at være 
med i diverse forestillinger og events som fx 
2000-årsfest og den store teaterforestilling 
”Maria Magdalena – en kvindes røst”, som 
blev opført i Kastrup kirke og ligeså julemar-
kedet. Bibelmaraton er en fast del i hendes 
årsprogram.

Den store berøringsflade skyldes i høj 
grad børnearbejdet. Sammen med Grethe 
startede hun ”Noas Ark”, som er en kirkelig 
børneklub for de 4-årige og opefter. Heraf 
udsprang forskellige arrangementer for bør-
nehaver, børnegudstjenester, fester for børn 
og som leder i KFUM-spejderne, Kastrup. Vi 
ser hende i flere facetter end præstekjolen, 
ja, som Pyrus eller en anden rolle i et skabt 
totalteater fx juleaften.

Hendes helt store passion er hendes an-
den idenditet som nissemor. Her arbejder 
hun sammen med Julemanden om at sprede 
godt humør på Bakken, på et hospitals bør-
neafdeling eller ved en juletræsfest. Porce-
lænsmaling er tillige en fast fritidsinteresse.

Men først og fremmest er hun en arbejd-
som sognepræst, som altid er velforberedt 
og god til at sætte sig ind i andre menneskers 
livsvilkår. Vi kender Elizabeth som engageret 
og sjov samarbejdspartner i hverdagen. Ju-
bilaren glæder sig til at fejre dagen med sin 

mand og datter ved sin side. Et stort tillykke 
fra Kastrup menighedsråd, kollegaer og per-
sonale. Vi ser frem til mange gode og spæn-
dende stunder i de næste mange år!

Grethe Hamborg og Susanne Steensgaard

Søndag 28. februar fejres Elizabeth 
ved sin jubilæumsgudstjeneste og 
ved menighedsrådets efterfølgende 
reception. 

Elizabeth Laursen sprudler på mange 
områder. Bl.a. laver hun smykker, som hun 
her sælger på det årlige Korsvejsmarked på 
Gemmas Alle. Arkivfoto.
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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

Schrøders Bedemandsforretning
Når tillid og omsorg er en hjertesag
www.schroderbedemand.dk

Bisættelse/begravelse fra kr. 9.500,-
Døgnåbent uden ekstra omkostninger

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41            

Gudstjenester ...
i Kastrup kirke

Januar
Søn. 31.
10.00 Allan Ivan Kristensen

Februar
Ons. 3.
19.00 Allan Ivan Kristensen - 
Refleksionsgudstjeneste
Søn. 7. 
10.00 Elizabeth Laursen 
– Præd.: Cand. teol. G. 
Hamborg
12.00 Elizabeth Laursen og 
Grethe Hamborg 
– Fastelavnsgudstjeneste og 
fastelavnsfest
Søn. 14.
10.00 Susanne Worm 
Steensgaard
Søn. 21.
10.00 Allan Ivan Kristensen
Søn. 28
10.00 Elizabeth Laursen – 25 
års Jubilæums-gudstjeneste 
– med efterfølgende 
reception

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster

i Skelgårdskirken

Februar
Søn. 7 
10.00 Højmesse v/ Karen 
Giødesen 
17.00 Aftengudstjeneste v/
Flemming Poulsen
Ons. 10
 19.00 
Ungdomsgudstjeneste. No 
excuse for alle konfirmander
Søn. 14. 
10.00 Højmesse v/ Poul Bo 
Sørensen 
Tor. 18
10.30 Gudstjeneste på 
plejehjemmet Ugandavej v/ 
Karen Giødesen
Søn. 21 
10.00 Højmesse v/ Poul Bo 
Sørensen
Lør. 27
11.00 Dåbs- og 
familiegudstjeneste v/ Poul 
Bo Sørensen 
Søn. 28
10.00 Højmesse v/ Karen 
Giødesen 
12.00 Rytmisk gudstjeneste 
v/ Poul Bo Sørensen

Hver onsdag
10.00 Morgensang med 
andakt v/ en af kirkens 
præster og sang fra 
Højskolesangbogen. 

  Skelgårdskirken
    - Februar

Filmaften -”Selma” om 
Martin Luther King
Menighedsmøde 1. februar 
kl. 19.30

Børne- & juniorklub
Tirsdagene 2., 9. og 23. 
februar kl. 16.15

KUK- kirkens ungdomsklub 
Tirsdage 2., 9. og 23. februar 
kl. 19.00

Flittige hænder 
Onsdag 3. februar kl. 13.00

Tilgivelse er ikke for 
tøsedrenge 
Studiekreds v/ Poul Bo Søren-
sen
Onsdag 3. februar kl 19.00

Bibelmaraton 
v/ Annelise Mehlsen 
Torsdage 4. og 25. februar 
kl. 19.00

Sorggruppe
Fredag 5. februar kl 10.00 

Fastelavn 
I Skelgårdskirken og Vestama-
gercentret.
Lørdag 6. februar kl. 11.00

Snakkecafé
Mandag 8. februar kl. 15.00 

Sangcafe
Tirsdag 16. februar kl. 14.00 

Menighedsmøde 
v/Peter Bæk
Mandag 22. februar kl. 
19.30

Fælles bøn for 
Skelgårdskirke og -sogn
Søndag 28. februar kl. 11.30

Morgensang
v/ en af kirkens præster 
Andagt og efterfølgende sang 
fra Højskolesangbogen. Alle 
er velkomne. 
Hver onsdag kl. 10.00 

OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Fastelavnsfest. Boller og fastelavnsris. 4. februar.
oKim Greiner om Mandelas Sydafrika. 11. februar.
Vinterferie. 18. februar.
Banko. 10,- kr/plade - 3 plader 25,-. 25. februar.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Banko. Fredag 29. januar
Film, foredrag og hygge. Onsdag 3. februar
Banko. Fredag 5. februar.
Alfred Kronborg spiller. Onsdag 10 februar.
Banko. Fredag 12. februar.
Lukket. Vinterferie. Onsdag 17. februar.
Lukket. Vinterferie. Fredag 19. februar.
Spisning. Onsdag 24. februar.
Banko. Fredag 26. februar.  

Bordinghus
Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. 
Fællesfrokost. Egen madpakke. Der sælges øl, soda-
vand, kaffe og kager. Fredag 29. januar. 
Fastelavn, katten af tønden, kaffe og fastelavnsbol-
ler. Billetsalg til 5. febr. Kr. 30.00. Søndag 7. febr. 
kl. 13.00
Tapas. Lidt forskelligt til ganen + 1 glas vin/kaffe. 
Billetsalg til 7. febr. Pris kl. 75.00. Lørdag 13. fe-
bruar kl. 13.00
Fællesfrokost. Egen madpakke. Der sælges øl, soda-
vand, kaffe og kage. Fredag 26. febr. kl. 13.00 

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
café, underholdning. Fredag 5. febr. kl. 13.30-15.30
Fastelavn, Tøndeslagning og fællesspisning. Man-
dag 8. februar kl. 12.00-15.00
Demonstration af Forever produkter. Torsdag 11. 
februar kl. 13.15 
Musikalsk foredrag: Melodigrandprix. Fredag 12. 
februar kl. 13.30-15.30
Møde om Fynsturen. Mandag 15. febr. kl. 11.15
Tur til Tårnby Bowlinghal. Torsdag 18. februar 
café, fællessang. Fredag 19. febr. kl. 13.30-15.30
Bankospil. Fredag 26. februar kl. 13.15-16.30

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
ingen oplysninger modtaget.

Klubben
... for mennesker med demens og deres pårørende. 
Første torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret 
Postkassen, Amager Landevej 71, lokale 1 & 2.
Kontaktperson Pia-Lykke Ingemann Lund, tlf. 2233 
3316.
cafe-eftermiddag torsdag 4. februar.
cafe-eftermiddag torsdag 3. marts.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Årsmøde. 22. februar kl. 14-17.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 23.

Senior- og pensionistkalender

Dan Theander

FORLAGET THEA

Samtale med en svane... 

Det er godt 
at tage sig selv 
alvorligt,
men det er ikke 
godt
at tage sig selv alt 
for alvorligt.

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.



3
0

 T
å

R
N

B
y

 B
LA

D
ET

 F
EB

R
U

A
R

 2
0

1
6

Storbyweekend i Malmø Mecklenburg-Vorpommern
3 dage på 4-stjernet hotel i Sverige 4 dage på 3-stjernet hotel i Nordtyskland

Comfort Hotel Malmö HHHH

’Lige i smørhullet’ – det er en beskrivelse, 
som passer på en prik på både byen og hotel-
let, I skal opleve her. Malmø er altid fuld af 
overraskelser og fordele, stemning og kultur, 
som man kun finder her. Hotellet er et lyst og 
trendy hotel midt i centrum, indrettet i en ar-
kitektonisk perle af en historisk bygning – og 
her bor I præcis 128 skridt fra hovedbanegår-
den og med shopping- og cafemiljøet i den 
gamle bydels pittoreske kvarterer lige om 
hjørnet. Spadserer I de 750 m til Lilla Torg, er 
I hurtigt midt i Malmös helt særlige bymiljø 
med brostensbelagte torve og små sidega-
der, som er tæt besat med butikker, pubber 
og cafeer, hvor I kan ’fika’.

Ringhotel am See HHH

I gåafstand fra centrum af den hyggelige, lille 
by Grevesmühlen, ligger Hotel am See lige ved 
søen Vielbecker. Her er lagt op til en dejlig 
miniferie med mulighed for masser af udflug-
ter. Byens vartegn er en flot, gammel mølle fra 
1878 i hollandsk stil, og den var i funktion frem 
til 1970. Men også bykernens ældre huse og 
kirker er værd at kigge nærmere på. Hotellet er 
et perfekt udgangspunkt for oplevelser i nogle 
af Nordtysklands mest spændende byer. Besøg 
for eksempel slottet i Schwerin (36 km) eller de 
gamle hansestader Lübeck (38 km) og Wismar 
(22 km), som er på UNESCOs liste over verden-
skulturarv –begge byder på både oplevelser og 
den særlige historiske stemning i Nordtyskland.

Ankomst: Fredage frem til 10.6.
og i perioden 19.8.-23.12.2016.

Ankomst: Valgfri i perioden
4.1.-6.5. 2016.

•	3 overnatninger
•	3 x morgenbuffet
•	3 x 3-retters middag/buffet
•	1 velkomstdrink

Pris pr. person i dobbeltværelse

 1.299,-
Pris uden rejsekoden 1.449,-

2 overnatninger fra 949,-

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

KØR SELV-FERIE

Vinruten for feinschmeckere
6 dage på 3-stjernet hotel i Guebwiller, Frankrig

Ankomst
Søndage i perioden 3.4.-23.10.2016.

Hotel de l’ange HHH

Jeres hotel er oplevelsen af det alsaciske 
glansbillede. Her bor I midt i den klassiske, 
franske byidyl Guebwiller, hvor der er tradi-
tionelt marked tirsdag og fredag i byens cen-
trum. Jeres hotel, som er ejet af et fransk-ita-
liensk par, ligger kun 500 meter fra bymidten 
og har udsigt over vinmarkerne, som Alsace 
især er kendt for. Den blandede nationali-
tet skinner blandt andet igennem i hotellets 
restauranter, hvor den typiske Alsace-mad 
strejfes af italienske, kulinariske islæt. Udover 
gourmetrestauranten har hotellet en tapasre-
staurant med bar, hvor der er livemusik hver 
torsdag. Hotellet giver dig desuden gerne 
gode tips til gåture i vinmarkerne – en unik 
oplevelse af det franske vinland. Hotellet lig-
ger i den sydlige af vinruten, hvorfra en tur til 
vinrutens hovedstad Colmar (26 km) naturlig-
vis er oplagt. Desuden inkluderer opholdet en 
række vinsmagninger, hvor I skal besøge Al-
saces fantastiske vingårde og smage på nogle 
af de lokale vine i en af verdens mest berømte 
vinområder.

•	5	overnatninger
•	5	x	morgenbuffet
•	4	x	4-retters	middag
•	1	x	5-retters	middag
•	1	x	vinsmagning	på
  Domaine Materne Haegelin
•	1	x	vinsmagning	på	 
 la Cave Du Vieil Armand
•	 Fri	Wi-Fi

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.449,-
Pris uden rejsekoden 2.749,-

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

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.

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

Børnerabat
1	barn	0-5	år	gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.

Børnerabat
1	barn	0-5	år	gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

•	2 overnatninger
•	2 x morgenbuffet
•	1 x 3-retters middag
•	 Fri	Wi-Fi
•	Fri parkering
•	Check	Out	kl.	18	søndag

Pris pr. person i dobbeltværelse

999,-
Pris uden rejsekoden 1.149,-

Børnerabat
1 barn 0-4 år gratis.
2	børn	5-13	år	½	pris.	

Hotel de l’ange

Comfort Hotel Malmö

Ringhotel am See

Turistskat EUR 1,- pr. person pr. døgn.
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Aloe Vera Butik Amager
Ønsker alle Godt Nytår

Trænger du til en frisk start og et sundere og slankere 
jeg, tilbyder vi i januar mod fremvisning af denne an-
nonce vores populære C9 program til 1050,- kr.

Vejledende udsalgspris 1202,- kr. 

Ring eller klik ind på www.AloeVeraButikAmager.dk

Aloe Vera Butik Amager
Jansvej 76, 2300 København S
Tlf. 32513223 / 20329414

Kontakt@AloeVeraButikAmager.dk
HUSK! vi har fri levering på Amager

To sejre og en sæk
Kvalifikationsspillet til Bad-
mintonligaen er igang og 
Kastrup-Magleby Badmin-
tonklub har for andet år i 
træk sikret sig en plads

KMB startede med en virkelig 
klassiker i dansk fjer, nemlig 
et arvefjendeopgør på hjem-
mebane mod Gentofte. 

KMB og Gentofte har gen-
nem årene spillet virkelig 
mange drabelige og intense 
kampe, og KMB glædede sig 
derfor til at se Gentofte igen 
til topkamp. Der er altid eks-
tra tænding på i de kampe, 
både på banerne og blandt 
klubbernes tilhængere.

Kampen endte ganske vist 
med en 4-2 sejr til gæsterne 
fra Gentofte, men KMB nær-
mede sig deres første points 
i oprykningsspillet. Der var 
rigtig mange opløftende ting 
at tage med fra kampen, og 
spillerne viste med deres 
fine indsats, at pladsen i op-
rykningsspillet er berettiget. 
I forhold til sidste år fik klub-
ben denne gang en langt bed-
re start på slutspillet.

I ligakvalifikationen spilles 
efter Badmintonligaens reg-
lement, altså kun seks kampe: 

mixdouble, damesingle, to 
herresinglekampe, damedou-
ble og herredouble. Hver spil-
ler må kun spille i én kategori, 
så turneringsformen er an-
derledes, end man har været 
vant til fra grundspillet.

Klubbens første sejr kom 
i herresingle, hvor klubbens 
spanske ven Kike, Louis En-
rique Penalver, efter et se-
værdigt spil vandt over Jos-
hua Eipe fra Gentofte i to sæt.

Den anden sejr kom i mix-
double, hvor Mads Emil Chri-
stensen/Zenia Dam Larsen 
efter en dårlig start kom flot 
igen og fik vendt kampen til 
en sejr i 3 sæt. 

Der var også fine præsta-
tioner i de resterende kampe, 
men specielt ydede Freja 
Ravn Nielsen med sine kun 
15 år en flot indsats i dame-
double. 

En sæk med hjem
Stemningen var efter kam-
pen positiv hos både spillere 
og ledere, der allerede ugen 
efter skulle i svær udekamp 
mod Aarhus AB, der på papi-
ret er stærkere end Gentofte. 
Men her kom klubben hurtigt 

ned på jorden igen, for der var 
klasseforskel.

Hjemmeholdets større ru-
tine blev afgørende, og KMB 
måtte tage hjem med en sæk 
på hele 6-0. Kun i damesing-
le var der virkelig spænding 
om resultatet, hvor Anne Ma-
rie Pedersen kæmpede flot i 
holdkampens eneste 3-sæt-
ter. Hun endte dog med at 
tabe med 23-21 i det afgø-
rende 3. sæt. 

I kampen var der i øvrigt 
comeback til klubbens spil-
lende træner Mikkel Elbjørn 
Larsen, der ikke har spillet top 
fjer siden oktober 2014 på 
grund af skader. 

- Man kunne se, at Aarhus 
havde mere rutine end os fra 
grundspillet i Badmintonli-
gaen, hvor niveauet er højere 
end i 1. Division. Bortset fra 
Anne Maries damesingle spil-
lede vi kun ét godt sæt i hver 
af de resterende kampe og 
det er selvfølgelig ikke nok. 
Men vi kan da trøste os med, 
at vi generelt har et meget 
ungt hold, der fra kamp til 
kamp høster rutine og kan få 
spillemæssig fremgang, sag-
de Mikkel Elbjørn Larsen efter 
kampen. 

Næste hjemmekamp i KMB 
Hallen bliver returopgøret 
mod netop Aarhus AB 23. fe-
bruar. 

bbark

Tårnby Bladet bringer gerne artikler og information 
fra sportens verden, men det kræver, at der findes 
korrespondenter i klubberne, som kan give os et praj, 
når der sker noget interessant. 

Ring til redaktører på 32 509 290 og hør nærmere. 
Telefontider: Se kolofonen side 2.

Holdet fra Roklubben Øresund, men hjertestarter og 
andet førstehjælpsudstyr, fik lært at sige 1-1-2 og ikke 
”ethundredeogtolv”, som kan være svært for f.eks. et barn 
eller udlænding at forstå. Det duer jo ikke at trykke 100-12 på 
telefonen. Instruktør Christian Søe i midten.

Roerne fik sved på panden …
… da de øvede hjerte-
lungeredning i Roklubben 
Øresund

Christian Søe fra Dansk Fol-
kehjælp, som også er roer, un-
derviste roerne i Roklubben 
Øresund i hjertemassage og 
kunstigt åndedræt samt brug 
af hjertestarter.

Det er altid godt at få opfri-
sket sin viden om førstehjælp. 
Og da klubben har fået en 
hjertestarter, var det naturligt 
at kæde hjerte-lungeredning 
sammen med brug af hjerte-
starter.

- Christian Søe demonstre-
rede hjertestarteren, og vi 
lærte at sætte elektroderne 
rigtigt på brystkassen af træ-
ningsdukkerne. Hjertestar-
terens højtaler fortæller dig 
skridt for skridt, hvad du skal 
gøre. Den fortæller også, når 
den ikke skal aktiveres, siger 
Hanne Vinther, formand for 
Roklubben Øresund.

app’er redder liv
- Som roere færdes vi jo på 
vandet, og derfor blev der talt 
om forholdsregler ifm. bjærg-
ning af en person, som ligger 
i vandet. Vi kan jo ikke yde 
førstehjælp i en robåd, men vi 
kan tilkalde hjælp og bjærge 

den tilskadekomne ind på 
stranden og påbegynde liv-
reddende førstehjælp der, 
fortæller Hanne Vinther.

- Christian Søe anbefalede, 
at vi downloader to app’er på 
vores mobiltelefoner – dels 
en GPS app, så alarmcentralen 
straks kan se vores position – 
dels 112 app’en, så vi hurtigt 
kan få fat i alarmcentralen og 
få tilkaldt professionel hjælp 
samt få anvist nærmeste hjer-
testarter.

Det var faktisk meget rart at 
lytte til og forstå instrukserne 
i ro og mag, så man er bedre 
forberedt ved evt. ulykkestil-
fælde. Og det var meget be-
roligende at få at vide, at man 
ikke kan komme til at give 
et levende menneske stød, 
for hjertestarteren giver kun 
stød, hvis der ikke er nogen 
hjerterytme.

spanger
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Medarbejdere til layout og reportage på Tårnby Bladet

MÅNEDENS FoTo er taget af Torben Jensen, Amager Fotoklub på Kalvebod Fælled lørdag 16. januar 2016, så vi har et 
bevis for, at der kan være vinter over Amager. Der er langt fra stemningen i januar-udgaven af månedens billede, som viste 
vinterfuglene, som silkehalerne, der ses i mindre flokke over hele øen.

Det er interessant at producere Tårnby Bladet, men det er 
også tidskrævende, så flere hænder og hoveder kan bruges
Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange brikker, som 
tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag kontakt med 
redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290. Tårnby Bladet udgives af 
Tårnby Bladforening, og jobbene er spændende men ulønnede.
Vi er 15 personer, som deltager i de løbende opgaver. Nogen er her 
mange timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et 
månedsmagasin.

Vi leder især efter personer som vil påtage sig
- skriveopgaver som journalist eller redigerende
- desktop og layout

Redaktøren er og har været professionel journalist i mange år, 
bogholderi og kontor ledes af fagfolk - og alle lærer fra sig, så man 
bliver klogere og dygtigere af at deltage i opgaverne. 
Tårnby Bladet er i gang med sin 24. årgang og skrives, fotograferes, 
redigeres og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at 
de får en krone for det. Det betyder, at bladets fremstillingspris kan 
holdes på et niveau, så annoncepriserne er rimelige, og bladet kan 
omdeles gratis. 

Tårnby Bladet er også med til at lave byens 
nemmeste internet-portal: www.taarnbynet.
dk. Få mail eller sms, når vi opdaterer 
vores nyhedssite.

Se www.taarnbybladet.dk

Seneste udgave af Glemmer du handler om plysse, Svend olsen og kulturen
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Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Næste udgave af Tårnby Bladet kommer fredag 26. og lørdag 27. februar 
og dækker redaktionelt marts 2016. Deadline mandag 22. februar 2016.

AMAGERTEATRET
.. spiller i Kulturhuset KastrupBIO, hvor der er 
en stor scene og hvor stolesæderne er 
udskiftet med moderne stole.
Der er god plads til benene og et fint ud-
syn i hele biografen/teatret.

Varmestuen 
- en lettere forhutlet, romantisk historie

29. februar og 1. og 2. marts kl. 19.30         
Den sidste kutter har forladt havnen, der nu 
præges af den almene, urbane udvikling. Men på 
havnens værtshus fortsætter de gamle sømænd 
med at komme. Sammen med skæve eksistenser 
og stamgæster møder de hver morgen op på Var-
mestuen. Trygt bænket i de brune møbler og med 
jukeboksens genkendelige musik i baggrunden, 
åbner de den første kolde bajer med sidevogn.

folketeatret | turne præsenterer  
den originale produktion fra Husets Teater.

Varmestuen modtog en regn af anmelderstjerner 
ved urpremieren og blev dobbelt Reumert-vinder i 
2014, bl.a. for bedste nyskrevne, danske forestilling.
Varmestuen er en solidarisk, rørende og morsom 
historie fra udkantsdanmark.

****** Berlingske 

Der er forliste skæbner og ubestikkeligt humør i 
Varmestuen. Anna Bro og et råstærkt hold skruer 
op for autenticiteten, så det oser af menneske.

****** Politiken 

Lun og solidarisk komedie om beskedne eksisten-
ser i en kold tid.

****** JP 

Stemningen i al dens lavfolkelige hidsighed er 
pragtfuldt ramt. (...) Vi er i en genkendelig, lystig 
og let faretruende hærværksatmosfære.

****** Gregers Dirckinck-Holmfeld

• www.amagerteatret.dk •

Billetter i løssalg i Kulturhuset KastrupBIO fra 
en uge før til alle forestillinger. Flest billetter til 
opførelserne på mandag, få til tirsdag og onsdag

Priser for billetter  ....... i løssalg pr forestiling: 
Række 1 til 11  ............ 215,- kr. 
Række 12 til 15  .......... 185,- kr.

Næste sæsons fire opførelser i abonnemtet 
offentliggøres ved ovenstående forestillinger. 

Hold øje med vores hjemmeside!

Fo
to 

He
nr

ik 
Oh

ste
n 

Ra
sm

us
sen

Tårnby Bladet bringer gerne artikler og information 
fra sportens verden, men det kræver, at der findes 
korrespondenter i klubberne, som kan give os et praj, 
når der sker noget interessant. 

Ring til redaktører på 32 509 290 og hør nærmere. 
Telefontider: Se kolofonen side 2.

Ved danmarksmesterskaber 
i ergometer deltog 232 

roere fra 27 klubber, heraf 
fire unge kajakroere fra 

Neptun. Klubbens unge talent 
Christian Sigsgaard deltog 

som U18-roer og vandt bronze 
på 200 meter distancen. 

Kajakpolo i januar - indendørs
Kajak klubben Neptun 
har lagt hårdt ud med to 
tredjepladser i årets første 
stævner

Af Kurt Næsby

Kajak klubben Neptun har i 
januar deltaget i den stærkt 
besatte kajakpoloturnering 
Odense Canoepolo Interna-
tional for de bedste europæi-
ske klub- og landshold.

Klubbens seniorhold, der i 
2015 blev danmarksmestre, 
stillede på grund af flere af-
bud med flere unge spillere, 
så det var uden kæmpe for-
ventninger, at holdet tog til 
stævnet. 

Efter et nederlag til en-
gelske Vikings tog drengene 
virkelig fat. Med kløgt, sam-
menhold og en enorm portion 
viljestyrke vandt Neptun fem 
sejre i træk og spillede sig i 
semifinalen mod det tyske 

tophold Hamborg.
Neptun har endnu ikke 

slået Hamborg og heller ikke 
i denne omgang blev det til 
en sejr. I bronzekampen mod 
Duisburg var Neptun bagud 
med 3-1, da der manglede 
to minutter, men med en flot 
slutspurt og to mål af Tim 
Hemmingsen blev der udlig-
net. I den forlængede spil-
letid blev der ikke scoret, så 
kampen skulle afgøres i straf-
fekastkonkurrence. Neptun 
scorede på alle deres forsøg, 

og da målmand Mathias Side-
nius parerede to af Duisburgs 
skud var 3. pladsen i hus. En 
rigtig god start på det nye år!

På ambassadebesøg
Bevaringsforeningen for 
Tårnby Kommune på for-
nemt besøg i den italienske 
ambassadærbolig

Det er lykkedes foreningen 
at blive inviteret indenfor i 
et af Københavns smukkeste 
palæer, den italienske ambas-
sadørs bolig i Fredericiagade.

Palæet blev opført i 1754, 
tegnet Nicolai Eigtved og Lau-
ritz de Turah, Københavns be-
rømte arkitekter.

I 1924 blev bygningen 
overtgaet af den italienske 
stat og har en lang dansk og 
italiensk historie gemt i de 
højloftde lokaler.

Omvisninger er åben for så-
vel medlmmer af Bevarings-
foreningen som gæster. 

Efter omvisning kan man 
deltage i spisning på restau-
rant Vita i St. Kongensgade.

Tilmelding og oplysninger 
hos Lis Schneevoigt på 32 51 
48 40.

Nu er det 
dansetid
18 musikere kendt som Gunner 
Madsen’s Big Band mands danseor-
kester spiller  søndag eftermiddag 
31. Januar kl. 14.00 til 17.00 i Skot-
tegårdsskolens aula Saltværksvej 
65, 2770. Indgang fra Nordmarks-
vej, parkering i skolegården.

Arrangør Tårnby Kommune og 

Gunner Madsen’s Big Band mand.
Billetpris: 50 kr. (Der kan købes øl, 
vand, vin og kaffe).

Besøg orkestrets hjemmeside: www.
gmbigband.dk
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Få et nyt stærkt decratag
Det er stærkt
Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

Vi er eksperter i at lægge det
TØMRERMESTER  
KNUD VERDICH A/S
Tømmerupvej 94 
2770 Kastrup

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

amagerteatrets sidste 
forestilling i denne sæson, 
Varmestuen, er et spil mel-
lem gamle fiskere, der ikke 
fisker mere og andre eksi-
stenser

Det var en ti år gammel drøm, 
der gik i opfyldelse, da Bro, 
Trolin og Ellekilde en lørdag 
i november 2013 endelig 
kunne præsenterer en urpre-
miere på Varmestuen.

De beskriver selv opsæt-
ningen som en lettere forhut-
let romantisk juleforestilling 

om behovet for fællesskab og 
tilhørsforhold; om behovet 
for at have et sted at gå hen, 
hvor alle kender dit navn.

Rammen om fortællingen 
er en restaurant et sted i en 
havn i Danmark, hvor gamle 
fiskere og andre eksistenser 
bliver ved med at komme, 
selvom den sidste båd for 
længst har forladt havnen. 

Udenfor er der intet fiskeri 
tilbage og havnen er overta-
get af moderne landkrabber 
– men indenfor på Varme-
stuen dukker fiskerne stadig 

op hver morgen kl. 5, åbner 
den første bajer og fortæller 
historier fra dengang, de var 
stærke og rige. En dag forvil-
der den unge pige, Seba, og 
hendes kæreste, Arnold, sig 
tilfældigt ind fra kulden. De 
er egentlig på vej ud at rejse, 
men Seba får job på Varme-
stuen og pludselig er det hen-
des nye hjem. 

Men hvem er Seba egentlig, 
og hvad sker der, da Varme-
stuens mor, Connie, pludselig 
falder om på gulvet? Hvor er 
Svens 10.000 kr., og vil det 

nogen sinde lykkes Frank at 
få Pia tilbage, nu hvor hans 
stemme er forsvundet? Hvem 
vinder en levende and? Og 
hvor går de alle sammen hen, 
hvis Varmestuen en dag skul-
le lukke?

Længe undervejs
Varmestuen har været un-
dervejs siden 2003, hvor den 
prisbelønnede dramatiker, 
Anna Bro, og instruktør og 
tidligere chef for Mungo Park 
Kolding, Moqi Simon Trolin, 
mødtes og tilfældigt besøgte 
en kro, der var hjemsted for 
tidligere fiskere. 

De opholdt sig længe i mil-
jøet og ideerne til en forestil-
ling baseret på det virkelige 
sted opstod.

- Ved at lytte til meget kon-
krete miljøer, måder at tale på 
og se på verden, oplever vi, at 

man kan fortælle en større hi-
storie om den verden, vi alle 
sammen er en del af, fortæl-
ler Bro og Trolin, som i 2006 
stod bag succesforestillingen 
Sandholm om asylcentret 
Sandholm.

Til Amagerteatrets opsæt-
ning i Kulturhuset Kastrup 
Bio, der sker i et samarbejde 
mellem Hustes Teater og Fol-
keteatret/turné medvirker 
skuespillerne Andreas Berg 
Nielsen som Arnold, Lykke 
Sand Michelsen, der kendes 
som Bitten i Rita på TV 2, spil-
ler rollen som Seba, Lars Topp 
Thomsen og eksistenserne på 
Varmestuen får liv af Margre-
the Koytu, Hans Henrik Cle-
mensen, Kristian Holm Joen-
sen og Christine Exner.

tsp

Foto fra den originale produktion af Varmestuen på Husets Teater. Fra venstre 
Lykke Sand Michelsen, Kristian Holm Joensen og Andreas Berg Nielsen. Foto: 
Henrik Ohsten Rasmussen.

Varmestuen er et gæstespil i samarbejde mellem Husets Teater og 
Folketeatret/ turné. Foto fra den originale produktion fra Husets Teater.
Hans Henrik Clemensen, Kristian Holm Joensen. Foto: Henrik Ohsten 
Rasmussen.

En lettere forhutlet romantisk juleforestilling

14 fods plastik jolle m/ophalervogn 
samt motor, fiskevager og ankre, 
diverse garn og åleruser alt parat til 
vandet. Desuden medfølger vaders  
og vest og fiskestænger. 
Ligger i Strøby Ladeplads.

SÆLGES GRUNDET ALDER  
(PÅ EJEREN)  

Pris kun 14.500 kroner. 
Kontakt tlf.: 2232 7346.

Nu er det 
dansetid
18 musikere kendt som 
Gunner Madsen’s Big Band 
mands danseorkester spil-
ler  søndag eftermiddag 31. 
Januar kl. 14.00 til 17.00 
i Skottegårdsskolens aula 
Saltværksvej 65, 2770. Ind-

gang fra Nordmarksvej, par-
kering i skolegården.

Arrangør Tårnby Kommu-
ne og Gunner Madsen’s Big 
Band mand.
Billetpris: 50 kr. (Der kan 
købes øl, vand, vin og kaffe).

Besøg orkestrets 
hjemmeside: www.

gmbigband.dk
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Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toliet • Bad •  Vand •

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

Amager MiniRace Juniorkørere: 
Sebastian (tv), Magnus, Oskar 
og Gustav.

Amager MiniRace stillede med det hurtigste og mest stabile 
seniorhold bestående af: Johnny (tv), Peter og Dan (th).

Klubbens egen hjemmebane ligger i lokaler i kælderen under 
Kastrupgårdsskolen. Her races hver mandag aften. Mød 
klubben mellem klokken 18.30 og 22.00 – alle kan deltage 
og klubben har udstyr, man kan låne i starten. Der kan både 
køres på analog- og digitalbane, her er det den gode gamle 
racerbane, der bliver leget med.

Amager MiniRace triumferede i Roskilde
Amager MiniRace stillede 
med to senior- og et junior-
hold med blandede resul-
tater, men hentede store 
oplevelser

Af Mark Schiller.  
Foto: Dan Olesen m.fl.

Da Senior I fra Amager MiniRa-
ce deltog i flere løb i Roskilde 
først i januar, stak de af med 
størsteparten af sejrene om 
lørdagen.  

Det var med spænding, at 
Senior I ankom til løbsstedet i 
Roskilde. Man var tændt, man 
havde trænet, bilen var tu-
net og trimmet, men ville det 
være nok? 

Det skulle det vise sig at 

være. AMR Senior I kom på 
førstepladsen i tre ud af fire 
løb og fik virkelig markeret 
AMR’s position i digital racing. 
Skulle man have de skeptiske 
briller på, så er der stadig 
plads til forbedring, særligt i 
fri klasse, hvor den udvalgte 
bil undervejs i løbet fik pro-
blemer med at holde farten. 

Overordnet set en flot præ-
station, som holdet og klub-
ben kan være meget stolte af.

Enduranceklassen
Søndag var AMR’s Juniorer og 
Senior II i ilden med lidt min-
dre succes.

Søndag var det Senior II og 
Juniorholdet, som skulle vise 
klubbens farver frem. Junior-

holdet var anført af Dan Ole-
sen, som på kompetent vis 
fik Juniorerne igennem deres 
første løb. De havde haft sto-
re forventninger til dagen og 
disse blev vist på alle måder 
indfriet.  

Begge hold skulle køre i 
Enduranceklassen, hvor man 
er i gang i tre timer uden 
pauser. Resultatmæssigt blev 
det ikke helt den succes, man 
kunne have drømt om, men 
begge hold havde en god dag 
og ved, hvad de nu skal hjem 
og træne, for at få et endnu 
bedre resultat næste gang.

Mød klubben
Det er dejligt at opleve unge 
mennesker, som også vil an-
det end elektronisk under-
holdning og aktivt søger at 
opnå forståelse for de meka-
niske kræfter, der er i spil for 
at opnå et godt resultat.

Ungt curling-vm til Tårnby
Tyrkiet skulle have været 
værtsland for verdensme-
sterskaber i curling – nu 
bliver det Tårnby

Tårnby Curling Club og Tårn-
by kommune er blevet tilbudt 
at være vært for A-verdens-
mesterskaberne i curling for 
spillere op til 21 år, juniorer i 
marts i år.

Tårnby var såkaldt nødklub 
for WCF, verdens forbundet 
i curling, hvis der opstår en 
nødsituation og da det var 
Tyrkiet, der skulle holde dette 
mesterskab, har WCF i sidste 
øjeblik fået afbud fra Tyrkiet 
på grund af den almene si-
tuation i landet og har derfor 

spurgt Tårnby Curling Club og 
Tårnby Kommune om de med 
så kort varsel kan overtage ar-
rangementet.

- Vi har svaret positivt til-
bage, så verdens ti bedste 
juniorherrehold og de ti bed-
ste damejuniorhold i verden 
kommer på besøg, fortæller 
Johannes Jensen, formand for 
Tårnby Curling Club.

- Det er virkelige klasse-
hold, der deltager og Dan-
mark har et herrehold med, 
da Danmark for en måned 
siden  kvalificerede sig med 
en 2. plads ved B-mesterska-
berne.

Klubben er nu i fuld gang 
med at sikre sig hotelpladser 

og spisesteder til de omkring 
150 spillere, trænere og of-
ficials samt familiemedlem-
mer, der kommer til Danmark 
4. til 13. marts for at deltage i 
verdenmesterskaberne.

Der vil være gratis adgang 
for tilskuere alle dagene, hvor 
man kan opleve curling på et 
meget højt plan. Spillepro-
grammet vil blive udsendt i 
nærmeste fremtid, når det 
hele er på plads.

spanger

Kai-kurser for ledere
Traditionen tro tilbyder 
KAI, sammenslutningen af 
idrætssammenslutninger 
i Region Hovedstaden in-
spirationskurser for ledere 
indenfor idræt og tager så-
mænd også andre med til de 
mere almene kurser.

Kurserne varer typisk 3 
timer, enkelte strækker sig 
over 7 timer eller endda 2 
gange. Mange af kurserne 
er idrætsrelaterede, men 
der er også tekniske kurser 
som billedbehandling (for 
foreningsblad-redaktører), 
kurser om medlemspleje 
og førstehjælp. Læs mere 
om de enkelte kurser på 
wwwkaisport.dk eller hør 
på Foreningernes Fælles-
kontor.
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VILLADS FRA VALBY 
30 – 31/1:  kl. 13.30  t. f. a.

FILMEN OM RADISERNE: 
Med Nuser og Søren Brun, dansk tale - 2D 
30 – 31/1:  kl. 15.45  t. f. a.

DEN GODE DINOSAUR, 
dansk tale – 2D 
30 – 31/1: kl. 13.00
6 – 7/2: kl. 13.30  fr. u. 7

DEN GODE DINOSAUR, 
dansk tale – 3D 
30 – 31/1:  kl. 15.15  fr. u. 7 
KOLLEKTIVET 
29/1 – 3/2:  kl. 17.30
4 – 8/2:  kl. 18.00
10/2:  kl. 20.30  t. o. 11
Med danske undertekster

THE REVENANT 
29/1 – 3/2:  kl. 19.45  
22/2 - 24/2 kl.17.00 t. o. 15

TORDENSKJOLD & KOLD 
29/1 – 8/2:  kl. 20.15
9 - 10/2:  kl. 17.30  t. o. 15

SAVNER DIG ALLEREDE
29 – 31/1:  kl. 18.00
2/2:  kl. 18.00  t. o. 15

DEN DANSKE PIGE 
Forpremiere:
1/2: kl. 18.00
Danmarkspremiere:
4 – 5/2:  kl. 19.30
6 – 7/2:  kl. 15.45 + 19.30
8/2:  kl. 19.30
9 – 12/2:  kl. 20.00
13 – 24/2:  kl. 18.15  t. o. 11

DOXBIO: BRØDRE
3/2:  kl. 18.00
Danmarkspremiere:
ALVIN OG DE FRÆKKE JORDEGERN 
– PÅ FARTEN,
 med dansk tale 
4 – 5/2:  kl. 17.00
6 – 7/2:  kl. 13.00 + 15.00 + 17.00
8 – 10/2:  kl. 17.00
13 – 21/2:  kl. 13.30

PYJAMASBIO
10/2:  kl. 19.00
Danmarkspremiere
ANTBOY 3 
11 – 12/2:  kl. 17.00
13 – 21/2:  kl. 15.15 + 17.30

Danmarkspremiere:
ZOOTROPOLIS 
– 2D, dansk tale
11 – 12/2:  kl. 17.30
13 – 21/2:  kl. 15.45
Danmarkspremiere:
SINGLE I NEW YORK 
11 – 12/2:  kl. 19.30
13 – 17/2:  kl. 19.45
18 – 21/2:  kl. 20.30
23 – 24/2:  kl. 20.30

BIEN MAJA 
13 – 21/2:  kl. 13.00

THE BIG SHORT 
13 – 17/2:  kl. 20.30
Danmarkspremiere:
HIL, CÆSAR 
18 – 24/2:  kl. 20.00
Forpremiere:
FLASKEPOST FRA P
22/2:  kl. 20.30
Opera på lærredet:
ROSENKAVALEREN
9/2:  kl. 19.30

www.kulturhusetkastrupbio.dk

Filmoversigt 

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk

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

BILLETPRISER OG RABATKORT
Billetpris 75,- kr. 
Børnebillet (til og med 12 år) 60,- kr.

10-turs rabatkort  550,- kr. (hvert klip betaler for en billet op til 65,- kr.). 
Tillæg ved 3D film kr. 20,-. 
Der kan forekomme tillæg ved hel-aftensfilm, for- og 
danmarkspremierer.

BABY BIO TIRSDAGE KL. 11.00
2/2: TORDENSKJOLD OG KOLD
9/2: DEN DANSKE PIGE

 
TIRSDAGSBIO KL. 10.30
2/2: THE REVENANT
9/2: DEN DANSKE PIGE

DEN DANSKE PIGE
Lili Elbe bliver født som Einar Wegener og 
lever som sådan, indtil Einar møder Gerda på 
kunstakademiet. De bliver forelskede, gifter sig 
og lever begge som kunstnere. Men en dag skal 
Einar stå model for Gerda i en kjole, og i det 
øjeblik dukker Lili endelig frem til overfladen. 
Efter den første forvirring er Gerda klar til at 
acceptere sin elskede for det, hun er, men 
omverdenen – selv ikke kunstnerkredsen i 
København – er helt så forstående, så parret 
drager til Paris, hvor Lilis mod til at bære sin 
sande identitet inspirerer Gerda til at finde 
sin sande identitet som kunstner. Men tøj, 
parykker og makeup er ikke nok for Lili, og med 
støtte fra Gerda opsøger hun en tysk læge, der 
indvilger i fysisk at fuldende forvandlingen.

BIEN MAJA
Arbejde, flid og honning – det er de tre ting, 
der udgør en bis liv. Måske lige med undtagelse 
af den summende hvirvelvind, Bien Maja, der 
altid er nysgerrig, på udkig efter nye eventyr og 
elsker det frie liv på blomsterengen, hvor hun 
kan have det sjovt med sine små venner. Den 
opførsel skaber selvfølgelig uorden i bikuben og 
Majas lærer Frk. Cassandra på tæerne. 

THE BIG SHORT
I 00’erne, da ejendomsmarkedet buldrede frem 
og Wall Street festede med champagne, var der 

enkelte særlinge, der spillede mod bankerne, 
mod kreditforeningerne, mod markedet – mod 
alt det Wall Street stod for. Og vandt.
Det er mænd som Michael Burry, der opfandt 
det ’credit default swap’, der ville gøre hans 
investorer rige, hvis markedet krakkede. Det er 
den barske hedge fund manager Mark Baum, 
der foragter bankernes sorte snak. Det er den 
glatte bankrådgiver Jared Vennett, der kun har 
øje for profitten – uanset hvem der har ret og 
flere andre.

HIL CÆSAR
En stjernespækket komedie, som foregår i de 
sidste år af Hollywoods guldalder. Eddie Manix, 
der er en ”fixer” i 50ernes Hollywood, har til 
opgave er at skjule alle stjernernes skandaler 
så godt som muligt, særligt for pressen.
Eddie Mannix får mere end travlt med at klare 
en række problemer, da filmstudiet Capitol 
Pictures største stjerne pludselig forsvinder 
midt under optagelserne til en episk film fra det 
gamle Rom. 

ANTBOY
Pelle nyder livet i fulde drag. Han er endelig 
blevet kæreste med Ida, og Antboy har besejret 
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alle superskurke i byen. Pelle overvejer at 
lægge myredragten på hylden og tage på 
efterskole med Ida, men sommerferien tager en 
uventet drejning, da en ny og mystisk superhelt 
melder sig på banen og stjæler spotlyset fra 
Myredrengen. Og som om det ikke er slemt nok 
bliver Antboys ærkefjende, Loppen, pludselig 
sat på fri fod! 

ALVIN OG DE FRÆKKE 
JORDEGERN 
Alvin, Simon og Theodore er igen ude på 
ballade, da Dave tager på en tur med sin 
kæreste uden dem. Dave lader dem være i 
huset med drengen Miles, men de tror alle 
sammen, at Dave vil giftes med kæresten, og 
beslutter derfor at tage af sted for at stoppe 
det. På vej i flyveren kommer de til at slippe 
en masse dyr fri, og de må fortsætte turen i bil 
gennem landet – mens en skør politibetjent er 
efter dem. De ender med at danse og synge 
sig igennem problemerne, når de frem til Dave. 
Men kan de mon nå at stoppe ham…?

SINGLE I NEW YORK
New York er byen, der aldrig sover og samtidig 
byen, der er fuld af ensomme hjerter, som 
søger en med- og samspiller, hvad end det 
er til kærlighed, et one night stand eller en 
ting derimellem. Men ét eller andet sted i 
singlezonen, mellem ensomhed, forventning 
og indfrielse, har alle de ugifte, frie hjerter ét 
tilfældes; de må lære, hvordan man er single i 
en by, der konstant tilbyder nye definitioner af 
parforholdet.

BRØDRE
Markus og Lukas er brødre og børn af 
filmskaber Aslaug Holm, som over mere end 
otte år har filmet drengenes opvækst. Vi følger 
dem i en billedskøn og usentimental skildring af 
barndommens univers og de to drenges møde 
med verden og hverdagen. Filmen løfter låget 
på kassen med barndomsminder og inviterer til 
et melankolsk tilbageblik på egen barndom eller 
egne børns opvækst.

FLASKEPOST FRA P
Søskendeparret Samuel og Magdalena, som 
er opvokset i en religiøs menighed i Danmark, 
forsvinder pludseligt. Og på Københavns 
Politigård dukker en otte år gammel flaskepost 
op med et råb om hjælp fra en dreng i 
fangenskab.
Carl Mørck og hans assistent Assad fra politiets 
Afdeling Q finder hurtigt ud af, at der er en 
forbindelse mellem de to sager, og det lykkes 
dem at grave sig ind i det religiøse samfund og 
komme på sporet af en mand, der trækker et 
årelangt spor af bortførelser og mord efter sig. 
Tiden er knap og i jagten på at finde børnene 
før det er for sent, må Carl Mørck sande, at det 
at tro på noget er tæt forbundet med livet og 
døden. 

ZOOTROPOLIS
Den moderne storby 
for dyr, Zootropolis, 
med kvarterer som 
det smarte Sahara 
Square og det kolde 
Tundratown, er en 
smeltedigel, hvor 
alle mulige dyr lever 
sammen. Men den 
optimistiske betjent 
Judy Hopps opdager, 
at det ikke er så 
nemt at være den 
første kanin i en politistyrke bestående af store, 
barske dyr. Fast besluttet på at vise sit værd, 
slår hun til, da hun får chancen for opklare en 
sag, selv om det betyder, at hun skal være 
makker med en hurtigsnakkende svindler-ræv 
ved navn Nick Wilde. 

PYJAMASBIO
Onsdag 10/2: kl. 19.00
Vi læser godnathistorie og viser en lille film, 
så tag pyjamas på, børst tænder og tag 
bamse under armen! For børn fra 3 år, deres 
forældre / bedsteforældre og bamser.
Vi viser selvfølgelig billederne fra bogen 
undervejs. Arrangementet er et samarbejde 
med Tårnby Kommunebiblioteker og forventes 
at tage ca. 30 min.
Gratis billetter.

En scene fra opførelsen af Rosenkavaleren i Sydney. 
Foto: Branco Gaica.

Opera på lærredet:

ROSENKAVALEREN
Fra Sydney Opera House vises 9. februar kl. 19.30 
en filmet version af Rosenkavaleren.
Vises med engelske undertekster. I pausen serveres 
et glas cava. 

Vind billetter til Rosenkavaleren.  
Se spalten til højre.

Opera på lærredet:

ROSENKAVALEREN
Vind 2 billetter til opførelsen af den filmede 
udgave af Richard Strauss’ Rosenkavaleren 

fra Sydney Opera House 9. 
februar kl. 19.30 

Rosenkavaleren er en komisk 
opera, og handlingen og de 

mange forviklinger, der bliver, 
sættes i gang efter at 

feltmarskalinden, der 
har tilbragt en hed 
elskovsnat med sin unge 

elsker, grev Octavian, 
beder ham forklæde sig 

som kammerpige, da hendes 
fætter baron Ochs pludselig dukker op.

Som det vel bør være, slutter det hele dog godt. 
Efter godt tre timer kan de unge elskende, Sophie 
og Octavian, få hinanden.
Hvem er arkitekten bag Sidbey Operaen? Mail 
svaret til redaktionen@taarnbybladet.dk senest 
onsdag 3. februar. Mærk mailen ”Rosen”.
Den heldige vinder får besked torsdag 4. februar.

Fastelavn på cykel i 
Tømmerup 
Søndag 14. februar kører drengene i Tøm-
merup på cykel rundt fra gård til gård. Turen 
starter klokken 10 hos Dorrit og Jan Norden på 
”Nordre Høj” i Tømmerupstræde. Her vil der 
også blive slået til tønden senere på dagen, 
nemlig klokken 16.

- Desværre er der stadig ingen mandfolk til-
bage, der kan ride til tønden. Det er efterhån-
den 25 år siden, der sidst var tøndeslagning til 
hest i Tømmerup med 12 ryttere, der er mini-
mum for at repræsentere et fastelavnsoptog, 
oplyser formanden Mick Feldt fra Fastelavns 
Klubben Enigheden.

Er man så heldig at få besøg af de flot ud-
klædte drenge på deres ”prægtige gangere” 
kommer her en lille håndsrækning til det 
værtspar, der bliver skålet for.

Efter rytterne har sunget deres skålsang, 
synger værtsparret deres takkesang med høj 
og klar røst:

Nu vi for skålen takker, var denne skål ej 
vakker
Drikker den med fornøjelse.
Ser du held for hver en bejler  
og vind for hver en sejler 
Og Lykke og held for hver trængende sjæl.
Drik den a’, drik den a’, drik den a’.  
Den skål var bra!

Andre ridninger/tøndeslagning
• St. Magleby mandag 7. februar rides der til 
tønden på Hovedgaden ud for museet kl. 16.
• Dragør. Lørdag 6. februar rides der til tønden 
ved Blushøj klokken 16.
Ullerup-drenge: Lørdag 6. februar. Tøndeslag-
ning på Fægårdsvej klokken 16
• Ullerup-ryttere: Onsdag 10. februar rider 
klokken 10 fra Rågården. Tøndeslagning på 
Fægårdsvej klokken 16.

Fastelavn for søskende
Når Spejdergruppen Stifinderne holder faste-
lavn ved deres hytte på Nordstjerne allé lørdag 
6. februar bliver det lidt af et familieshow.

Spejderne inviterer søskende, far, mor og an-
dre bekendte med  og de opfordres naturligvis 
til at komme udklædte. Inden det sjove med 
tøndeslagning holder gruppens voksne det 
årlige rådsmøde, som deres generalforsamling 
hedder.

Imens de voksne møder sig, er der aktivite-
ter for spejderne og de medbragte søstre og 
brødre. 

Mere fastelavn side 39

Konkurrence



3
8

 T
å

R
N

B
y

 B
LA

D
ET

 F
EB

R
U

A
R

 2
0

1
6

Næste udgave af Tårnby Bladet kommer fredag 26. og lørdag 27. februar og 
dækker redaktionelt marts 2016. Deadline mandag 22. februar 2016.

Vinterlangdistancestævne 

orienteringsklubben tilby-
der nu også en distance for 
turister

Amager Orienteringsklub 
gentager succesen fra 2015 
og tilbyder igen i år et spæn-

dende og velorganiseret 
stævne af høj kvalitet i jom-
fruelige og eksotiske skove 
og terræner.

Søndag 31. januar går (lø-
ber) det løs på Nordvestama-
ger  

Kortet, man skal løbe efter, 
er delvis nytegnet og omfat-
ter blandt andet Fasanskoven, 
Kalvebod Fælled, H/F Søn-
derbro og Nokken, Royal Golf 
Club og Amager Fælled, det 
eneste område, der tidligere 
er brugt til orienteringsstæv-
ner.

Der er fire baner, 20 km 
lang-, 12 km mellem-, 6 km 
kortdistance og endelig en 
fire kilometer (kort) turist-
bane.

Stævnecenter med om-
klædning bliver på Peder Lyk-
ke Skolen, fem minutters gang 
fra DR Byen Metro Station. Vel 

mødt til orienteringsstævne 
på fælleden.

tsp

Tårnby Bladet bringer gerne artikler og information 
fra sportens verden, men det kræver, at der findes 
korrespondenter i klubberne, som kan give os et praj, 
når der sker noget interessant. 

Ring til redaktøren på 32 509 290 og hør 
nærmere. Telefontider: Se kolofonen side 2.

Se indbydelsen på: 
http://runamok.dk/vinterlang2016/.

Gæster på 
nettet
Foreninger og andre som 
bruger kommunale lokaler 
får nu netadgang
Foreninger og andre som bru-
ger lokaler på kommunens 
skoler har hidtil – af sikker-
hedsmæssige grunde – ikke 
kunnet komme på internettet, 
men med oprettelsen af et 
trådløst gæstenetværk, uvt-
guest, kan man nu efter sær-
lige regler benytte dette.

Foreninger, aftenskoler og 
andre, som i deres aktivitet 
benytter sig af trådløs adgang 
til nettet, har måttet undvære 
den mulighed og har længe 
efterspurgt den service. Også 
elever, der bruger egne bær-
bare computere har været 
udelukket.

Stadig høj sikkerhed
Tårnby Kommune har en me-
get restriktiv sikkerhedsbe-
grundet edb-politik, og det 
vil man fortsat have, så sam-
tidig med den nye mulighed 
har forvaltningen udstedt et 
regulativ, som alle brugere 
vil få udleveret. En bruger vil 
blive præsenteret for en login 
side med det samme og navn 
og mobilnummer skal opgi-
ves, så koden kan sendes her-
til.                                   tsp
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Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

TRæLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

GuLv, KØKKEN OG INDRETNING

FODTERAPI

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

Annoncering på 
GEDEMARKEDET 
er gratis for private 
for genstande op til 
1500 kroner, ting som 
bortgives eller byttes 

væk. Ydelser mod betaling medtages ikke.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse 
af fastnet  telefoner eller mobiltelefoner med 
registreret ejer.  
Annoncer med telefonnumre, som ikke kan 
identificeres, optages ikke.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar de 
udbudte genstande.
Ønsker om at blive optaget på 
GEDEMARKEDET skal mailes til redaktionen@
taarnbybladet.dk

HJØRNESKAB kr. 400
Lille ÆLDRE SKÆNK kr. 400
STUBGLAS, 20 stk. kr. 10 - 30
Rundt massivt EGETRÆS SPISEBORD 
m/2 tillægsplader, plads til 10-12 personer
SOFABORD, halvgammelt kr. 500,-  
alle herover Tlf.: 2232 7346 

TO STORE PRINTERE (den ene 
farve laser-printer) gives væk på grund af 
udskiftning. Henvendelse på 32 505 290 
eller 32 509 290

Redaktionen

GEDEMARKEDET

Sofabord 600,- (foto nederst th.)
Gammel standerlampe 200,-, lille 
skænk, hjørneskab samt mange andre 
ting. 
Ring 42 78 83 49 og aftal tid for 
besigtigelse. Afhentes i Skottegården.

SÆLGES GRUNDET 
FLYTNING TIL 

MINDRE LEJLIGHED!

SLÅ (hAV-)KATTEN 
af tønden med Hik. 
Til fastelavn på Den 
Blå Planet er der 
gratis adgang for alle 
udklædte børn under 
12, så længe de er i 
selskab med en voksen. 

Hammerhajen Hik er 
dommer, når børnene 
slår havkatten af 
tønden.

Nordisk Venskabsdans
RETTELSE: Under overskiften Nordisk venskabsdans 
bragte vi i januar-udgaven af Tårnby Bladet en arti-
kel om Amager Folkedansere.

Vi bragte desværre et forkert navnpå formanden 
for foreningen. Det burde have været Karin Hvid-
sten med telefonnummeret 2424 0314.

Invitation til svømmehal
Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning, KTIS, og 
svømmeklubben KVIK har inviteret kommunalbe-
styrelsen og teknikere til at besøge Danske Idræts-
svømmehallers showroom i Karise, hvor man kan få 
en fornemmelse af, hvad der kan lade sig gøre, og 
hvad man kan få for de mange penge, som kommu-
nen har afsat (100 millioner. Red).

KTIS og KVIK har været i kontakt med Danske 
Idrætssvømmehaller, som netop har færdiggjort 
”Svømmetaget” i Herning, og som bygger svømme-
hal for Tåstrup kommune med åbning i august 2016. 
Disse haller indeholder moderne bassiner bygget i 
stål, hvilket gør det muligt at tilbyde flere forskel-
lige bassiner i samme hal til en pris, der er til at be-
tale.

I Tårnby ville en hal af denne type og med de mid-
ler, man har afsat, kunne sikre, at der altid ville være 
mulighed for at træne for atleter eller motionister, 
og lege for børn og barnlige sjæle, lyder det i hen-
vendelsen til politikere og forvaltning.
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