
BIBLIOTEKS FITNESS: Det skal ikke bare være legende let at 
komme på Hovedbiblioteket. Man kan i løbet af foråret også 
komme legende derhen, når et nyt anlæg med borde, bænke og 
lege- og motionsredskaber er færdig anlagt. Foto: Ivan Givskov.

      Side 6

MODIGE UNGE: Endnu engang var det lykkedes at samle et hold 
af modige unge, som turde stille op til Tårnby Talent 2013 - og 
der var virkelig talenter imellem. Ungdomsskolen står bag 
arrangementet. Foto: Ivan Givskov

  Side 12-13 
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Nytårs-marathon langs  Amager
 

Vejret var med løberne ved Kastrup Rotarys nytårsløb, og en flot udsigt 
behøver man ikke at løbe langt efter på Amager. 

Foto: Carl Gustav Johansen

side 35
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Medalje i sølv
Hendes Majestæt Dronningen 
tildelte 18. oktober 2013 luft-
fartsinspektør i naviair John 
Hother Hansen, Fortjenstme-
daljen i sølv.  Fortjenstmedal-
jen blev overrakt i forbindelse 
med John Hother Hansen 40 
års jubilæum ved en reception 
i naviair 3. december 2013.

lounger til 100 mio
Københavns lufthavn har ikke 
loungeplads til de rejsende på 
de stadig større passagerfly og 
vil nu bruge over 100 millioner 
kroner på tre nye store lounger 
for enden af Finger C, skriver 
netavisen takeoff.dk.

Flere langruter og indsæt-
telse af stadig større fly, som 
typisk betjenes fra gaterne i 
Finger C fylder op på fingerens 
gangareal. lufthavnen bygger 
derfor tre nye store lounger i 
forlængelse af Finger C. Ud-
bygningen begynder i år og vil 
være klar i 2015. 

Gamle elevers aften
savner du de gode gamle dage 
på Kastrupgårdsskolen, og har 
du lyst til et gensyn med tidli-
gere skolekammerater og lære-
re, så kom til gamle elevers af-
ten torsdag  30. januar mellem 
klokken 18.30 og 21.30. der vil 
være mulighed for at købe lidt 
at drikke i baren, oplyser skole-
leder anne-Mette binder.

elbiler i Tårnby
- Fra sensommeren 2014 vil 
borgere i Tårnby, Frederiksberg 
og Københavns Kommune kun-
ne tage en eldreven bybil, hvis 
shoppingturen tog overhånd, 
cyklen punkterede eller den 
sidste bus er kørt, fortæller 
Kåre albrechtsen, sekretariats-
chef for Copenhagen electric. 
Konceptet kendes fra byer som 
amsterdam, berlin og Paris. 

de omkring 400 eldrevne 
bybiler vil kunne bookes via 
smartphones eller smart cards 
a la rejsekortet, og brugeren 
betaler en minuttakst for at 
låne bilerne. region Hovedsta-
den arbejder på at få bybilerne 
spredt ud i regionen, så flest 
mulige kan få glæde af dem. 

TÅRNBY BLADET
udgives af
Tårnby bladforening
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 ehrenreich, birgitte bark-
holt, Vibeke Witrup, arne Mikkel-
sen, ivan Givskov (foto), 
Annoncesalg: redaktionen - mail 
elleer ring

Oplag: 24.000. 20.500 husstands-
omdeles, resten distribueres via 
butikscentre, biblioteker oa. 

Tryk: Provins-Trykkeriet,

Distribution:
Forbruger Kontakt. Udebliver 
Tårnby bladet kontakt venligst 
Forbruger Kontakt tlf. 8813 0299 
eller email amager@d-d-c.dk

Denne udgave omdeles  
14. og 15. januar 2014
Førstkommende udgave herefter 
tirsdag 4. februar 2014   (dead-
line mandag 27. januar kl. 16).
* deadline for annoncer og re-
daktionelt stof 7 dage før udgi-
velsesdagen - men ring, hvis man 
er senere på den.

Udgivelsesdatoer i 2014: 
1. tirsdag/onsdag i hver måned.* 
4. febr. • 4. marts • 1. april • 6. 
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* januar og august 2. tirsdag/ons-
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... jeg har lige båret juletræ ud.

DET vAR EN vITS, en joke, en morsomhed, men 
man skal nok have en vis alder og være vokset op 
i en familie med mindre indkomster end gennem-
snittet er i dag.

I MIN OG MANGE andres barndom var juletræet 
en rødgran. det er et træ med 10 millimeter korte 
nåle, som bestemt ikke vidste, at grantræer er 
stedsegrønne og derfor ikke burde smide nålene.

TRæETS LIvScYKLUS gik ind i sin terminale fase, 
da det i november blev skovet et sted på sjæl-
land og smidt på en lastbil. Cirka samtidig med, 
at daells Varehus’ mekaniske nisser begyndte de-
res stereotype, men vindueskigger-tiltrækkende 
nikke- og vinkebevægelser, begyndte spejdere 
og andre folk i tyndslidte frakker og træskostøv-
ler at sælge disse Picea abies fra kirkepladser og 
udvalgte gadehjørner.

DRISTIGE MEN prisbevidste familier ventede til 
24. december sidst på eftermiddagen, for så var 
der udsalg. det turde min far ikke, men da jeg selv 
første gang stod for juletræsindkøb, skulle jeg nok 
vise far, hvad jeg stod for. Jeg ræsede på cykel fra 
sundbyvester Plads til sundby kirke, inden jeg fik 
erhvervet en Picea abies, som jeg betalte dobbelt 
for. sælgeren havde tolket det desperate udtryk i 
mit ansigt og vidste godt, hvad sådan et træ skulle 
koste tre timer før Højt fra træets grønne top.

JEG MÅTTE SANDE, at min far i al fald på det punkt 
havde ret. senere i livet kom der andre, ja ret man-
ge tilfælde, hvor jeg indså, at graden af, hvad fat-
ter gør, var det rigtige i langt højere grad end jeg 
ville indrømme, mens han endnu var i live.

MEN TILBAGE TIL DRYSSERIET. Vores juletræstra-
dition bød, at træet skulle tændes sidste gang 
nytårsaften. Måske fordi familiens træ så ikke 
kunne deltage i juletræskrigen, som udkæmpedes 
mellem boligblokkenes større knægte. en drabe-
lig og ikke altid ublodig kamp, som sluttede i al 
fordragelighed nytårsaften, hvor vi i fællesskab 
lavede store bål på de afvisnede grøntsagsmar-
ker, der grænsede op til karréerne (inden politi og 
brandvæsen kom og ødelagde freds-ilden).

OG SIKKE BÅL – sankthansaften gå hjem! det gni-

strede og spruttede – og det gjorde min mor også, 
når min storebror kom op røgsværtet med årets 
bredeste grin lysende fra det sorte ansigt.

ÅRETS TRæ ER FæDIG. efter 14 dage indendørs 
måtte årets gran, nu en abies nordmanniana, af-
give sin pynt og uden særlig ceremoni ende sit 
liv som vinterdække i blomsterbede. stort set 
ikke en nål var faldet af træet, som i levende live 
havde fået både gødning og stråforkorter. 

DET KAN GODT væRE, jeg stadig kommer drys-
sende, men det er altså ikke juletræets skyld. 
(Forstod du nu indledningsvitsen?)

vI hAR pASSERET årets korteste dag – egentlig 
noget sludder. Ordkløveren i mig siger, at dagene 
er lige lange – det er de lyse timer, der er færrest 
af omkring 21. december. Til gengæld oplever jeg 
de korteste timer den sidste fredag i november – 
hvert år. der samles nemlig klassekammeraterne 
fra afgangsklassen årgang 1964 fra Højdevan-
gens skole. Vi gik de fleste af de ti år, vi var sam-
men, i skole om lørdagen og havde lektioner af 55 
minutter, lørdage dog kun 45.

vI BLEv DA OGSÅ af mange lærere dømt som den 
værste klasse, de nogensinde havde haft. det sid-
ste år blev lørdagsundervisningen strøget og lek-
tionerne sat ned til 45 minutter. Hvordan vi no-
gensinde endte som direktører, fotografer, jour-
nalister, lærere eller hovedbogholdere må stride 
mod al moderne skolepædagogik. det opleves 
som årets korteste men lyseste timer.

STORT SET KUN GODE minder hentes frem – over-
raskende dukker der hvert år nye fællesoplevel-
ser op og det skyldes ikke forskydende billeddan-
nelser i ubevogtede øjeblikke. Må et nytårsønske 

være, at der i de forlængede 
skoledage og tidligere sko-

lestart bliver tid til et liv – 
dem har vi kun et af, hvis 
jeg husker den højere ma-
tematik fra skoletiden.

GODT NYTÅR – og det 
rækker ikke, at Gud bevarer 

danmark. det skal vi 
også selv gøre!

Terkel Spangsbo

Undskyld jeg kommer dryssende ...
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Går I med salgstanker? Så kontakt LokalBolig for en gratis salgsvurdering

Sag: 21-MV0028

Ole Klokkersvej  15, 2770 Kastrup

124m2 + 74m2 udnyttet tagetage
Nu kan du få nøglerne til denne flotte villa med et dejligt rummeligt køkken-
alrum, to stuer, fem værelser, to badeværelser og tre toiletter. Dertil kommer
bl.a. en vidunderlig udestue, have med legeplads samt to terrasser! Den private
gård i den hyggelige villa på Ole Klokkersvej 15 er en uundværlig oase i
sommertiden. - boligen blev istandsat for fem år siden, hvor der bl.a. blev
udskiftet el- og vandinstallationer, ligesom der blev indlagt gulvvarme. 

3.395.000..............Knt.:
170.000................Udb.:

19.449/16.889........B/N:
Alternativ finansiering

10.610/9.394

124 m²...................Bolig:
692 m²................Grund:

2/5................Stue/vær.:
1934....................Opført:

Åbent hus
12-01 - 2014

14:00-14:30

4

Energimærke: Sag: 21-MV0030

Karupvej  25, 2770 Kastrup

Attraktiv beliggenhed i Pilegårdskvarteret
Her kommer du til at bo i en virkelig dejlig villa med carport tæt på både skole,
dagsinstitution, indkøbsmuligheder og offentlig transport. Dertil kommer kort
afstand til rekreative grønne arealer som f.eks. Kalvebod Fælled - og med
metroen kan du står midt i hjertet af København på ingen tid. 

2.295.000..............Knt.:
115.000................Udb.:

14.007/12.436........B/N:
Alternativ finansiering

8.121/7.434

100 m²................Bolig:
700 m²................Grund:

1/3...................Stue/vær.:
1963....................Opført:

NY PRIS!

6

Energimærke:

Et plans villa søges 
Louise og Peter gik glip af anden villa i

Tårnby.
De søger et plans villa i god stand på ca.

150 m2.
Budget ca. 3,5 mio.

Ring 3630 155 for vurdering

2V ejerlejlighed i
Kastrup/Tårnby

Michael søger ejerlejlighed i
Kastrup/Tårnby på ca. 50 m2.

Ikke stuelejlighed.
Budget ca. 1,1 mio.

Ring 3630 1555 for vurdering

Byggegrund eller hus til
nedrivning søges

Klaus har solgt sit hus i Sverige og søger
byggegrund I Tårnby.

Budget ca. 2 mio.

Ring 3630 1555 for vurdering

Mindre villa søges
Kristina og Mads gik glip af anden villa.
De søger villa på min 80 m2 i Kastrup

eller Tårnby.

Budget ca. 2 mio.

Ring 3630 1555 for vurdering

Et plans villa på min 110
m2

Per søger et plans villa i Tårnby på min
110 m2

Budget ca. 2,8 mio.

Ring 3630 1555 for vurdering

Villa søges
Bjarke søger murstensvilla i

Pilegårdskvarteret på min. 100 m2 og
gerne med 3 soveværelser.

Budget ca. 3 mio.

Ring 3630 1555 for vurdering

LokalBolig v/ Elbæk & Johansen
Statsaut. ejendomsmægler MDE

Kongelundsvej 264
2770 Kastrup • Tlf 36 30 15 55

Åbningstider:
Mandag 12:00 - 17:30
Tirsdag - Torsdag 9:30 - 17:30
Fredag 9:30 - 16:00
Søndag 10:00 - 13:00

Nye sager hver dag på
lokalbolig.dk
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vi har modtaget:

Mindre politi-tryghed
politinedskæringer skaber 
mindre tryghed i Tårnby

Af Martin Henriksen

J u s t i t s m i n i -
ster Morten 
bødskov (s) er 
sammen med 
ledelsen i Kø-
benhavns Po-
liti gået i gang 
med at svinge 
sparekniven 
over politiar-
bejdet i politi-
kredsen. 

det betyder 
blandt andet, 
at Station 
amager bliver 
sammenlagt til 
én stationsen-
hed med bellahøj og City. 

det er således planlagt, at 
alle sager vedrørende indbrud 
i fremtiden vil blive behandlet 
fra station bellahøj, ligesom 
udvalgte tyverisager og røve-
rier i fremtiden vil blive be-
handlet med udgangspunkt fra 
station City. 

Jeg har med bekymring erfa-
ret, at det vil komme til at gå ud 
over borgerne på amager, her-
under Tårnby, hvor man blandt 
andet planlægger at skære i 
den politimæssige sagsbe-
handling fra station amager. 

alt i alt vil nedskæringer-
ne, som justitsministeren og 
Københavns Politi vælger at 
kalde omstruktureringer, give 
en mindre tryg hverdag for 
borgerne, og dårligere arbejds-
forhold for betjentene, som ar-
bejder på amager. 

Jeg har bedt justitsmini-
steren sikre, at niveauet af 
politiarbejdet ikke sænkes i 
forbindelse med den såkaldte 
omstrukturering. 

Jeg er spændt på, hvad mi-
nisteren svarer. borgerne har 
krav på at vide, at der er forrin-
gelser på vej, og det er mildest 
talt uhensigtsmæssigt i en tid, 
hvor mange i forvejen har den 
opfattelse, at politiet ikke altid 
kommer, når man kalder. 

det er en trist udvikling, 
både for de hårdtarbejdende 
betjente og for almindelige 
mennesker, og jeg håber, at 
regeringspartierne vil genover-
veje beslutningen.

Martin 
Henriksen, 

Medlem af 
Folketinget, 

spidskandidat 
for Dansk 

Folkeparti 
i Tårnby 
Kredsen

Tejn Allé 5 · 2770 Kastrup · Tlf. 4511 5353 · tgy@tgy.dk · www.tgy.dk

Kom Til ÅbenT hus

TÅrnby GymnAsium & hF

Den 4. februar 2014 kl. 19.30

Borgmester ord ved årsskiftet
Af Henrik Zimino, borgmester

endnu en gang er det blevet tid 
til at byde et nyt år velkommen. 

når jeg ser tilbage på 2013, ser 
jeg tilbage på et begivenhedsrigt 
og godt år for Tårnby Kommune. 

Man kunne i marts – med ro-
yalt besøg – holde åbningsfest 
for den blå Planet, som nu efter 
mindre end et år allerede har 
rundet en million besøgende. 
Tårnbys borgere har taget ual-
mindeligt godt imod vores nye 
attraktion og vartegn. Mere end 
hver tredje har købt årskort og 
jeg fornemmer oprigtig glæde 
blandt borgerne, når talen falder 
på det nye akvarium. 

Jeg har det selv på samme 
måde. Vi kan sammen med den 
blå Planet være stolte af, at den 
nu ligger blandt de fem mest be-
søgte attraktioner i landet. 

i november var der som be-
kendt kommunalvalg. et valg, 
som lige knap 70 pct. deltog 
i her i kommunen – en meget 
flot fremgang. det var i øvrigt et 
spændende valg, som bl.a. be-
tyder, at vi får flere partier end 

tidligere i kommunalbestyrelsen 
fra 1. januar 2014. Jeg ser frem 
til at arbejde sammen med med-
lemmerne af den nye kommu-
nalbestyrelse. Vi skal nu i fælles-
skab lægge en politisk linje, som 
også i de næste fire år kan sikre 
fremgang og udvikling for hele 
Tårnby. 

Jeg ser med fortrøstning frem 
til opgaverne i det nye år. Vi har 
fortsat en solid og sund økonomi, 
som afspejler foregående års 
fornuftige dispositioner. Vi har 
naturligvis også vores udfordrin-
ger, men vi tilbyder fortsat bor-
gerne en service og en udvikling, 
der misundes andre steder.

i en del af 2013 og i største-
delen af 2014 er Tårnby ’årets 
Friluftskommune’. det er selv-
følgelig en stor ære, men titlen 
overrasker mig ikke. Kommunen, 
herunder naturskolen, har arbej-
det målrettet med undervisning 
og tilbud i en klasse for sig. ikke 
mindst de yngste Tårnby-borge-
re har enorm glæde af dette. 

På erhvervsområdet teg-
ner det bedre end nogensinde. 
skanska-området er på vej ind i 

en rivende udvikling, som blev 
cementeret af, at medicinalvirk-
somheden Ferring i 2013 beslut-
tede, at de vil flytte deres do-
micil til Tårnby. Jeg ser sammen 
med kommunalbestyrelsen frem 
til yderligere udvikling og sam-
arbejde med virksomhederne i 
området – og i hele kommunen 
for den sags skyld. 

Med indgangen til 2014 vil jeg 
gerne personligt takke Tårnbys 
borgere for opbakningen – også 
ved det seneste valg. 

Vi har en velkonsolideret, 
stærk og populær kommune – 
også blandt tilflyttere. det skal vi 
holde fast i. 

Jeg ser som nævnt meget frem 
til samarbejdet med den nye 
kommunalbestyrelse i 2014. Vi 
skal sikre, at Tårnbys positive 
udvikling kan fortsætte. endnu 
bedre rammer og service for 
borgerne er et ufravigeligt mål, 
som i alle henseender skal prio-
riteres. 

Jeg ønsker alle et rigtigt godt 
nytår. 
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Tosser har spændt ståltråd ud over cykel-
stierne. 

Af Jes Aagaard Naturvejleder, Miljøministeriet 

Mellem jul og nytår har nogle forsøgt at 
spærre de nye stier mellem Kongelunden og 
Hestefælleden, som er det store engområde 
ned mod stranden, ved at spænde ståltråd ud 
over færistene. 

- der er næppe blot tale om drengestre-
ger, for det kræver værktøj at etablere denne 
trådfælde, udtaler skovfoged sven norup fra 
naturstyrelsen.

- det er svært at se den tynde ståltråd der 
er spændt ud mellem pælene hen over færi-
sten, derfor vil der nemt kunne opstå nogle 
yderste farlige situationer når cyklister kom-
mer kørende.

- Jeg tror det er personer, der ikke bryder 
sig om cykler i skoven, som har sat ståltråden 
op. det er ubetænksomt, farligt og dumt og 
jeg vil på det kraftigste fraråde denne form 
for selvtægt.

naturstyrelsen har etableret et vidtforgre-
net system af veje, stier og ridespor i Konge-
lunden, så alle har mulighed for at færdes i 
den gamle skov. ifølge naturbeskyttelseslo-
ven har alle adgang til vores skove.

- som alle andre steder hvor mennesker 
færdes sammen, så kræver det blot et hen-
syn til hinanden for at fungere, slutter sven 
norup. 

Hærværk på Hestefælleden 

Med færistene undgår man 
egentlige låger. Det gør det 
nemt for gæsterne i skoven at 
passere, mens dyrene bliver i  
indhegningen.

Af Frants Nielsen,  
Venstre i Tårnby

efter valgåret 2013 er det nu tid 
til at trække i arbejdstøjet og 
skabe bedre rammer for Tårnby. 
i Venstre er vi stolte af den tillid, 
som vælgerne viste os og for-
doblede Venstres mandattal. det 
giver en god grund for at søge 
indflydelse – og det vil vi gøre!

Venstre vil arbejde for en 
stærkere folkeskole, så vores 
børn kan skabe sig et godt liv. Vi 
kan simpelt hen ikke leve med, 
at vores kommune er blandt de 
dårligste til at give børnene en 
uddannelse efter folkeskolen. 
i forbindelse med indførslen af 
folkeskolereformen vil vi kæmpe 
for, at ansvaret gives til skolerne 
og skolelederne, så beslutnin-
gerne tages der, hvor børnene 
er. samtidigt er det helt nødven-
digt at kigge på skolernes fysiske 
rammer.

Noget til erhvervslivet
Venstre vil skabe bedre rammer 
for erhvervslivet, så de får mulig-
hed for at vokse, skabe arbejds-
pladser og velfærd til gavn for os 

alle. altså hurtig og kompetent 
rådgivning til virksomheder, som 
henvender sig til kommunen.

Venstre vil kæmpe for en bed-
re hjælp til vore udsatte borgere, 
så Tårnby ikke længere er kendt 
som en kommune, hvor det er 
svært at have brug for hjælp. 

Vi skal blive hurtigere til at 
sagsbehandle de ansøgninger 
om hjælp, som kommer fra vore 
udsatte og ældre medborgere. 
det koster ikke mere!

Venstre vil foreslå mere åben-
hed i kommunen, så borgerne 
har let adgang til at deltage i det 
politiske liv. i Venstre vil vi starte 
med os selv og fastholde dialo-
gen med kommunens borgere – i 
hele valgperioden og ikke kun op 
til et kommunalvalg.

Kommunalbestyrelsen er så-
dan sammensat, at der bliver be-
hov for nye samarbejder og for 
evnen til at gå på kompromis for 
at skabe brede forlig. Vi er klar 
til at tage ansvar og arbejde med 
alle partier.

Godt nytår!

Nytårshilsen fra Venstre

25,-

36,- 25,-

Sandwich valgfrit     
Dejlig sandwich med 
fritvalg ingredienser

Mættende

Kyllinge pita

Sund, sprød, 
stærk smag

Kebab i pita
Kebab med oksekød 
og frisk salat

Velsmagende

Kastruplundgade 27A

2770 Kastrup

Lige ved Blockbuster

Tlf.: 35 13 11 11

Åbningstider:

Hver dag fra kl. 11 - 22

Godt nytår til læsere, abonnenter og annoncører
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Ramblaen vokser frem ved biblioteket
Udearealer ved hovedbiblioteket er under 
forandring og bliver et rekreativt motions-
område 

Af Terkel Spangsbo 

Foto: Ivan Givskov

Området mellem Hovedbiblioteket, sund-
hedshuset, Gymnastikhallen og politistatio-
nen er efterhånden temmelig trafikeret – ikke 
bare af biler, som skal parkeres med af perso-
ner, som har ærinder i området.

- Vi har kaldt stierne mellem sundheds-
huset og os for ramblaen og så da gerne, at 
her kom det samme liv. der har også været 
mange dagplejemødre og institutioner, som 
brugte de grønne arealer til ophold, leg og 
somme tider til frokost i det grønne, fortæller 
bibliotekschef Jens lauridsen.

- det fødte idéen om at stille lidt borde 
og bænke op, for området blev også brugt til 
hundeluftning. 

samtidig har det været et ønske fra biblio-

teket, at området skulle gøres mere attraktivt 
og idéen blev luftet for det tidligere økono-
miudvalg, som med det samme syntes om 
planerne og gav grønt lys til at gå videre. 

netop nu arbejdes med en nyindretning 
af græsarealet omkring Hovedbiblioteket. 
Målet er at give området karakter og indbyde 
til ophold og liv. de første lege-, motionsred-
skaber og fitness-udstyr af samme slags, som 
er blevet populære i byparken, er allerede sat 
op og taget i brug.

snart følger bord- og bænkesæt, skulptu-
relle liggestole og sidderinge, nye plante-
kummer ved hovedindgangen og ovaler af 
krokus i græsset.

der kommer en ny skiltning mod amager 
landevej og stemningsbelysning af træerne 
langs med stien. 

desuden øges antallet af cykelstativer 
(selvom de allerede for få år siden blev for-
doblet) og skraldespande og endelig øges 
antallet af siddepladser på plænen langs 

med biblioteket. På planen anes to såkaldte 
liggestole i beton.

- ankomsten til biblioteket får en forfri-
skende karakter, så vi ændrer os hele tiden 
både inden- og udendørs, siger Jens laurid-
sen. Hele anlægget står klart i løbet af foråret.

Et redskab til baglæns armlægning 
eller tilsvarende kropsudviklende 
fitness-legetøj.

Det er især området mellem 
Hovedbiblioteket og Gymnastikhallen at 
den største forandring sker.

Fleksjobbere og førtidspensionister har 
varigt nedsat arbejdsevne.

- De bliver IKKE raske af, at politikerne 
vil give dem mindre i løn/pension og 

dårligere vilkår.
De vil bare det, som alle ønsker:  
At blive accepteret i samfundet.

Vi arbejder videre for bedre vilkår også i 2014
Følg med på vores hjemmeside:  

Nye bank-ledere
da banknordik i begyndelsen 
af december samlede sig  på  
amagerbrogade 175, og filia-
len på Kongelundsvej i Kastrup 
og lukkede amagerbankens 
gamle hovedkvarter for kunde-
betjening blev der flyttet lidt 
rundt på personalet.  

nu-
værende 
filialleder 
i amager-
brogade 
25 og fili-
aldirektør 
for region 
amager, 
Maibritt 
larsen, 
fortsætter 

som daglig leder i filialen på 
amagerbrogade 175, ligesom 

hun fortsætter i jobbet som 
filialdirektør i regionen.  

Claus 
baunsgaard 
tiltræder 
som filialle-
der i filialen 
på Konge-
lundsvej. 
Claus 
baunsgaard 
kommer fra 
stillingen 
som filialleder i amagerbro-
gade 175.  

begge har mange års erfa-
ring fra den finansielle sektor, 
og ser, sammen med de øvrige 
rådgivningsteams, frem til fort-
sat at rådgive bankens kunder 
fra filialer med et stærkt fagligt 
miljø. 



  Tå
rn

by bla
d

eT Ja
n

U
a

r 2014 • sid
e  7

Kastruplundgade 11  
• 2770 Kastrup •
Telefon 32 52 00 15
www.cafeleperr.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandan - fredag 11.00 - 22.00
Lørdag - søndag 10.00 - 22.00

Stor 
Brunch Buffet
Lørdag & søndag kl. 

10-14

99,- 
(ex. drikkevarer)

Desuden Sandwich • Burgere • wok
Mørbrad Sandwich 129,-
Sandwichbolle smurt med peberrodsmayonnaise, grillet 
oksemørbrad, grillede tomater, rødløg, pesto, blandet salat, 
gedeost, guacamole og oliven 
Spicy Mexicana Sandwich 109,-
Sandwichbolle smurt med mayonnaise, stegte oksekøds  og 
kyllingestrimler, champignoner, peberfrugt, tomater, rødløg, blandet 
salat, jalapenos, guacamole og chili ketchup

Hovedretter • blandt andet
Stjerneskud a Le Perr 119,-
Friturestegt og dampet rødspættefilet på landbrød med  
røget laks, krebsehaler, tomat og agurk. Pyntet med rejer,  
kaviar, asparges, blandet salat, rødløg, citronskiver  
og thousand island dressing.

Le Perr Tallerken 119,-
Røget laks, tunmousse, rejer, marinerede kyllingestrimler,  
marineret gedeost, oliven, artiskokhjerter, panerede  
mozzarella-sticks. Serveres med salat og brød.

Entrecote 189,-
Serveres med garniture, kartofler og bearnaisesauce.  

Scaloppina gorgonzola – Kalvefilet 179,-
Serveres med kartofler, garniture og gorgonzolasauce.  

Oksemørbrad 199,-
Serveres med bacon, kartofler og garniture. Vælg mellem  
bearnaise- / peber- / gorgonzola- / champignonsauce.  

Grillet Laks 149,-
Laksefilet serveres med dagens kartofler, citronskiver,  
sæsonens garniture og ingefærsauce. 

Hvidløgs Bøf 199,-
Grillet oksemørbrad med marinerede hvidløg og soltørrede  
tomater, artiskokhjerter, sæsonens garniture, dagens  
kartofler og hvidløgssmør.  

Planke af Oksemørbrad 199,-
Grillet oksemørbrad serveres med bacon, sæsonens garniture  
og kartoffelmos. Vælg mellem bearnaise- / peber- /  
champignon- / gorgonzolasauce. 

Planke af grillet Laks 159,-
Grillet laksefilet med rejer, sæsonens garniture og kartoffelmos. 
Bearnaise-/ peber-/champignon-/ eller ingefærsauce.

Planke af grillet Hakkebøf 149,-
2 stk. grillede hakkebøffer med sæsonens garniture, ost og 
kartoffelmos. Vælg mellem bearnaise-/ peber-/ champignon-/ 
gorgonzolasauce. 

Mexicansk
Nachos Classic 79,-
Varme og sprøde tortillachips med gratineret cheddarost, jalapenos, 
hjemmelavet guacamole, salsa og creme fraiche.

Mad ud af huset

Spise her • hyggeligt
- med hjem • også hyggeligt
Brunch
Brunch – mandag-fredag kl. 11-14 95,- 
Røræg med bacon, små pølser, små krydrede kartofler, 
peberfrugt, tomater, yoghurt med mysli, pandekage med 
ahornsirup, frisk frugt, grillet toast ost & skinke, brød, 
marmelade, skiveost & smør. Vælg mellem appensinjuice,  
en kop kaffe eller te.

Stor Brunch Buffet 99,- 
Lørdag & søndag kl. 10-14 (ex. drikkevarer)

Forretter • udvalgte
Bruschetta all Aglio 39,-
Hvidløgsbrød med cheddarost, mozzarella og tomat. 

Bruschetta di Symfoni 49,-
Hvidløgsbrød med champignon, trøfler, tomat og gorgonzola.

Bruschetta Salmon 49,-
Hvidløgsbrød med laks, mozzarella og tomat. 

Tomatsuppe 59,-

Pasta • eksempler
Fettucine Salmone 95,-
Med laks, basilikum, chili og hvidløg i flødesauce.

Fettucine 99,-
Pasta med marinerede tigerrejer, fløde- og tomatsauce, 
champignon, peberfrugt, hvidløg og parmesanost.

Pasta Penne 95,-
Med kylling og champignon i flødesauce med pesto, sour-sweet 
chili, revet parmesanost på toppen.

Penne Kylling & Karry 95,-
Pasta med kylling, champignoner, bacon, ananas, cremet fløde- 
og karrysauce. 
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Kloaksystemet stopper til, fordi der fyldes 
store mængder skidt og møg i kloakkerne i 
Dragør og på Amager

HOFOr (Hovedstadsområdets Forsynings-
selskab) opfordrer borgerne til at holde øje 
og frem for alt fortælle det videre, hvis de 
ser biler tømme noget ud i kloakken - det er 
nemlig ulovligt. Problemet har  været størst i 
området ved store Magleby og Kongelunds-
fortet ved Kalvebodsvej. noget har i et stykke 
tid været galt i området omkring pumpesta-
tionen i store Magleby. det seneste halve 
år har pumpestationen været ramt af drifts-
problemer. Pumperne går i stå og kan ikke få 
spildevandet væk fra husene og hen til rens-
ningsanlægget.

- det er til stor gene for borgerne, når spil-
devandet ikke kan komme væk. derfor gør 
vi alt, hvad vi kan for hurtigt at løse proble-
merne, siger asger djørup, sektionsleder i 
HOFOr. Problemerne har vist sig at være af 
en ganske særlig karakter: 

- det undrede os, at hjulene i vores pumper 
blev ved med at gå i stå, og vi har fundet ud 

af, at det sandsynligvis skyldes ulovlige tøm-
ninger i vores kloakker.

vær på vagt
Hold øje med slamtømmerne, som HOFOr 
formoder, er en eller flere private slamsuge-
re, der for at spare penge tømmer deres affald 
i kloakken frem for at køre det til rensnings-

anlægget, som de skal efter loven.sagen er 
derfor meldt til politiet og HOFOr opfordrer 
samtidig til, at borgerne holder et vågent øje 
med vogne, der tømmer ud ved kommunens 
kloakdæksler.

- som hovedregel er det kun vores egne 
biler med HOFOr’s navn, der har et ærinde i 
kloakken. Og vi vil meget gerne have besked, 
hvis nogen ser andre vogne med en slange 
nede i vores kloakker. de formodede slam-
tømmere har hidtil især været på spil i store 
Magleby samt ved Kongelundsfortet og Kal-
vebodsvej.

- det giver besvær og øgede udgifter for os 
og borgerne, når systemet skal renses. så vi 
må prøve at komme problemet til livs så hur-
tigt som muligt, siger asger djørup.

Ved mistanke om ulovlig tømning kan HOF-
Or drift spildevands Kundeteam kontaktes 
på telefon 3395 3500 eller mail kloak-drift@
hofor.dk gerne med vedhæftet billede eller 
oplysning om køretøjets registreringsnum-
mer.

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! Varmen på 

københavnske hænder  
Som omtalt i Tårnby Bladet i august har 
hOFOR fra årsskiftet overtaget Amager-
værket

Man omstiller værket til bæredygtig bio-
masse og bidrager dermed til at København 
kan blive verdens første CO2-neutrale ho-
vedstad i 2025

amagerværket er en grundsten i fjern-
varmeforsyningen. HOFOr er i gang med 
omstillingen, men det sker ikke fra den ene 
dag til den anden, fortæller administreren-
de direktør, lars Therkildsen:

- Højeffektiv kraftvarme er en væsentlig 
del af et effektivt energisystem. Grundig 
planlægning skal realisere de synergier, 
der er ved, at et stort forsyningsselskab 
også  ejer produktionskapaciteten. Værkets 
fremtid er uden kul, så københavnerne får 
grøn varme.

HOFOr arbejder også på fremtidens 
fleksible energisystem med udnyttelse af 
geotermi,  varmepumper, varmelagring og 
solvarme.

bbark

Ulovligt slam i kloakken?
Det kan være 

biler som denne 
(slamsugere og 

spulevogne), 
borgerne bedes 
holde øje med.
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For os handler god rådgivning om meget andet end penge.
Folk er jo forskellige steder i livet og har forskellige drøm-
me og planer. derfor drejer det sig om at finde frem til, 
hvad der er vigtigt for dig og din familie, før vi taler penge. 

det er både let og gratis at skifte bank. Kig forbi en af vores 
filialer og aftal et uforpligtende møde. 
eller se mere på al-bank.dk.

Foråret på vej
En særlig art af forårets japanske kirsebær blomstrer allerede nu på Englandsvej 
350. Det er arten Prunus Subhirtella Autumnale, der glæder allerede vintertrætte 
amagerkanere med deres fine hvide blomster. Foto Mona Gedved.

Tårnby 
Bladforening

Hermed indkaldes til ordinær 
generalforsamling i Tårnby 
Bladforening 

tirsdag 11. marts 2014 kl. 
19.30 

i mødelokalet på redaktionen, 
Englandsvej 290. 
Parkering med indkørsel fra 
Englandsvej eller Sneserevej 
(skolegården).

Dagsorden i h. t. 
vedtægterne

                                                   
På bestyrelsens vegne
Karl Johann Carstensen 
formand

Beskyttelse af drikkevandet
region Hovedstaden tester en ny helheds-
orienteret metode til at rense forurenet jord. 
det nye er, at man nærmest undersøger og 
renser op på en gang og gør et vandopland 
færdigt ad gangen. 

Foreløbig har man udpeget Høje Tåstrup/
ishøj, lyngby- Tårbæk og birkerød. det skal 
understreges, at grundvandet her ikke er for-
urenet, men at det er en forebyggende indsat.

erfaringerne herfra vil blive indarbejdet i 
region Hovedstadens planlagte arbejde med 
en ny langsigtet strategi for jordforurening i 
hele regionen i løbet af 2014.
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Vi har gennem seks år specialiseret os i 
frokostordninger til skoler og virksomheder. 
Sammen med kunderne sammensætter vi den 
ordning, som passer bedst til jeres virksomhed.
I ringer og bestiller jeres mad mellem klokken 8 
og 9. Vi laver maden klar til jer og bringer den ud, 
så den står klar til frokosttid. Udbringningen er 
gratis, vi modtager alle slags kort - og det hele får 
I selvfølgelig til en overkommelig pris!
Bestiller I mad til en uge af gangen, får i 20% 
rabat på hele bestilingen

Eksempler: Sandwich fra 32,- • Salater fra 26,- til 
41,- • Lune retter • Tre stk. smørrebrød fra 30,- 

Yderligere oplysninger ring:

32 50 50 10

Saltholm bliver et EU fugleparadis
 

Saltholm er et af Europas mest 
betydningsfulde yngle- og 
rasteområder for fugle. Mil-
jøminister Ida Auken indfører 
jagtforbud på alle fugle på den 
sydlige del af øen 

- saltholm er utrolig vigtig for en 
lang række yngle- og trækfugle, 
og med sine lavvandede områder 
og smukke strandenge er øen et 
sandt paradis for brushane, hav-
terne, klyde og rørhøg, siger mil-
jøminister ida auken.

- Vi har en forpligtelse til at 
stoppe arternes tilbagegang, 
og det kræver handling. det vil 
gavne fuglelivet i hele Øresunds-
regionen, for saltholm er en vig-
tig rasteplads for fugle, der flyver 
langs Øresund.

saltholm er privatejet, og 
derfor har Miljøministeriet eks-
proprieret jagtretten på ca. 193 
hektar svarende til 12 procent af 
øen.  lodsejerne har fået tilbudt 
fuld økonomisk kompensation.

- nogle gange må man træffe 
nogle valg, som går ud over nogle 
få, men til gengæld glæder rigtig 
mange. det er denne ændring et 
godt eksempel på, for vi får et 
helt unikt fuglereservat ved at 

regulere, hvad nogle få må bruge 
dele af øen til, siger ida auken.   

DOF glæder sig over fredning
både dansk Ornitologisk For-
ening (dOF), danmarks natur-
fredningsforening og danmarks 
Jægerforbund støtter ændrin-
gerne i bekendtgørelsen. 

derudover bliver der indført 
en 50 meters zone langs stør-

stedelen af saltholms kyst med 
forbud mod færdsel i yngletiden 
fra 1. april til 15. juli. Fuglejagt 
vil fremover være helt forbudt 
på den sydlige del af saltholm 
og øerne sydøst for saltholm. 
bekendtgørelsen trådte i kraft 4. 
januar.

vw

Brushanen er en af de fuglearter, som i følge Miljøstyrelsen vil 
nyde godt af fredningen af det sydlige Saltholm. Foto: Bo Tureby, 
Netfugl.

Det er disse sydlige 193 hektar svarende til 12 procent af 
Saltholm, som nu er udlagt til særligt beskyttet reservat. 
Foto: Allan Meyer.
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Ældre Sagen i Tårnby vil på denne måde sige tusind tak til alle de 
virksomheder og forretninger, der støttede vor julefest og gjorde 
dagen til en stor oplevelse for de ældre i Tårnby.  
Tak for samarbejdet og godt nytår 2014.

Vi modtog også 
støtte fra følgende 
forretninger:
Centerbageriet Amager
CM Cykler • Kastrup Apotek
Fodterapeut Ulla Lolck
Kastrup Blomster
Kastrup Cykelbørs
Kastrup Rens • Tårnby Apotek
Klippehuset Egholm v. Jette
Lones Mobile Fodklinik
Magasin Stewardess
P.I. Blomsterhonning
Sarah damefrisør, Tårnbyvej
Skottegårdens Blomster
Tandlægerne Kongelundsvej
Vestamager Blomster
Viking Cykler

Det er den sydlige spids 
af Saltholm som nu bliver 
fuglereservat med store 
begrænsninger.
Kortet er hentet på www.
saltholm.dk, hvor man også finder 
oplysninger om øen, ture derover 
og andre oplysninger

Det har ingen beviselig biologisk effekt at ud-
lægge det sydlige Saltholm som fuglereservat, 
siger Saltholmejerlaugets formand

Af Terkel Spangsbo

- spørgsmålet og at frede en større del af saltholm 
har været undervejs i ti år og hver gang man nåede 
til en konklusion blev resultatet forkastet, da in-
gen biologisk begrundet undersøgelse pegede på, 
at det ville have nogen positiv effekt, siger forma-
den for saltholmejerlauget dirch Jansen schmidt.

det undrer formanden og ejerlauget, at der 
pludselig juleaften kom en besked om, at forman-
den skulle meddele jægerforeninger, at de ikke 
længere måtte gå på jagt på det sydlige saltholm.

- Vi var slet ikke klar over, at vi ikke længere for-
handlede. nu kom der bare et diktat. Miljøstyrel-
sen eksproprierede vores ejendom og dikterede 
også, hvilken prius vi skal have for det. det er ikke 
tilfredsstillende.

Mere jagttid på vandet
samtidig har Miljøstyrelsen trukket en begræns-
ning af jagt på vandet ud for det nordlige salt-
holm.

- Tidligere skulle jagt på vandet indstilles klok-
ken 12, så jægerne tog herud om aftenen og over-
nattede, så de kunne tage et morgentræk. nu må 
de jage fra solopgang til solnedgang. Hvor er vi så 
henne, når det drejer sig om at bevare en fuglebe-

stand. den samlede effekt er negativ, siger dirch 
Jansen schmidt.

Hvad angår brushøner og –haner er de slet ikke 
”hjemme” i jagtsæsonen, så at tale om at skåne 
den bestand har ikke noget indhold. 

- Måske dansk Ornitologisk Forening (dOF) i 
stedet skulle være mere varsom med deres mange 
fugletællinger i ynglesæsonen, siger dirch Jansen 
schmidt.

ifølge formanden kommer dOFs tællere fem 
gange på en dag og jager de ynglende brushøns 
op for at tælle dem. Mens de er i luften ligger re-
derne med æg eller unger åben for angreb af an-
dre fugle, ravne, måger, skader og lignende.

Salamimetode
at der fredes 12 procent er ikke så væsentligt for 
saltholmejerlauget, men man frygter et det er 
starten på en salamiteknik.

- Kan de tage 12 procent, kan de også tage fem 
mere. det har vi ingen garanti for, at Miljøstyrel-
sen ikke gør.

Miljøstyrelsen har tilbudt lauget 8000 kroner pr 
hektar, i alt tæt på 1,5 million.

- nu holder vi bestyrelsesmøde på fredag (10. 
januar) og så gør vi vores stilling op. Vi vil have 
reservatet nedlagt igen og hvis det ikke lykkes, 
vil vi have kompensationen op, siger dirch Jansen 
schmidt, der kalder reservatet for en julegave til 
dOF uden reel biologisk effekt.

Reservatet uden betydning
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Vi er det ikke,
  men vi kan det 
       - alt det grove

Aut. vvs-installatør
Osbæck ApS

v/Søren Løvgreen

Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

• 32 51 43 07 •

Naturgas
Vand

Toilet etc.
Varme

Modige multitalenter
Da der for 6. gang blev afholdt talentshow 
i Kastrup Bio var det for første gang med 
deltagelse fra både Tårnbys og Dragørs 
Ungdomsskoler.

Af Vibeke Wittrup 

Foto: Ivan Givskov

der skal mod til at optræde for en sal fyldt 
med forventningsfulde familier og venner, 
men det var hvad deltagerne i årets talent-
show havde.  

deltagerne var blevet udvalgt gennem en 
åben audition og havde herefter deltaget i en 
workshop arrangeret af ungdomsskolerne.  

det var blevet til 8 vidt forskellige numre 
bestående af to solist sangere, en sanggrup-
pe med tre piger, to bands, en dansegruppe, 
en solodanser og en enkelt cykelekvilibrist.  
især tre af ungdomsskolens lærere var invol-
veret i arrangementet. Martin sleiman, som 
også var aftenens vært, Morten schreyer, som 

Bandet Downtown bestod af både piger og drenge, og  selv om de var udvalgt ved en 
åben audition og efterfølgende havde deltaget i en workshop, ungdomsskolerne havde 
arrangeret, var det ikke nok til at vinde den tætte konkurrence.

Natacha Søe Grimstad leverede et 
bragende flot sangnummer og vandt 
konkurrencen, ligesom hun var tæt på 
også at løbe med publikumsprisen.

Amager Lænke-ambulatorium
Tårnby Sundhedshus
Kamillevej 4-6, 1. sal · 2770 Kastrup 
Tlf: 39 455 544 · www.laenken.dk

• Gratis, ambulant behandling uden ventetid  
• Anonym rådgivning
• Veluddannet personale – læger, 

sygeplejersker og alkoholbehandlere

Er alkohol problemet? 
Så har Lænke-ambulatorierne løsningen

på www.taarnbybladet.dk
kan du læse nyheder hele måneden
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Selvom de fleste optrædende havde 
fokus på sang og musik, var der også 
en enkelt cykelekvilibrist, Alexander 
Christensen på scenen.

Dansegruppen Dangerous Divas løb med publikumsprisen skarpt forfulgt af 
sangerinden Natacha Søe Grimstad. Begge får dog chancen for at stå på Plænen i Tivoli 
til foråret, helt præcist 5. maj.

stod for lyden og belinda lütz, som koordine-
rede det hele.

Den fælles oplevelse vigtig
belinda fortæller, at det er vigtigt, at alle del-
tagerne får en god aften uanset hvem, der 
vinder. det er vigtigt, at man helt i ungdoms-
skolens ånd både får en personlig udvikling, 
men også en fælles oplevelse. der støttes op 
med professionel lyd, lys, make up og stiling. 
det gav da også deltagerne modet til at give 
den fuld gas på scenen til stor begejstring for 
tilskuerne.

Ingen dommertvivl
dommerne var ikke i tvivl om at vinderen var 
natacha søe Grimstad, som leverede et bra-
gende flot sangnummer og hun var såmænd 
også lige ved at løbe med publikumsprisen. 
det blev dog dansegruppen dangerous di-
vas, som fik flest publikumsstemmer og de 
fik sandelig også dommernes 2. præmie med 
deres dynamiske og imponerende præcise 
dansenummer. 

Tivolitur i vente
de to vindere vandt retten til at optræde i Ti-
voli ved Ungdomsskolernes dag 5. maj 2014. 
dommernes 3. plads blev delt mellem seba-
stian schram, som leverede en flot imitation 
af et Michael Jacksonnummer og cykleekvi-
libristen alexander Christensen, som på den 
ethjulede cykel også kunne jonglere og lave 
andre tricks.

der er vist ingen tvivl om at både publi-
kum, deltagere og lærerne fik en stor og ufor-
glemmelig oplevelse. 

Projektleder hos 
Digicure 
Christa Wulff 
sarby (37) 
fra Tårnby 
er ansat som 
projektleder 
i digicure 
a/s i lyngby, 
hvor hun skal 
stå for optimering af ressourcer 
og processer, kvalitetssikring i 
kundeleverancer, samt gennem-
føre kundeundersøgelser. digi-
cure er en uafhængig og uvildig 
rådgivningsvirksomhed, der gen-
nemfører analyser og rådgiver 

inden for it-sikkerhed og overvå-
ger og tester webapplikationer. 

Christa Wulff sarby har de 
seneste fem år arbejdet hos a.P. 
Møller - Mærsk a/s med e-han-
del, marketing og it-projektle-
delse.

 Hun er uddannet multimedi-
edesigner og har en bachelor i 
engelsk erhvervssprog og it-ba-
seret markedskommunikation fra 
erhvervsakademiet København 
nord (tidligere lyngby Uddan-
nelsescenter).

Benplads koster
Folk med lange ben, har hidtil, 

hvis de var tidligt ude, kunnet få 
plads ved nødudgangene, hvor 
der er mere plads, uden ekstra 
betaling. det er slut nu. sas har 
indført et nyt gebyr på 300 kro-
ner for disse pladser.

Nye flyruter
norwegian har netop åbnet den 
første direkte rute til Fort lau-
derdale i Florida med to ugent-
lige afgange.

Til foråret åbner en direkte 
rute til izmir i Tyrkiet af sunex-
press - et samarbejde mellem 
Turkish airlines og lufthansa.  

easyJet åbner ny billigrute til 

Hamburg - også i løbet af foråret.

Byggeri på 
parkeringspladsen
den store udendørs parkerings-
plads ved Fields er blevet lukket 
af. Pladsen ejes af Cabinn og det 
er da også dem, som i løbet af 
foråret går igang med at bygge 
en ny bygning med 206 mini 
apartments og en 600 m2 café, 
hvor der bliver plads til ca 150 
gæster.
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Vi har modtaget:

Begejstring over bevilling
Bedre Psykiatri - Amager 

Lokalafdeling
Bedre psykiatri - Amager Lokal-
afdeling er begejstret over, at 
regeringen har bevilliget 400 
mill kr. til forbedringer for psy-
kiatrien. vi håber nogle af de 
bevilgede penge, vil blive brugt 
til et godt samarbejde mellem 
behandlere og opfølgning – 
navnlig i socialpsykiatrien.
de psykisk syge mangler opfølg-
ning, når tingene kører skævt. 
der er eksempler på, at den 
psykisk sårbare ikke kommer til 
tandlæge, til fysioterapeut og til 
fysisk træning i fitness center, 
fordi der ikke ydes tilskud. Ofte 
skyldes det manglende overblik 
og rod i den personlige økonomi 
der mangler ligeledes opfølg-

ning på, om den psykisk sårbare 
husker at hente og tage sin me-
dicin.

når pårørende ringer til kom-
munen for at bede om hjælp, af-
vises de med henvisning til tavs-
hedspligten og derfor forøges 
problemerne.

de frustrationer, som pårøren-
de møder, betyder at pårørende 
kan føle stor fortvivlelse ved at 
stå alene med bekymringer, af-
magt og sorg.

som pårørende har vi længe 
savnet et reelt samarbejde med 
behandlerne i psykiatrien og 
sagsbehandlere i kommunen om 
borgere med psykisk lidelse. en 
brugerundersøgelse, som bedre 
PsyKiaTri - landsforeningen for 
pårørende har foretaget, viser, at 

85 procent af pårørende ønsker 
at blive taget med på råd, blive 
inddraget i - og samarbejde om - 
forhold for deres familiemedlem, 
ven eller bekendte med psykisk 
lidelse.

Vi er bekendt med kommuner-
nes overordnede mål og værdi-
grundlag for psykiatripolitikken 
og glæder os over, at en borger, 
som har været indlagt med en 
psykisk lidelse, har ret til at få 
tilknyttet en udskrivningskoor-
dinator, både før, under og efter 
udskrivningen - ja, så snart ud-
slusningsforløbet, for en borger 
med psykisk lidelse begynder, er 
formålet at hjælpe borgeren med 
at genetablere og understøtte et 
normalt hverdagsliv med bolig, 
familie, økonomi, netværk og ar-
bejde.

Vores nytårsønske er, at på-
rørende bliver mere inddraget i 
dette forløb, fordi vi ved, at på-
rørende-inddragelse medvirker 
til at psykisk syge samarbejder 
bedre, kommer sig hurtigere, 
får færre tilbagefald og kommer 
hurtigere i arbejde igen.

derfor er det også vigtigt at 
passe på de pårørende og ikke 
lade dem sejle deres egen sø i 
ensom frustration, men lade dem 

være en del af den samlede ind-
sats. ingen har så vigtig erfaring 
med den psykisk syge som de 
pårørende. derfor er samarbejde 
vigtigt, så ressourcer anvendes 
bedst muligt.

bedre psykiatri- amager, der 
er en lokalafdeling af landsorga-
nisationen, vil gerne bidrage til 
denne indsats ved at klæde de 
pårørende bedre på - til at være 
pårørende. 

Vi ved, at pårørende, der mø-
des og taler sammen med lige-
stillede, ofte lærer, hvordan livet 
mestres med et familiemedlem, 
en ven eller bekendt, der har en 
psykisk lidelse. På den måde de-
les erfaring og bekymring med 
andre – hvorefter livet opleves 
lettere, en tung byrde bliver mu-
lig at klare, når man har nogen at 
dele sine bekymringer med.

Info:
bedre psykiatri - amager starter i det nye år små samtalegrupper for 
pårørende op med psykoterapeut susanne Wiik Kalvåg som profes-
sionel tovholder. Målet er 
bedre oplevelser i hverdagen for pårørende - og dermed også for 
patienten.

deltagelse i samtalegrupper/netværksgruppe er gratis og ano-
nym - og registres ikke overfor myndighederne.

interesserede som ønsker at deltage kan henvende sig til lokal-
afdelingen på telefon 3123 9365 eller e-mail: amager@bedrepsy-
kiatri.dk

Så mange indbrud var der i Tårnby
Netsiden Bolius.dk har på baggrund af op-
lysninger fra Danmarks Statistik opgjort, 
hvor mange indbrud, der har været i Dan-
marks kommuner og hvor mange, der er 
opklaret.

i opgørelsen havner Tårnby på en 55. plads, 
altså midt i feltet over antallet af indbrud

Kommunens nummer på ranglisten angi-

ver, hvor mange indbrud, der er pr. indbygger 
i det seneste kvartal i forhold til andre kom-
muner. Jo højere placering, jo flere indbrud er 
der pr. indbygger. Kvartalet med det højeste 
antal indbrud (134) var 4. kvartal i 2009 og 
det laveste i 3. kvartal 2007 med 26.

desuden opgør bolius.dk hvor mange sig-
telser, der er rejst på baggrund af, at politiet 

har fundet gerningsmændene
netsiden har oplysninger om indbrud si-

den 1. kvartal 2007 og antallet af indbrud pr. 
indbygger. 

Om Tårnby kommune:
Anmeldte indbrud seneste kvartal 54

Anmeldte indbrud pr. indbygger 
seneste kvartal 1,30‰

Gennemsnitlig indbrud pr. kvartal 63
Kilde: www.bolius.dk/indbrud/

På www.bolius.dk er der også gode råd til 
at mindske risikoen for indbrud.

Sigtelser / opklaringsprocent:
 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antal sigtelser 11 36 32 12 17 8
Opklaringsprocent 7,7% 14,6% 8,4% 4,1% 8,3% 3,5%
Hvor opgørelserne opgøres pr. kvartal er der her tale om årsopgørelser

Nu har 

i 3F Kastrup mistet dagpengene



  Tå
rn

by bla
d

eT Ja
n

U
a

r 2014 • sid
e  15

Tårnby Bladet i 20 år ...
... vi har samlet artikler fra 1993 til 2013

I 1993 skete en koncentration af lokalaviser i Tårnby området. 
KT-Posten blev opkøbt af Amagerbladet og lukket. Amager Posten 

var forinden opkøbt ligeledes af Amagerbladet og efter kort tid 
som selvstændig ligeledes lukket.

Amager Weekend (en lørdagsavis) indgik i Søndagsavis-konsortiet 
og lokalstoffet udgik.

Forenings- og kulturlivet i Tårnby kom derved til at stå 
uden platform, hvor arrangementer og informationer kunne 
formidles. De to store paraplyorganisationer, Kastrup Tårnby 
Idrætssammenslutning, KTIS, og Tårnby Forenings Råd, TFR, blev 
enige om at danne Tårnby Bladforening, som en selvstændig 
forening, men med opbakning af såvel organisationerne som 
enkeltforeninger og enkeltpersoner som medlemmer.

TÅRNBY BLADFORENING havde og har til formål, at uddanne forenings- og kulturfolk 
i formidling med brug af moderne edb-teknik, kaldet desktop publishing. Samtidig 
besluttede man at udgive en avis, hvis bærende redaktionelle indhold skulle være 
forening- og kulturstof. Oveni skulle en redaktion udvikles til også at kunne formidle 
nyheder og information til gavn for alle borgere i kommunen.

Sådan blev det og sådan er det fortsat. Vi har nu samlet et udvalg af artikler 
fra de 20 år som er gået siden grundlæggelsen. De mange hjørner vi har været 
ude i overrasker også os på redaktionen. Det er blevet til 56 sider, som kan 

bestilles via redaktionen til en afhenter pris af 60 kroner.

Sammen med 10 danskere, der 
alle vil tabe sig omkring 10 kilo, 
går Tv 2 på kur

danmark går på kur som aldrig 
før. Men hvad er fup og hvad er 
fakta? bøger om tidens mest po-
pulære slankekure, såsom sten-
alderkost, juicekure og fastekure 
bliver hevet ned fra butikkernes 
hylder, og damebladene svøm-
mer i opskrifter, der skal gøre os 
tynde efter julens indtag af flæ-
skesteg, and og marcipan. 

Fra første mandag i januar og 
de kommende fem mandage vil 
TV 2 teste de fem mest populære 
slankekure. 

- Vi tester, hvordan og hvorfor 
kurene virker eller ikke virker, og 
hvordan det er at følge dem, op-
lyser programmets redaktør.

TV 2 følger 10 meget forskel-
lige danskere i deres bestræbel-
ser på at tabe de overflødige kilo 
og overkomme kurene. Under-
vejs bliver den sliksultne mor, 
den altædende far og den cola-
afhængige kvinde presset til det 
yderste.

Eksperter tilknyttet
To eksperter, læge Jerk W. lan-
ger og ernæringsterapeut louise 
bruun, følger de medvirkende i 
deres kamp mod kiloene. eksper-
terne vil give deres vurderinger 
af, hvorfor de medvirkende taber 
sig, og ikke mindst hjælpe de 
10 igennem kurene med tips og 
tricks til, hvordan man kan kom-
me over de værste udfordringer. 
Til sidst vil de medvirkende give 
seerne deres vurdering af kuren, 
og de to eksperter vil på bag-
grund af før og efter resultaterne 
af blandt andet de medvirkendes 
vægt, blodtryk og fedtprocent 
komme med deres vurdering af 
kurens effekt. 

”en kur der dur” sendes man-
dage på TV 2 kl. 21.25

Anette i program nummer 4
i program 4, der sendes man-
dag 3. februar, er det 5:2 kuren, 
der undersøges af blandt andre 

anette fra Kastrup. 
5:2-kuren, også kendt som fa-

stekuren, indebærer, at man to 
dage om ugen spiser max 500-
600 kalorier per dag. 

For John der har prøvet adskil-
lige kure er dette en ny slankekur, 

der sætter hans enorme appetit 
på prøve, mens Cecilie allerede 
finder kuren uoverkommelig ef-
ter 24-timer. Hun afbryder derfor 
kuren, og den slikglade anette 
fra Kastrup, der aldrig har fun-
det den rette kur, tager i stedet 

udfordringen op. 5:2-kuren lover 
et vægttab og at styrke kroppens 
sundhed, men holder kuren, hvad 
den lover?

bbark

Til venstre ses de to deltagere i program 4: John Munch og Anette Frederiksen. Til højre ses de to 
eksperter, som medvirker i alle programmerne: Læge Jerk Langer og ernæringsekspert Louise Bruun. 
Foto: Lotta Lemche / TV 2

Kastrupper i kur på TV2



si
d

e 
1

6
 •

 T
å

r
n

b
y

 b
la

d
eT

 J
a

n
U

a
r

 2
0

1
4

Schleswig-Holsteins midtpunkt Idyllisk ved Gardasøen

Slotsferie med britiske aner

4 dage på 3-stjernet hotel i Nordtyskland

4 dage på slotshotel i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland

Ankomst: Torsdage og fredage frem til 20.6. 
samt valgfri i påsken 10.-19.4 og 5.-7.6.2014. 

Ankomst: Søndag til tirsdag frem til 
26.8.2014. 

Best Western Hotel Prisma HHH

Oplevelserne ligger i bogstaveligste forstand i 
en perlerække omkring Neumünster, der lig-
ger 95 km syd for den danske grænse og har 
den mest ideelle placering midt i Schleswig-
Holstein: Vadehavet og østersøkysten, hanse-
stæderne og middelalderidyllerne, golfbanerne 
og storbyeventyrene – uanset hvad der tiltræk-
ker, er Neumünster et oplagt udgangspunkt. 
Men Neumünster er desuden meget mere 
end et byskilt, man passerer på motorvejen. 
Historien som klosterby på Hærvejsruten går 
tilbage til 1130, og meget af den gamle char-
me er genskabt efter krigen: På klosterøen, 
langs floden Schwale og på byens torv med 
de smukke borgerhuse, der også huser cafeer, 
ølstuer og butikker i stribevis. 

Schloss Frauenmark
Savner du en romantisk retræte, er slotshotel 
Frauenmark utvivlsomt en solid base for et 
par dage i hyggens tegn. For det lille slot er 
unikt charmerende hele vejen igennem med 
en stil, der vækker minder om et britisk coun-
try house. Fra den høje sandstenskamin i den 
britisk inspirerede hall og de arkitektoniske 
detaljer til kunstværkerne og de små nipsting 
er der en gennemgående eventyrlig stemning 
på slottet i ordets mest bogstavelige forstand. 
Værelserne har små, hyggelige navne og er 
individuelt indrettet. Her på slottet har du rig 
mulighed for at slappe af og slænge dig hen 
i nærmeste Chesterfieldsofa. Og så er alt på 
hotellet faktisk til salg.

•	 3	overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet
•	 2	x	3-retters	middag/buffet
•	 1	velkomstdrink
•	 Rabat	på	greenfee	på	3		 	
	 forskellige	golfbaner
•	 10	%	rabat	i	Designer	Outlet		
 Neumünster

Børnerabat
1	barn	0-5	år	gratis.

2	børn	6-14	år	½	pris.

•	 3	overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet
•	 3	x	3-retters	middag
•	 1	velkomstsherry	på	værelset
•	 Frem	til	1.5.2014	
	 inkluderer	opholdet	også	1	x		
	 eftermiddagskaffe/-te	og	 
 scones

Brug	rejsekoden	og	se	flere	
opholdsmuligheder på 

www.happydays.nu

Ekstranat	torsdag	eller	søndag	
inkl.	morgenmad:	299,-.	
Ring	og	hør	nærmere.	

Pris	per	person	i	dobbeltværelse

999,-
Pris	uden	rejsekoden	1.149,-

Pris	pr.	person	i	dobbeltværelse

 1.599,-
Pris	uden	rejsekoden	fra	1.749,-

Schloss Frauenmark

Weekend på svensk luksuskro

8 dage på hotel i Italien 

3	dage	på	luksuskro	i	Kristianstad,	Sverige

Ankomst: Valgfri i perioderne 1.-31.5.,7.6.-
5.7., 12.7.-16.8., 23.-30.8. og 6.9.-17.10.2014. 
OBS: Turistskat ca. EUR 1-5,- pr. person pr. døgn.

Ankomst: 
Fredage frem til 4.7. samt valgfri i perioderne 
17.-19.4., 29.-31.5 og 6.-7.6.2014.

Hotel Internazionale 
I Torri del Benaco ved Gardasøens østlige bred 
er den stemningsfulde strandpromenade et af 
dagens højdepunkter, når solnedgangen maler 
bjergene i varme, røde farver, lysene tændes 
som perler på snor langs kysten overfor, og 
feriegæster såvel som lokale slår sig ned på 
restauranter og cafeer for at nyde den søde 
italienske sommernat. I kan spadsere hjem til 
Hotel Internazionale langs kystlinjen, og her 
bor I lige ned til søbredden nord for den gamle 
bys centrum og har blandt andet et 180 gra-
ders panorama over søen fra hotellets poolom-
råde. Torri del Benaco vidner om Gardasøens 
oprindelige navn Benacus og er en af de helt 
gamle byer i området.

Hotel Bykrogen
Velkommen til en luksuriøs weekend på det 
familieejede Hotel Bykrogen lige uden for 
Kristianstad. Ved Råbelövssjön i et af Skånes 
skønneste naturområder kan I forvente jer en 
weekend fyldt med kulinariske oplevelser i kro-
ens restaurant, hvor maden tilberedes udeluk-
kende af friske råvarer fra egnens gårde og 
frisk fisk fra søen. Efter grillbuffeten går det 
løs med trubadur fredag og lørdag aften. Fra 
første øjekast rammes man af den autentiske 
krostemning, der skabes af den rustikke indret-
ning, træ, læder og levende lys. Den perfekte 
ramme for et par dage med ren nydelse. 

•	 7	overnatninger
•	 7	x	morgenbuffet
•	 7	x	3-retters	middag
•	 1	x	prøvesmagning	hos		 	
	 Civielle	(april-november)
•	 1	x	vinsmagning	hos	Vini		 	
	 Gamba	(maj-oktober)
•	 1	x	vinsmagning	hos	Noventa
	 	(april-oktober)

Børnerabat
2	børn	0-7	år	gratis.

2	børn	8-12	år	½	pris.
Max.	2	børn	i	alt	pr.	værelse.

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 1	x	Hotel	Bykrogens	eksklusive		
	 grillbuffet	inkl.	dessert	og	
	 kaffe
   Børnerabat

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

Pris	per	person	i	dobbeltværelse

2.249,-
Pris	uden	rejsekoden	fra	2.549,-

Pristillæg	i	perioderne 
7.6.-11.7.	og	23.8.-5.9.:	600,-

12.7.-22.8.:	1.050,-

Pris	pr.	person	i	dobbeltværelse

 1.049,-
Pris	uden	rejsekoden	fra	1.199,-

Hotel Bykrogen

Best Western Hotel Prisma Hotel Internazionale

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

KØR-SELV-FERIE

Åbent	hverdage	kl.	8-17.Bestil nu på www.happydays.nu  eller ring 70	20	34	48
Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Børnerabat ved 2 voksne.

Teknisk arrangør:

Husk	rejsekode:	TAARNBYBLADET
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Schleswig-Holsteins midtpunkt Idyllisk ved Gardasøen

Slotsferie med britiske aner

4 dage på 3-stjernet hotel i Nordtyskland

4 dage på slotshotel i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland

Ankomst: Torsdage og fredage frem til 20.6. 
samt valgfri i påsken 10.-19.4 og 5.-7.6.2014. 

Ankomst: Søndag til tirsdag frem til 
26.8.2014. 

Best Western Hotel Prisma HHH

Oplevelserne ligger i bogstaveligste forstand i 
en perlerække omkring Neumünster, der lig-
ger 95 km syd for den danske grænse og har 
den mest ideelle placering midt i Schleswig-
Holstein: Vadehavet og østersøkysten, hanse-
stæderne og middelalderidyllerne, golfbanerne 
og storbyeventyrene – uanset hvad der tiltræk-
ker, er Neumünster et oplagt udgangspunkt. 
Men Neumünster er desuden meget mere 
end et byskilt, man passerer på motorvejen. 
Historien som klosterby på Hærvejsruten går 
tilbage til 1130, og meget af den gamle char-
me er genskabt efter krigen: På klosterøen, 
langs floden Schwale og på byens torv med 
de smukke borgerhuse, der også huser cafeer, 
ølstuer og butikker i stribevis. 

Schloss Frauenmark
Savner du en romantisk retræte, er slotshotel 
Frauenmark utvivlsomt en solid base for et 
par dage i hyggens tegn. For det lille slot er 
unikt charmerende hele vejen igennem med 
en stil, der vækker minder om et britisk coun-
try house. Fra den høje sandstenskamin i den 
britisk inspirerede hall og de arkitektoniske 
detaljer til kunstværkerne og de små nipsting 
er der en gennemgående eventyrlig stemning 
på slottet i ordets mest bogstavelige forstand. 
Værelserne har små, hyggelige navne og er 
individuelt indrettet. Her på slottet har du rig 
mulighed for at slappe af og slænge dig hen 
i nærmeste Chesterfieldsofa. Og så er alt på 
hotellet faktisk til salg.

•	 3	overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet
•	 2	x	3-retters	middag/buffet
•	 1	velkomstdrink
•	 Rabat	på	greenfee	på	3		 	
	 forskellige	golfbaner
•	 10	%	rabat	i	Designer	Outlet		
 Neumünster

Børnerabat
1	barn	0-5	år	gratis.

2	børn	6-14	år	½	pris.

•	 3	overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet
•	 3	x	3-retters	middag
•	 1	velkomstsherry	på	værelset
•	 Frem	til	1.5.2014	
	 inkluderer	opholdet	også	1	x		
	 eftermiddagskaffe/-te	og	 
 scones

Brug	rejsekoden	og	se	flere	
opholdsmuligheder på 

www.happydays.nu

Ekstranat	torsdag	eller	søndag	
inkl.	morgenmad:	299,-.	
Ring	og	hør	nærmere.	

Pris	per	person	i	dobbeltværelse

999,-
Pris	uden	rejsekoden	1.149,-

Pris	pr.	person	i	dobbeltværelse

 1.599,-
Pris	uden	rejsekoden	fra	1.749,-

Schloss Frauenmark

Weekend på svensk luksuskro

8 dage på hotel i Italien 

3	dage	på	luksuskro	i	Kristianstad,	Sverige

Ankomst: Valgfri i perioderne 1.-31.5.,7.6.-
5.7., 12.7.-16.8., 23.-30.8. og 6.9.-17.10.2014. 
OBS: Turistskat ca. EUR 1-5,- pr. person pr. døgn.

Ankomst: 
Fredage frem til 4.7. samt valgfri i perioderne 
17.-19.4., 29.-31.5 og 6.-7.6.2014.

Hotel Internazionale 
I Torri del Benaco ved Gardasøens østlige bred 
er den stemningsfulde strandpromenade et af 
dagens højdepunkter, når solnedgangen maler 
bjergene i varme, røde farver, lysene tændes 
som perler på snor langs kysten overfor, og 
feriegæster såvel som lokale slår sig ned på 
restauranter og cafeer for at nyde den søde 
italienske sommernat. I kan spadsere hjem til 
Hotel Internazionale langs kystlinjen, og her 
bor I lige ned til søbredden nord for den gamle 
bys centrum og har blandt andet et 180 gra-
ders panorama over søen fra hotellets poolom-
råde. Torri del Benaco vidner om Gardasøens 
oprindelige navn Benacus og er en af de helt 
gamle byer i området.

Hotel Bykrogen
Velkommen til en luksuriøs weekend på det 
familieejede Hotel Bykrogen lige uden for 
Kristianstad. Ved Råbelövssjön i et af Skånes 
skønneste naturområder kan I forvente jer en 
weekend fyldt med kulinariske oplevelser i kro-
ens restaurant, hvor maden tilberedes udeluk-
kende af friske råvarer fra egnens gårde og 
frisk fisk fra søen. Efter grillbuffeten går det 
løs med trubadur fredag og lørdag aften. Fra 
første øjekast rammes man af den autentiske 
krostemning, der skabes af den rustikke indret-
ning, træ, læder og levende lys. Den perfekte 
ramme for et par dage med ren nydelse. 

•	 7	overnatninger
•	 7	x	morgenbuffet
•	 7	x	3-retters	middag
•	 1	x	prøvesmagning	hos		 	
	 Civielle	(april-november)
•	 1	x	vinsmagning	hos	Vini		 	
	 Gamba	(maj-oktober)
•	 1	x	vinsmagning	hos	Noventa
	 	(april-oktober)

Børnerabat
2	børn	0-7	år	gratis.

2	børn	8-12	år	½	pris.
Max.	2	børn	i	alt	pr.	værelse.

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 1	x	Hotel	Bykrogens	eksklusive		
	 grillbuffet	inkl.	dessert	og	
	 kaffe
   Børnerabat

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

Pris	per	person	i	dobbeltværelse

2.249,-
Pris	uden	rejsekoden	fra	2.549,-

Pristillæg	i	perioderne 
7.6.-11.7.	og	23.8.-5.9.:	600,-

12.7.-22.8.:	1.050,-

Pris	pr.	person	i	dobbeltværelse

 1.049,-
Pris	uden	rejsekoden	fra	1.199,-

Hotel Bykrogen

Best Western Hotel Prisma Hotel Internazionale

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

KØR-SELV-FERIE

Åbent	hverdage	kl.	8-17.Bestil nu på www.happydays.nu  eller ring 70	20	34	48
Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Børnerabat ved 2 voksne.

Teknisk arrangør:

Husk	rejsekode:	TAARNBYBLADET
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LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben er i gang med sin 48. sæson med et 
meget varieret program af danske og udenlandske film 

SALG AF MEDLEMSKORT  til resten af  
sæsonen hver mandag før forestillingerne  
i Kastrup Bio. 

Pris pr. halv-sæson kr. 80.00

 De resterende filmer:

13.  januar  LINcOLN
20. januar  ThE IMpOSIBLE
27. januar  SKYTTEN
 3.  februar  LES MISERABLES
10.  februar  BIG MIRAcLE
17.  februar  huGO
24.  februar  huSch pOppY
 3.  marts  KVARTETTEN
10.  marts  LIFE OF pI
17.  marts  SANG FOR MARION
24.  marts  SMAGEN AF RuST OG BEN
Ændringer kan forekomme

Biografen åbnes kl. 9.30 og der serveres gratis kaffe. 
Filmene begynder klokken 10.30
Medlemsbladet SENIOR BLADET udleveres, så længe  
oplag haves.

Der er særlig kørselsordning for gangbesværede mod
egenbetaling af 20 procent.
Tilmelding til kassereren.
Henvendelse vedr. evt. handicapkørsel rettes
til Carl-Aage Hansen tlf. 3252 2689. el. 2845 3682.

 Carl-Aage Hansen Vibeke Rasmussen
 Kasserer Formand

VEL MØDT

Glæder og problemer ved ny teknologi
Seniorbo-Amager inviterer til foredrag med carsten Elert

Vi ved at vi fra årsskiftet 2014 / 2015 skal kommunikere med det 
offentlige system ved hjælp af iT - altså via en computer.

Og vi ved, at der kommer en masse ny teknologi, som kan hjælpe 
ældre i deres eget hjem eller på plejehjemmene.

Hvad er fordelene og hvad er ulemperne?
Handler det bare om at stat og kommune skal spare penge og de 

ældre, der får problemerne? 
eller er der også noget at glæde sig over ved teknologien?
Carsten elert kommer og fortæller - og lægger op til en forhå-

bentlig livlig debat som du kan deltage i!
Posthuset Amagerlandevej 71 Lok 1, torsdag 30. januar kl. 19.

Jørgen Heller

En amagerhylde-myte står for fald
En amagerhylde stammer da 
fra Amager, hvor en bonde med 
hænderne skruet godt på sned-
kererede en hylde til at huse al 
konens nips. Eller hvad?

amagerhylden var i virkelighe-
den kendt og udbredt i store dele 
af europa i 1700- og 1800-tallet. 
Og derfor hedder det heller ikke 
en amagerhylde, men en pyrami-
de eller en pyramidehylde. det 
folkekære navn amagerhylden 
kom først til senere.  

- Fra midten af 1700-tallet og 
frem til midten af 1800-tallet var 
pyramidehylderne utrolig popu-
lære blandt danmarks bønder. 
Formen egnede sig godt som en 
udstillingshylde, og her satte 
bønderne alt det, de gerne ville 
vise frem, fortæller rikke ruhe, 

museumsinspektør på Frilands-
museet under nationalmuseet.

Præcist i hvilket land, pyrami-
dehylden blev fremstillet første 
gang, vides ikke. 

- Men pludselig gik der mode 
i hylden, ligesom når andre ten-
denser breder sig, hvor alle plud-
selig skal have teaktræsmøbler 
eller præsenterbakker. 

Ikke engang ens
Hylderne havde forskellige sær-
kender i de enkelte lande eller 
egne, hvor en særlig dygtig sned-
ker eksempelvis kreerede præg-
tigt udskårne hylder, eller der 
blev malet små blomster eller 
andre motiver på. derfor findes 
pyramidehylderne også med me-
get forskellige udtryk fra den helt 
enkle hylde, der bare var sømmet sammen af et par lægter, måske 

endda af bondemanden selv el-
ler landsbyens lokale snedker, til 
eksemplarer med meget kunst-
færdige udskæringer. 

På hylderne satte bønderne 
især kopper, glas og små nipsfi-
gurer som fajancekopper eller en 
særlig fin tinkaffekande. 

Navn fra maleri - måske
Fra midten af 1800-tallet og 
hen med slutningen af årtiet be-
gyndte de rigeste af bønderne 
at indrette sig som det pænere 
borgerskab, og amagerhyldens 
popularitet var dalende. 

i stedet anskaffede de velha-
vende bønder sig buffeter eller 
små borde til nipsgenstande. da 
amagerhylden blev upopulær i 
1920’erne og 1930’erne, blev 
amagerhylden til et udskældt 
objekt.

- det kan man blandt andet 
læse i damebladene på det tids-

punkt, hvor datidens kendte 
kvinder mente, at danskere hav-
de for meget nips stående og i 
stedet burde anskaffe sig prakti-
ske ting af stål – og at pyramide-
hylderne var upraktiske og ikke 
en del af en rational indretnings-
stil, fortæller rikke ruhe. 

Men danskerne på landet kun-
ne lide at bo hyggeligt med nips 
og rettede sig ikke nødvendigvis 
efter stildiktatorerne. 

- når folk har dem i dag, er 
det fordi, de enten synes, det er 
et sødt møbel, sådan lidt i kolo-
nihavehus-stil eller på grund af 
familienostalgi. Måske har de 
arvet hylden og kan stadig huske, 
hvordan hylden hang der hos 
bedsteforældrene fyldt med fine 
ting, mener rikke ruhe. 

Mange vælger at male dem i 
pangfarver og måske bruge dem 
på børneværelset til podernes 
små souvenirs.

Kilde: Bolius.dk

AMAGERhYLDER FINDES - OGSÅ pÅ AMAGER. I dag hænger der 
stadig amagerhylder rundt omkring i mange danske hjem og 
det lykkedes Tårnby Bladets fotograf at finde en sådan hos KTIS’ 
formand Jørgen Jørgensen.

Men hvordan opstod så navnet amagerhylden? der findes ikke 
nogle deciderede nedskrevne fortællinger om netop det, men rikke 
ruhe mener, at det er sandsynligt, at det var maleren Julius exners 
billede ”besøg hos bedstefar”, hvor man kan se hylden på væggen 
hos en af amagerbønderne. 
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Noget at gå til i januar og februar

Der er en stor glæde og 
tilfredsstillelse i at spise 
kød fra dyr man selv har 
passet, og som man ved har 
haft et godt liv. 

Derfor dannede tidligere og nu-
værende kolleger på Naturcenter 
Amager deres eget Fåregræsser-
laug. Fårene, der går ved Natur-
centeret, er nu ikke kun mad, de 
arbejder også som naturplejere. 
Ved at spise de små selvsåede 
træer og buske sikrer fårene, 
sammen med både køer, heste og 
hjorte, at Vestamager bevares, 
som en stor åben strandeng med 
det enestående udsyn og højt til 
loftet. 

Fårene har lige sagt farvel til 
to væddere. Lille Sven, som er 
en helt ung, lille, grå gotlænder-
vædder og den hvide Pluto, der 
har betydelig flere år og rigtig 

mange flere kilo på bagen. For-
målet med væddernes besøg var 
selvfølgelig at sørge for, at vi i 
april kan få lam - og hvis alt går, 
som det plejer, vil fælleden blive 
befolket med ca. 70 små super-
charmerende sorte, hvide eller 
grå uldtotter! 

Op til jul var 2013-årets lam 
vokset så meget, at det var tid til 
at slagte. Vi slagtede selv både 
lam og får. Det kan være lidt 
barsk for alle sanser at slagte 
så mange dyr, men vi ved, at en 
rolig hjemmeslagtning er langt 
mindre stressende for dyrene, 
end at de skal ud på en lang 
transport og slagtes i fremmede 
omgivelser. 

Skindene saltede vi ned og 
sender senere til et garveri i 
Sverige. Når de kommer tilbage 
næste forår er de som forvand-
lede: rene, bløde og med  blanke 
uldhår. De skind, vi ikke selv 

køber, bliver solgt til almindelige 
besøgende på Naturcentret. 

Slagtekroppene hang og mod-
nede en uges tid, før vi parterede 
dem  og de røg hjem i fryseren 
eller direkte i stegegryden. Da 
dyrene er hjemmeslagtede, må 
de iflg. den veterinære lovgivning 
ikke videresælges eller bortgi-

ves, men må alene konsumeres 
i ejernes hjem. Og det er laugs-
medlemmerne såmænd ikke så 
kede af! 

En ulden historie fra Naturpark Amager

Alle er meget velkomne til året rundt at opholde sig i 
fårefoldene.  Der er dog tre vigtige hensyn at tage:
- du må ikke tage din hund med ind i fårefolden - heller ikke selvom den er i snor 
(fårene bliver stressede og vi har haft tilfælde, hvor hunde har skambidt får og 
lam)
- hold dig minimum seks meter væk fra får, der er ved at føde eller har nyfødte lam
- du må ikke løbe efter fårene (fårene skal komme til dig - de af dem, der har lyst) 
Og så kan fårene i det hele taget godt lide, at der er nogenlunde ro i folden! 

Fårene i folden ved Naturcentret lader sig gerne klappe - sommetider. Udfordringen 
er at aflæse, hvornår de har lyst og hvornår de ikke har. Foto: Tue Blichfeldt

Efter endt naturpleje og et godt liv en-
der får og visse lam fra Fåregræsserlau-
get i slagterhuset. Foto: Tue Blichfeldt
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Noget at gå til i januar og februar

Jorden rundt i løb
Mød verdensløberen Jesper Kenn Olsen
Er du motionsløber og går du og overvejer 
at deltage i et af de mange motionsløb, der 

afvikles i løbet 
af året? Måske 
drømmer du 
om en gang at 
gennemføre et 
hel- eller halv-
maraton. Nu har 
du chancen for at 
møde en mand, 
der virkelig har 
løbet meeeget 
langt.  

Som det første menneske har Jesper Kenn 
Olsen løbet rundt om Jorden to gange.Første 
gang i 2004-2005 fra øst til vest – et løb på 
26.000 km og i 2008-2012 løb han 37.000 
km fra nord til syd gennem Jordens barskeste 
egne - det længste dokumenterede løb i ver-
den. Jesper Kenn Olsen har skrevet bøgerne 
Jorden Rundt i Løb (2006) og Kunsten at ville 
(2013). Med udgangspunkt i sine oplevelser 
og bøgerne fortæller han, hvordan man kan 
overvinde de barrierer og selvbegrænsninger, 
der findes i enhver. Hvordan når man fra ”jeg 
ville ønske jeg kunne” til ”jeg er på vej til mit 
mål”?

Mød Jesper Kenn Olsen og hør hvordan han 
overvandt de mentale og fysiske udfordringer 
på sine fantastiske løb rundt om jorden. 
Tirsdag 28. januar kl. 19 på Tårnby Hovedbibliotek,  
Billetpris 30 kr.

Akvarelcafé på 
biblioteket –
- har du lyst til at male sam-
men med andre?
Akvarelmaling er en 
dejlig hobby. Måske 
maler du allerede el-

ler har lyst til at prøve i selskab med andre. I 
akvarelcaféen er du velkommen, uanset om 
du er nybegynder eller godt i gang. Her er 
plads til alle og mulighed for gensidig inspira-
tion og erfaringsudveksling. 

Medbring selv materialer, så finder vi bib-
liotekets bøger om akvarelmaling, hvor I kan 
hente/få tips og tricks. Biblioteket sørger for 
kaffe og te. 
Akvarelcaféen holdes på Tårnby Hovedbibliotek   
• Onsdag 29. januar
• Onsdag 26. februar
• Onsdag 26. marts
• Onsdag 23. april
Alle dage kl. 10 – 13.
Gratis billetter. 

Magtspillet i Danmark
Foredrag ved Hans Engell
Hvem bestemmer? Er 
det politikerne, medi-
erne, spindoktorerne, 
embedsmændene, 
EU, organisationerne 
eller måske endda 
vælgerne? Magten flyt-
ter sig hele tiden, og 
det kan være svært 
at gennemskue, hvem 
der egentlig bestemmer. I dag er der flere 
og helt andre aktører, der har indflydelse på 
den politiske dagsorden end for 10 år siden. 
I mere end 30 år var Hans Engell en del af 
Christiansborg som toppolitiker, minister og 
journalist. I dag er han en af landets mest 
anerkendte politiske kommentatorer. Kom og 
oplev, når han kortlægger magtspillet bag fa-
caden og tager temperaturen på folkestyrets 
tilstand i Danmark.
Tirsdag 4. februar kl. 19.30 på Tårnby Hovedbibliotek
Arrangementet holdes af AOF Amager i samarbejde 
med Tårnby Kommunebiblioteker.
Billetpris: 60 kr. 

Rollespil - Hvad er det og hvad 
kan det bruges til?
Foredrag ved Lars Rex Mundi
Rollespil er en form 
for teater uden fa-
ste replikker. Enten 
”live”, dvs. ud-
klædt, eller ”rundt 
om bordet”, som er 
aftenens ramme. 

I denne sociale 
hobby mødes man på tværs af alder, race el-
ler andet, og hvor det at have det sjovt er i 
højsædet. Rex Mundi giver et overblik over 
mulighederne, hvorefter der vil være lejlighed 
til at spille, og dermed opleve det sociale 
aspekt af hobbyen. 
Onsdag 5. februar 2014 kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek,  
Arrangementet holdes af Lars Rex Mundi i samarbejde 
med Tårnby Kommunebiblioteker.
Gratis billetter.

Spilarrangement for 9-13 årige
FIFA Turnering
Styrer du på grønsværen – eller forærer du 
målene væk?

Vær med i den store FIFA14 turnering på 
Playstation 3 og afprøv dit talent.

De indledende runder finder sted på Tårn-
by Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek 
torsdag den 23. januar. 

De skarpeste målskytter fra hvert bibliotek 
mødes til finalerunden torsdag den 30. januar 
på Hovedbiblioteket.

Der er fede præmier på spil.
Indledende runde:
Torsdag 23. januar kl. 15 - 17
Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10 og  
Vestamager Bibliotek, Ugandavej 111
Finale: Torsdag 30. januar kl. 15 - 17
Tårnby Hovedbibliotek
Gratis billetter. 

Tårnby KommunebibliotekerTårnby Kommunebiblioteker     taarnbybib.dk

Arrangementer  
Forår 2014

Ny spændende sæson
Bibliotekerne er klar med en ny spændende 
sæson med arrangementer og kurser. Der er 
udkommet et program for både voksne og 
for børn. Hent det på taarnbybib.dk eller på 
bibliotekerne.

Udlevering og salg af billetter til hele for-
årssæsonen kan hentes/købes på de respekti-
ve biblioteker. Se betingelserne i faktaboksen 
her på siden.
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Noget at gå til i januar og februar
Syng dig glad
Så synger vi igen med  Marianne Kragh
Bliver du også i godt humør af at synge, og 
kan du lide at synge sammen med andre? Så 
kom til sangeftermiddag på biblioteket. 

Vi mødes den sidste mandag i måneden og 
synger lyset 
og glæden 
frem med 
korleder 
og musik-
pædagog 
Marianne 
Kragh ved 
klaveret. 

På pro-
grammet er 
årstidens 
højskolesan-
ge, revyvi-
ser, minder 
fra den dan-
ske sangskat og sangønsker fra deltagerne. 

Biblioteket serverer kaffe og te til sangen. 
Tilbuddet gælder alle uanset alder og forud-
sætninger. 
Mandag 27. januar kl. 16 på Tårnby Hovedbibliotek
Billetpris 30 kr. 

Fire onsdage med bøger på 
Vestamager Bibliotek
Vestamager Bibliotek inviterer til fire ”Onsda-
ge med bøger” i foråret 2014. Vi håber med 
disse fire arrangementer at inspirere vores 
romanlæsere og skabe et forum for samvær 
og snak om bøger og læseoplevelser.

Onsdag 29. januar lægger vi ud med en 
orientering om 
sæsonens nye 
bøger. Jeppe 
Høgh Ander-
sen fra forla-
get Lindhardt 
og Ringhof 
A/S sørger for 
at vi kommer 
på forkant 
med bogmar-
kedet når han 
fortæller om 
næste sæsons 
nye tendenser 
og udgivelser.

Onsdag 26. februar vil meteorolog Jesper 
Theilgaard fortælle om hvad han læser og 
hvad læsning betyder for ham.

Onsdag 19. marts holder vi litteraturcafé 
Onsdag 7. maj inviterer vi til en fælles snak 

om Lone Aburas’ nye bog Politisk roman.
Vestamager Bibliotek serverer kaffe og te. Alle fire ons-
dage starter arrangementerne kl. 17. Billetpris: 30 kr.

Romantiske mesterværker
Klassisk lytteklub - Tre musikforedrag ved Palle And-
kjær Olsen
I en ny og spændende foredragsrække fortæl-
ler Palle Andkjær Olsen, cand.mag. i musik, 
om tre romantiske mesterværker. 

Richard Wagner, Johannes Brahms og Ri-
chard Strauss er alle rundet af romantikken, 
men de er så forskellige, som næsten tænkes 
kan. Forskellene træder yderligere frem, da 
de værker, som vi i disse musikforedrag skal 
beskæftige os med, tilhører tre forskellige 
genrer: opera, korværk og symfonisk digt. 

Emnet for første foredrag er Richard Wag-
ners: Den flyvende hollænder.

Den flyvende hollænder (1843) - som op-
føres i operaen i januar og februar 2014 - er 
Wagners første betydningsfulde opera.

Han skaber her et drama som både rum-
mer folkelige elementer og det store drama-
tiske udtræk i skildringen af det oprørte hav 
og de to hovedpersoner, hollænderen der er 
dømt til evigt at sejle på havene og skipper-
datteren Senta, der bliver hans forløser.   
Torsdag 30. januar kl. 15.

De to følgende musikforedrag holdes
Torsdag 13. marts kl. 15.00: Richard Strauss: Also 
sprach Zarathustra.
Torsdag 3. april, kl. 15.00: Brahms: Ein deutsches 
Requiem.
Alle tre foredrag holdes på Tårnby Hovedbibliotek, Ka-
millevej 10. Billetpris 30 kr.

Forfatteraften med Lone Aburas  
Er politisk engagement blevet kikset? Det 
spørgsmål stiller forfatteren Lone Aburas i sin 
tredje og an-
melderroste bog 
Politisk roman 
(2013), der er 
et opråb til den 
privilegerede 
middelklasse på 
venstrefløjen, 
som hun selv er 
vokset op i.  

  I bogen mø-
der vi hovedper-
sonen Rebecca 
og hendes mand Robert og deres sammen-
bragte børn. Alting går temmelig dårligt, Re-
becca er træt af Robert, børnene hader hin-
anden, og det bliver kun værre, da Robert til 
Rebeccas store fortrydelse beslutter at skjule 
en illegal flygtning på deres arbejdsværelse. 

Hør Lone Aburas læse op af romanen og 
fortælle om den og sit forfatterskab i samtale 
med bibliotekar Per Reinholdt Nielsen.
Mandag  3. februar kl. 19, Tårnby Hovedbibliotek.  
Billetpris 30 kr. 

En af os 
- væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom
Stadig flere danskere rammes af psykiske 
lidelser som angst og depression. Måske lever 
du selv med en psykisk lidelse eller kender 
en, der 
gør. EN 
AF OS 
er en 
lands-
dæk-
kende 
kam-
pagne, 
der ønsker at skabe et mere nuanceret bil-
lede af, hvad det vil sige at have en psykisk 
sygdom. 

I kaffesalonen kan du møde et antal EN AF 
OS-ambassadører, der har personlige erfarin-
ger med psykisk sygdom og gerne deler ud 
af dem og svarer på spørgsmål over en kop 
kaffe.
Kaffesalon. 
Onsdag  5. februar, Tårnby Hovedbibliotek 
Onsdag  26. februar, Vestamager Bibliotek. Begge 
dage kl. 15 - 18.
Fri adgang – uden billetter.

Bibliotekernes  
åbningstider:
Hovedbiblioteket 
Mandag - torsdag: Kl. 9 – 20
Fredag Kl. 9 – 17
Lørdag Kl. 9 – 15
Søndag Kl. 9 – 15
Vestamager bibliotek 
Mandag - torsdag: Kl. 10 – 19
Fredag Kl. 10 – 17
Lørdag Kl. 10 – 14
Søndag lukket
Billetter og info
Billetter til alle bibliotekernes arrangementer i for-
året 2014 er udbudt siden 8. januar.
Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer 
gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angivet ved 
arrangementet.
De kan bestilles på bibliotekernes telefon. Det koster 
fem kroner i gebyr.

Hovedbiblioteket, Kamillevej, 
3246 0520
Filial Vestamager, Ugandavej,  
3253 5499
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Noget at gå til i januar og februar

Udstillingscentret Plyssen åbner sin 
18. sæson lørdag 18. januar 

Udstillingscentret Plyssen åbner den 18. 
sæson lørdag 18. januar klokken 13 med en 
række nye udstillinger og musik.

Åbningen gøres festlig med nytårskoncert 
af Bordinghus Spillemændene.

Britta Margrethe Haarløv, Bent Rasmussen, 
Ib Christensen og Margot Storm udstille ma-
lerier i såvel olie som akryl og akvarel.

Britta Margrethe Haarløv er kendt for sine 
specielle malerier med afsæt i figuren firkant. 
Hun fremviser udvalgte malerier i enten olie 
og akryl i hendes abstrakte stil.

Bent Rasmussen har malet i flere år og vil 

nu vise sine arbejder foruden nogle kolla-
ger, tegninger m.v.

Ib Christensen og Margot Storm fra 
Tårnbymalerne vil vise et udsnit af deres 
malerier i akryl og akvarel.

Tårnby Lokalhistoriske samling udstiller 
fotos fra Tårnby Villaby.

Leif Rasmussen fremviser noget af sin 
samling af modeller i karton af kendte 
bygninger fra såvel ud- som indlandet. 
Sidste nyt er en model af Peterskirken i 
Rom.

Bevaringsforeningen i Tårnby viser i 
fotos af Vellykkelige tilbygninger i Tårnby 
Komme.

Eva Jespersen udstiller noget af sin samling 
af receptkuverter og Oyna Watters kort og 
æsker.

Nytårsåbning af Plyssen

Bordinghus Spillemændene giver koncert ved åbningen af den ny sæson på Udstil-
lingscenter Plyssen lørdag 18. januar kl. 13.00. Arkivfoto.

Ib Christensen.

10. klasse - introaften 
mandag 20. januar
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Lokalafdelingens kontor: 
Kastrupvej 324 

• Tlf. 3252 0516 • 
Kontortid: tirsdag til torsdag 

kl. 10 - 12
”Besøgstjenesten og kontakt til 

bisidder tirsdag fra 12.00 til 14.00”

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk
 aeldresagen.taarnby@mail.dk

Velkommen til et nyt år
Det er tid til at se lidt tilbage og meget 
fremad. I Ældre Sagen kan vi ikke 
mindes, at vi har haft så mange gode 
aktiviteter i gang på et år.
Som formand kan jeg kun sige tusind 
tak til de mange ældre, der bakker op 
om vore arrangementer og tak til alle 
vore frivillige aktivitetsledere, der har 
styr på vore mange aktiviteter. Tak til vor 
engagerede bestyrelse.
Også stor tak til kommunen for at bakke 
os op med lokaliteter og ressourcer, når 
vi har behov for dette.
Men kære nyvalgte politikere. Nu har 
I fire år til at gøre det endnu bedre. 
I Ældre Sagen har vi fokus på jeres 
indsats i kommunens hjemmehjælp, 
ældreservice, genoptræning, 
handicaphjælp og boliger til demente. 
Det er de svage ældre, der har vort 
fokus.

I Ældre Sagen vil vi gøre det endnu 
bedre i det nye år.

Godt nytår til alle i Tårnby.

årets julefest 
... se side 11

Cykel hjul
Cykelmotionister (herover i 
sommerudrustning) har holdt afslutning 
på sæsonen i Kulturzonen og der var 
60 deltagere. Ernst Jensen kan berette 
om en rigtig god dag, Bordinghus 
spillemænd i hopla, glade cyklister og 
god stemning.
Cykelholdet starter den ny sæson 

første mandag i april det sædvanlige 
mødested: Den røde port ved p-pladsen 
på Finderupvej.

        
kreatiV motion
Har du tænkt meget over at få vægten 
et par kilo ned?
Super. Så er kreativ motion lige noget 
for dig. Det er en god måde at få rørt 
kroppen på. Kom, prøv det, og tænk 
også på, at god motion altid er sundt.
Vort kreative motionshold er i 
Vandtårnet onsdage kl. 10. 
Kontakt Lis på 6074 1043 eller 
tilmelding til kontoret.

nyt it kursus om ipad
Ipad kursus for begyndere 
forventes startet i februar med fire 
undervisningsdage. Bemærk venligst at 
det første kursus alene er for ejere af en 
Ipad (altså et Apple produkt) og holdet 
er begrænset til seks personer. 
Postkassen hver onsdag fra kl. 10-
12. Prisen er kr. 50,- for hele kurset. 
Tilmelding til kontoret, men se nærmere 
om start på vores hjemmeside.

Besøg kopenhagen fur
Har du lyst til at besøge verdens største 
pelsauktionshus? Ældre Sagen giver dig 
denne mulighed med rundvisning og et 
let traktement. 
Søndag 26. januar kl. 12 
Mødested: Langagervej 60 i Glostrup 
Deltagerprisen er kr. 20 
Tilmelding til kontoret inden 16. januar.

undgå triCktyVerier
Kunne du tænke dig, at få mere viden 
om, hvordan du snyder tricktyven? 
Kriminalassistent Niels Larsen kommer 
til Postkassen for at holde foredrag om, 
hvordan du kan undgå tricktyverier.
Deltagerprisen er kr. 20 
Tirsdag 21. januar kl. 15. 
Tilmelding til kontoret inden 16. januar.

foredrag om faldulykker
Kommunens koordinator Charlotte 
Wærling vil fortælle os om, hvordan vi 
undgår fald i hjemmet og på gaderne. 
Postkassen torsdag 27. februar kl. 15.00. 
Prisen er kr. 20,- inkl. kaffe og kage. 
Tilmelding til kontoret.

Vandladning og 
seksualitet 
Astella Pharma og Tårnby Apotek 
afholder et informationsmøde om de 
problemer, der specielt rammer den 

ældre del af befolkningen.
Mødet er gratis og foregår i 
Sundhedscentret, Kamillevej, onsdag 
29. januar kl. 19- 21
Tilmelding til Tårnby Apotek på 3250 
0617 eller e-mail: taarnby@apotek.dk 
Skriv borgermøde tilmelding.

flere aktiViteter på  
www.aeldresagen.dk/
taarnBy

Vore faste aktiViteter
Badminton Vestamagerhallen  
Onsdag og fredag kl. 8-12
Bowling i bowlingcenter Englandsvej  
Onsdag kl. 10-14. Torsdag kl. 10-12 
Bridge 
Torsdag kl. 10.30 Skøjtehallen 
Fredag kl. 13 Postkassen
Cykling på Vestamager 
Vinterpause
Kreativ Motion 
Onsdag kl. 10 Vandtårnet Løjtegårdsvej
Madlavning for mænd  
Torsdag kl. 17.00  
Korsvejens skolekøkken 
PC Undervisning  
Fredag kl. 9-11 Postkassen
Petanque på Vestamager 
Torsdag kl. 10 Vestamagerhallen
Pilates i Vandtårnet Løjtegårdsvej 
Torsdag kl. 10 
Roning på Øresund  
Onsdag kl. 10
Svømning i Kastrup Svømmehal 
Tirsdag kl. 14.30-16.30  
Torsdag kl. 14.30–15.30
Søndagscafé i Postkassen  
Sidste søndag hver måned kl.14-16 
Tirsdagsklub Skøjtehallen  
Tirsdag kl. 10-14 
Vandreture med start fra Den røde 
port ved Ugandavej  
Onsdag kl. 10 Speedholdet 
Fredag kl. 10 Hyggeholdet

TåRnBy LoKaLafDELing
JanUaR 2014
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Gudstjenester
Januar    
    
Onsdag 1. kl. 14.00 Nytårsdag Matt. 6,5-13 Aaboe
Søndag 5. kl. 10.00 Helligtrekongers søndag Matt. 2,1-12 Herbst
Søndag 12. kl. 10.00 1. s. e. h. 3 k. Mark. 10,13-16 Aaboe 
Søndag 19. kl. 10.00      2. s. e. h. 3 k. Joh. 4,5-26  Herbst
Søndag 26. kl. 10.00 3. s. e. h. 3 k. Luk. 17,5-10 Aaboe
 

Februar    

Søndag 2. kl. 10.00 4. s. e. h. 3 k. Matt.. 14,22-33 Herbst
Søndag 9. kl. 10.00 Sidste s. e. h. 3 k. Joh. 12,23-33 Aaboe

Aktiviteter - Januar

Inspirerende koncert... 
...med humørfyldt og tankevækkende 
trio

Sune Anderberg, Jonas Di Hu og Mayu 
Herbst udgør tilsammen en spilleglad 

trio. De spiller et bredt spektrum af 
musik fra klassiske kompositioner til 
dansevenlige popnumre og familiær 
filmmusik. Instrumenterne er klaver, 
fløjte og obo. Måske disker de op med 
en overraskelse eller to undervejs, når 
de besøger Korsvejskirken. Vel mødt til 
en inspirerende eftermiddag.
Tirsdag 7. kl. 14.30

Andagt i kirken 
v. Aaboe  
Her i det nye år tilbyder vi som noget 
nyt en formiddagsandagt ved pastor 
Aaboe. Andagten, der ligger på den 
anden tirsdag i måneden, vil i sit 
udgangspunkt have en meditativ 
karakter, med et stort musisk indhold. 
Alle er velkomne, og efter andagten vil 
vi i fællesskab nyde en kop kaffe og en 
ostemad.
Tirsdag 14. kl. 10.00

Menighedsrådsmøde
Tirsdag 14. kl. 19.00
 

Fra muslim til kristen
Sogneaften v. Mogens S. Mogensen

I et flerreligiøst samfund som det 
danske sker det, at mennesker skifter 
religion. Kristne bliver muslimer, 
buddhister eller hinduer, og muslimer, 

Forventningens Glæde      
’Forventningens glæde er den største’. 
Sådan lyder ordsproget. Om det nu 
også er helt sandt, er jeg ikke helt 
så sikker på. Vel glæder en vordende 
mor sig til fødslen. Men glæden ved at 
løfte den nyfødte op til brystet er vel 
større end at bære rundt på den lille 
i maven! Men selvom forventningens 
glæde ikke er den største, så er 
den stor. Det gælder også os her i 
Korsvejskirken. Med glæde ser vi 
frem til året, der nu venter. Med 
glæde ser vi frem til at møde jer 
ved mange forskellige lejligheder. 
Jeg vil endda gå så vidt som til at 

sige, at vi også glæder os til de mere 
sørgmodige stunder. For få ting er 
så meningsfulde som at dele svære 
stunder sammen. Når man deler svære 
stunder, udløser det en glæde midt i 
sorgen. På denne måde bliver glæden 
allestedsnærværende. Det er lige 
præcist erfaringen af denne glæde, 
der har været kirkens varemærke 
fra dens fødsel til i dag. I en tid, 
hvor mange ser sorg og modgang som 
fjender, man skal flygte fra, siger 
kirken, at der er en anden vej. Den 
går ikke uden om sorg og modgang, 
men gennem dem. Det er muligt, 

når vi inspireres og vejledes af den 
kærlighed, der er kilden til vort liv og 
konstant skænker os en ny begyndelse. 
Vel mødt og på glædeligt gensyn!
                                                                                                                                            

Martin Herbst

Studiekreds om De 7 
Dødssynder   
v. Herbst

Torsdag 9. kl. 
19.30: 7 Døds-
synder og 7 Livsdyder Før og Nu
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Kontakt  

Sognepræst Martin Herbst kbf. 
Zinniavej 24 • 5141 5445/ 
3250 6124 • mthe@km.dk
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11. 
Torsdag kl. 17-18. 
Mandag er fridag.

Sognepræst Julie Aaboe
Cypres alle 3 • 5141 5429 
jua@km.dk 
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10-11.
Torsdag kl. 17-18. Fredag er fridag.

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

Kordegn Henning B. Nielsen
3251 7424 hbni@km.dk
Kontortid på kirkekontoret: Mandag-
fredag kl. 10-13.
Torsdag tillige kl. 13-18.

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

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

Menighedsrådsformand Tom Allan  
2235 3222. 

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.

Sorggruppe i Korsvejskirken        
Til dig som har mistet og bærer sorg

Korsvejskirkens sorggruppe er et fællesskab 
af kvinder og mænd, der deler erfaringer, 
styrke og håb efter tabet af en nær pårørende. 
Sorggruppen er et tilbud til den enkelte om 
et fællesskab, hvor man lærer at håndtere 
sorgen gennem udveksling af erfaringer, så 
svære tanker og følelser efter tabet af en nær 
pårørende kan komme på plads. 

Sorggruppen mødes i kirkens lokaler om 
fredagen 14.00-16.00 på følgende tidspunkter: 
10.1 og 24.1. Herefter fredage i lige uger. 

Nærmere oplysning:
Sygeplejerske Jan Øst-Jacobsen: 2627 6211/ jan@oest-jacobsen.dk
Jordemoder Susanne Sommer: 2844 0014/ susannestorgaard@hotmail.com
Sognepræst Julie Aaboe: 5141 5429/ jua@km.dk

buddhister og hinduer bliver kristne.
Hvorfor og hvordan sker omvendelser? 
Hvordan kan vi leve sammen i denne 
religiøse mangfoldighed?
Sogneaften med foredrag af Mogens 
S. Mogensen, PhD, ekstern lektor 
og konsulent, der har erfaringer 
fra religionsmøde både i Afrika og 
Danmark og har bl.a. Skrevet bogen 
”Når danskere skifter tro”
Torsdag 23. kl. 19.30

Aktiviteter - Februar

Kirken – et helligt rum 
Korsvejstræf v. Kaj Bollmann  
Diskussionen om kirkelukninger vækker 
stærke følelser. En kirke er ikke et 
hvilket som helst rum. I luthersk 
tradition er kirkerummet ikke helligt 
i sig selv. Det er ”ordet, som helliger 
huset”. Luther gik så vidt som til at 
sige, at hvis ordet ikke forkyndes i 
kirken, kan den lige så godt bruges til 
svinestald! Men ét er teologi, noget 
andet folkelig opfattelse. Kaj Bollmann 
fortæller i foredraget om forskellige 
opfattelser af kirkerummet og dets 
hellighed og hvordan de spiller, når 
det gælder spørgsmålet om at lukke 
kirker. Kaj Bollmann er sognepræst i 

Jyllinge og tidligere generalsekretær 
i Kirkefondet. Han er (med-)forfatter 
til en række bøger og artikler om 
kirkelige emner, bl.a. debatbogen 
”Kirke til tiden”. 
Tirsdag 4. kl. 14.30 

Andagt i kirken 
v. Aaboe 
Tirsdag 11. kl. 10.00

Konfirmand-event 2014 i 
Vor Frelsers Kirke!
Obligatorisk for alle konfirmander!
Onsdag 29. kl.16.30-21.00!
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TÅRNBY SOGNS

Gudstjenester

Januar
Søndag 19. 2.s.e.H.3K.   10.00 Nielsen
Torsdag 16. Konfirmandgudstjeneste   19.30 Hansen
Torsdag 23. Konfirmandgudstjeneste   19.30 Hansen
Lørdag 25. Dåbsgudstjeneste   12.00 Woller
Søndag 26. 3.s.e.H.3 K.   10.00 Woller

Februar
Søndag 2. 4.s.e.H.3 K.   10.00 Hansen
Onsdag 5. De ældres eftermiddag   13.45 Woller
Søndag 9. Sidste s.e.H.3 K. (kaffe)   10.00 Nielsen 

Babushka dør aldrig

Babushka dør aldrig, sådan sagde sognepræst 
ved Getsemane kirke, Lissy Christensen 
engang hun blev spurgt om det ikke 
foruroligede hende, at der kom så mange 
ældre i kirken. Og dermed mente hun 
selvfølgelig, at det gjorde det ikke, for der 
ville altid komme nye generationer af ældre. 

Det er selvfølgelig også rigtigt, men 
måske tog hun alligevel fejl. I hvert fald er 
Getsemane en af de lukningstruede kirker i 
København. 

For noget har ændret sig! 

Selvfølgelig er der stadig babushkaer, men 
de kommer ikke så meget i kirken mere, de 
tilhører nemlig en generation, der gjorde 
oprør mod alt det bestående, deriblandt også 
kirken. 

Nogle genopdagede kirken, måske på en trist 
måde, fordi de mistede et menneske, de holdt 
af, og på den måde opdagede, hvor meget 
kirken kan hjælpe i den situation. 

Alligevel må vi nok se i øjnene, at den 
kommende generation af babushkaer ikke 
har det samme naturlige forhold til kirken, 
som tidligere tiders havde. 

Det er selvfølgelig trist, men der er lys for 
enden af tunnelsen. 

For i dag kan vi i kirken lave stort set alt for 
børn og unge, og der kommer rigtig mange 
mennesker, næsten flere end vi kan rumme. 
Se bare på det nye fænomen babysalmesang, 
der har stor succes også i kirker, der 
traditionelt ikke har den store menighed. 

Hos os kan vi samle rigtig mange både til 
arrangementer som babysalmesang og til 
gudstjenester, bare det er for børn, så det 
lover jo rigtig godt for fremtiden. 

Med ønsket om at se alle, børn, unge og 
gamle i kirken i 2014 ønsker jeg alle et godt 
nytår.         
                                                                                                           

Ida Nielsen  

NETVÆRKSGRUPPEN
Netværksgruppen er en gruppe, der fortrinsvis består af enker og 
enkemænd. Gruppen mødes efter aftengudstjenesten som regel den 
2. torsdag i måneden og desuden til særlige arrangementer. Vil du 
vide mere om gruppen, kan du kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.                                      
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KIRKEBLAD

ADRESSER • TELEFONNUMRE
Sognepræst (kbf) Andreas Woller 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.: 3250 0114, fax: 3250 7714 
e-mail: awo@km.dk Træffes mandag, onsdag, fredag kl. 11-12, 
torsdag kl. 18-19 samt efter aftale.
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 Karsten Møller Hansen
Falhøj 24, 2770 Kastrup Tlf.: 3251 0175 (kontor)  
Tlf.: 2254 4467 (mobil), e-mail: augustdemian@yahoo.dk 
Træffes som regel på kontoret tirsdag og fredag kl. 10-11  
samt torsdag kl. 17-18
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 
Connie Boldreel Carlsen, Vinkelhuse 37, 3. th. 2770 Kastrup  
Tlf.: 3252 0603 (kontor) 3251 0733. 
Kirketjener
Jens Peter Kondrup Jepsen, Englandsvej 330, tlf: 32510136
Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729

De ældres eftermiddag
Onsdag 5. februar kl. 14.30
Sognepræst Jakob Rönnow holder foredrag over emnet: Vorherres 
kludetæppe!
Kl. 13.45 liturgisk altergangsgudstjeneste ved pastor Woller.
Møderne finder sted i konfirmandstuerne, Englandsvej 330,
Kaffe/te med hjemmebagt kage. Deltagelse er gratis.
Alle interesserede er velkomne!

Plejehjemsgudstjenester  
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, Løjtegårdsvej
Torsdag 16. januar kl. 10.30 ved pastor Woller
Torsdag 27. februar kl. 10.30 ved pastor Woller 
Gudstjeneste på Irlandsvej 
Torsdag 17. januar kl. 10.30 ved Ida Nielsen. Inden gudstjenesten 
synger vi sammen med Aktiviteten fra klokken 
10. 

For børn og unge
Babysang...
...er et tilbud til forældre på barsel. Vi mødes 
seks torsdage kl. 10.00 eller 11.00 i Tårnby kirke 
og synger børnesange- og salmer med fagter og rytmik. Næste hold 
starter til februar. Tilmelding til Ida Nielsen på idni@km.dk, eller 
3250 4186. Det er gratis at deltage i Babysang.

Musikalsk legestue
Som noget nyt vil vi forsøge at mødes ca. hver anden måned med 
tidligere deltagere i babysang. Vi genopfrisker de gamle sange og lærer 
nye med dans og fagter. Første gang mandag 20. januar kl. 17.30. Har 
du forslag til sange m.m. kan du kontakte Ida Nielsen.

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”, Gemmas Allé 100.
Kredsleder: Allan Christensen: abc.cph@gmail.com. 
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen: hpp1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk  

Konfirmandgudstjenester
Jeg har været en del i kirke inden jeg blev præst. Jeg kunne godt lide 
det, men man kan ikke sige, jeg forstod, hvordan det hang sammen. 
Hvorfor skulle man synge og hvad handlede salmerne om? Hvad var 
det for en tekst, præsten læste op, og hvorfor læste han den og ikke 
en anden, og hvorfor skulle der midt i det hele prædikes, og så skulle 
man stå op og så skulle man sidde ned, det var nærmest gymnastik. 

Så en dag blev jeg præst og skulle selv stå for gudstjenesten og 
så forstod jeg langsomt, hvordan det hang sammen. Kommer man 
om på den anden side og skal man selv stå med tingene, forstår 
man dem ofte nemmere. Det er derfor, jeg altid sørger for at mine 
konfirmandhold selv skal stå for nogle gudstjenester helt uden min 
indgriben. 

I er alle velkomne til at se, hvordan de klarer det, og til jer 
forældre og familie, I skal komme - hvornår ser I ellers jeres barn på 
prædikestolen.

Løjtegårdsskolens B- klasse torsdag 16. jan. kl. 19.30
Løjtegårdsskolens A-klasse torsdag 23. jan. kl. 19.30
Løjtegårdsskolens C-klasse torsdag 20. feb. kl. 19.30
Hold D torsdag 27. marts kl. 19.30

Karsten

Kirkebil
Kirkegængere som 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 for 
eksempel at benytte kirkebilen en søndag, skal man således bestille 
den senest fredag kl. 12.
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

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 Skelgårdens kirke

Januar
Tors. 16.  
10.30 Plejehjemsgudstj. søes
Lør. 18.  
11.00 dåb-jubii! Gudstj.
Søn. 19.  
10.00 Højmesse Peter søes
Lør. 25.  
11.00 dåbs- og familiegudstje-
neste Poul bo sørensen
Søn. 26.  
10.00 Højmesse Mehlsen
11.30 Fællesbøn 
12.00 rytmisk gudstj. Peter 
Søes

Februar
Lør. 1.  
11.00 Konfirmand dåbs- og fa-
miliegudstj. søes og  Poulsen
Søn. 2.  

10.00 Højmesse Peter søes  
Tirs. 4.  
16.30 børnegudstjeneste søes

Gudstjenester ...

i Kastrup kirke

Januar
Søn. 19.
10.00 elizabeth laursen
Søn. 26.
10.00 susanne steensgaard

Februar
Søn. 2.
10.00 elizabeth laursen
Ons. 4.
19.00 susanne steensgaard

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én af 
kirkens præster

Kastrup Kirke

30 år i Mellemøsten...
...blandt muslimer og andet 
godtfolk

lis og leif Munksgaard var mis-
sionærer i libanon, bahrain, Ku-
wait og irak i mere end 25 år. 

leif Munksgaard, som nu er 
pastor emeritus, fortæller glimt 
fra tiden i det fremmede og 
trækker tråde op til nutidens 
danmark.

Torsdag 16. januar kl. 14 i 
Kastrup kirkecenter 

Skelgårdens kirke

Plejehjems 
gudstjeneste
v/ Peter Søes
Torsdag 16. Kl. 10.30 

Højskoledag...
...om Søren Kirkegaard.

Kom og hør 
om søren 
Kirkegaard 
på højsko-
l e a f t e n e n 
v/annelise 
H. Mehlsen. 
Vi får be-
søg af Joa-
kim Garff, 

teolog og forskningslektor ved 
søren Kirkegaard Forsknings-
centret. 

der er middag og kaffe for 
100 kr. pr. person. 

Tilmelding og betaling på kir-
kekontoret hos Kordegn/daglig 
leder Marlene søberg Kristian-
sen, maskr@km.dk eller 3253 
7744.
Torsdag 16. januar kl. 16.30 

Dåb-jubii! 
Gudstjeneste for alle på 4 og 5, 
der er døbt i skelgårdskirken, 
med deres forældre. Vi hører om 
Jesus der vandre på søen.

Fredag 18. januar kl. 11.00

A Ceremony of Carols
nytårskoncert i skelgårdskirken, 
hvor Kastrup kammerkor ac-
compagneret af harpenist Helen 
davies Mikkelborg blandt andet 
genopfører dette værk af benja-
min britten.
Søndag 19. januar kl. 16.00

Menighedsmøde 
v/sognepræst Peter buch
emne er ”Jesus som tjener” - Vi 
tager udgangspunkt i Matt. 20, 
24-28
Mandag 20. januar kl. 19.30 

Sangcafé
Har du lyst til og få rørt stemme-
båndet. alle er velkomne.
Tirsdag 21. januar kl.14.00  

Dukketeater Svantevit  
skole- kirketjenesten 
Torsdag 23. januar kl. 8.30 

Salmemaraton 
v/annelise H. Mehlsen
Torsdag 23. januar kl. 19.00 

Menighedsmøde 
v/sognepræst ellen Gylling
Mandag 3. februar kl. 19.30 

Børnegudstjeneste 
v/Peter søes
Tirsdag 4. februar kl. 16.30 
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Senior- og pensionist kalender
OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen amager landevej 71. Hver torsdag kl. 10.
Foredrag. Tidligere sportsjournalist s.e.andersen, kendt fra tv fortæller 
om sit spændende liv. 16. jan.
Ferietid... Forstander fra Højskolen Østersøen giver forslag og ideer til 
ferien. 23. januar.
hvorfor falder vi ældre? Charlotte Værling, Tårnby Kommune fortæller 
og giver råd. 30. januar.

Kastrup-Tårnby Pensionistforening
Postkassen amager landevej 71. Arrangementer om onsdagen starter kl. 
12 og banko hver fredag starter kl 11.30
Alfred Kronborg spiller onsdag 15. januar.
Banko fredag 17. januar.
Fødselsdag og fælles spisning, 80 kr. interesserede kan udstille hjem-
mearbejde onsdag 22. januar.
Banko fredag 24. januar.
Foredrag onsdag 29. januar.
Banko fredag 31. januar.

Bordinghus
alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til arran-
gementerne i bordinghus. 
Åbent hus tirsdage og fredage kl. 14-17, samt søndag kl. 13-17.
pc-cafe. Tirsdag 21. januar kl. 10-12.
Udflugt med Tove, tilmelding, se opslag. Onsdag 29. januar.
Fællesfrokost med egen madpakke. Fredag 31. december kl. 13.
pc-cafe. Tirsdag 4. februar kl. 10-12.

Ældre sagen
se foreningens egen annonce side 23.

Klubben
Klubben for mennesker med demens og deres pårørende. Første torsdag 
i måneden klokken 15-17. sted: Foreningscentret Postkassen. 
amager landevej 71, 2770 Kastrup, lokale 1 & 2.
café eftermiddag med Bingospil torsdag 23. januar 2014.
café eftermiddag torsdag 6. februar 2014.

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i Tårnby
se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 7-11.
Solgården
husets 22 års fødselsdag: Kastrupløverne spiller blandede sømandsvi-
ser og de gode Irske folkesange. Fredag 10. jan. kl. 13.30-15.30
Sumbaholdet starter op efter juleferien. Onsdag 15. jan. kl. 14-15.
Bankospil i caféen Fredag 17. jan. kl. 13.30-15.30
Tur ud af huset (se husopslag) Torsdag 23. jan. kl. 11.15
café eftermiddag: erik rasmussen spiller til dans. Fredag 24. jan. kl. 
13.30-15.30
Smykkefremstilling i glas Tirs. 28. jan. og ons. 29. jan. kl. 10.30-15.00
caféeftermiddag: Underholdnings musik. Fredag 31. jan. kl. 13.30-15.30

Høreforeningen Tårnby Lokalafdeling
Postkassen amager landevej 71
Årsmøde Mandag 10. februar kl. 14-17

Seniorbo Amager
Postkassen amager landevej 71
Foredrag v/ Carsten elert: Glæder og problemer med ny teknologi Tors-
dag 30. januar kl. 19.

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

Så har redaktionen på Tårnby 
Bladet igen fungeret som 
julemænd og har udtrukket 
vinderne i årets meget svære 
julekonkurrence

Vi har fået både mail, telefon-
opringninger og besøg på grund 
af en meget svært genkende-
lig brik, hvor vi nok har været 
lige lovlig kreative med både at 

spejlvende brikken og anvende 
et logo, som ikke var i annoncen, 
men firmanavnet var på i annon-
ce og på brikken (U).

det var der heldigvis mange 
som havde fundet ud af (eller 
også havde det lusket svaret ud 
af os).

Vi lover at være knap så dril-
lende i 2014, men drille vil vi!

Vinderne er fundet
Vinderne blev:
Valborg Jensen, Kirsten andersen, annie Johansen, edel Jacobsen, 
lau nielsen, Kenneth nielsen, sanne Kuntz, Finn Holst, birthe Kylbo, 
anne-Grethe Kragerup, Pia spiermann, P. brun l, bimla bhardway, 
inge aakilde, Marianne beyer, Kirsten svensson, Michael rasmussen, 
Tove niemann, rené Gotfredsen, C. sørensen, nina Gyberg Christen-
sen, inge Jørgensen, stella larsen og annemarie Gjermandsen.

OK-Klubben Kastrup-Tårnby
OK-Klubben er mødestedet 
for pensionister og efterløns-
modtagere
OK betyder omsorgsklubber 
og foreningen, der er lands-
dækkende, blev stiftet efter 2. 
verdenskrig på Frederiksberg, 
hvor hovedhuset ligger.

Tårnbyafdelingen blev stif-
tet i 1977 og benytter alene 
frivillige hjælpere - værtinder. 
Disse værtinder lægger sig 
sammen med bestyrelsen hver 
uge i selen for at sammensætte 
et varieret og spændende pro-

gram og for at gøre sammen-
komsterne så hyggelige, som 
muligt.

Vi mødes hver torsdag klok-
ken 10 i Foreningshuset (Post-
kassen) på amager landevej 
71 til foredrag, underholdning 
og hygge.

Foreningen er upolitisk og 
alle er velkomne. 

årskontingentet er 125,- kr., 
men nye medlemmer er vel-
komne til at prøvekomme et 
par gange, før de melder sig 
ind.
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Det er blevet tradition i Dan-
mark, at fejre den islandske hest 
den sidste søndag i september. 
Således også på vestamager

Af Vibeke Wittrup 

Foto: Marianne Wiil

På island kalder man den lille 
seje hest for Gudernes hest og 
vejrguderne var i hvert fald helt 
med på at fejre dagen, da lokal-
klubben Teitur i samarbejde med 
Frederiksens isheste på Kalve-
bod Fælled havde inviteret til 
islandshestens dag.

Til daglig går der 22 islændere 
og 17 shetlandsponier hos Fre-
deriksens isheste. denne søndag 
mødte yderligere omkring 30 is-
lændere og deres ryttere  op fra 
de mange opstaldningssteder 
rundt om på amager.

Islændernes tølt
solen fik hestenes mange farver 
til at stråle om kap med efter-
årsfarverne på fælleden. Jane 
saxbøl leverede et fint speak om 
hestens historie og store alsidig-
hed, mens de fremmødte fik set 
hestene i de almindelig gangar-
ter, skridt, trav og galop, og der-
næst i den specielle gangart tølt, 
som især har gjort den islandske 
hest populær. den femte gang-
art, pas, kunne desværre ikke 
vises, da den kræver en lang lige 
bane og foregår i et vildt tempo.

For at demonstrere hestens 
alsidighed blev der også vist vol-
tigering af Frederiksens cirkus-
hold, kvadrilleridning til ballet-
musikken fra svanesøen og po-
nylege. endelig kunne de frem-
mødte børn få en træktur på de 
godmodige små shetlandsponier.

der er 25.000 islandske heste 
i danmark og heraf opholder 150 
sig på amager. de fleste af rytter-
ne bruger hestene til lange ture i 
Kongelunden, på stranden og på 
de mange ridestier på fælleden.

Har man ikke egen hest kan 

man komme på ture på fælleden 
med Frederiksens isheste lør-
dage og søndage og det kan man 
iøvrigt hele året. 

Frederiksens cirkushold viste selvfølgelig også, hvad de kunne. 

Gudeskønt vejr til gudernes heste 

Det var ikke bare de islandske heste, der var gjort fint i 
stand - også deres menneskevenner havde pyntet sig. 
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ELEvER FRA LØJTEGÅRDSSKOLEN i Kastrup har solgt lodsedler til den helt store 
guldmedalje. Ud over at støtte Børnehjælpsdagen og dermed hjælpe danske børn, 
ønskede eleverne også at støtte børn i verdens fattigste lande. 
- Derfor donerede de en del af overskuddet til Plan Danmarks skoleprojekt i Bondo, 
Kenya, fortæller Signe Rugholt Carlsen, informationsmedarbejder for Plan Danmark. 
Det blev til hele 7.500 kroner til at bygge latriner på skoler i Bondo. Manglen på 
sanitet får nemlig især piger til at forlade skolen. Et latrin kan dermed gøre en verden 
til forskel for en piges fremtid.  
Cecilie Sillassen og David Haunstrup Bendtsen fra skolens elevråd modtog et diplom 
fra Plan Danmark som tak for elevernes flotte bidrag. FOTO: Flemming Gernyx. 

Patientstøtte café
Kræftens Bekæmpelse - Tårnby lokal-
forening søger frivillige til opstart af 
patientstøtte café

Af Ole Holmboe Jakobsen

i forbindelse med Tårnby kommunes pla-
ner indenfor rehabilitering på kræftområ-
det vil Tårnby lokalforening under Kræf-
tens bekæmpelse gerne bidrage med en 
patientstøtte indsats.

Til dette formål vil Tårnby lokalforenin-
gen få brug for en række frivillige til drift 
af en café aktivitet med patientstøtte som 
tema, til gavn for kræftpatienter og pårø-
rende i Tårnby kommune.

Formålet med en sådan café er, at de 
frivillige optræder som værter og dermed 
skaber trygge og hyggelige rammer for 
deltagerne.

indholdsmæssigt drejer det sig om at 
yde omsorg og støtte til kræftpatienter, 
således at de kan mødes og danne net-
værk med ligesindede. Herudover er det 
tanken, at de frivillige kan bidrage til, at 
både kræftpatienter og pårørende får ny 
energi, mestrer deres livssituation og der-
ved bidrage til bedre livskvalitet i en svær 
periode.

alle interesserede, der kontakter for-
eningen,  vil blive kontaktet for en hurtig 
snak om begge parters forventninger og 
ressourcer. Hvis lokalforeningen føler, at 
tilslutningen er god, vil der herefter blive 
afholdt et frivilligmøde, for at alle kan 
lære hinanden at kende.

Interesserede kan
• Skrive til lokalforeningen på adressen 
frivillig.cancer2770@gmail.com
• Oprette en profil på Kræftens 
Bekæmpelses frivillig.dk, og her melde 
sig til gruppen Tårnby patientstøtte 
café op-start

Ole Holmboe Jakobsen,  er Formand for 
Kræftens Bekæmpelse, Tårnby Lokalforening

ÅRETS JULEFEST hOS æLDRE SAGEN: igen i år mødte mange festglade medlemmer op til 
vores julefest, som denne gang blev afholdt i festsalen på Tårnby skole. Præsten i Tårnby 
Kirke, Karsten Møller Hansen, var vor gæstetaler - og gæstetale, det var lige, hvad han 
kunne.  Pilehave Koret underholdt os med de dejligste julesange, så lidt efter lidt kom 
julestemningen ind over os, godt fulgt på vej af et lille orkester, som bestemt kunne få ju-
letonerne til at gjalde. efter den gode julemad og kaffe med hjemmebag tog vi hul på årets 
lotteri med utroligt mange flotte præmier. Også fra dette sted skal der lyde en stor tak til 
alle sponsorerne. alt i alt en rigtig hyggelig eftermiddag, som blev virkelig vellykket takket 
være de mange frivillige, som er så aktive. 

Håndbold-leder død
Flemming Jeppesen, nærmest berømt under 
navnet Jeppe er død 71 år gammel.

Jeppe var ikke bare formand i Tårnby 
Håndboldklub, han var Tårnby Håndboldklub 
og har været det i mange, mange år. der var 
ikke den opgave der var for stor eller lille til, 
at Jeppe klarde det - hvis ikke andre gjorde 
det.

Han engagerede sig ikke kun snævert lo-
kalt, men var også en skattet person i den 
københavnske håndboldverden blandt andet 
som formand for dansk Håndbolds arran-
gementudvalg og han modtog Københavns 
Håndbold Forbunds lederpokal.

Han fik Tårnby Kommunes idrætsleder-
pris og amager bladets idrætspris som årets 
idrætsleder i 1996.

Ved sin død var han også medlem af Ka-
strup Tårnby idrætssammenslutnings besty-
relse.

Jeppe bliver svær at ersgatte i Tårnby 
Håndboldklub, men han efterlader sig et godt 
fundament.                                                       tsp

Generalforsamling 1
Hundeforeningen af 1970/amager agility af-
holder generalforsamling tirsdag 11.marts kl. 
19 i Hovedbiblioteket.

Generalforsamling 2
amager Marineforening afholder general-
forsamling lørdag 22.februar kl. 11 i Marine-
stuen.

Generalforsamling 3
Marinestøtterne afholder generalforsamling 
mandag 10.marts kl.19 i Marinestuen.

Visevenner på Højskole
Tre af medlemmerne i Visens  Venner på ama-
gerland var på et vellykket kursus på ryslinge 
Højskole i august sidste år.  der var viseglade 
deltagere fra hele landet og kurset var så stor 
en succes, at det gentages 2.-8. august 2014.

Kurset er også for deltagere, som ikke er 
aktive medlemmer af en viseforening.
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AMAGERTEATRET
Færdig med fyrre?
En komedie 20. - 21. og 22. januar, kl. 19.30

Kun få billetter - mandag flest

Susanne og Torben 
har været gift i 
næsten sytten år og 
livet går sin skæve 
gang, indtil den dag 

Susanne indser, at der 
er mere i livet end 
tøjvask, tarteletter og 
tilbudsaviser – nu skal 

livet leves, inden det er 
for sent!

Men hvordan realiserer 
man sig selv, når man er omgivet af en teenagedatter som 
er uden for pædagogisk rækkevidde, en småsenil svigerfar 
som gemmer kokosmakroner i hjemmeskoene, en dameglad 
nabo i løbetid og ikke mindst… en snotforvirret ægtemand.                     
Comedieteatret

Resterende billetter en uge før i Kastrup Bio i kontortiden. 
Priser: 180,- og 210,- 

Kastrup Bios billetkontor er åbent dagligt fra kl. 16.30 
(lørdag-søndag dog fra kl. 13) til sidste film starter. 

Billletkontor 3250 5507

Amagerteatrets næste forestilling er: 

Den stundesløse
7. - 8. og 9. april, kl. 19.30
”Kender du typen? ” kunne vi sagtens spørge i dag, men 
faktisk er Holbergs komedie om den stundesløse Vielgeschrei 
skrevet i 1723.

Desværre fører Vielgeschreis evindelige gøren og laden til, at 
kvinderne i hans hushold får kærlighedslivet i klemme: Hans 
giftesyge husholderske Magdelone kan snart ikke pudre sig 
yngre, og hans datter Leonora må ikke få sin elskede, fordi 
Vielgeschrei hellere vil have hende gift med en bogholder. 

Folketeatret / Turné

Med blandt andet Henrik Koefoed, Cecilie Stenspil og Sofia Nolsøe

• www.amagerteatret.dk •

Poesi er in -
Liwervalls Univers. Læst og 

anmeldt af Søren Markvard

– hvem har ikke nu gennem 
flere måneder fulgt den unge 
digter yahya Hassans gøren og 
laden og måske oven i købet læst 
hans digte, og medierne har i den 
grad været oppe på mærkerne, 
at det ikke skulle undre mig, om 
adskillige pakker under jule-
træet har indeholdt lige netop 
en digtsamling med yahyas navn 

udenpå.

   Men vi 
kan nu også 
godt på ama-
ger – ganske 

vist er dagens forfatter trods sit 
fanfareagtige navn etnisk dan-
sker bosiddende i Kastrup, men 
han kan ligesom yahya ikke lade 
være med at udforske sproget og 
kaste sig ud i det poetiske uni-
vers.

det har ført til digtsamlingen 

liwervalls Univers, men også til 
en specialpris i en slogankon-
kurrence i januar 2012. Glenn 
liwervall fik ikke sin pris for sin 
indsats, sagde juryen, men for 
sine mange gode slogans, så det 
er ikke blot en digter, men også 
en all-round ordmager, vi omta-
ler her i dag.

 Glenn liwervall vil endvidere 
være kendt af mange borgere i 
Tårnby og omegn, idet han var 
Ugens læser i oktober 2013 på 
Tårnby Kommunebiblioteker og 
en månedstid efter i slutningen 
af november fortalte han – også 
på biblioteket – om sin baggrund 
for at skrive og hvor inspiratio-
nen til at udtrykke sig digterisk 
kommer fra. 

 Han siger selv, at han har en 
fascination for ord og især sam-
mensætningen af dem, og som 
sådan er han en passioneret 
producent af citater, digte, no-
veller og slogans. digtsamlingen 
liwervalls Univers er, siger han, 
”digtsamlingen til dagligdagen 
… så hvis sex, sorg, sjov, skrift-
lige spidsfindigheder og søgen 
efter sandheder serveret i form 
af stavelsesrim er noget for dig, 
så slå til”.

 Og hvad er det så han skri-
ver om? et par strofer fra digtet 
”Gammel” er ganske kendeteg-
nende: 

er jeg mon ved at blive gam-
mel?/skoene snøres siddende på 
skammel - robinson er skiftet ud 
med TV2Charlie/Transport sker 
via bus – glem alt om Harley … 
der er ikke så meget at gøre/når 
man først har ramt de 48 – Føler 
mig dog stadig ”fit for fight”/så 

måske jeg kun er gammel ”light”.
det er bestemt strofer fra 

dagligdagen, og på lignende vis 
strejfer Glenn liwervall bogen 
igennem rundt i helt almindelige 
menneskers univers, og mange, 
mange steder nikker man gen-
kendende til de situationer og 
hændelser, han beskriver. Han 
har øje for tilværelsens små fi-
nurligheder, og mon ikke vi hen 
ad vejen kan vente os flere digt-
samlinger ”til dagligdagen”, for 
som Glenn liwervall siger i digtet 
så længe der er puls: 

som bekendt lysten, der vær-
ket driver/Og glæden blomstrer, 
når jeg skriver … Har langt fra 
opbrugt min lyriske kvote/Fort-
sætter ufortrødent, så længe det 
gi’r pote.

Glenn Enrico Buhl Liwervall:  
Liwervalls UnIvers.  
Mellemgaard, 2013

Birketræer i Skelgårdskirken
hele januar og februar ud-
stiller charlotte holgaard, 
pia hagerup Godt og Gitte 
Aabech i Skelgårdskirken

der var fernisering i kirken 
tidligere på måneden. 
Udstillerne har gået til 
maling på aOF’s hold de 
sidste 1½ år. Malerierne 
er et bredt udvalg af moti-
ver og farver.

Lis Jannæs,Skelgårdskirkens 
kunstudvalg
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Aloe Vera Butik Amager
Er din hud klar til vintervejret? 

Bli’r den let tør og irriteret? 
Prøv vores Aloe Vera Propolis Creme.
Denne fantastiske creme er uden vand, hvilket gør den 
velegnet til tørre og sprukne hænder, ansigtet, hård hud 
på fødderne mv.
ELLER har du tænkt på solcreme/Lips til skiferien?
Ring eller klik ind på www.AloeVeraButikAmager.dk

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

Kontakt@AloeVeraButikAmager.dk

En bog om 20 år med farver
Tårnby Malerne har samlet 
deres 20-årige historie i et 
bogværk på knap 350 sider

Anmeldelse af Terkel Spangsbo

det er meget ofte en ensom hob-
by at male. Værkerne, man frem-
bringer, vises blot for nærmeste 
familie og særligt interesserede 
får tildelt et maleri til fødselsdag 
og jul. Men malerne i Tårnby ville 
det anderledes. På et kursus hos 
aOF deltog alfred Madsen, som 
i en af pauserne ymtede, at der 
manglede en forening i Tårnby, 
en forening for ”hjemmemalere”, 
hvor man kunne mødes og berige 
hinanden, blive modigere med 
sine malerier og have en plat-
form, hvorfra man kunne gøre 

sig (og malerier) mere synlig. det 
blev til Tårnby Malerne. i februar 
var det 20 år siden og med op-
arbejdet fælles mod er de 20 år 
foreviget i et bogværk. 

Værket er naturligvis præget 
af medlemmernes malerier, men 
også af foreningens historie. For-
eningen var ikke mange minutter 
gammel, før de ønskede rådhus-
hallen som udstillingssted, men 
der skulle gå mange år, før de 
blev regnet for seriøse nok til at 
blive lukket ind i det bygnings-
fredede storrum. Hurtigere gik 
det med at få eget samlingssted, 
eget atelier. Kun et år efter føds-
len blev et formningslokale i en 
barak (pavillon) på Tårnby skole 
ledigt. et eget lokale har altid 

været fremmende for forenings-
drift, hvilket også tydeligt frem-
går af bogen.

I lyst og nød
Utallige avisudklip viser aktivi-
teter, der bare er blevet flere og 
flere af. billedserier viser bedre 
end ord, hvilket manuelt arbejde, 
der ligger bag en udstilling. det 
havde klædt bogens forfattere, 
at de havde været lige så ivrige 
med at sætte kildeangivelser på 
udklippene, som de har været 
med at signere fotos af malerier.

Man kan sagtens se udvik-
lingen af Tårnby Malernes fær-
digheder – indholdsmæssigt og 

teknisk i deres billeder, som de 
er gengivet. Men et af de næste 
kurser, som medlemmerne må 
med på er fotografisk gengivelse 
af malerier. ikke nogen nem ma-
nøvre, med mange fotogengivel-
ser i bogen ligner kræmmerhuse, 
hvor bund eller top er klippet af.

et udvalg af generalforsam-
lingsreferater er namnam for 
foreningshistorie interesserede. 
der er de begejstrede referater, 
og så er der referater som vidner 
om de interne skænderier, som 
er så velkendte i foreninger.

et referat beskriver en situa-
tion, hvor en hel bestyrelse har 
trukket sig og på et efterfølgen-
de møde, hvor det reelt drejer 
sig om foreningens overlevelse, 
drøftes om antallet af supplean-
ter skal være to eller tre.

det tjener forfatterne til ære, 
at de ikke kun har gengivet ly-
stigheden, men også vover at 
fortælle om det sure i forenings-
livet.

Tårnby malerne 1992-2012.
338 sider. 565,- kroner
Af Lars Tanggaard Lademand
Eget forlag. Bogen kan købes 
hos Britta Wilsen på 4140 
2880
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Orienterede sig 
division op
hele Amagers O-løbsklub rykker 
en division op til 5. division

 
amager Orienteringsklub (aMOK) 
sikrede sig oprykning fra 6. til 5. 
division i orienteringsløb ved et 
stævne i Gribskov langt fra hjem-
mebanen i Kongelunden, hvor de 
to bedst placerede klubber fra 6. 
division skulle dyste mod de to 
lavest placerede klubber fra 5. 

division.
aMOK havde 30 løbere med og 

opnåede en flot 2. plads lige bag 
Holbæk OK, men foran lyngby 
OK og OK s.G. 

-som den yngste, nystartede 
orienteringsklub i danmark med 
kun fem år på bagen, er det lidt 
af en overraskelse, at vi fik den 2. 
plads, som gav adgang til 5. divi-
sion, siger Jens J. lykkegaard, der 

er formand i aMOK. 
-Jeg håber, at det vil være med 

til at øge interessen for oriente-
ringsløb på amager. 

64-årig vandt
i forbindelse med oprykningslø-
bet holdt aMOK også klubbens 
eget mesterskab, som igen i år 
blev vundet af Peter Hofman-
bang på 64 år. Peter vandt også 
sin egen aldersgruppe i det sam-
lede stævne. 

-Vores to klubmestre er rigtig 
gode eksempler på, at oriente-

ringsløb henvender sig til alle 
uanset alder. du bestemmer selv 
ambitionsniveauet, tempoet og 
sværhedsgraden, siger Jens J. 
lykkegaard.

  Artiklen er tilsendt redaktionen i 
oktober 2013.

Om AMOK
aMOK har 70 medlemmer, hvor yngste løber er seks år og den 
ældste er over 70 år. de fleste ligger dog i aldersgruppen 20-50 
år. Klubben løber hovedsageligt i Kongelunden, på amager Fæl-
led, i amager strandpark og i byen. Træningen foregår hver tirsdag 
aften. 

Der var camping og 
sommerstemning, da Amager 
Orienteringsklub dystede om 
en plads i 5. division. Foto: Rolf 
Andersen

Et af klubbens yngste 
medlemmer, Andreas Sparre 

Højsted på 11 år, debuterede 
som rigtig O-løber og vandt sin 

klasse suverænt i det samlede 
stævne.  Foto: Rolf Andersen

Styrkeløfterne hentede bronze 
for hold og holdt eget stævne

Af Morten Rasmussen, Amager 
Styrkeløfter Klub

da Tårnby styrkeløfter Klub, TsK, 
deltog i de danske finaler for 
hold fik klubben en bronzeme-
dalje med hjem.

Ved hold-dm stiller deltagerne 
op i hver sin disciplin, henholds-
vis squat, bænk og dødløft.

Festen startede med squat, 
hvor TsK sendte sin forsvarende 
europamester Kim dahl i kamp, 
som da også endte med at løfte 
285 kilo, så der fra start var lagt 
et stort pres på modstanderne. 

i bænkpres satte TsK også en 
stærk mand, Morten rasmussen, 
ind. i hans sidste forsøg kæmpe-
de han sig op på hele 182.5 kilo.

afgørelsen lå så i sidste disci-

plin, dødløft og TsK satsede på 
den blot 16-årige nordiske ung-
domsmester, Mickel dahl Flens-
borg. Han valgte 230 kilo i sidste 
forsøg, som ville sikre 3.pladsen. 

Mickel dahl Flensborg viste, 
at han er en af danmarks absolut 
største talenter og løftede nemt 
og overbevisende.

Klubbens eget stævne
TsK har tradition for at være vært 
for danmarks største styrkeløfter 
stævne – og hvert år kommer der 
flere og flere deltagere. 

2013 var ingen undtagelse da 
120 stillede til start lørdag og 
søndag. der blev både konkur-
reret med og uden udstyr – også 
kaldet raw. 

at stable et så stort stævne på 
benene kræver mange ressour-
cer og frivillig hjælp, og der var 

da heller ikke så mange fra klub-
ben selv, der kunne stille til start 
og bide skeer med resten af løf-
tere fra hele landet. 

Jens Jepsen stillede til start 
i 120 kg klassen, hvor han i et 
stærkt selskab blev nr. 3 og bjørn 
andersen lavede personlige re-
korder i bænkpres, dødløft og 
totalen i 105 kg klassen. 

TsK vil gerne takke alle dem 
som lagde vejen forbi og gjorde 
de to dage uforglemmelige, men 
en særlig stor tak skal lyde til 
alle de hjælpere der brugte hele 

weekenden på at holde stævnet 
i gang. Uden dem kunne det slet 
ikke lade sig gøre.

Artiklen er sammenskrevet 
af redaktionen udfra 

pressemeddelelser fra Tårnby 
Styrkeløfter klub i løbet af 

november/december 2013

Hele holdet fra TSK, der stod 
for det praktiske omkring 

klubbens eget stævne

Status hos styrkeløfterne
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Vi ved hvor julemanden bor  
– på Amager!

Danmarks (formodentlig) yng-
ste julemand helårsparkerer 
kane og rensdyr på Dorn alle

Af Terkel Spangsbo

- det var gennem mit enga-
gement i frivilligt arbejde hos 
blandt andet KFUM-spejdere, 
at jeg blev budt velkommen til 
et nyt univers, fortæller den nu 
20-årige simon brøns.

- Hvad jeg ikke vidste på det 
tidspunkt var, at jeg ville få op-
fordringer fra børnehaver og in-
stitutioner om at besøge dem.

- inden da havde jeg intet 
kendskab til gerningen som 
professionel julemand og nu er 
jeg også medlem af dansk Jule-
mands laug, hvor alle julemænd, 

nissemødre og nisser samles og 
dyrker fællesinteressen. Jeg har  
fornyligt startet foreningen Ung-
showbizz op, som er en forening 
for unge i underholdningsbran-
chen. 

- Jeg bruger også en del af min 
tid på at sprede juleglæde blandt 
værdigt trængende og jeg har 
derfor besøgt hjemløse og ple-
jehjem. denne juleaften var jeg 
igen på besøg på Hvidovre Ho-
spitals børneafdeling. 

Men julemanden går ikke i hi. 
Han muterer sig til klovnen Vupti 
og elefanten Fjolle og gennem 
noget så lidt julemandsagtigt 
som internettet påtager han sig 
mange opgaver til fornøjelse for 
børn og unge. se selv på www.
simonbrons.dk

Simon Brøns har siden 2011 været julemanden i juleoptoget på 
Amagerbrogade. Det skulle have været en engangskøretur, men 
længe fik den røde dragt ikke lov at hænge i skabet.

Flot farvel til 2013 
med nytårsløb 
238 morgenfriske løbere 
deltog i Kastrup Rotary Klubs 
Socialmarathon på årets sidste 
dag, og Region hovedstadens 
nye regionsrådsformand 
Sofie Hæstrup Andersen holdt 
nytårstalen for de fremmødte 

Af  Troels Brøndsted,  

Kastrup Rotary Klub

året blev rundet af med maner, 
da Kastrup rotary Klub 31. de-
cember 2013 i usædvanligt fint 
decembervejr afviklede det tra-
ditionsrige socialmarathon med 
start ved Kastrup svømmehal.

det særlige ved socialmara-
thon nytårsaftensdag er, at det 
har et dobbelt socialt perspektiv 
- dels løber deltagerne sammen 
og kommer sammen i mål, dels er 
alle med til at støtte børneUnge-
Programmet på rigshospitalet. 

i alt deltog 238 løbere, 83 løb 
marathon-ruten og 145 løb en 
halvmarathon.

- der var god stemning, og alt 
det praktiske på ruten fungere-
de, som det skulle, siger løbsan-
svarlig Jens Jørgen lykkegaard, 
Kastrup rotary Klub, der allerede 
har fået tilkendegivelser fra flere 
løbere, som også vil deltage i so-
cialmarathon 2014. 

efter løbet, samledes delta-
gerne og de frivillige til afslut-
ningen i Kviks klublokaler. del-

tagerne fik medaljer, og der var 
lodtrækning om de mange fine 
sponsorpræmier. 

Regionsrådsformandens ros
årets nytårstale blev holdt af 
region Hovedstadens nye regi-
onsrådsformand sophie Hæstorp 
andersen (s). Hun er selv sports-
aktiv og havde kun roser til arran-
gementet og deltagerne.

 - alle, der har været her i dag, 
løber for noget. i har ikke løbet 
fra jeres problemer, men for bør-
nene og de unge, der hvert år bli-
ver behandlet på rigshospitalet. 
Præsidenten for Kastrup rotary 
Klub Vagn søby oplyser, at årets 
socialmarathon gav et overskud 
på ca. 50.000 kr. det går ubeskå-
ret til børne-og-Unge-Program-
met, som har til formål at hjælpe 
alvorligt syge børn og unge på 
rigshospitalet til at gøre et lang-
varigt hospitalsophold så tåleligt 
som muligt. Han udtrykker stor 
tilfredshed med afviklingen af 
socialmarathon 2013.

- arrangementets dobbelte 
sociale mål blev opfyldt: delta-
gere og øvrige fremmødte fik en 
god oplevelse, og vi fik mulighed 
for at støtte et godt formål, siger 
Vagn søby, der understreger, at 
Kastrup rotary Klub er parat til at 
gentage successen i 2014.

det er fjorten år siden, at ama-
gers – og måske verdens - første 

socialmarathon blev afviklet på 
årets sidste dag. Gennem årene 
er det lykkedes at samle mere 

end en million kroner ind til gode 
formål.

 Regionsrådsformand 
Sophie Hæstorp Andersen 

(S) var årets nytårstaler 
ved Kastrup Rotarys 

Socialmarathon. ”I har ikke 
løbet fra jeres problemer, 

men for børnene og de unge, 
der hvert år bliver behandlet 

på Rigshospitalet,” sagde 
hun blandt andet til de 

deltagende løbere. Foto: Carl 
Gustav Johansen

- I har valgt at løbe fremfor  at sidde hjemme og vente på, at 
nytåret skal komme i gang, sagde Sophie Hæstorp Andersen i 
sin tale. Hun glæder sig til at være med i en udvikling, hvor alle 
i hovedstaden fortsætter med at vise vejen frem og dermed kan 
være en inspiration for andre.

AFSLØRING!
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KASTRUP BIO
Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07
www.kastrupbio.dk
Billetsalget starter 30 minutter før første forestilling

ÅBNINGSTIDER
Mandag til fredag fra kl. 16.30 til sidste film starter
Lørdag og søndag fra kl. 13.00 til sidste film starter
Ved udvidet åbningstid åbner biografen 30 min. før 
første film starter

BILLETPRISER OG RABATKORT
Billetpris 70,- kr.
Børnebillet (til og med 12 år) 60,- kr.
10-turs rabatkort  550,- kr. (hvert klip betaler for 
en billet op til 65,- kr.)
Tillæg ved 3D film kr 20,-
Der kan forekomme tillæg ved helaftensfilm, 
forpremierer og danmarkspremierer.

BABY BIO
Tirsdage kl. 11.00 (biografen åbner kl. 10.00)
14/1: HOBBITTEN: DRAGEN SMAUGS ØDEMARK 2D
28/1: DEN HUNDREDÅRIGE

TIRSDAGSBIO 
Tirsdage kl. 10.30. Biografen åbner kl. 10.00
14/1: HOBBITTEN: DRAGEN SMAUGS ØDEMARK 2D
28/1: DEN HUNDREDÅRIGE
For dig der har tid og lyst til at se film tirsdag formiddag

ONE chANcE 
Den utrolige og rørende historie om fænomenet Paul Potts. 
I 2007 ændrede livet sig radikalt for mobiltelefonsælgeren 
Paul Potts. Han gik til audition til den første sæson af 
Britain’s Got Talent og efterlod både dommere og publikum 
i tårer. Paul Potts vandt konkurrencen og udgav senere 
singlen One Chance, som gik direkte ind på en 1. plads i 13 
lande verden over. 
Paul Potts blev mobbet det meste af sit liv og har altid 
skullet kæmpe for anerkendelse. Tingene begyndte så småt 
at vende for Paul Potts, da han mødte sit livs kærlighed 
Julie-Ann. 

EMIL OG IDA FRA LØNNEBERG 
Emil er en sød dreng, der elsker at hjælpe til, men hans 
hjælpsomhed ender ofte med, at han kommer galt af sted. 
Derfor ender han ofte med at stikke af med far i hælene og 
søge tilflugt i tømmerskuret, hvor han i ro og mag snitter 
træfigurer, indtil far er faldet til ro igen. Nu laver Emil sin 
skarnsstreg nummer 325, skærer sin træfigur nummer 
hundrede og kommer til at sidde i tømmerskuret for en 
skarnsstreg, han ikke har begået… ikke med vilje i al fald… 

JAcK RYAN: ShADOw REcRuIT
Den tidligere marineinfanterist Jack Ryan lever nu i Moskva, 
hvor han arbejder som finansieringsanalytiker og ved 
et tilfælde opdager han et forestående terroristangreb. 
Finansgeniet Viktor Stazov og den russiske regering har 
udtænkt en plan, der skal devaluere den amerikanske 
valuta og ødelægge den amerikanske økonomi. Det bliver et 
kapløb med tiden, hvor Ryan må forsøge at redde både sit 
land og sin kone, spillet af Keira Knightley.

AMERIcAN huSTLE
Bondefangeren Irving Rosenfeld og hans lige så snu og 
ikke mindst forførende britiske makker Sydney Prosser 
bliver tvunget til at samarbejde med den uregerlige 
FBI agent Richie DiMaso. DiMaso kaster dem ind i en 
verden af magthavere og mafiosoer. Den passionerede, 
temperamentsfulde Carmine Polito, der opererer i det 
politiske miljø bliver fanget mellem bondefangerne og FBI. 
Men Irvings uforudsigelige hustru Rosalyn kan meget vel 
være den, der får hele korthuset til at styrte sammen. 

© UIP

© UIP

© Filmcompagniet

© Filmcompagniet
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DEN huNDREDÅRIGE
På sin 100 års fødselsdag beslutter 
Allan Karlsson sig for, at livet er for 
kort til at sidde foran vinduet og vente 
på, at livet er forbi. Så han åbner 
vinduet og begiver sig ud på en yderst 
dramatisk rejse, der viser sig bestemt 
ikke at være den første, han har været 
på i sit liv. Det viser sig, at han har 
været til stede ved en lang række 
af det sidste århundredes vigtigste 
begivenheder som Wounded Knee.

ALFONS ÅBERG 
Alfons synes helt klart, at han er stor 
nok til at få en hund, da han både er 
begyndt i skolen og snart fylder syv år.  
Far synes, han er alt for lille til så stort 
et ansvar, men Alfon er en lille fyr, 
der stadig bruger sin fantasiven til at 
løse sine problemer. Der går dog ikke 
lang tid, før det går op for ham, at den 
virkelige verdens problemer ikke kan 
løses med trylleri. Det bliver et stort 
aha-øjeblik for ham. 

TAD STONES
Tad er bygningsarbejder i Chicago, 
men drømmer om at blive en berømt 
arkæolog og eventyrer ligesom sin 
helt Max Mordon. Drøm bliver til 
virkelighed, da Tad beslutter sig for at 
hjælpe med at aflevere en stentavle, 
der rummer vejen til den forsvundne 
by Paititi. På vejen møder Tad den 
smukke Sara, hvis far, professor 
Lavrof, besidder den anden del af 
stentavlen. Men Lavrof er blevet 
kidnappet af den onde organisation 
Odysseus, der selv vil finde Paititi.

FRuITVALE STATION
Oscar vågner op med en fornemmelse 
af, at der er noget i luften. Måske et 
tegn på, at han skal være en bedre 
partner overfor kæresten Sophina, 
som han ikke har været helt ærlig over 
for. Eller måske er det et tegn på, at 
han skal være en bedre far for Tatiana, 
deres smukke fireårige datter. Dagen 
starter godt i familier og venners lag, 
men som dagen skrider frem, indser 
Oscar, at det hele måske ikke står så 
nemt til at ændre. Om aftenen går 
turen med vennerne mod bymidten.

ThE wOLF OF wALL STREET
New York børsmægleren Jordan Belforts 
historie starter med den amerikanske 
drøm, som forvandler sig til et mareridt. 
Han går fra at sælge småaktier til at 
håndtere børsnoterede virksomheder og 
et liv fuld af korruption. 

Han bliver velstående og succesrig 
i en ung alder og grundlægger 
børsmæglerfirmaet Stratton Oakmont.  
For Jordan og hans ulveflok var 
beskedenhed stærkt overvurderet og 
mere var aldrig nok.

wALKING wITh DINOSAuRS 3D 
Walking With Dinosaurs 3D er den 
ultimative filmoplevelse på det store 
lærred. De seneste opdagelser 

og teknologiske gennembrud vil 
hensætte publikum i en spændende 
verden og rive dem med på et episk 
fiktionseventyr om den lille dinosaur 
Patchimou, der mod alle odds 
triumferer og bliver en historisk helt.

HOBBITTEN: DRAGEN 
SMAUGS ØDEMARK – 3D 
HFR                                      
14 – 15/1: kl. 17.00 t. o. 11

FROST – 2D, dansk tale                                                                                  
18 – 19/1: kl. 15.00
25 – 26/1: kl. 15.30 fr. u. 7

WALKING WITH 
DINOSAURS – 2D, dansk tale                                              
18 – 19/1: kl. 13.00
25 – 26/1: kl. 13.30 fr. u. 7

DEN HUNDREDÅRIGE                                                                                    
14 – 15/1: kl. 20.15 t. o. 11

ALFONS ÅBERG
18 – 19/1: kl. 12.30 t. f. a.

TAD STONES
18 – 19/1: kl. 14.30 fr. u. 7

THE WOLF OF WALL 
STREET
14 – 15/1: kl. 19.30
16 – 19/1: kl. 17.00
25 – 26/1: kl. 16.00

FRUITVALE STATION
14 – 15/1: kl. 17.30 t. o. 15
Danmarkspremiere:
ONE CHANCE
16 – 19/1: kl. 17.30 + 20.00
20 – 22/1: kl. 17.30
23 – 29/1: kl. 18.00

Danmarkspremiere:
JACK RYAN: SHADOW 
RECRUIT  
16 – 19/1: kl. 20.30
20 – 22/1: kl. 20.00
23 – 29/1: kl. 19.30
Danmarkspremiere:
AMERICAN HUSTLE
23 – 29/1: kl. 20.15
Danmarkspremiere:
EMIL OG IDA FRA 
LØNNEBERG
23 – 24/1: kl. 17.15
25 – 26/1: kl. 13.00 + 14.30
27 – 29/1: kl. 17.15

Programmet for perioden 30/1 – 3/2 kan ses på 
www.kastrupbio.dk fra starten af uge 4.

© Disney

© Filmcompagniet

© UIP

© Miracle Films

© Angel Films

© Nordisk Film
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Hop med egen kanin
Amagerlands Kaninavlerforening holder 
udstilling på Tårnby skole

når amagerlands Kaninavlerforening indby-
der til gratis udstilling på Tårnby skole vil der 
være mange forskellige kaninracer i forskel-
lige størrelser og et væld af farver, for eksem-
pel den store belgiske kæmpe, kaninernes 
konge, på over syv kg og den lille Hermelin-
kanin med de små ører. 

- skulle man gå med tanker om et lille ka-
ninhold i baghaven eller på altanen, er der 
råd og vejledning at hente på udstillingen, 

fortæller lars Peter sørensen, formand hos 
amagerlands Kaninavlerforening.

- der er altid gode muligheder for at finde 
føde ude i naturen eller i haven en stor del 
af året eksempelvis skvadderkål, mælkebøt-
ter og græsser som de er helt vilde med og 
har godt af.

der vil være kæledyrsudstilling søndag fra 
kl. 12 – 14, som alle kan deltage i, men som er 
tiltænkt børn og unge. deltagelse kræver til-
melding på lenafrydensbergholm@hotmail.
com, og prisen er her 25 kroner pr dyr. 

både lørdag og søndag kan man fra klok-

ken 14 komme og hoppe med sin kanin på en 
lang flot bane, som klubben har stillet op.

INFO:
Amagerlands Kaninavlerforening holder udstilling lørdag 18. og 19. januar på 
Tårnby skole, Sneserevej.
Åben for publikum lørdag fra klokken 14 til 18 og søndag mellem klokken 10 til 16.
Kæledyrsudstilling søndag klokken 12 til 14.
www.amagerkaniner.dk 

Ved danmarksmesterska-
berne i Herlev var Tårnby 
skøjte Klub, TsK, så privi-
legeret at have hele fire 
utroligt dygtige springpi-
ger fra 10-12 år med ud 
af 17 tilmeldte.

annika skibby, TsKs 
yngste debutant ved et 
dM, fik en personlig re-
kord (27,72) og en sjette 
plads for et fejlfrit løb. 

Katrine Hansen, som 
sikrede sig sølv ved de 
sjællandske mesterska-
ber, kiksede sit sidste 
dobbeltspring. dette ko-
stede hende dyrt og en 
medaljeplads, men kun 
0,27 point fra bronze. 

ida Olivia Fabricius løb 
et smukt program til Har-
lekin-musik, men kiksede 
sin dobbelt-dobbelt-
kombination, hvilket ko-
stede hende dyrt. ida fik 
en 12 plads (25,28).

TsKs sidste løber var 
storfavoritten ellen Gar-
ver danielsen. den netop 
nykårede sjællandsme-
ster fik endnu en titel som 
danmarksmester. Med et 
perfekt program med stor 
sværhedsgrad vandt hun 
en fantastisk guldmedalje 
med 35,11 point.

Øverst fra venstre: Ellen Garver 
Danielsen og Katrine Hansen. 
Nederst fra venstre: Ida Olivia 

Fabricius og Annika Skibby.

Sprang - men ud af 
medaljerækken

GEDEMARKEDET

Dette GEDEMARKEDET er en opsamling af de senere 
måneders tilbud. Tårnby Bladet er ikke vidende om, 
hvorvidt effekterne er solgte eller stadig eksisterer.
Annoncering på GEDEMARKEDET er gratis for private 
for genstande op til 1500 kroner, ting som bortgives eller 
byttes væk. 
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal 
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk
Ydelser mod betaling medtages ikke.
Nu også pladsen for private loppedmarkeder. Husk at maile 
i god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af  
fastnet  telefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.  
Annoncer med telefonnumre, som ikke kan identificeres,  
optages ikke.

FLEISChmann spor n Piccolo sælges samlet eller delt. 
5 lokomotiver, 36 vogne og mange skinner. Tlf.: 3250 
0207
LP’ER, ROCK OG JAzz købes af samler. Tlf.:  6062 
9235
LP’ER I GOD STAND, 44 stk. sælges (helst) samlet 
for i alt 500 kr. Tlf.: 3251 2032.
Fire hjul m. DæK OG HJULKAPSLER fra polo 300 kr. 
3250 0240
2 stk. SAMMENKLAPPELIGE SENGE m. madrasser - 
som nye. 400 kr. 3250 0240
Mellem de månedlige avis-udgivelser sætter vi 
genstande, som ønskes købt/solgt/bytte på www.
taarnbybladet.dk

Redaktionen
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hÅNDVÆRKERE

Tage Bruun
50 90 85 07

Alt malerarbejde udføres
Skottegården 34

2770 Kastrup

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTRE

LÅSESERVIcE

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Få professionel  
vejledning af den lokale låsesmed. 
Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

SuNDhED & VELVÆRE

englandsvej 229 
2300 København s

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

GuLV, KØKKEN OG INDRETNING

Nyt fra vore nordiske venner - i Skedsmo
En serie om nuværende og kom-
mende kunstværker i Skedsmo. 
(Serien begyndt i Tårnby Bladet 
november 2013)

en foreløbig unavngiven metal-
installation af rolf starup skal 
forestille at være et kombineret 
kunstværk og klatrestativ.

skulpturen står i den kom-
mende elvebredden Kunstpark i 
lillestrøm og blev afsløret i sep-
tember 2013.

det er en brugsvenlig skulptur, 
hvor den primære brugergruppe 
vil være børn og unge.

Men skulpturen er også en 

elv-skulptur til lillestrøm, til alle 
som færdes i parkområdet.

skulpturen er en konstruktion 
af buede rørelementer, roteret 
i en langsgående akse, sat sam-
men i et 3-dimentionalt symme-
trisk mønster.

skulpturkroppen udgør en luk-
ket kreds, en uendelighedsskulp-
tur, som med ben er ca. 5 meter 

lang, 1,6 meter høj og 1,8 meter 
bred.

Denne unavngivne skulptur 
er lavet af Rolf Starup og 

placeret i det, der skal blive til 
en kommende Kunstpark på 

Elvbredden i Lillestrøm.

- og i Alingsås
Ny duo i de unges KB
En rutineret duo overtager ledelsen i det 
kommende år
- Og der er masser at gøre for fortsat at på-
virke, for det kan man virkelig, siger den nye 
viceformand, Maria Herrera. Tidligere vice-
formand, Jacob Matsson, valgtes som ny for-
mand.

begge sidder på tredje år i Ungdomsrådet 
og Jacob deltog desuden i den arbejdsgrup-
pe, der forberedte og udformede ungdom-
mens kommunalbestyrelse, Ungdomsfull-
mäktige. 

Ved et af årets sidste møder i Ungdoms-
fullmäktige bevilgede medlemmerne 70.000 
kroner til en sommerfest på savannen i ud-
kanten af byen med bl.a. udendørs biograf og 
koncert. 

desuden besluttedes det at ansøge om en 
tillægsbevilling, der bl. a. skal bruges til  en 
foreslået musikfestival og et lan-arrange-
ment.

nogle punkter blev sendt tilbage til drøf-
telse i Ungdomsrådet - dels et spørgsmål om 
udspringstårn og tømmerflåde i en af søerne 
samt et ønske om flere natteravne også på 
hverdage. 

endelig blev spørgsmålet om en temadag/ 
weekend med handicapidræt for unge 13-18 
årige sendt i udvalg, blandt andet for at få 
undersøgt hvor et sådant arrangement bedst 
kan placeres.

Hastigheden sænkes
alingsås vokser og dermed også trafikken. 
Udfordringerne øges og der bliver i den  nær-
meste tid iværksat anlægsarbejder  flere ste-
der. Men samtidig er det også besluttet, at 
den generelle hastighed i centrum vil blive 
sat nede.

Udvikling af Alingsås
10.000-projektet, der blev sat i søen for tre 
år siden er afsluttet ved årsskiftet. Men viljen 

til fortsat at støtte og styrke alingsås findes 
fortsat både i kommunen og erhvervslivet.

10.000-projektets overordnede formål var 
oprindelig at skaffe 10.000 flere besøgende 
til alingsås hver uge. 

Målsætningen var at få alingsåserne til at 
blive i alingsås og de omkringboende til at 
vælge alingsås, når de skulle handle, men det 
har ikke været muligt at måle, hvorvidt det er 
lykkedes. dog melder indkøbscentret, at de-
res besøgstal et øget med to procent i løbet 
af de tre år, men om det skyldes projektet, er 
det selvsagt ikke muligt at sige.
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Estate Tårnby & Kastrup
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER,  MDE

Kongelundsvej 268, 2770 Kastrup
2770@estate.dk

Tlf. 70 10 00 77

Kort afstand til indkøb og metro 1- familieshus

Tårnby
Kongelundsvej 341

Sagsnr. 52006GB  

Boligen til den pladskrævende
familie. Nyt gasfyr. Dejlig have,
væk fra Kongelundsvej.
Fordelingsentre, gæstetoilet,
badeværelse, spisekøkken, fem
værelser og stor opholdsstue i
vinkel med brændeovn.

3.145.000Pris:
160.000Udb.:

18.240Brt.:
16.614Nt.:

181 778 1/5 1 0

HAVEN LIGGER BAG EJENDOMMEN - VÆK FRA VEJEN

Trygt og hyggeligt villakvarter 1- familieshus

Tårnby
Gemmas Alle 31

Sagsnr. 52016GB  

Charmerende villa med en skøn
atmosfære. Tæt på
Travbaneparkens skønne arealer.
Entre, pænt badeværelse, lyst
køkken og bryggers med udgang
til haven. Stort værelse og to
skønne stuer en suite.

2.195.000Pris:
110.000Udb.:

12.744Brt.:
11.336Nt.:

80 453 1/2 1 1920

ALTERNATIV TIL 3 VÆRELSES LEJLIGHED

Skøn og unik familievilla 1- familieshus

Vestamager
Hilversumvej 8

Sagsnr. 51233HT  

4 gode og reelle børneværelser.
Flot og stort flisebad. Lækkert
kvalitets køkken/alrum. 1. sal: stor
stue, altan. Moderne stort
flisebadeværelse. Soveværelse med
skabe. Velholdt og stor familievilla
til den store børnefamilie.

3.495.000Pris:
175.000Udb.:

19.657Brt.:
17.542Nt.:

191 765 2/4 2 1980

GENNEMRENOVERET OG FLOT EJENDOM

Super hyggelig villa 1- familieshus

Tårnby
Kongelundsvej 360

Sagsnr. 52054HT  

Perfekt planløsning.Rummelig
entré . Flot nyere flisebadeværelse.
3 gode og   reelle værelser. Husets
hjerterum er et rummeligt
køkken/alrum. Spisestue og stue
med god plads. Fuldstændigt
indflytningsklart og velholdt!

2.800.000Pris:
140.000Udb.:

16.262Brt.:
14.449Nt.:

125 627 2/3 1 1972

FLOT OG VELHOLDT EJENDOM

DIT LOKALE 
TEAM I TÅRNBY 

& KASTRUP

RING FOR EN 
GRATIS VURDERING 

PÅ 7010 0077

Maiken
Gitte

Hong


