
Gladiatorkamp mod skoletræthed: Unge fra 8.-klasser 
som bliver vurderet endnu ikke ”uddannelsesparate” bliver 
tilbudt et anderledes skoleforløb på 10 uger. I forløbet indgår 
pratik og oplevelser, motion og sund kost.

      Side 26 og 41

kolde Gys: HOFOR, som blandt andet står for kloakkerne 
i København og flere kommuner inviterede 150 gæster til 
januar-badning i Havnebadet på Islands Brygge for at markere 
åbningsdagene for Sharing Copenhagen.

  Side 14 

Tårnby Bladet
NR. 2          FEBRUAR  2014     •     www.taarnbybladet.dk     •     22. ÅRGANG • SIDEN 1993

Matematikmestre: 
Hele to klasser fra Kastrupgårdsskolen var på podiet, da Danmarks bedste i 
matematik blev kåret. Her er det 6. B som med deres matematiklærer Freddy 
Sauer havnede blandt Kommunens klogeste - i matematik. De opnåede en 3. 
plads og vandt et matadorlignende matematikspil. Foto: Ivan Givskov                                                                                    

side 15 
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Vælg rigtigt første gang!

Sag: 21-MV0028

Ole Klokkersvej 15
2770 Kastrup

72 m2 ekstra kvadratmeter på 1. salen 

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!

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

Alternativ finansering, Afdr.fri. Rtpl. F1 

10.844.............................................Brutto

19.268.....................................Brutto

16.907......................................Netto

9.672................................................Netto

124 m²..........................................Bolig:

692 m²........................................Grund:

2/5.........................................Stue/vær.:

1934..........................................Opført:

Energimærke: Sag: 21-CB0001

Højgården 6, 1. dør/lejl. 208
2770 Kastrup

Går du i salgstanker? Lokalbolig har igen solgt en bolig, og har flere købere der bare

venter på at skrive under på en købsaftale. Så hvis du går og overvejer dine muligheder,

så tag ikke beslutningen uden at tale med Lokalbolig. Ring 3630 1555 for en

uforpligtende salgsvurdering.

75 m²..........................................Bolig: 1/1..........................................Stue/vær.:

1975..........................................Opført:

SOLGT
på 21 dage

lignende søges

Energimærke:

2V ejerlejlighed søges i
Kastrup

Mette ønsker lejlighed med altan.
Min. 75 m2

Budget maks. 1,8 mio.

Ring 3630 1555 for vurdering

Villa med 3
soveværelser søges

Jens  søger villa i 2770 med plads til to
børn i skolealderen
Budget 3,2 mio, 

Ring 3630 1555 for vurdering

Liebhavervilla med
plads søges

Maja og Jan søger villa med lige det
ekstra, der gør den unik.

Budget: afhænger af om det er det helt
rigtige hus

Ring 3630 1555 for vurdering

Stor villa med
delemulighed søges

Mads og Amalie leder efter et hus de
kan dele med to vennepar. Mulighed for
minimum 2 køkkener og gerne med en

hyggelig have.
Pris: ca. 6,5 mio.

Ring 3630 1555 for vurdering

Hyggeligt hus med
muligheder

Birgitte og Peter leder efter et hus med
mulighed for at sætte deres eget præg

på indretningen. 
Budget: ca. 2,6 mio

Ring 3630 15555 for vurdering

Byggegrund med god
beliggenhed

Henrik og Anne søger byggegrund med
fornuftig beliggenhed til selvbyg.

Prisidé: 1,8 mio.

Ring 3630 1555 for vurdering

LokalBolig Amager ApS
Statsaut. ejendomsmægler, MDE

Holmbladsgade 76
2300 København S • Tlf 3630 1555

LokalBolig Amager ApS
Statsaut. ejendomsmægler, MDE

Kongelundsvej 264
2770 Kastrup • Tlf 3630 1555

Nye sager hver dag på
lokalbolig .dk

Erik bliver 75
erik nielsen, an-

noncemand på 
Tårnby bladet 
og bestyrelses-
medlem samme 

sted, fylder onsdag 5. fe-
bruar 75 år.

erik nielsen har været aktiv 
i foreningslivet helt fra hans 
unge dage, hvor han var for-
mand i sFU, socialistisk Folke-
partis Ungdom. en årrække var 
han tillige formand for Kastrup 
Tårnby Ungdomsråd, KTUr, 
og var med til at etablere et 
foreningscenter i en gammel 
cigarfabrik på løjtegårdsvej. 
Her trådte blandt andet Tårnby 
Teater, fodboldklubben ab 70 
og amager smalfilmklub deres 
barnesko og her voksede KTUr 
ud af af sin Ungdomsperiode 
og blev til Tårnby Forenings 
råd.

i en høj alder påtog erik niel-
sen sig atter en frivillig opgave 
som annoncekonsulent for 
Tårnby bladforening (Tårnby 
bladet). Hans energi og gåpå-
mod var med til at sikre bladets 
eksistens i en svær økonomisk 
periode.

Han er gerne til fest og bal-
lade, men har valgt at holde 
fødselsdags festlighederne i 
små afdelinger.

Gebyr i julegave
Tårnby Kommune har pr 1. ja-
nuar indført egenbetaling for 
vareudbringning for borgere 
som er visiteret til at være med 
i en indkøbsordning. beløbet 
er på 102 kroner om måneden, 
svarende til godt 25 kroner pr. 
udbringning. det var tidligere 
gratis. 

beslutningen om betalin-
gen blev gennemført, da den 
tidligere Kommunalbestyrelse 
vedtog budget 2014 i oktober, 
men først meddelt de berørte 
borgere fem dage før juleaften.

borgere kunne indtil januar 
få bevilget vasketøj hentet og 
bragt for 23 kroner pr. måned. 
det beløb er ligeledes hævet 
til 102 kroner.

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 
eller 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  
4. og 5. februar 2014
Førstkommende udgave herefter 
tirsdag 4. marts 2014   (deadline 
mandag 24. februar 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. marts • 1. april • 6. maj • 3. 
juni • 1. juli • 12. august • 2. 
september • 7. oktober • 4. no-
vember • 2. december

* januar og august 2. tirsdag/ons-
dag i måneden.

…. eller forventningens glæde er den …?

hvis maN overhovedet har set tv de sidste 5-10 
år er man blevet tudet ørerne og øjnene fulde af, 
at det drejer sig om beliggenhed for at få en god 
karakter på ejendomsmæglernes superskala. de 
benytter 1 til 5 skalaen, mens vi bedsteforældre 
skal tage stilling til en 12-talsskala efter 13-ska-
laens bortgang, fordi man i udlandet ikke sætter 
pris på den helt ekstraordinære præstation, som 
et 13-tal var udtryk for.

NÅh, det var Bare et sidespriNG eller en di-
straktionshandling, som vi langtidsmidaldrende 
så ofte udsætter os selv for.

hvordaN skal maN så forholde sig til en høj 
beliggenhedskarakter i købssituationen, mod at 
der senere anlægges en motorvej, en virksomhed 
eller at det åbne land inddrages i byzonen eller 
andet som man ikke forventede ville dukke op i 
ens udsigtsfelt? skal man protestere - og i givet 
fald overfor hvem? Kan man kræve erstatning og 
hvad koster en tabt solnedgang? skal man klage 
over for lidt information under mantraet ”det er 
der aldrig nogen, der har sagt noget om!”.

i miN GrUNdejerForeNiNG fik formanden et 
brev fra Tårnby Kommunes Tekniske Forvaltning, 
med indbydelse til afleveringsforretning af hele 
den elektriske kabellægning. Protester skulle ind-
gives ved samme lejlighed. Hvor venligt. Ved en 
opringning til forvaltningen med et pænt tak og 
samtidig med et spørgsmål om, hvorfor man så 
ikke var inviteret med, da kablerne og forsynin-
gen blev aftalt var svaret, ”at det var almen kendt 
at arbejdet (startet over hele kommunen for 5-6 
år siden) ville gå i gang og komme til foreningens 
område på et tidspunkt!”.

der var altsÅ NoGeN (?) som forventede, at det 
vidste man da bare! det vidste formanden altså 
bare ikke og heller ikke, hvordan han skulle have 
fået det at vide på trods af, at han altså er redaktør 
på et lokalblad her i kommunen. 

jajaja, deNNe klUmme er min personlige opfat-
telse og det er mig, der er den omtalte formand 
og redaktør. Men jeg er også i andre situationer 
et ganske almindeligt menneske som undrer sig 
over forskelligt. Jeg lever også i den tilsyneladen-
de vildfarelse, at hvis et budskab ikke forstås, er 
det afsenderen, der har et problem. det har jeg 

lært af selverklærede ansvarsfrie kommunikati-
onsfolk, som rask væk kaster enhver misforstå-
else på modtageren af budskaberne.

Netop NU er jeg betroet en sag, hvor et netfirma 
be2 bruger ordet GraTis på den lokkende første 
side. de skriver Opret GraTis PrOFil nu! Og så 
sætter de alligevel en pris på 49,- kroner for ydel-
sen. det er godt nok lidt forvirrende, at der står 
gratis og så koster det 49,- kroner, men når man 
nu gerne vil have varen, så kan man da prøve. de 
fleste kan undvære 49 kroner. Men gratis er aldrig 
gratis. Tro det ikke, selvom det er tillokkende. 

dU har sikkert hørt det Før, så kommunens 
svar om, at det er almen kendt kunne bruges her – 
og hvad er det retorikerne fra be2 har fundet på? 
de skriver, at du gratis kan oprette en profil, og så 
kommer de små bogstaver, som siger, at hvis du 
bruger profilen binder du dig i tre måneder og de 
har jo allerede dine konto-oplysninger, så det er 
jo nemt at plukke dig igen og igen – for fortryd- og 
udmeldelsesknappen er out of order. 

redaktøreN selv havde også glædet sig og 
skruet forventninger helt op til drs julekoncert 
i Koncerthuset (den høje billetpris antydede, at 
det var noget helt specielt). i stedet havnede han 
under en kran fra en byggeplads. i stedet for svin-
gende betonelementer bar kranen et flyvende 
kamera. ”Jamen der stod jo nederst i annoncen, at 
man skulle være Obs på, at koncerten blev opta-
get til tv”, lød svaret fra dr. det var altså mig, der 
var idiot, det er åbenbart almen kendt, at Koncert-
huset tager fuld pris af gæsterne til en koncert 
som domineres af arbejdende tv-folk med udstyr.

det skal være Bedre at forvente noget, end at 
få det, siger ordsproget. Hvordan man så samtidig 
kan nære mistro til det man forventer og glæder 
sig til, er mere end jeg har løsningen på. det kræ-
ver meget af os mennesker at få balance i forvent-
ning og balance. der er snydere i blandt os – ikke 
mindst dem, der lover noget gratis. 

Men forvent gerne vinterkolde, men 
varme hilsener fra Terkel Spangsbo

PS: alle de personer og virksomheder, 
der hænges ud i denne klumme er 

kontaktet, så de ved godt, at jeg ikke 
stoler på dem. 

Beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed
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Vi forventer ikke mirakler – blot besked
- vores barn, sanne, i dag 23 år bliver ikke 
meget ældre. hun har sygdommen sv og vi 
føler os svigtet af tårnby kommune, siger 
forældrepar

Af Terkel Spangsbo

denne artikel handler om sektoransvarlig-
hedsprincippet, så er læseren advaret. den 
handler menneskeligt set om sanne saaby, 
som i februar bliver 24 år, men som er termi-
nal i den sene fase, altså langsomt døende. 
Men historien begyndte tidligere.

allerede før sanne kom i skole anede for-
ældrene bob og lone saaby, at ikke alt var, 
som det burde være med sanne.

- blandt andet ville hun altid helt tæt på 
fjernsynet og da hun kom i skole var det også 
i en e-klasse (specialklasse), fortæller bob 
saaby.

det blev konstateret, at sanne lider af den 
sjældne medfødte sygdom spielmeyer-Vogt, 
sV, som typisk opdages, når bæreren af syg-
dommen er omkring otte år. den udvikler sig 
over de følgende 12-18 år med løbende tab 
af nerveceller og tiltagende handicap og føl-
gesygdomme. der var i 2013 tæt på 20 diag-
nosticerede børn og unge med sygdommen i 
danmark.

sanne saaby har i dag kun hørelsen tilbage 
af de store sanser og reagerer kropsligt på 
ydre påvirkninger med angstanfald, spæn-
dinger, tvangsstillinger og kramper. bob saa-
by mener ikke, at hun er vidende om sin egen 
situation og han beskriver hende som termi-
nal. det vil sige, at hun sandsynligvis inden 
for kort tid vil dø af sin sygdom, men forløbet 
vil også kunne strække sig over år.

En kommune uden fleksibilitet
bob og lone saaby ved udmærket, at der ikke 
er nogen mirakelkur, at sanne aldrig får det 
bedre fysisk eller psykisk. det går kun en vej 
– og det går hurtigere og hurtigere.

- Man kan sige, at det vores indsats nu 
drejer sig om, er at rammerne for sanne er 
trygge, således at afviklingen ikke fremskyn-
des på grund af manglende evne til at finde 
rimelige løsninger.

Og netop på det punkt synes bob og lone 
saaby, at de modarbejdes af Tårnby Kommu-
ne. siden sanne saaby gik ud af folkeskolen 
og kom i 8. - 10. klasse på Geelssgård skole, 
hvor hun fortsatte yderligere to år i et ung-
domstilbud, er korrespondancen, møderne 
og telefonsamtalerne med Tårnby Kommune 
bare taget til i omfang.

efter de godt fem år på Geelsgård skulle 
sanne saaby videre i et såkaldt aktivitets- og 
samværstilbud, og bob og lone saaby ønske-
de, at sanne kom til JaC Vestegnen.

- Men det betød, at sanne skulle vente et 
halvt år før der var en plads på JaC Vesteg-
nen. Geelsgård ville gerne beholde hende 
det halve år, men Tårnby Kommune sagde nej 
og hun fik tilbud om et aktivitets- og samvær-
stilbud i Herlev, som vi mente ikke kunne op-
fylde sannes behov, siger bob saaby.

Forældrene valgte i stedet, at hun blev pas-
set hjemme til hun kunne komme på en filial 
af JaC Vestegnen.

i oktober fik sanne plads på Månehuset 
(under Gentofte kommune), som var et sted 
med dårlige fysiske rammer i forhold til san-
nes behov, da forældrene vurderede at dette 
tilbud var bedre end ingenting.

- Her fik hun det tydeligt dårligere og hen-
des tilstand forværredes. Vi mente, at der 
manglede indsats på væsentlige områder. 

endelig i maj 2011 startede sanne saaby 
så på JaC Vestegnen.

sektoransvarlighedsprincippet 
nu passes sanne saaby overvejende hjemme 
af et antal kommunale hjælpere/støtteperso-
ner i stort set 24 timer. Hun er, når tilstanden 
tillader det, på dagtilbud op til tre gange om 
ugen.

Hun er stærkt medicineret og er ofte ind-
lagt på hospital. 

- Og så træder sektoransvarlighedsprincip-
pet i kraft, hvor kommunen og regionen skub-
ber økonomien frem og tilbage mellem sig, 
uden at vurdere, hvad der er godt for sanne 
og os, siger bob saaby.

når sanne saaby indlægges på hospital 
følger hendes faste støtter med i tre dage, 
derefter overtager hospitalet støtteopgaver-
ne. de faste støtter betales af Tårnby Kom-
mune, men hospitalspersonalet betales af 
regionen.

- det er to offentlige instanser, så for skat-
teborgerne er det vel ligegyldigt om det er 
kommune eller region, der betaler, men det 
er ikke ligegyldigt for sanne, hvilke perso-
ner der rumsterer med hende. det ses også 
i hospitalsjournalerne, hvordan hun reagerer 
negativt og bliver dårligere, når der kommer 
nye og vekslende personer omkring hende, 
fortæller bob saaby. det er som oftest korte 
indlæggelser og det er vores store ønske, at 

Tårnby Kommune ville vælge, at lade de faste 
støttepersoner medvirke under hele indlæg-
gelsen.

samtidig er vi meget bekymrede for, hvor-
dan vi vil blive hjulpet i den allersidste tid. 
Kommunen henviser til, at de ikke kan tage 
stilling til en hypotetisk situation. For os er 
situationen jo ikke hypotetisk, men svær nok 
i forvejen og vi ønsker jo blot at vide, hvad vi 
kan forvente af hjælp i sannes sidste tid.

CITAT
En støtte siger om sin opgave:

nu handler det om at skabe tryghed og af-
værge angst og ubehag under flytninger og 
køreture. det handler om væskeindtag, tyg-
gefunktioner, toiletbesøg, lungetræning og 
bevillinger.

Fra Hurra for livet, medlemsblad for  
Dansk Spielmeyer-Vogt Forening

denne artikel rejser mange spørgsmål og 
Tårnby bladets redaktion har forsøgt at ind-
hente svar fra såvel Tårnby Kommune, Handi-
cap- og Psykiatricenter og fra formanden for 
socialudvalget.

Vi ville blandt andet have spurgt, om økonomi 
har en afgørende rolle i en situation som fa-
milien saabys. Vi ville have spurgt om man i 
Kommune og socialudvalg hænger sig i regler 
eller ville have råderum til at handle med-
menneskeligt på trods af jura.

af flere årsager - som ikke kun skyldes for-
valtningen og udvalgsformanden er det ikke 
lykkedes at få svar på vores spørgsmål før 
deadline.

Grundet sannes tilstand og ønsker fra fami-
lien har vi valgt alligevel at bringe artiklen på 
nuværende tidspunkt.

Får vi svar inden næste udgave af Tårnby bla-
det, bringer vi det på www.taarnbybladet.dk. 
Modtagere af nyhedsbrevet får automatisk 
besked om at nu ligger svaret der, men alle er 
velkomne til at kigge efter - eller tilmelde sig 
nyhedsbrevet (gratis)

C h o k p r i s

550,00
s Pa r  3 7 %

Tilbuddet gælder kun i 
februar • Oplys venligst ved 
tidsbestilling, at du har set 
annoncen i Tårnby Bladet

Er du træt af priserne hos de autoriserede mærke-værksteder?

CHOKPRIS  PÅ STORT SERVICE,
HJULSKIFT og DÆKHOTEL

Stort service                    kun 1.549,50    1 års opbevaring på dækhotel, inkl.   
(ekskl. reservedele, olie, oliefilter etc.) 1 gratis hjulskift og inkl. moms    
 

- Vi arbejder ud fra et serviceskema i henhold  
  til den specifikke bils serviceintervaller
- Vi har diagnosetester, som kan måle på  
   98 procent af den danske bilpark

Vi udfører også:
• Mekanisk arbejde på person- og varebiler  
• Synsklargøring • Autolakering • Pladearbejde  
• Forsikringsskader • Undervognsbehandling  
• Starthjælp (special-pris) 

Gammel Kirkevej 104 • 2770 Kastrup • Tlf. 32 50 60 34 • bas@biloens.dk • 
Book gerne online på www.biloens-autoservice.dk

C h o k p r i s

s Pa r  3 3 %

Alle reservedele overholder autoriserede 
standarder/normer indenfor kvalitetssikring,  
således at diverse garantier ikke bortfalder.

Vores åbningstider er:
Mandag - fredag 7.45 - 16.45
Weekend efter TELEFONISK AFTALE

Sanne Saaby fylder 24 år i løbet af februar 
og har meget få sanser tilbage. Hun lider 
af den sjældne sygdom Spielmeyer-Vogt  
og der er ingen kur - kun lindring. Der er 
omkring 20 unge og børn i Danmark med 
sygdommen og kun ganske få når at  blive 
25 år eller mere.

Stationen bliver  
men personale flytter
martin henriksen (dF) har fået 
svar på spørgsmål om politistyr-
ken på amager. ”der kommer 
forringelser”, spår han

Af Terkel Spangsbo

- Kan ministeren (justitsministe-
ren) garantere, at ændringerne i 
politistrukturen på amager ikke 
vil medføre forringelser af be-
tjentenes arbejdsvilkår og den 
borgernære service, spurgte 
Martin Henriksen (dF) i decem-
ber 2013.

Ministeren har svaret at de tre 
nuværende stationer i Køben-
havn, amager, bellahøj og City, 

organisatorisk lægges sammen 
og at en række politifunktioner 
på tværs af politikredsen hoved-
sagelig vil udgå fra én af statio-
nerne.

blandt andet vil alle sager i 
fremtiden blive efterforsket af 
en samlet indbrudsgruppe på 
station bellahøj, en række tyveri- 
og røverisager af en samlet ty-
veri- og røveri-gruppe på station 
City og udlændingesager af en 
samlet udlændingekontrolsek-
tion på station amager. 

Grænsekontrolafdelingen, der 
i dag hører under station amager, 
vil organisatorisk blive placeret i 

en ny specialenhed. 
afdelingen vil bygningsmæs-

sigt fortsat være beliggende i 
Københavns lufthavn på amager. 

Farvel til sundhedshuset
der vil fortsat udgå kørende 
døgnberedskab fra alle de tre nu-
værende stationer, lover ministe-
riet og responstid og undsætning 
af borgerne vil derfor som ud-
gangspunkt ikke blive påvirket. 
der vil fortsat være vagthavende 
og anholdelsesberedskab i byg-
ningerne, dog ikke i nattetimerne 
på station amager.

lokalpoliti og borgernær ef-
terforskning vil stadig være pla-
ceret på stationerne, idet lokal-
politiet på amager dog flyttes fra 
sundhedshuset på Kamillevej i 
Tårnby til lokaler på artillerivej.

- Men læg så lige mærke til 
næste afsnit, siger Martin Hen-
riksen.

- det skal dog naturligvis be-
mærkes, at organisationer som 
gennemfører udviklingsprojek-
ter som det foreliggende, der 
indebærer store organisatoriske 
ændringer og sammenlægnin-
ger, erfaringsmæssigt oplever 

en vis produktionsnedgang i en 
overgangsperiode, mens der 
bruges ressourcer på at komme 
på plads i den nye organisation. 
Københavns Politi vil arbejde for 
at mindske disse mest muligt, så 
blandt andet centrale borger-
vendte funktioner som bered-
skab og servicecenter berøres 
mindst muligt.

- det er embedsmandssprog 
for forringelser, gør Martin Hen-
riksen opmærksom på.

En dørtelefon
”I lyset af den teknologiske 
udvikling, hvor flere og flere 
henvendelser til politiet 
sker via internettet eller 
telefonisk til politikredsens 
servicecenter på telefon 
114, vil der efter planen ikke 
fremadrettet være almindelig 
borgerekspedition på de tre 
stationer.”
”Der etableres i stedet en 
stor fælles Borgerekspedition 
centralt i København. Der vil 
som hidtil være telefonisk 
og elektronisk adgang til 
Københavns Politi døgnet 
rundt, og der vil på alle 
tre stationer - Amager, 
Bellahøj og City være en 
dørtelefon med kontakt til 
personale på stationen eller i 
servicecentret.”

Der vil stadig være politibiler 
som kører ud fra Station 
Amager, men der sker 
reduktioner af mandskab.



si
d

e 
6

 •
 T

å
r

n
b

y
 b

la
d

eT
 F

eb
r

U
a

r
 2

0
1

4
  Tå

rn
by bla

d
eT FebrU

a
r  2014 • sid

e  7

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

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde tirsdag 
25.02.2014, kl. 18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Ama-
ger Landevej 76, 2770 Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: 
www.taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2014
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2014 afholdes i 
mødesalen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30: 
25.2., 25.3., 29.4., 27.5., 17.6., 26.8., 30.9., 28.10., 25.11. 
og 9.12.
Der tages forbehold for ændringer.

TiLSKUd TiL  
fRiviLLigT SOciALT ARBEjdE
Tårnby Kommune samarbejder i henhold til § 18 i lov om so-
cial service med frivillige organisationer, foreninger og enkelt 
personer blandt andet ved at yde økonomisk tilskud.
Formålet er at støtte udviklingen af frivilligt socialt arbejde i 
lokalområdet.

Frivillige organisationer, foreninger og enkeltpersoner som 
har mulighed for at få tilskud, har typisk følgende karakteri-
stika:
r at der er tale om socialt arbejde
r at det er en ulønnet indsats, der indgår som et afgørende 
led i de konkrete aktiviteter
r at der er tale om aktiviteter, der har udgangspunkt i Tårn-
by Kommunen eller en væsentlig del af aktiviteterne tager 
udgangspunkt i Kommunen eller nærområdet.

Organisationer, foreninger og enkeltpersoner som typisk 
ikke kan opnå tilskud, har følgende karakteristika:
r Offentlige institutioner
r Hvis organisationen/foreningen ikke kan nedlægge sig selv
r Virksomheden sker uden frivillig indsats
r Selvejende institutioner med offentligt udpegede repræ-
sentanter i bestyrelsen
r Råd, nævn og lignende nedsat i henhold til lovgivning.

Såfremt der gives økonomisk støtte, skal der aflægges 
rapport og regnskab.
Via Center for Frivilligt Socialt Arbejde, er det muligt at få 
råd og vejledning omkring etablering af en forening, et net-
værk eller nye projekter inden for det frivillige sociale arbej-
de. Denne rådgivning er indledningsvis gratis, men længere 

Fortsættes næste side

WWW.TAARNBY.dK
Skal du flytte, giftes, have pas eller søger du information 
om hvad der sker i Tårnby - eller noget helt andet? 
På www.taarnby.dk er der hele døgnet mulighed for at 
søge informationer og benytte ”Selvbetjening” der er én 
samlet indgang til links til de mange selvbetjeningsser-
vices, som kommunen og de offentlige myndigheder stiller 
til rådighed.

rådgivningsforløb kan være honorarbelagt.
Kommunen ønsker at understøtte det frivillige arbejde og at 
der kan ydes støtte til udgifter i forbindelse med etablerin-
gen eller særlige projekter og andre nye tiltag med relation 
til frivilligt socialt arbejde – under forudsætning af lokalt til-
hørsforhold eller væsentlig lokal tilknytning til kommunen.
Tårnby Kommune indkalder ansøgninger 2 gange årligt med 
ansøgningsfrist den 1. april og 1. oktober.
Kommunen behandler ansøgningerne umiddelbart derefter.
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen varetager til-
skuds- og støtteordningen.
Interesserede ansøgere, skal anvende ansøgningsskema, 
der kan findes på Tårnby Kommunes hjemmeside www.
taarnby.dk under punktet ”Oplev Tårnby” / ”Folkeoplysning 
og Foreninger” / ”Frivilligt socialt arbejde” eller ved henven-
delse til Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Mariam 
Aslam, 3247 1802.
Ansøgningsskemaet tilsendes Tårnby Kommune inden 1. 
april 2014. 

SUNdhEdScENTER TÅRNBY 
iNfORMERER
Se alle tilbud fra SundhedsCenter Tårnby på 
www.sundhedscentertaarnby.dk

hOLd NU KæfT MEd dET dER 
SUNdhEd!
- ET FOREDRag Om 
SUnDHED I øJEnHøJDE
Savner du inspiration til en sundere 
livsstil? Og mangler du konkrete 
øvelser til at få din og familiens 
sundhed på dagsordenen?
Kom og hør TV2’s kost og ernæ-
ringsekspert, Michelle Kristensen 
inspirere til en sund livsstil med 
mere overskud og energi i hver-
dagen.
Michelle viser konkrete øvelser, 
som nemt kan implementeres i en 
travl hverdag.
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 
Dato: Tirsdag 25. februar kl. 16.30 – 18.30
Tilmelding: Mail til foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 
3247 0079 

 vOLApYK - BøRNETEATER fRA 4 ÅR
- En KOmISK, POETISK 
TEaTERFORESTILLIng, Om VEnSKab, 
TRIVSEL Og SUnDHED.
’Volapyk’ udspiller sig ved foden af et gammelt træ, hvor 
hovedpersonerne Kloge og Tumle møder hinanden for første 
gang. De er begge veludrustede med smartphones og spille-
maskiner, så behovet for kontakt med hinanden er umiddel-
bart ikke tilstede. Men da deres elektroniske udstyr går ned, 
bliver de konfronteret med stilheden, sig selv og hinanden. 

Nyd fællesskabet i Den Blå Foreningsby
 

lige nu søger den Blå For-
eningsby medlemsforeninger, 
der ønsker at indgå i aktivite-
terne på amager strand.

 
elsker i som forening at skabe 
inspirerende aktiviteter for alle 
ved vand og strand? er i vilde 
med: naturen, friluftsliv, idræt og 
sundhed som tumleplads for alle, 
herunder børn og unge? Mangler 
Jeres foreningen et sted at opbe-
vare grej og udstyr? så er den blå 
Foreningsby helt sikkert noget 

for jeres forening.
 det skal pointeres at den 

blå Foreningsby ikke kun er for 
amager-foreninger, men for alle 
foreninger, der kan nikke gen-
kendende til ovenstående – så 
en forening kan altså lige så godt 
være fra eksempelvis Vesterbro, 
Østerbro, Tårnby eller Køben-
havn K som fra amager.

   den blå Foreningsby er et 
foreningsfællesskab med lige-
sindede, hvor man kan dele res-
sourcer, og er sammen om at 

passe på dem, samt sørge for at 
det kommer så mange til gavn 
som muligt.

 den blå Foreningsby ligger 

på den nordlige spids af amager 
strandpark ikke langt fra Øre-
sund Metro station. 

tsp

Spørgsmål?
Mail til info@denblaaforeningsby.dk 
 
Ønsker du og din forening at blive medlemsforening i den blå For-
eningsby så klik ind på www.denblaaforeningsby.dk, hvor du kan 
finde ansøgningsskemaet og kriterierne mm. og i øvrigt følge med 
i hvad der sker i den blå Foreningsby.  

Blåt stigning
siden 1. januar har der været nye 
priser på blåt Kort. det betyder, 
at blåt Kort for Tårnby borgere 
er steget med 5,- kr. for børn og 
voksne og 2,50 kr. for pensioni-
ster.

Priserne er herefter for voksen, 
217,50 kroner, barn 142,50kro-
ner og for pensionister 177,50 
kroner.                                            tsp

Nyt byggeri i Syd
boligforeningen aab og arkitekt-
gruppe bygger nu 81 boliger på 
richard Mortensen vej i Ørestad 
syd. i de næste uger bliver der 
gravet ud og slået spuns i jorden. 
Parkeringspladserne ved richard 
Mortensen vej overfor 8TalleT 
vil blive lukket. der henvises til 
øvrig korttidsparkering samt by 
& Havns parkeringsanlæg i by-
delen.

Metro med glas
alle udendørs metrostationer 
får i det nye år glasdøre ud mod 
perronerne. det vil sikre mere 
præcis metrodrift, da der nu 
ikke skal mere end en fugl eller 
en pizzabakke på skinnerne, før 
sikkerhedssystemet registrerer 
det og toget derfor ikke kan køre 
ind på perronen. en fjerdedel af 
driftforstyrrelserne er i dag fejl-
meldinger. Med perrondøre kan 
disse elimineres væsentligt.
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ugentlig. Her møder du andre, som også ønsker at holde op 
med at ryge.
Tilmelding:
Du kan tilmelde dig et rygestopkursus ved at kontakte sund-
hedskonsulenterne tlf. 3076 0570 eller sc.sf@taarnby.dk
Er i en gruppe af kollegaer, venner eller familiemedlemmer, 
som ønsker at foretage et rygestop sammen, tilbyder vi 
også rygestopkurser til grupper. Tilmelding sker som ovenfor 
nævnt.
Sted:
Kurserne finder sted i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 
1.th eller efter aftale.

Tårnby Kommune tilbyder ældre borge-
re, som enten er faldet eller er i risiko 
for at falde, besøg af faldforebygger, 
som giver råd og vejledning om, hvad 
du kan gøre for at undgå at falde. 
Tilbuddet er gratis og kræver ingen 
henvisning
Ved besøget taler vi om:
 • Hvordan du har det rent fysisk 
 • Hvordan dit helbred er 
 • Hvordan dit hjem er indrettet 
 • Hvilken medicin du tager 
 • Mad og drikke 
 • Motion/aktivitet 
 • Hvad du ellers har brug for at tale om
Ring eller send en mail og aftal tid med:
Faldforebyggelseskoordinator Charlotte Wærling (Sygeple-
jerske)
SundhedsCenter Tårnby 
Kamillevej 4, 1. th. 2770 Kastrup,  
Tlf. 3076 0677, mail: chw.sc.as@taarnby.dk
Fald er den hyppigste ulykkestype blandt ældre mennesker, 
derfor har Tårnby Kommune fokus på faldforebyggelse.

KAN SELv - viL SELv
Kom til foredraget ”Kan selv – vil selv”
- om hvordan du hjælper dit 1½ - 2 års barn på vej!
Vi afholder foredraget på følgende dage:

 • Tirsdag 4. marts 2014
 • Tirsdag 3. juni 2014 
 • Tirsdag 2. september 2014 
 • Tirsdag 18. november 2014
Kl. 14.00 – 15.30 SundhedsCenter 
Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du 
spørgsmål kan du kontakte os på tlf.: 
3247 0070.

Sundhedsplejen

STAvgANg vEd diABETESfORENiNgEN
Hver mandag kl. 10.00 
hele året.
Du kan vælge at gå 2 km 
eller 4 km, den korte rute 
er i moderat tempo, 4 km-
ruten er rask i tempo.
Stave kan lånes eller kø-
bes af Diabetesforeningen, 
Tårnby Lokalforening.
mødested: P-pladsen 
ved Pleje- og Daghjem-
met Travbanehuset, Løjte-
gårdsvej 98.

MAdLAvNiNg fOR diABETiKERE
Vi tilbereder lækker sund mad sammen, dog ingen under-
visning, hver mandag kl. 18.00 – 21.00 Kastrupgårdsskolen, 
Blåklokkevej 1.
Tilmelding til Jacob Løve senest fredagen før, tlf. 3251 0390, 
mail: jaconi@mail.dk
Pris: 20-40 kr. pr. person pr. gang. 

pENSiONiSThUSET piLEhAvEN
Kongelundsvej 298 
Tlf. 3252 0972
Mandag lukket – åbent 
ved særlige arrangemen-
ter
Tirsdag kl. 9.00 – 16.00 
Onsdag kl. 9.00 – 18.00 
Torsdag kl. 9.00 - 16.00 
Fredag kl. 9.00 - 13.00
Lørdag og søndag lukket – åbent ved særlige arrangementer
Fællessang – Torsdage 6. og 20. februar
Vi synger de gamle viser til harmonika eller klaver. Inkl. 
kaffe og kage – 25 kr. 
Hobby værksted – Lørdag 8. og 22. februar
Påsketing. Anne instruerer. Materialer kan købes i Pilehaven.
Vi holder lukket i vinterferien fra 10.–17. februar 

Feel good eftermiddag – Torsdag 20. feb. kl. 15-17
Vi hygger med overraskelser, drikker kaffe og spiser boller – 
25 kroner.
Fællesspisning – Tirsdag 25. feb kl. 18–19.30
Vi laver mad sammen kl. 16 - de der har lyst. Man kan mel-
de sig til spisning til 35 kr.
Englecafe – Torsdag 27. feb kl. 14.45-16
Findes der engle og er der mon mere mellem himmel og 
jord? Hyggesnak og kaffe.
Fastelavnsfest – Lørdag 1. marts kl. 14-16
Vi hygger med tøndeslagning, fastelavnsboller, kakao, musik 
og overraskelser.

Deres ønske om ikke at være alene, 
samtidig med deres manglende evne 
til at møde et andet menneske, med-
fører absurde situationer og komiske 
konflikter.
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Ka-
millevej 4, 1.th. 
Dato: Vælg mellem onsdag  
5. marts kl. 16.30 eller torsdag  
6. marts kl. 16.30
Tilmelding: Mail til foredrag.
sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0079 
- max én voksen pr. barn.

målgruppe: 4-104 år
manuskript: Thomas Milton og Michael Sand. In-
struktør: Kristian Holm Joensen Scenografi: Karen Mar-
grethe Høskuldsson musik: Ulrik Bencard

ETNiSK cAfé
Café og oplæg om sundhed 
for kvinder af anden etnisk 
baggrund end dansk. 
1½ time med dagens emne og Café.
Lørdag 22. februar kl. 10.00 – 
11.30 
Oplægsholder og vært er etnisk sundhedsformidler 
Tomas Imperial.
Caféen afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 
1.th. 2770 Kastrup. Information på tlf. 3076 0570

diABETES TYpE 2 ELLER KOL
Tilbud til borgere med diabetes type 2 eller 
KOL i SundhedsCenter Tårnby
Tilbuddet består af:
 • 12 ugers træningsforløb
 • Teori og praktik omkring sund mad
 • Sygdomslære v/ sygeplejerske
 • Tilbud og rygestopkursus
 • Individuel samtale
For at deltage, skal du henvi-
ses fra egen læge.
Forløbet afholdes i Sundheds-
Center Tårnby, Kamillevej 4, 
1.th. Information på tlf. 3076 
0568.

SUNdhEdSRÅdgivNiNg
Har du lyst til at leve sundere, at tabe dig eller holde op med 
at ryge? 
- Og vil du have opbakning af en professionel vejleder? 
Sundheds Rådgivning er et gratis tilbud til dig, der bor i 
Tårnby kommune 

Du kan bl.a. 
 • indgå i et individuelt forløb med fokus på vægttab  
  eller vægtøgning 
 • få opfølgende samtaler i forbindelse med rygestop eller 
 • få motionsvejledning
Praktisk information
SundhedsRådgivning foregår i SundhedsCenter Tårnby, Ka-
millevej 4, 1.th. 
Tidsbestilling kan ske hos en sundhedskonsulenterne på tlf. 
3076 0570 

ER dU LigE BLEvET MOR?  
- Og ER dU 
OvERvægTig?
SundhedsCenter Tårnby tilbyder et 
gratis livsstilskursus til dig, der er 
overvægtig og har et barn på 0-4 må-
neder. Kurset er tilrettelagt, så du kan 
medbringe dit barn.
Kurset afholdes over 8 torsdage, første 
gang torsdag 27. februar  
kl. 10.00 – 12.00 i SundhedsCenter 
Tårnby, Kamillevej 4, 1.th

Hvad indeholder kurset?
Individuelle vejledninger efter behov
10 mødegange i gruppe over tre måneder
Opfølgende gruppemøder:
Kurset tager udgangspunkt i Små skridt-metoden.
Med fokus på vaneændringer får du mulighed for at opnå et 
varigt vægttab. 
Det eneste krav er, at din BMI er 30 eller derover. 
Du kan regne dit BMI ud fra følgende formel:
BMI= vægt i kg divideret med (højde gange højde i meter)
Tilmelding sker ved at kontakte Sundhedskonsulenterne 
på mail sc.sf@taarnby.dk eller ved at ringe på 3076 0570. 

viL dU væRE RøgfRi?
Kom & Kvit er et gratis tilbud for dig, som 
bor eller arbejder i Tårnby Kommune og 
gerne vil holde op med at ryge.
Kursusbeskrivelse
Kurset indledes med en individuel sam-
tale med en professionel rygestopinstruktør. I fællesskab 
skræddersyes et forløb til dig, hvor der kan tilvælges op til 
otte temaer i et gruppeforløb, samt mulighed for støtte via 
sms eller mails. Læs evt. mere på www.komogkvit.dk
Den individuelle samtale:
Samtalen foregår i SundhedsCenter Tårnby og har en varig-
hed af ca. 30 minutter.
gruppeforløb:
Der er størst chance for at blive røgfri, når man bliver bakket 
op. Det bliver du på temamøderne, som rådgiveren holder 

Fortsættes næste spalte

ER dU BANgE fOR AT fALdE  
 - ELLER ER dU fALdET? 
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BiBLiOTEKET iNfORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 
FORÅRETS aRRangEmEnTER PÅ 
bIbLIOTEKERnE

Forårets arrangementspro-
gram 2014 kan nu hentes 
på bibliotekerne.
Du kan også se arrange-
menterne på bibliotekets 
hjemmeside taarnbybib.
dk eller på Tårnby Kommu-
nes hjemmeside taarnby.
dk/arrangementer

iT-KURSER pÅ TÅRNBY 
hOvEdBiBLiOTEK Og vESTAMAgER 
BiBLiOTEK

Nu er der nye it-kurser på 
biblioteket!
nYHED! I år er det for 
første gang muligt at til-
melde sig via internettet. 
Se kursuskataloget og til-
meld dig på taarnbybib.
dk

NETvæRKSTEdET
Har du brug for hjælp til IT?
Torsdage mellem kl. 14 
og 16 i Læringsrummet på 
Hovedbiblioteket, Kamillevej 10
I Netværkstedet kan du få hjælp til at bruge internettet, pc, 
tablet og mobil, og få hjælp til selvhjælp til ”normale” dag-
ligdags IT-spørgsmål, som du kan arbejde med på stedet. 
Vi gør vores bedste for at hjælpe dig, men kan ikke love, 
at vi kan løse alt. Spørg og hjælp også gerne de andre bru-
gere, hvis du kan. 
Der er ingen fælles undervisning i Netværkstedet. Vi ar-
bejder med det, som du har brug for hjælp til. Hvis du har 
bærbart udstyr, så anbefaler vi, at du tager det med. Husk 
at medbringe din strømforsyning og evt. andre kabler, du 
skal bruge. 
Netværkstedet stiller pc´er, headsets og scanner til rådig-
hed.
Der er ingen tilmelding. 

SKRivEKONKURRENcE
mIn TÅRnbYFORTÆLLIng  
- Fortæl om dit Kastrup/Tårnby
Biblioteket og Avisen 2770 afholder i år en skrivekonkur-
rence med fokus på minder fra Kastrup og Tårnby. Konkur-
rencen er for alle. Eneste krav, ud over de formelle, er at 
begivenhederne, der fortælles om, er selvoplevede og er 
foregået i Tårnby Kommune. 
Fortællingen må max. fylde to A4 sider med skriftstørrelse 

12 eller 8000 anslag. 
Bidraget med dit navn, adresse, tlf.nr. og alder mailes til 
lnm.hb.uk@taarnby.dk, emne: Skrivekonkurrence, eller 
sendes til Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10, 2770 Ka-
strup, att.: Laura Michelsen, mærk. Skrivekonkurrence.
Juryen nominerer et antal bidrag, hvoraf der kåres én 1. 
præmievinder. De øvrige nominerede får 2. præmie. Vinder-
historien bringes i Avisen 2770 og på bibliotekets hjemme-
side. Der er deadline på skrivekonkurrencen tirsdag 22. april 
kl. 12.00, og vinderne kåres ved en reception tirsdag 6. maj 
kl. 17.00 på Hovedbiblioteket, hvor alle er velkomne.
1. Præmie: Gavekort à 500,- kr.
2. Præmie: Gavekort à 200,- kr.
Juryen består af redaktør af avisen 2770 Ulf Bjørton, biblio-
tekar Laura Michelsen og lokalarkivar Lone Palm Larsen.

vELKOMMEN TiL fORÅRETS 
ARRANgEMENTER
billetbestilling: 
Billetterne skal købes eller bestilles på det bibliotek, hvor ar-
rangementerne afholdes. 
Bestilte billetter skal afhentes senest 14 dage før arrange-
mentet afholdes. Ellers annulleres bestillingen, og billetten 
må bestilles på ny.
Billetter der er bestilt mindre end 14 dage før arrangemen-
tets afholdelse skal afhentes senest ½ time før arrangemen-
tets start.
Ved telefonbestilling opkræves et gebyr på 5 kr. uanset om 
billetterne er gratis eller ej. 
Tårnby Hovedbibliotek 3246 0520
Vestamager Bibliotek 3253 5499

OBS! Billetter til AOF-Amager arrangementer. 
Billetterne købes på tlf. 3251 1495 eller via www.
aof-amager.dk.

Resterende billetter sælges ved indgangen.

ARRANgEMENTER fOR vOKSNE
Hb = Hovedbiblioteket
Vb = Vestamager bibliotek, 
aOF = billetter bestilles hos AOF
LEVRUm = Levende Rum arrangement
• Læseklubber
• Poesiklubben ”Ordlyd”
• Fireforestillingen, Film for voksne
• P6 Beatklub
• Klassisk Lytteklub
• Strikkecafé
• Akvarelcafé
• Erindringscafé - lokalhistorisk
• Syng dig glad v/ Marianne Kragh.  
Se arrangementsprogram for datoer til klubber og caféer.

pENSiONiSTcENTRET ”SOLgÅRdEN”
Nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
Tlf. 3252 9500
Der er adgang for Folkepensionister 
m/ægtefælle bosiddende i Tårnby 
Kommune.
Torsdag 6. februar kl. 13.00-
15.30
Temadag: Vi syr tørklæder. (se 
udstilling i caféen)

Fredag 14. februar kl. 13.30
Caféeftermiddag: Foredrag med Stefan G. Rasmussen. 
Luftkaptajnen fra SAS som forulykkede med sit fly, 
fortæller om sine erindringer. (billetter købes i caféen)

Torsdag 20. februar kl. 13.00-15.00
Seniorshop kommer forbi og holder modeshow og 
tøjudsalg.

Fredag 21. februar kl. 13.30-15.30
Caféeftermiddag: Harmonien spiller op til dans.

Torsdag 27. februar kl. 12.45-15.00
Tur ud af huset: Bowling i Tårnby. (tilmeldingsliste i 
caféen)

Fredag 28. februar kl. 13.30-15.30
Caféeftermiddag: Torsten Søgård spiller op til dans. 
Kik ind på Solgårdens hjemmeside:
www.taarnby.dk/solgården

BORdiNghUS
Tårnby Kommunes Pensionisthus 
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395

Åbningstider:
Mandag lukket 
Tirsdag kl.  14:00 - 17:00 
Onsdag kl.  9:30 – 11:30 
Torsdag kl.  9:30 – 12:30 
Fredag kl.  14:00 – 17:00 (sidste fredag i måneden kl. 13) 
Lørdag lukket  
Søndag kl.  13:00 - 17:00

 
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er vel-
komne til arrangementerne i Bordinghus. Er du interesseret 
i at se, hvad der sker i huset og kunne du tænke dig at høre 
nærmere, så kik indenfor tirsdag, fredag eller søndag, der 
hygger vi os som regel med kaffe og kage.
Se også vores hjemmeside. - www.bordinghus.dk – for 
yderlig information.
For brugere i huset er der adgang til PC’eren. Der er næste 
altid en person, som kan give en hjælpende hånd, hvis man 
ikke selv kan betjene den.
FÆLLES aKTIVITETER:
Februar:
Tirsdag  4.  PC-Cafe kl. 10.00-12.00 
Tirsdag  18.  PC-Cafe kl. 10.00-12.00 
Torsdag  20.  Vi synger med Bordinghus Spillemænd. 

Lørdag  22.  Brunch 
Onsdag  26.  Udflugt med Tove 
Fredag  28.  Fællesfrokost med egen madpakke.

marts:
Søndag  2.  Vi fejrer Fastelavn. 
Tirsdag  4.  PC-Cafe 
Tirsdag  18.  PC-Cafe 
Onsdag  26.  Udflugt med Tove.
Fredag  28.  Fællesfrokost med egen madpakke.

Med venlig hilsen Willy Larsen, formand,  
e-mail w.a.larsen@televang.dk 

tlf. 3251 3561, mobil 2125 6817

UdSTiLLiNgScENTER pLYSSEN
UDSTILLIng FEbRUaR
I samarbejde med Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommu-
ne, lokale foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk og frivillige 
medarbejdere.
Britta Margrethe Haaløv, Ib Christensen, Margot Storm og 
Bent Rasmussen udstiller malerier indtil 9.2.
Fra 15.2 udstiller Egon Larsen, Dorthe Ekstrand, Gertrud 
Jørnboe, Kirsten Stannow, Charlotte Markussen, Ole Mørk, 
Preben Ø. Sørensen, Niels Fischer, Jogn N Andersen, Marian-
ne Ejsing og Helene Kristensen udstiller malerier og Janeck 
Mastek foto.
Åge Jakobsen: Foto fra Den Blå Planet, - Tårnby Lokalhi-
storiske Samling: Foto fra Tårnby Villaby - Leif Rasmussen: 
Papmodeller af kendte bygninger i ind- og udland - Eva Jes-
persen: Samling af receptkuverter og Aina Watters: Hånd-
lavede kort.
øvrige udstillinger fortsætter:
Kurt Bierlie: Flyvemaskiner i håndlavet træ – Kaj Åge Jør-
gensen: Håndværktøj i mini-format - Ritva Frederiksen: 
Smykker.
Tegninger og fotos fra Bryggergården - Chr. Flindt: Farve-
tegninger fra Bryggergården og omegn – Poul Broholm: Foto 
fra Kastrup - Tårnby - Theodor von der Ahe: Modeller af en 
kirke fra Østen og mølle fra Amager.
Amagerbanens historie: Allan Meyer: Modeller af tre statio-
ner på modelbanen og modeller af gamle lokomotiver.
Poul Broholm: Tårnby Brandvæsen, Lufthavnens historie, 
flymodeller og andre effekter fra lufthavnen i gamle dage.
Foreningsportrætter - Plyssens historie - Kastrup Brofor-
ening – Poul Broholm: Fotos fra det gamle Amager-
Ørestad: Ny bydel på Amager - Øresundsparken - Bryg-
gergården - Allan Meyer: Foto fra Saltholm, Tømmerup, 
Kastrupgård, Skelgårdskirken, Kastrup kirke og Tårnby 
kirke.
Plyssen er åben lørdag-søndag fra
kl. 13-16. Gratis adgang.

Fortsættes næste spalte Fortsættes næste side
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Februar:
5.  En af os – Kaffesalon om psykisk sygdom 
5.  Foredrag – Rollespil v/ Lars Rex Mundi. LEVRUm
6.  P6 Beatklub - The Smiths og Manchester-scenen
12.  Film - Midt i Øresund. Vb
15.  Genbrugsguld - Byt til nyt. Vb
17.  Foredrag – Sorg og Glæde v/ Niels Malmros. aOF
20.  Litteraturcafé
24.  Foredrag - Særligt sensitiv, og hvad så?  
 v/ Elaine Aunsbjerg Nielsen. aOF
26.  En af os – Kaffesalon om psykisk sygdom. Vb
26.  Romaner i mit liv v/ Jesper Theilgaard 
27.  Foredrag - Bliv en sikker pilot for dit barn v/ Ulla Dyrløv

marts:
3.  Forfatteraften – Knud den Store v/ Hanne Vibeke Holst.aOF
5.  To film om Saltholm. Vb
5.  Foredrag - Gadebørn i Kenya v/ Michelle Dyrby. LEVRUm
6.  P6 Beatklub – Grungescenen bl.a. Pearl Jam og Nirvana
8.  Bogsalg
11.  Foredrag – Håndlæsning v/ Eva Kragh Edelsteen. LEVRUm/Vb
13.  Klassisk Lytteklub - Richard Strauss 
13.  Foredrag – Vestamager v/ Tommy P. Christensen. Vb
19.  Foredrag – Ikke et sekund spildt v/Jesper Langberg  
 og Danni Travn. aOF
19.  Litteraturcafé. Vb
20.  Foredrag - Mindre madspild v/ Selina Juul
23.  AOF-Amager - Elevernes dag
24.  Foredrag - Har mænd vat i ørerne? v/ Mette Glargaard. aOF
25.  Foredrag – Sku’ du spørg’ for no’en? v/ Kirsten Siggaard
27.  Koncert - Mouritz/Hørslev Duo
31.  Foredrag - Den store krig og den lille mand v/ Morten Skovsted

april:
1.  Foredrag – USA på vej tilbage v/ Steffen Kretz. aOF
3.  P6 Beatklub - Blur og Britpopscenen 
3.  Klassisk Lytteklub - Brahms
7.  Foredrag - Stress af hjælp til selvhjælp  
 v/ Anette Frederiksen. LEVRUm/Vb
8.  Foredrag - Det særligt sensitive barn v/ Susanne Møberg
24.  Koncert - Anna Kruse
27.  Tårnby Chill-out – bibliotekskoncert og hiphopgalla  
 v/ Per “Dee Pee” Pedersen
maj:
7.  Bogsnak om ”Politisk Roman”
8.  Foredrag - ADHD og autisme v/ Jan Have Odgaard
15.  P6 Beatklub - Den elektroniske musik

ARRANgEMENTER fOR BøRN
KLUb FILmSTRIbEn - Filmklub for 9-13 
årige 

• Alle onsdage til 26. marts kl. 15 på Hovedbiblioteket

• Alle mandage til 24. marts kl. 15 på Vestamager Bibliotek
Velkommen til bibliotekets filmklub for dig mellem 9 og 13 
år - med popcorn, hygge og fede film! 
Efter skole kan du se sjove og spændende film sammen med 
dine venner.
Hent nyt program på biblioteket hver måned. Gratis billetter

Februar:
Kreative tirsdage - Strikke Workshop, se arrangementspro-
gram for datoer
8.  Børneteater - Nina Sardina v/ Teater Lille Hest. Vb
10. Familiefilm - i skolernes vinterferie. Hb/Vb
22. Børneteater - Ægget v/ Det lille Verdens Teater
25. Babycafé - Babyrytmik
marts:
Kreative tirsdage – Filmworkshop (se arrangementsprogram 
for datoer)
Kreative tirsdage - Guitar workshop (se arrangementspro-
gram for datoer)
2. Fastelavn
6. Babycafé - Babyrytmik. Vb
15. Børneteater - Frække Jensen og stille Frede  
 v/ Det lille Verdens Teater. Vb
16. Børneteater - En duft af Roma v/ Teatret Månegøgl
25. Babycafé - Babystimulastik
27. Babycafé - Babystimulastik. Vb
29. Groove en danseoplevelse. Vb

april:
7.  Babycafé - Babymassage 
11. – 16. Kom og lav påskepynt. Hb/Vb
13. Klap et kæledyr v/ Louise Vinterberg og Nia S. Mikkelsen
23. Verdens bogdag - højtlæsning. Hb/Vb
24. Just Dance - konkurrence
26. Teaterworkshop – Eventyrprinsessen v/ Nicoline L. Roos
29. Danse-Event. Vb
maj: 
23. Stjerner i natten, Naturskolen. 

KURSUSTiLBUd
Tilmelding
Du kan tilmelde dig de enkelte kurser på vores hjemmeside 
taarnbybib.plan2learn.dk, hvor du skal oprette dig som 
bruger med din e-mailadresse, hvorefter du kan tilmelde 
dig de kurser, du ønsker at deltage i. Har du ikke en e-mai-
ladresse, kan du tilmelde dig ved at ringe til os på tlf. 3246 
0520 eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter 
først til mølle-princippet.
Sidste frist for tilmelding er dagen før kurset. Se kursuspro-
gram for datoer.
Kontakt eventuelt biblioteket for kursusdatoer eller se dem 
på vores hjemmeside taarnbybib.plan2learn.dk
Oversigt over kursustilbud:
• Skal du købe computer for første 
gang? Hovedbiblioteket

• Tænd og sluk for pc én - for begyndere. 
Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek
• Brug din pc - For begyndere og let øvede. 
Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek
• Søg og du skal finde - Internettet for be-
gyndere. Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek
• Google og gmail for begyndere. Hovedbiblio-
teket
• Sikkerhed på nettet. Hovedbiblioteket
• Borger.dk og NemID - Betjen dig selv på 
nettet. Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek
• Facebook for begyndere. Hovedbiblioteket
• Brug Facebook til mere. Hovedbiblioteket
• Picasa - Gratis billedbehandling. Hovedbiblio-
teket og Vestamager Bibliotek
• Musik på nettet. Hovedbiblioteket
• Sms på smartphone. Hovedbiblioteket
• Introduktion til smartphones og tablets. 
Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek
• Ipad for begyndere. Hovedbiblioteket og Vestama-
ger Bibliotek
• Lær mere om din ipad - (fortsættere). Ho-
vedbiblioteket og Vestamager Bibliotek
• Lær om e-bøger. Hovedbiblioteket
• Slægtshistorie – kilder på nettet. Hovedbib-
lioteket
• E-boks.dk – dit digitale ringbind. Hovedbib-
lioteket

STAdS- Og LOKALARKivET

gLEMMER dU NR. 1/2014
HIPHOP, PIgTRÅD Og ROCK’n’ROLL  
– pionerer fra amager / Del 2
Når det handler om hiphop har Tårnby virkelig været oppe 
på beatet. Per Pedersen fra Tårn-
by Torv var den første, der opda-
gede hiphop-kulturen i Danmark. 
Han tog fra Amager til Amerika, 
vendte hjem og blev Danmarks-
mester i breakdance og siden til 
MC Dee Pee i Rockers By Choice. 
De bragte hiphoppens nye rim og 
rytmer til Tårnby.
Glemmer Du skrev i sidste num-
mer om to andre musikpionerer, 
Ib ”Rock” Jensen og Jan Pedersen 
fra The Cliffters. Her følger histo-
rien om Per Pedersen og Rockers 
By Choice.
Bladet kan hentes gratis på bib-
liotekerne og på Plyssen så længe oplag haves, eller hentes 
i en printvenlig version på taarnbybib.dk, gå ind under 
Stads- og lokalarkivet. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer 
du’ som nyhedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så 
snart det udkommer.

For os handler god rådgivning om meget andet end 
penge. Folk er jo forskellige steder i livet og har forskel-
lige drømme 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.

efter to år på posten har Mathias 
Pedersen valgt at trække sig som 
formand for dsU amager på de-
res årlige generalforsamling. 
dette har givet plads til et nyt 
stærkt hold bestående af Julie 
Frølich som formand, anders 
rønnow som næstformand, Tess 
Marquardts som kasserer og ni-
colaj b. riber, rikke From, Jacob 
riber og Tor blaabjerg i bestyrel-
sen. 

- Jeg har set rigtig meget frem 
til denne dag, og kan nu endelig 
ånde lettet op og indtage for-

mandsposten for den sejeste 
afdeling med det stærkeste hold, 
siger Julie Frølich efter valget. 

- Jeg har nu en vision om, at af-
delingen skal tage fat i helt kon-
krete sager her på amager, også 
her i Tårnby. Vi er jo så heldige, 
at have Henrik Zimino siddende 
i borgmesterstolen, og det vil vi 
begynde at bruge, blandt andet 
ved at kræve en plads rundt om 
bordet til gruppemøderne. 

Nyt hold i DSU Amager 

Ib Rosendal 80 år
Pensioneret 
underdirek-
tør & civil-
ingeniør ib 
r o s e n d a l  
bliver 21. fe-
bruar 80 år.

ib rosen-
dal er født i 

Ølgod og har hele sit arbejdsliv 
arbejdet for godt øl. allerede un-
der sin værnepligtstid som løjt-
nant startede han på Carlsberg. 
Hele tiden havde han stilling i 
Carlsbergs laboratoriesektor og 
sluttede en næsten 40-årig karri-
ere som underdirektør hos bryg-
geriet. Herefter har ib helliget 
sig privatlivet, som omfatter hu-
struen, to døtre og deres familier. 
af tillidshverv kan nævnes, at 

ib var vicepræsident i european 
brewery Convention. der er også 
blevet tid til bridge, som leder af 
ældresagens bridgeklub i Tårnby, 
hvor ib også er bosiddende. 

ib er opvokset i skanderborg, 
student fra aarhus Katedralsko-
le 1953 og Civilingeniør Kemi 
1959.

I mål før tiden
Øresundsbroen har nået sit 2015 
mål allerede nu med 300.000 
broPas-kunder. Passet er en sær-
lig rabataftale til fritidskunder 
og alene i år er antallet af kunder 
steget med ca. 6,5 %. danskerne 
bruger primært deres udflugter 
til sverige på naturoplevelser, 
mens svenskerne hovedsageligt 
kommer for at shoppe.



si
d

e 
1

4
 •

 T
å

r
n

b
y

 b
la

d
eT

 F
eb

r
U

a
r

 2
0

1
4

  Tå
rn

by bla
d

eT FebrU
a

r  2014 • sid
e  15

God mad og mere viden

Bliv klogere på EU 
før valget i maj

Se mere på hjemmesiden

Kampen om skolereformen
resultatet blev 2-13-3 syv 
gange og 13-2-3 en enkelt og 
så var rammebetingelserne for 
Folkeskolen 2014 på plads

Af Terkel Spangsbo

det helt store punkt på Kommu-
nalbestyrelsens januar-møde var 
en vedtagelse af en rammebe-
slutning som følge af folkeskole-
reformen.

rammebeslutningen fastlæg-
ger i hovedtræk adskillige af de 
forhold som lærere, elever, skole-
ledere og forældre skal fungere 
under efter 1. august i år.

rammerne angiver hvor man-
ge procent af sin arbejdstid en 
lærer skal have kateder-tid. 45 
procent af deres samlede un-
dervisningstid endte det med. 
samtidig blev det slået fast, at 
lærerne skal kunne løse alle de-
res opgaver på arbejdspladsen.

socialdemokraterne, Venstre, 

radikal og Konservativ havde på 
forhånd stillet ændringsforslag 
om, at skolelederne dog kunne 
tillade at hver lærer kunne ar-
bejde op til tre procent af sin 
arbejdstid andre steder fra (sva-
rende til 50 timer årligt).

dansk Folkeparti forholdt sig 
afstemningsmæssigt neutralt.

Forkastelse forventet
aftalen mellem de fire partier 
afgjorde også på forhånd af syv 
ændringsforslag stillet af borg-
mesterens støttepartier sF og 
enhedslisten måtte vente at bli-
ve forkastet.

- Men vi fremsætter dem al-
ligevel, sagde bjarne Thyregod 
/ehl) som indledning til mara-
thon-punktet.

sF og enhedslistens forslag 
drejede sig meget om at beskytte 
lærerne mod ”det grænseløse ar-
bejde”. brian Franklin og bjarne 

Thyregod kunne godt forestille 
sig, at mange af punkterne i ram-
mebeslutningen bare ville blive 
gennemført uden tanke for virke-
ligheden og ud fra det gamle for-
ældreprincip ”fordi jeg har sagt 
det”. (omskrevet og fortolket af 
redaktionen)

eksempelvis mente sF og ehl, 
at ”der etableres individuelle ar-
bejdspladser til samtlige lærere 
og børnehaveklasseledere in-
den skoleårets påbegyndelse 1. 
august 2014. arbejdspladserne 
skal befinde sig på skolen eller 
i umiddelbar geografisk forbin-
delse med denne” og at ”enhver 
krav om tilstedeværelse vil først 
træde i kraft, når skolernes indi-
viduelle arbejdspladser er klar til 
brug”.

borgmester Henrik Zimino un-
derstregede, at han ikke talte om, 
at hver lærer skulle have et skri-
vebord, han har stillet dem en ar-
bejdsplads (?) i sigte. Han mente 
også, at det ikke ville give mere 
arbejde til lærerne med de færre 
kateder-timer.

- det er meget lettere og går 
hurtigere at forberede sig i dag. 
læreren har computeren ved 
hånden og skal ikke på aV-cen-
tral, bibliotek, bogsamling og an-
dre steder efter materialer, sagde 
han.

afstemningen om de syv æn-
dringsforslag endte to for, 13 
imod og tre stemte ikke.

ikke et ord om pengene
derimod blev s, V, C og b’s forslag 
stemt hjem og dermed hele ram-
mebeslutningen med de samme 
cifre, bare i anden rækkefølge 
13 for, 2 imod og tre som ikke 
stemte.

Paw Karslund og andre med 
ham var utilfreds med, at der 
overhovedet ikke blev sagt no-
get om økonomi til de enkelte 
punkter. rammebeslutning inde-

holder flere steder ordene ”for 
eksisterende ressourcer”.

alle børnehaver bliver nu sko-
lefritidsordninger, sFO, og un-
derlægges således skolelederen. 
derimod gav mødet i Kommu-
nalbestyrelsen ikke noget klart 
billede af, hvad der skal ske med 
fritidsklubberne.

de reduceres i deres norme-
ring, da børnene vil være flere 
timer i skole efter reformen. de 
(overskydende) ansatte sikres 
ansættelse ifølge Kommunens 
personalepolitik. Fritidsklub-
berne samles under en leder og 
fordeles organisatorisk i fire di-
strikter. det blev ikke klart under 
debatten om det betyder, at der 
kun bliver fire fysiske klubber 
tilbage, hver med en daglig leder 
eller om alle matriklerne behol-
des og kun administrativt bliver 
en enhed.

Onsdag i sidste uge arbejdede 
ansatte på rådhuset på en pres-
semeddelelse, som skulle rede 
trådene ud, men ved deadline 
var meddelelsen ikke udsendt, 
da den ikke var godkendt højere 
oppe i systemet.

så snart Tårnby bladet mod-
tager meddelelsen vil den blive 
udsendt på www.taarnbybladet.
dk 

Modtagere af Tårnby bladets 
nyhedsbrev vil få besked, når 
hjemmesiden opdateres. andre 
må enten tilmelde sig nyheds-
brevet (det er gratis) eller bare se 
efter ad libitum.

de syv ændringsforslag fra 
bjarne Thyregod og brian 
Franklin findes i fuld længe 
på side 43

Tårnbys skoleliv.  
Collage af arkivmateriale.

Vi glæder os til at byde jer velkommen 
 som gæster hos os
Tårnby Selskabslokaler
Præstefælledvej 18
2770 Kastrup
Telefon: 50 50 40 90

info@taarnbyselskabslokaler.dk

www.taarnbyselskabslokaler.dk

Konfirmation 2014 i Tårnby Selskabslokaler
Vi har stadig ledige datoer til konfirmationer i 2014, så 
ring og hør nærmere om vi skal danne rammen om 
den store dag.

Vi tilbyder et overflødighedshorn af god service og 
kulinariske oplevelser.

I vores konfirmationspakke er følgende inkluderet:

• Velkomstdrink

• 4 retters selskabsmenu eller luksus buffet + natmad

• Vine ad libitum til middagen

• Kaffe, te, chokolade, cognac og Baileys

• Chips under hele arrangementet

• Fri bar med øl, vin, sodavand og isvand

• Borddækning, samt lys, servietter og blomster 
(stilkblomster)

• Servering, bartendere og oprydning dagen efter

Varighed af arrangement er 9 timer (ekstra timer 
koster kr. 70,- pr. gæst pr. time)

Pris pr. person kr. 699,-
Lokaleleje kr. 2900,-

Vi er også stærke i bryllupper, jubilæer, 
fødselsdage, receptioner, mad ud af 
huset og barnedåbe.
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Af  Kurt Birlie, bestyrelsesmedlem 

i   Bevaringsforeningen 

bevaringsforeningen har med 
glæde erfaret, at kommunen har 
fremskredne planer om fra for-
året 2014 at renovere ejendom-
men ved diget, der blandt andet 
benyttes af natteravnene og et 
værksted, hvilket vi har meddelt 
Teknisk forvaltning i Tårnby kom-
mune.

Vi er glade for at kommunen 
dels benytter den til aktiviteter, 
dels betragter bygningskom-
plekset for så bevaringsværdigt, 
at den bliver istandsat. 

Gårdens beliggenhed tæt på 
Kastrupgård bidrager i højeste 
grad til at forstærke det histo-
riske miljø i området. i renove-
ringen bør derfor også indgå en 
fjernelse og regulering af det 
vildnis og høje hække, der omgi-
ver gården, så forbipasserende i 
området og ved Kastrupgård kan 
få et indblik i ”herlighederne”, 
hvilket nu er helt umuligt. 

vore ønsker
et lavt hegn visse steder, i stedet 
for den uregerlige bevoksning, 
kunne også være en god ide. Vi 

kan forstå, at de to østlige længer 
skal have nyt stråtag. Vi har et 
ønske om at stuehusets vinduer, 
bliver udskiftet til ”dannebrogs-
vinduer”, idet de nuværende, 
moderne vinduer absolut ikke 
passer til miljøet. 

endelig går vi ud fra at i også 
benytter lejligheden til at se på 
murværk, huller i asfalten osv. en 
gennemført renovering vil kunne 
give et flot bygningskompleks på 
et virkeligt egnet sted.  Hvis mu-
ligt, ville vi gerne have tilsendt 
relevant materiale, evt. skitser.

bevaringsforeningen for 
Tårnby kommune sendte 13. de-
cember et notat om ovennævnte 
ejendom, og vi har netop frem-
sendt en kopi af dette. Vi skal 
henstille til jer at efterse og evt. 
udskifte presenninger, for tagene 
lider under de kraftige vindstød, 
der ofte forekommer. i det hele 
taget savner vi oplysninger om 
hvilke reelle tiltag kommunen 
har tænkt sig og især hvornår 
kommunen påbegynder renove-
ringen. 

vi vil have dannebrog
der er nu gået lang tid uden reel 
istandsættelse af de to nord/syd-

gående længer, hvor navnlig den 
østligste er i meget dårlig stand. 
i vort notat af 13. december stil-
lede vi en række forslag for at 
denne gård kan komme mere til 
sin ret. Vi håber i vil overveje at 
indsætte ”dannebrogsvinduer” 
ud mod vejen. 

et af husene har fået et flot, 

nyt stråtag, og vi ser frem til at de 
øvrige bygninger med stråtag, får 
et tilsvarende, og at vort forslag 
om at fjerne buskads etc. gør, at 
gården virkelig kan komme til sin 
ret, med den glimrende belig-
genhed den har.

Indlægget er forkortet af red.

Huset Ved diget 28, som Tårnby kommune nu har besluttet at 
renovere. Foto: venligst stillet til rådighed af Bevaringsforeningen

Vi har modtaget:

Bevaringsforening glæder sig, men har et men ...

Aktionærer må være 
tålmodige
indehavere af amagerbank-
aktier kan ikke bare makulere 
aktierne, men må vente på kon-
kursboets opgørelse – i vente-
tiden skal de betale gebyr hver 
måned

Ved alle konkurs-opgørelser er 
der en chance for, at kreditorerne 
får hele deres tilgodehavende 
og så vil der være lidt til ejerne, 
aktieindehaverne, når boet gøres 
op.

det gælder således også for 
indehavere af amagerbank-aktier, 
der stadig har aktier i depoter i 
forskellige banker. loven om ak-
tier påbyder, at aktier skal regi-
streres hos Værdipapircentralen 
(nu VP secutities) og man skal 

have aktierne i en depotførende 
bank. Til depotet hører en konto, 
som udbyttet af aktierne skal 
indsættes på – når der er/var ud-
bytte.

det er den enkelte bank, der 
bestemmer vilkårene for de-
potet og den tilhørende konto. 
banknordik, som overtog alle 
aktiver og kunder efter amager-
bankens konkurs, har i et brev til 
sine kunde meddelt, at banken 
fra 1. maj indfører et ”kontoge-
byr” på 30 kroner om måneden. 
Gebyret rammer alle kunder og 
altså også kunder som alene har 
et depot med amagerbank-aktier 
hos banknordik.

spanger

du kan skrive til bladet
via www.taarnbybladet.dk

Der kommer gebyr på 
bankkontoen
BankNordik indfører 1. maj et 
kontogebyr på 30 kroner om 
måneden, men kun et gebyr 
uanset antal konti

Af Terkel Spangsbo

Pr. 1. maj koster det 360 kro-
ner om året at have en konto i 
banknordik, men det koster også 
”kun” 360 kroner at have flere 
konti samme sted.

Til gengæld kan kunder som 
er i et såkaldt kundeprogram 
som nordik360, nordiksolo, 
Private banking, nordikUng og 

nordikbørn blive fritaget for ge-
byret, fortæller landedirektør i 
banknordik Jan Ulsø Madsen.

- ligeledes fritages alle kunder 
under 18 år samt kunder med et 
forretningsomfang på mere end 
100.000 kr. for gebyret.

- i banknordik belønner vi de 
kunder, der vælger at samle de-
res forretninger hos os. Jo større 
en kundes forretningsomfang 
i banken er, desto bedre renter 
og færre gebyrer opnår kunden, 
siger direktøren.

Hvis en kunde har en konto 
tilknyttet amagerbanken-aktier i 

depot, vil den pågældende konto 
også være omfattet af kontoge-
byret. Hvis kunden har flere end 
denne ene konto i banknordik, 
vil kunden stadig kun skulle be-
tale 30 kr. om måneden. 

Har kunden kun den ene konto 
tilknyttet værdipapirdepotet, og 
ønsker kunden samtidig helt at 
slippe for kontogebyret, er en 
mulighed at flytte værdipapi-
rerne til et depot i et andet pen-
geinstitut og derefter opsige de-
potet med den tilhørende konto 
i banken. 

Gebyr ja, men også gode bankprodukter
landedirektør i BankNordik jan 
Ulsø madsen forsvarer det nye 
gebyr med flere top-5 place-
ringer

Af Terkel Spangsbo 

banknordik står sig godt i sam-
menligninger med andre penge-
institutter.

nummer 3 på sammenlignin-
ger på priser om andelsboliglån, 
1. og 2. pladser på lønkassekre-
dit og Jan Ulsø Madsen fortæller, 
at banken generelt har gode og 
prismæssige konkurrencedyg-
tige produkter.

- Men vi lægger ikke skjul på, 
at vi også er en forretning. ind-
rømmet, vi tænker nok noget 
anderledes end amagerbanken, 

siger han.
- amagerbanken havde mange 

filialer, det forventede man som 
kunde, men de var ikke rentable 
og den type lokale banker kom-
mer ikke tilbage. Hverken hos 
banknordik eller hos andre.

Til gengæld mener Jan Mad-
sen, at man har lagt adgangsbil-
letten meget lavt.

- Vi har forskelige programmer, 
som man kan vælge. så får man 
ikke noget konto-gebyr. Unge 
under 18 år får det heller ikke 
og betaler man gebyr og kommer 
”over grænsen”, så stopper man 
med at betale.

ikke kasser med rådgivning
Filialerne, som kunne det hele 
har man ikke mere. nu er der to 
steder på amager med kontante 

penge og øvrige filialer er blevet 
rådgivningscentre.

- Og dem har vi styrket med 
flere medarbejdere, fortæller Jan 
Ulsø Madsen.

Han råder både nuværende 
kunder og kommende til netop at 
opsøge et rådgivningscenter og 
få taget en snak om deres penge-
forretninger med en af bankens 
rådgivere.

det kan også være, hvis man 
ikke har andre forretninger end 
et depot med amagerbank-ak-
tier.

- Har man ikke andre forret-
ninger hos os end amagerbank 
aktier, kan man godt tale om, at 
vi giver ”amnesti”, siger Jan Mad-
sen.

Vi har modtaget:

Akuttelefonen 
1813 skal 
bare være i 
orden

 Af Martin Henriksen, 

der er ikke noget at sige til, at 
borgerne er vrede over den 
nye akuttelefon 1813. 

For opstarten har ikke væ-
ret tilfredsstillende. det før-
ste kaos er tilsyneladende 
overstået, men tilbage står 
desværre en vagtlægeord-
ning, hvor der er alvorlige 
huller i vagtplanen. det er 
naturligvis uholdbart, fordi 
det kan gå udover den ser-
vice, som region Hovedsta-
den skal yde overfor syge 
borgere. det er under al kri-
tik, hvis en familie ikke kan 
få den nødvendige hjælp til 
et ældre medlem af familien 
eller til et lille barn.

dansk Folkepartis medlem-
mer af regionsrådet stemte 
mod indførelsen af akutte-
lefonen, som skal bemandes 
af både sygeplejersker og 
læger. nu er ordningen trådt 
i kraft, og så skal vi have den 
til at fungere. Vi vil fremover 
holde skarpt øje med dette 
område, så vi kan sikre, at 
ordningen forhåbentlig kom-
mer til at holde.

det er i sidste ende borger-
nes liv og helbred, der bliver 
sat på spil. Jeg har derfor via 
Folketinget rettet henven-
delse til sundhedsministeriet 
og bedt dem sikre, at region 
Hovedstaden får styr på ord-
ningen, så alle får den hjælp, 
man kan forvente i et vel-
færdssamfund. 

Martin Henriksen er medlem af 
Folketinget og spidskandidat i 

Tårnby Kredsen for  
Dansk Folkeparti

Kniber med boliger i Ørestad
interessen for at bo i Ørestad er så stor, at ejen-
domsmæglere i om rådet nu mangler boliger at 
sælge. ifølge Home i Ørestad viste ejendoms-
mæglerne sidste år typisk fem lejligheder frem til 
én køber, hvor de i dag har fem købere til én lej-
lighed. liggetiden for en bolig i Ørestad er faldet 
til gennemsnitligt 75 dage i dag.

Marathon fra Islands Brygge
nykredit Copenhagen Marathon 2014 finder sted 
søndag 18. maj med start og mål på islands brygge

arrangørerne venter, at  15.000 løbere vil fylde 
gaderne i København på en 42,195 kilometer 
strækning - og omkring 200.000 tilskuere vil 
følge løberne online såvel som langs ruten. ru-
ten er flad og derfor attraktiv for mange løbere og 
i år er der rigtig meget underholdning - over 40 
underholdningsteder langs ruten. så det bliver en 
kæmpe gadefest.

Op til dagen afholdes en tre-dages expo, hvor 

løbere afhenter startnumre, køb af sportsbeklæd-
ning/udstyr, internationale marathon-udstillere 
samt salg af mad mm.

Flere fly i lufthavnen
Foreløbig har norwegian bebudet to nye langru-
ter i år fra København – fra sidst i februar vil man 
flyve med b787 dreamliner til new york JFK fire 
gange om ugen og 1. marts begynder selskabet 
at betjene sas’ gamle rute mellem København til 
los angeles med tre fly om ugen, oplyser netavi-
sen takeoff.dk.

sas er også leveringsdygtig i nye ruter. Fra 8. 
februar bliver der et fly om ugen i vintersæsonen 
til salzburg og fra sommerprogrammet prøver 
man at få liv i ruten mellem København og leeds-
bradford med to fly om ugen på den helårlige rute 
og til sommer åbner ruter til alanya Gazipasa, 
Pula i Kroatien, græske Thessaloniki, sydfranske 
biarritz samt syditalienske napoli – ruterne flyves 
typisk kun en gang om ugen.
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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

Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A

2770 Kastrup
Tlf.: 50 90 85 07

Direktøren sprang i Havnebadet
Åbningsevents for sharing Co-
penhagen, der er overskriften 
for miljøåret i københavn, som 
er european Green Capital 2014

Forsyningsselskabet HOFOr ren-
ser spildevand for København og 
visse omegnskommuner, spilde-
vand som tidligere blev ledt ud 
i havnen.

Ved et af åbningsarrangemen-
ter, som skal markere København 
som grøn hovedstad i 2014 var 
der sang fra koret Chilli Chicks, 
vinterbadning og kaffe/kakao. 
HOFOrs administrerende di-
rektør lars Therkildsen åbnede 
arrangementet og sprang i sam-
men med deltagerne.

arrangementet satte fokus på 
det rene badevand, som vi helt 
ekstraordinært har i Københavns 
havn. det er Københavns Kom-
mune, der bygger og driver hav-
nebadene, mens HOFOr holder 
vandet rent efter de har bygget 
store opsamlingsbassiner, som 
tager sig af de tilfælde, hvor der 
kommer ekstraordinært meget 
regnvand. Før løb det urenset ud 
i havnen.                                     tsp

Det rene havvand
Vandkvaliteten i Københavns havn har gennem tiden været stærkt 
påvirket af spildevandsudledninger fra husholdninger og industri-
elle virksomheder. Kloakudløb, alger, industriaffald og oliespild 
fra kommerciel skibsfragt har været nogle af de væsentligste år-
sager til forureningen. 

i 1995 var der 93 overløbskanaler, der førte spildevand ud i 
Københavns havn og de tilstødende kystområder. siden da har 
HOFOr (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) bygget 12 store 
underjordiske regnvandsreservoirer og lagt ekstra vandledninger, 
der er i stand til at opsamle afløbs- og regnvandsvand, indtil der 
igen er plads i kloaksystemet. dette har resulteret i lukningen 
af 55 overløbskanaler til havnen. Kun ved meget kraftig nedbør 
(skybrud) bliver spildevand indeholdende kolibakterier og andre 
forurenede elementer ledt ud i havnen.

2014 er miljøår fordi København er udnævnt til European Green Capital 
2014. Det bliver markeret med flere forskellige tiltag og arrangementer, 
der skal vise, hvad København kan på miljøfronten. Midt i januar var det 
vinterbadning i Havnebadet på Islandsbrygge. Foto: Carsten Andersen.

Vandkvaliteten i Københavns havn er i dag næsten lige så fin som i Øresund, og der er havnebade 
flere steder i byen. Foreløbig har det rene vand resulteret i, at Københavns Kommune har etableret 
havnebade ved Fisketorvet, på Islands Brygge og Teglholmen samt badestrande ved Amager 
Strandpark og ved Svanemøllen.

Kommunens klogeste i matematik
to klasser fra kastrupgårds-
skolen fik præmier i landsdæk-
kende matematikkonkurrence

Af Vibeke Wittrup 

Foto: Ivan Givskov

Kastrupgårdsskolen tog udfor-
dringen op, da Matematiklærer-
foreningens forlag iværksatte en 
lang række aktiviteter på Mate-
matikkens dag i november. 

- Vi valgte at inddrage hele 
skolen, fortæller skoleleder 
anne-Mette binder. alle klas-
ser arbejdede en hel dag med 
forskellige opgaver, hvor de ved 
hjælp af bogen Funny Money og 

en tilhørende video fik stillet ma-
tematiske opgaver med relation 
til hverdagen. Og det gav bonus.

7. b skulle vælge en dyr inve-
stering og finde ud af hvordan 
man kunne skaffe pengene. Gen-
nem arbejdet med opgaven fandt 
eleverne ud af, at det kunne være 
rigtig dyrt at låne og at de bl.a. 
skulle tage sig i agt for quicklån. 
eleverne løste opgaven og blev 
bedst blandt de ældste elever.

louise skjødsholm  fra Penge- 
og Pensionspanelet var mødt 
op for at overrække præmien 
og hun kunne fortælle, at dom-
merne især var faldet for, at 7. b 
havde lavet en video inspireret 

af fjernsynsprogrammet luksus-
fælden. der var stor begejstring, 
da louise holdt præmiechecken 
på 2.500 kr op foran de glade 
elever. der var flere ideer til 
anvendelse af pengene, Tivoli-
tur eller  klassefest, mens den 
stolte matematiklærer, Charlotte 
eskebjergs forslag om en kultu-
rel aktivitet eller opsparing blot 
udløste latter. Flere af eleverne 
kunne dog fortælle, at de sparer 
op både af lommepenge og løn 
fra fritidsjob og det var tydeligt, 
at arbejde med matematik var 
blevet rigtig vedkommende.

Nummer tre i rumfang
Også skolens 6. b klarede sig 
rigtig flot i konkurrencen for de 
mellemste klassetrin.  de skulle 
beregne, hvor  stort et beløb, 
der var i et glas, hvor de fik at 
vide hvor mange procent af for-
skellige møntværdier, der var i 
glasset. så her skulle der gang i 
beregning af rumfang og procen-
ter - og klassen opnåede en flot 
tredieplads.

7. B og deres matematiklærer 
Charlotte Eskebjerg fik en 
1.plads og 2.500  kroner. 

Check-overrækker er Louise 
Skjødsholm fra Penge- og 

pensionspanelet.

Høre klinik konkurs
Tårnby Høreklinik, der boede i 
sundhedshuset, er gået konkurs 
6. januar. selskabet bag klinikken 
har også virksomhed i rødovre 
Centrum.

advokatfirmaet delacour er 
udpeget som kurator. Kreditorer-
ne har fire uger fra konkursdato-
en til at gøre sine krav gældende.

advokat Thomas Hering hos 
delacour kan ikke bekræfte forly-
denderne om, at en anden klinik vil 
overtage virksomheden og de ga-
rantier, som er givet købere af hø-
reapparater fra Tårnby Høreklinik.

- det vil vi da gerne høre mere 
om, siger advokaten.

Klinikken har været lukket 

siden midten af november og 
ejerne bag har ikke været at 
træffe siden og har ikke svaret på 
redaktionens henvendelser.     

tsp

Nye Nej-Tak
der skal nye ”nej-tak” mærka-
ter på postkassen, hvis du ikke 
ønsker reklamer. er du allerede 
tilmeldt ordningen, kommer der 
automatisk en ny mærkat fra 
Postdanmark. der er to mærka-
ter, hvoraf den ene gælder både 
reklamer og aviser og den anden 
kun gælder reklamer. så husk at 
vælge den sidste, hvis du gerne 
vil have Tårnbybladet i postkas-
sen.
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husk www.tårnbybladet.dk 

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

Konference-premiere i Multi-hallen
lærere fra hele 34 forskellige 
gymnasier var med da multihal-
len på tårnby Gymnasium blev 
taget i brug ved en stor konfe-
rence

Af Anne Kathrine Aggebo

Over 100 deltagende lærere fra 
34 forskellige gymnasier var 
med til innovationskonference, 
da Tårnby Gymnasies nye multi-
hal havde sin ilddåb som konfe-
rencesal. 

efter fire korte oplæg af cen-
trale oplægsholdere fra Køben-

havns Universitet, Undervis-
ningsministeriet, Fonden for 
entreprenørskab og Via Univer-
sity College var der besøg på 
inspirerende elevstande. Projekt 
Preventing dropout, der er et in-
terreg-projekt støttet af region 
Hovedstaden, var også repræ-
senteret.

elever fra Tårnby, rødovre og 
nærum Gymnasium visualisere-
de via prototyper deres arbejde 
med innovation i undervisningen 
og det var tydeligt, at eleverne 
havde fået meget ud af at løse 

konkrete og virkelige udfordrin-
ger i timerne. 

innovation i undervisningen 
går ud på at styrke elevernes fag-
lighed og omverdens-forståelse, 
inddrage deres evne til handling 
og kreativitet og få eleverne til at 
tro på egne styrker og være fore-
tagsomme.

50’er dans
eleverne fra 3.c på Tårnby Gym-
nasium har sammen med de-
res lærere dea diemar og anne 
Fischer Thomsen haft et tæt 

Mere end 100 lærere 
fra mange af landets 
gymnasier var med til at 
tage TGs multihal i brug som 
konferencesal.

Ved innovations-konferencen blev hallen ikke alene brugt yil 
store fælles oplæg, men også til en række inspirerende elev-
stande, hvilket der var stor interesse for.

samarbejde med Københavns 
Museum om iscenesættelse af 
tidsperioden 1950’erne. 

bymuseet havde lavet en fin 
udstilling, som skildrede perio-
den i en sådan grad, at eleverne 
oplevede, hvordan man opførte 
sig, spiste, gik i byen, talte til 
sine forældre, havde venner osv. 
i danmark i 1950’erne.

Museet stillede en moderne 
danser til rådighed, der viste ele-
verne hvordan dansen havde stor 
indflydelse på både 1950’erne 
men også på ungdommen i dag. 
eleverne fik et mini-dansekursus 
og fik derefter til opgave at ud-
trykke nogle af de oplevelser, de 
havde haft på udstillingen i en 
dans. de lavede en koreografi og 
”dansede” hvordan samfundet 
ændrede sig dramatisk i netop 
1950’erne. 

Ved normal undervisning står 
man foran klassen - ved innova-
tion tvinges eleverne til at tænke 
anderledes. 

På innovationsstanden i tirs-
dags kunne man se fine film, der 
dokumenterede de måske lidt for 
aparte danse, eleverne skabte.

Reaktorernes indtog på Amager
Et epokegørende affalds-hånd-
terings anlæg har bestået sin 
læretid. et fuldskala anlæg kan 
håndtere al husholdningsaffald 
fra amager

Af Terkel Spangsbo

det var stolte fædre og mødre 
som havde kaldt til indvielse af et 
demonstrationsanlæg til håndte-
ring af husholdningsaffald vel at 

mærke usorteret affald.
- anlægget fungerer ved hjælp 

af enzymer og de er faktsik bedre 
til at sortere affald end menne-
skene har vist sig at være, sagde 
direktør for arC (tidligere ama-
ger Forbrænding) Ulla röttger 
ved indvielsen.

arC har lagt affald og areal til 
udviklingen af anlægget med det 

sexede navn renesience.
bag anlæggets udvikling står 

dOnG energy, som med en ka-
pital på over 50 millioner har 
skruet teknikken og processen 
sammen.

- nu venter vi på, at kunne gen-
nemføre det i storskala-format - 
og det skal helst være på hjem-
mebane, sagde Torkild bentzen, 

direktør i eUdP, en af de fonde, 
som har skudt millioner i rene-
cience.

- det letter konstruktionen og 

giver danske arbejdspladser.
alt tyder på, at Torkild bent-

zens ønsker opfyldes, ikke på 
arC, men et sted i Jylland.

Masser af råstoffer
Hvert menneske på jorden pro-
ducerer årligt et halvt ton affald, 
som ender på lossepladser. en 
stor del er affald fra husholdnin-
ger, altså overvejende organisk 
affald.

i renesciens hjerte, reaktoren, 
omdanner enzymer (fra novozy-
nies) og bakterier affaldsmassen 
til en biosuppe, og ikke-omsæt-
telige materialer som plastik og 
metaller kan sorteres fra, inden 
biosuppen igen omdannes til 
gas, der kan forbrændes eller 
bruges i biler og anden transport.

netop muligheden for at op-
bevare ”energi-suppen” eller 
biogassen til man skal bruge den 
er unikt.

Varme og elektricitet  pro-
duceret ved forbrænding skal 
bruges samtidig med, at det pro-
duceres. det er ikke altid muligt, 
eksempelvis i varme perioder 
(de findes!) eller i sydlige lande.

et anlæg i fuld størrelse vil 
kunne klare affald fra 170.000 
personer og altså tage al ama-
gers affald. anlægget leverer så 
varme tilbage til 5000 husstande 
samt 4-6500 ton plastik og op til 
3800 tons metal til genanven-
delse.

renesciens spås en stor frem-
tid herhjemme og som eksport. 
demonstationsanlægget, som 
har klaret sin første alvorlige ek-
samen med test og kørsel i to år 
og ca. 10.000 drifttimer har haft 
mange udenlandske besøg.

Når husholdningsaffaldet ved 
hjælp af vand, varme, enzymer 
og bakterier er omdannet 
til bio-suppe, kan ikke-
omsættelige materialer som 
plastik og metal sorteres fra og 
genanvendes.
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Af Eddie Fritze, Tårnby Naturskole 
Foto: Klaus Dichmann, Netfugl

Vi har nu rundet to vintermåne-
der uden nævneværdig frost eller 
sne. En indtil nu ejendommelig 
vinter, hvor det vel kun er i Nord-
jylland at der er faldet en del 
sne. Fuglene herude har da også 
let ved at finde føde, da diverse 
frugter og bær findes i rigt mål.

De små smukke grønsiske-
ner har for tiden travlt med at 
spise af elletræernes små kog-
lelignende frugter, og man kan 
faktisk komme temmelig tæt på 
fuglene, som gerne optræder i 
småflokke på omkring 50 stykker. 
De småpludrer, mens de ivrigt 
afsøger elletræernes kogler, hvor 
de med deres små kantede finke-
næb med lethed piller frøene ud, 
som de spiser. Hannerne har en 
lille sort kalot på hovedet. Ellers 
er de gullige og grønlige og er i 

familie med de velkendte kana-
riefugle.

En anden gæst herude er stil-
litsen, som også optræder i flok-
ke på 40-50 fugle. De er meget 
kontrastrige i farverne, med et 
lysende gult felt på håndsvingfje-
rene og en rød pande. Hvis man 
står stille, er de normalt ikke 
særlig sky og med en god kik-
kert er det muligt at nyde de små 
smukke fugle.

Ellers er der de almindelige ha-
vefugle, som solsorte, blåmejser 
og musvitter herude, sjaggere 
og vindrosler er også til stede. 
De kommer nordfra og er kun 
på besøg indtil vinteren er forbi. 
Navnet sjagger kommer af deres 
karakteristiske stemmer, som 
nærmest lyder som sjag-sjag-
sjag og især høres i flugten. Der 
kan somme tider være flokke på 
nogle hundrede sjaggere, som 
især spiser de røde tjørnebær. 

Vindroslerne kendes på en 
rød-orange farve på flankernes 
fjer, samt en tydelig lys stribe 
over øjet.

Der er også, som altid, en hel 
del råger, alliker og husskader 
herude. De sidste altid på vagt og 
søgende efter en eventuel glemt 
madpakke, som et af de mange 
børn eller andre gæster skulle 

have glemt. 
Se, det var atter et lille tidsbil-

lede herude fra. Snart kommer 
den lyse tid og de første sanglær-
ker kan sikkert allerede ventes 
en gang i næste måned.

Vinterfugle ved Naturskolen

En sjagger fotograferet af Klaus Dich-
mann, der har flere billeder liggende på 

www.netfugl.dk

Cafékoncert
Det er blevet tid til årets første cafékoncert med musik leveret af 
Tårnby Musikskoles dygtige elever. Det endelige program for aftenen 
vil løbende kunne ses på hjemmesiden. 
Mandag 24. februar kl 19.00. Gratis entré

Den Rumænske Virkelighed
FOREDRAG. I 2012 rejste Mark Schiller til Rumænien med et fotografi-
apparat over skulderen. Parat til at træde ud over sine egne grænser 
og ind i et ukendt grænseland, med alt hvad det indebar af anderle-
des kultur, nye perspektiver, forskelligt førte liv og ikke mindst nogle 
fantastiske nye motiver at fotografere. 

Denne smukke rejsefortælling vil blive underbygget af Mark Schil-
lers egne malende fotografier, der fortæller deres egne historier om 
både ensomhed, det levede liv, mod og eventyr.
Torsdag 27. februar kl. 19.00-21.00. Gratis entré - og gratis kaffe og te.

Netværkshus til udsatte borgere

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!

sammen med røde kors hoved-
staden vil tårnby kommune ind-
rette et netværkshus for udsatte 
mennesker i kommunen

Af Vibeke Wittrup,  

Foto Ivan Givskov

røde Kors har netop i samarbejde 
med kommunen afholdt en work-
shop for socialfaglige personer. 
anledningen var, Tårnby Kom-
mune s beslutning om at lave et 
netværkshus. Workshoppen blev 
afholdt i Kastrup Kirkes mødelo-
kale. der var fremmødt omkring 
15 interesserede med forskellig 
baggrund. repræsentanter fra 
kommunen, ssP, lokalpolitiet, 
lænken, sundhedsplejen, biblio-
teket og flere andre.

Thomas Mølgaard, senior Ud-
viklingskonsulent, røde Kors Ho-
vedstaden fortalte, at projektet 
var blevet til efter en henvendel-
se fra Tårnby Kommune, om man 
i røde Kors kunne medvirke  til 
oprettelse af et værested. røde 
Kors udarbejdede  et oplæg, som 

i efteråret 2013 blev godkendt 
af kommunen. samtidig garan-
terede kommunen en bevilling 
på minimum tre år bestående af 
husleje, løn til en fuldtidsmedar-
bejder og et generøst tilskud til 
driften. Thomas Mølgaard havde 
stor ros til kommunen for et visi-
onært og tillidsfuldt samarbejde.

- Vi ønsker at netværkshusets 
aktiviteter skal fungere i samspil 
med de tilbud, som allerede fin-
des for udsatte borgere i kommu-
nen og vi søger nu en daglige le-
der, opgave er at  skabe  rammer-
ne for de frivilliges og brugernes 
aktiviteter. lederen skal sikre 
rummelighed til forskellige grup-
per af brugere. Målgruppen defi-
neres bredt, som unge og voksne 
med behov for et netværk og vil 
vokse frem i samarbejdet med de 
frivillige og kontakt med tilknyt-
tede socialfaglige personer.

Kommunen vil istandsætte hu-
set og også forsyne stedet med 
møbler o.l., men herefter vil det 
være op til brugerne og de frivil-
lige at indrette stedet. det er me-

get vigtig, at brugerne inddrages  
aktivt og her kan opgaver om-
kring vedligehold af hus og have 
fint indgå. Man kan forestille sig 
mange andre aktiviteter og at 
man laver forskellige grupper ud 
fra lyst og interesse. det er også 
forhåbningen af naboerne til hu-
set vil indgå aktivt.

istandsættelsen af huset for-
ventes færdig i løbet af marts 
måned og såfremt man finder 

den rette til lederstillingen, kan 
denne ansættes pr. 1. april. det 
er vanskeligt, at sætte et nøjag-
tigt tidspunkt for, hvornår bru-
gerne kan være med, men mon 
ikke man når at komme igang 
sidst på foråret/først på som-
meren, så man kan få glæde af 
udendørslivet omkring huset 
hele sommeren.

Dansk er svært

dansk hygge får topkarakter hos udvekslingsstu-
denter på tG

Tårnby Gymnasium får hvert år besøg af udvekslings-
studenter arrangeret af rotary og aFs. i år har tre 
unge fået muligheden for at  gå på et dansk gymna-
sium, bo i en dansk familie og lære om danske kultur. 

Hayati fra istanbul bor i dragør, går i musikklassen 
1.c. det danske sprog er meget svært, synes han, men 
er glad for musik og spiller klaver og bas.

larissa,fra Coronel Fabriciano i brasilien bor også 
i dragør, går i 2.x, som har bioteknologi. Hun glæder 
sig til at opleve alle fire årstider. 

shelby, ellison bay, Wisconsin i Usa, bor i Kastrup, 
går i 2.e, en samfundsfaglig klasse. Hun  taler begej-
stret om cykelkulturen i danmark. Hvor shelby kom-
mer fra, er man afhængig af bil. Offentlig transport 
findes ikke, og afstandene er store, vejene er uden 
cykelstier. så cykelkulturen eksisterer ikke. 

alle tre mener, at sproget  er det sværest og det gør 
det ikke nemmere, at klassekammeraterne gerne vil 
tale engelsk. 

- det første ord, jeg lærte, var ”arbejde”, fortæller 
shelby. 

- Men svære  ord som ”hygge” og udtryk som ”hold 
da op”, som ikke kan oversættes til vores  sprog. den 
danske hygge er det bedste, mener de alle tre.      tsp

Huset i gården bag  Kastruplundgade 13 er ikke stort og trænger 
til en kærlig hånd, men det har en rigtig god beliggenhed. Der 
kan blive en rigtig hyggelig lille have, hvor der vil være læ for 
både uvedkommende blikke og vind og vejr.

Tv. Shelby Kahr, Hayati Karaduman og Larissa 
Marques Maraes.
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Strikke workshop for 8-13årige   
Kreative tirsdage ved Lene 
Lyksborg og Birgit Lind 
Lene og Birgit, der i flere 
år har stået for biblio-
tekets strikkecafé viser 
hvordan du kan strikke 
pandebånd, håndledsvar-
mere eller hjemmesko. Du 
får et nøgle garn og et par strikkepinde, og vi 
hjælper dig med at komme i gang.
Tirsdagene 4., 18. og 25. februar. Alle dage kl. 15.00-
17.00. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter 

Kafesalon ... En af os -
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 landsdækkende 
kampagne, der ønsker at skabe et mere nu-
anceret billede af, hvad det vil sige at have en 
psykisk sygdom. 

I kaffesalonen kan du møde nogle En af 
os-ambassadører, der har personlige erfarin-
ger med psykisk sygdom.
• Onsdag 5. februar, Tårnby Hovedbibliotek
• Onsdag 26. februar, Vestamager Bibliotek
Begge dage kl. 15 - 18. Fri adgang – uden billetter.

Tre film om Saltholm:
Midt i Øresund om det rige naturliv på 
Saltholm, som er yngleplads for omkring 
50 forskellige fuglearter. Samtidig beskrives 
dagliglivet for øens beboere dengang. 
Onsdag 12. februar kl. 15.30, Vestamager Bibliotek

Saltholm og Vi besøger brødrene 
Zimling på Saltholm
Onsdag 5. marts kl. 15.30, Vestamager Bibliotek
Gratis billetter.

Genbrugsguld - byt til nyt  
... Åbent hus 
Hvis du har tøj, tasker, 
sko, bælter eller lig-
nende liggende, som du 
ikke længere bruger, så 
kom forbi på biblioteket 
og byt til noget nyt. 
Lørdag 15. februar kl. 11.00 
– 13.00, Vestamager Bibliotek

Særligt sensitiv og hvad så?
Særligt sensitive personer har et mere fintfø-
lende nervesystem og 
mærker tingene dybere, 
længere og stærkere 
end andre mennesker, 
både de positive og de 
negative. Psykoterapeut 
Elaine Aunsbjerg Nielsen 
fortæller, hvordan du 

kan udvikle en 
opmærksomhed på dette. 
Mandag 24. feb. kl. 19, Vestamager Biblio-
tek. Billetpris: 60 kr.

Det særligt sensitive barn
...Susanne Møberg fortæller
Tirsdag 8. april kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek. Bil-
letpris 30 kr. 

Sorg og glæde
Mød Nils Malmros
Oplev instruktørens egen 
fortælling om familietrage-
dien, der blev til den barske 
og meget bevægende film, 
Sorg og glæde. 
Hovedpersonen i filmen, 
instruktøren Johannes, oplever at hans kone 
Signe i en psykose har dræbt deres ni måne-
der gamle datter. Trods smerte er Johannes 
opsat på at beskytte sin kone mod et uforstå-

ende retssystem. 
Mandag 17. februar kl. 19.30 Tårnby Ho-
vedbibliotek. Billetpris: 60 kr.

Filmbonus: Lars Ole 5c
Torsdag 20. februar kl. 16.00 på Tårnby Hovedbiblio-
tek. Fri adgang til filmen - uden billetter. 

To gange litteraturcafé
Kom og bliv inspireret til nye læseoplevelser. 
Marianne Pedersen 
og Lone Kvist Mad-
sen vil over en kop 
kaffe eller te fortælle 
om et udvalg af sæ-
sonens nye bøger og 
andre spændende 
bøger, vi har læst.
Medbring gerne selv en bog og dele en læse-
oplevelse med os andre, men du er også vel-
kommen til bare at møde op og lytte.
Torsdag 20. februar kl. 15.00 på Tårnby Hovedbiblio-
tek, Kamillevej 10. Gratis billetter.

Romaner i mit liv 
Meteorolog Jesper 
Theilgaard læser ikke 
kun fagbøger om vej-
ret. Han læser også 
romaner som afslap-
ning og synes de bed-
ste er dem, der efterlader læseren med nye 
tanker og spørgsmål til vores måde at leve 
livet på. Jesper Theilgaard fortæller, hvad han 
læser og hvad læsning betyder for ham.
Onsdag 26. februar kl. 17.00, Vestamager Bibliotek. 
Billetpris: 30 kr.

Bliv en sikker pilot for dit barn
Som forældre kan man nemt 
blive usikker på retten til at 
bestemme over sine børn. Men 
børn har brug for, at forældre-
ne tager styringen. Cand. psyk. 
Ulla Dyrløv er medindehaver af 
Familiepsykologisk Praksis og 
kendt fra tv-programmet Ingen 
styr på ungerne. Hun fortæller hvordan man i 
praksis griber det an. 
Torsdag 27. feb. kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek,  
billetpris 30 kr.

Hanne-Vibeke 
Holst
Forfatteraften om Knud den 
store
I 1936 fødes en dreng i 
et indremissionsk landar-
bejderhjem i Vendsyssel. 
Knuds forældre er nøj-
somme, hårdtarbejdende 
mennesker, men Knud ved hurtigt, at han vil 
blive til noget mere. Han vil være digter og 
berømt, han vil tjene mange penge - og det 
lykkes.

Knud den store er Hanne-Vibeke Holsts 
bevægende roman om hendes far, 
forfatteren Knud Holst. 
Mandag 3. marts kl. 19.30 Tårnby Hoved-
bibliotek, Billetpris: 60 kr. 

Gadebørn i Kenya  

Foredrag ved Michelle Dyrby
Michelle tager dig med ud på en eventyrlig 
rejse og viser dig en anden side af Kenya, 
som kun kan opleves, når man bor og lever 
i et lokalsamfund.  Kom med ind i de lokales 
stuer og få et indblik i børnenes vilkår. 
Onsdag 5. marts kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter.

Arrangementer på bibliotekerne

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
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
Billetter hos AOF-Amager, se mærke 
www.aof-amager.dk eller 3251 1495

Noget at gå til i februar og marts

Kold sæsonstart på Plyssen
Trods isnende kulde fandt 
150 besøgende frem til 
Plyssens Åbnings-weekend 
i januar
Der var en festlig koncert med 
Bordinghus Spillemændene og 
de besøgende var rundt og se de 
mange nye udstillinger. Særlig 
opmærksomhed fik den store 
samling af store papmodeller 
af kendte bygninger, særlig den 
store model af Peterskirken, som 
modelbygger Leif Rasmussen lige 

var blevet færdig med.
Britta Margrethe Haarløv, Bent 

Rasmussen, Ib Christensen og 
Margot Storm fortsætter deres 
udstilling af malerier i såvel olie 
som akryl og akvarel indtil 9. 
februar.

Fra 15. februar er der nye 
udstillinger af Egon Larsen samt 
Kunstholdet fra Christianshavns 
Beboerhus og Janek Mastek.

Egon Larsen viser akrylma-
lerier. 

Kunstholdet fra Christians-
havns Beboerhus fremviser 
forskellige værker. Hver torsdag 
arbejder 13 kursister i beboerhu-
set med selvstændige projekter 
under ledelse af Inger Larsson. 
Kursisterne bruger meget forskel-
lige tekniker som akvarel, akryl, 
olie og blandeteknik. De maler 
individuelle billeder af opstillinger, 
landskaber, blomster osv., og vi-
ser derfor en meget kompleks og 
spændende udstilling.

De er denne gang 10 udstil-
lere:  Dorthe Ekstrand, Ger-
trud Jørsboe, Kirsten Stannow, 
Charlotte Markussen, Preben Ø. 

Sørensen, Niels Fischer, John N. 
Andersen, Ole Mørk, Marianne 
Ejsing og Helene Kristensen.

Janek Mastek udstiller fotos fra 
Vietnam, som viser hvor smukt et 
land, det er. Mastek er historisk 
amatørfotograf, der gerne har en 
skæv tilgang til motiverne.

Øvrige udstillinger fortsætter.

Selvom Bordinghus Spillemændene 
havde underholdningsforpligtelsen ved 

åbningen af Plyssen i det nye år, så blev 
der også tid til at se nærmere på de 

mange nye udstillinger, hvoraf nogen 
fortsætter ind i februar.

5000 kroner blot til lyst
Tårnby Ungdomsskole 
havde givet 5000 
kroner, som vi unge 
måtte bruge, til lige 
hvad vi havde lyst til

Skrevet af Babette Juel Klintø,  
13 år…næsten 14

I Ungdomsskolens café var 
der en masse unge, der kom 
med idéer, da vi fik 5000 kro-
ner, som det var op til os selv 
at administrere. Der var 124 
ideer i alt!

Der var alt fra slikmaskiner 
til telttur på Fælleden. Der 
var også nogen, der syntes, 
at vi skulle købe en ko eller 
andre dyr.

Vi har besluttet, at vi vil 
bruge de 5000 kroner på at 
lave en gratis filmmaraton 
på Ungdomsskolen fredag 
7. marts kl. 22 til lørdag 
morgen.

Til den gratis filmmarathon 
er der gratis natmad, gratis 
slik og gratis sodavand… gra-

tis alting. Det er alle os unge, 
der skal bestemme hvilke 
film, vi skal se. Det gør vi 
ved at skrive ideer til film på 
Ungdomsskolens Facebooksi-
de, og så stemmer vi mellem 
alle forslagene.

Hvordan tilmelder man 
sig?
Man kan både ringe til Ung-
domsskolen  på 3250 1751 
eller komme hen i cafeen på 
skolen på Løjtegårdsvej. Der 
er plads til ca. 100 tilskuere, 
så skynd jer! Sidste tilmel-
ding er 27. februar.

Jeg synes, det er mega 
fedt, at Ungdomsskolen giver 
mulighed for, at lade os be-
stemme, hvad pengene skal 
bruges til. Det åbner en mas-
se muligheder, for en masse 
skøre ideer, som vi unge kan 
bruge pengene på.

Jeg håber, at der kommer 
mange med næste gang, vi 
skal lave US-5000. 

Og jeg glæder mig til at se 
jer alle sammen til den Gratis 
filmmaraton på Ungdoms-
skolen!

Der var 124 idéer på bordet (i bog-
staveligste forstand), da elever på 

Ungdomsskolen pludselig fik 5000 
kroner af skolens ledelse. Penge 

som de kunne bruge efter eget for-
godtbefindende.  Diskussionerne 
endte med en film-maratonaften, 

som skulle være gratis, men der er 
kun 100 pladser, så det er den hur-

tigste møller, der kommer med.
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Lokalafdelingens kontor: 
Kastrupvej 324 

• Tlf. 3252 0516 • 
Kontortid: Mandag 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

 Årsmødet 2014
Ældre Sagen i Tårnby indbyder herved 
til vort lokale årsmøde.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om lokalbestyrelsens 
virksomhed til godkendelse 
3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens 
regnskab til udtalelse 
4. Orientering om lokalbestyrelsens 
fremtidige virke 
5. Indkomne forslag, som skal være 
bestyrelsen i hænde 14 dage før mødet 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 
år og 1 år 
7. Valg af suppleanter for 1 år 
8. Eventuelt 

Årsmødet indledes med et aktuelt 
indslag. I år er det er Camilla Schwalbe 
(S) som gæster os som formand for 
Tårnbys Sundheds- og Omsorgsudvalg.
Vi vil også byde på lidt godt til ganen.
Alle medlemmer er meget velkomne, 
husk jeres medlemskort. 
Postkassen lørdag 22. marts kl. 15.00.
Vel mødt til alle.

Årets sommertur er i bus 
til Gorzow i Polen

Gorzow Wielkopolski ligger i det 
vestlige Polen ved Warta floden. Det er 
regionens største by, rig på kunst, kultur 
og seværdigheder. 
Turen er i bus til Gorzow, hvor vi skal bo 
på Hotel Mieszko i alle seks dage.
Bussen kører søndag 15. juni og hjem 
igen fredag 20. juni 2014.
I løbet af ugen vil du opleve 
byrundtur, sejltur på Warta, lokalt 
bryggeri, museum, grænsemarked, 
forsvarsanlægget Ostwall, Kristusstatuen 
i Swiebozin og meget mere.
Pris i dobbeltværelse er pr. person kr. 
3.175,-. Enkeltværelse er pr. person kr. 

3.675,-. Disse priser er ved minimum 40 
personer i bussen og kan ændres efter 
deltagerantallet.
Tilmelding til kontoret.
Seneste tilmeldingsfrist onsdag 30. april.
Hele programmet kan læses på vor 
hjemmeside.

it kursus om iPad
Vort Ipad 
kursus 
er for 
begyndere 
og varer 
en måned 
med i alt 
fire under-
visningsdage. bemærk, at kurset 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. Pris kr. 50,- for hele kurset. 
Tilmelding til kontoret. 

ForedraG om Faldulykker
Kommunens koordinator Charlotte 
Wærling vil fortælle os om, hvordan vi 
undgår fald i hjemmet og på gaderne. 
Postkassen torsdag 27. februar 2014 kl. 
15.00.
Prisen er kr. 20,- inkl. kaffe og kage. 
Tilmelding til kontoret.
ForedraG om dine 
ForbruGerrettiGheder
Advokat Sonny Kristoffersen vil fortælle 
os om vore forbrugerrettigheder og du 
vil få mulighed for at stille spørgsmål og 
få svar på dine helt egne oplevelser med 
handel i butikker eller på nettet, køb der 
måske er gået i hårdknude. 
Tårnby Bibliotek, Kamillevej 10, 
mandag 10. marts kl. 14. Pris kr. 50. 
Tilmelding til kontoret.

besøG et klunkehjem

Oplev en stemning, der er præget 
af hjemlig hygge samt sans for gode 
materialer og godt håndværk fra 
klunketiden. (1880-1900).
Klunkehjemmet ligger kun få skridt 
fra Nationalmuseet. Vi mødes ved 

Nationalmuseet onsdag 26. marts kl. 
13.00. Tilmelding til kontoret. Pris pr. 
person kr. 110.
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 fra porten ved p-pladsen 
på Finderupvej
Mandag kl. 10. 
Ipad Undervisning
Onsdag kl. 10-12 Postkassen
Kreativ Motion 
Onsdag kl. 10 Vandtårnet Løjtegårdsvej
Madlavning for mænd  
Torsdag kl. 17.00  
Korsvejens skolekøkken 
PC Undervisning  
Fredag kl. 9.30-11.30 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 fra den røde port ved 
Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedholdet 
Fredag kl. 10 Hyggeholdet

TåRnBy LoKaLaFdELIng
FEBRUaR 2014

Noget at gå til i februar og marts

Hverdagen i UP-klassen i ungehøjde 
Jeg kommer slet ikke i skole og jeg koncentrerer mig ikke

Af Garvi Gonzales

Da min UU-vejleder sagde, at det ville være en sjovere måde at gå i 
skole på, tænkte jeg, at jeg gerne vil prøve noget nyt og begynde at 
tage mig sammen i skolen og tænke på min fremtid. 

Man kan også komme i praktik to gange om ugen i ti uger. Jeg 
har valgt Børnehuset Vinkelhuse som pædagogmedhjælper, fordi jeg 
gerne vil arbejde med børn og unge som pædagog. Derfor skulle jeg 
prøve at se, hvordan det var, så jeg havde en ide om, hvordan det 
er at være pædagog. Jeg nyder tiden i Børnehuset Vinkelhuse og er 
rigtig glad for, at de har givet mig muligheden for at afprøve hverda-
gen som pædagog. Alle de voksne, børn og forældre har været søde 
mod mig, så jeg vil undersøge nærmere, hvordan jeg kan forfølge 
min drøm om at arbejde med børn som pædagog.

Jeg er blevet meget glad for at være en del af UP-projektet. Man 
laver forskellige ting og lærer nye mennesker at kende. Får over-
skredet grænser og mere selvtillid. Og alle er altid glade. 

Tur til Ugandaskoven 
Hele klassen tog i Ugandaskoven for at 
se det område, hvor vi skal designe en 
natursti
I skoven skulle vi måle hvor meget plads vi har til 
naturstien og vi skulle samarbejde om at finde på 
5 ting, der skal laves på det område vi har. På den 
måde kan vi bruge matematikken på en aktiv måde.

Tårnby Naturskole har bedt os om at komme 
med et bud på, hvordan naturstien kan se ud. Vi vil bruge en del af vores tid i matematik på at 
lave beregninger og et budget over, hvordan vi tænker en natursti. Når det er på plads, laver vi 
en model i flamingo, som viser området og stien i målestoksforhold. Vi skal præsentere det hele 
for Jacob Jensen fra Tårnby Naturskole samt chefen for gartnerne og en landskabsarkitekt fra 
kommunen. Det er rigtig rart at lave matematik på en mere praktisk måde, hvor vi kan se, hvad 
det skal bruges til.                                                                                      Af Daniel Bendtsen

Fakta om UP-Klassen
• UP-klassen som begreb dækker over ud-
dannelsesparathedsklassen
• Pilotprojektet er et samarbejde mellem 
Tårnby Ungdomsskole, pædagoger fra Ka-
strup Juniorklub og Fritidsklubben Randkløve 

Alle, SSP, Tårnby Naturskole samt Tårnby 
Ungdomsskole
• Eleverne tages ud af deres klasser og sæt-
tes sammen for at blive afklaret omkring 
deres fremtidsmuligheder
• Hver uge har sit eget tema og består af 
undervisning i dansk, matematik, engelsk og 

samfundsfag mandag og tirsdag 
• Onsdag og torsdag er UP-eleverne i praktik 
• Fredagen byder på anderledes læring og 
oplevelser
• Lærerteamet er i tæt dialog med hjem-
mene

• Læs mere i artiklen på side 35

UP-Klassen - ny i Tårnbys klasse

UP-klassen: Øverst fra venstre: Kasper, 
Daniel, Joseph, Garvi, Volkan, Simon 

og Oliver.
Nederst fra venstre: Anders, Jasper, 

Morten, Jesper og Christopher

Dagene i UP-klassen
Min klasselærer foreslog mig at 
være med i projektet. Jeg har det 
meget svært i skolen og kan ikke 
koncentrere mig så godt 

Skrevet af: Volkan Teksen  
Jeg valgte at være med, fordi de lovede, 
det ville være skole på sjovere måde. Det 
ville måske også være rart at prøve nogle 
nye ting og skole på en anden måde. Der 
er for eksempel praktik to dage om ugen, 
hvor jeg er i en klub som pædagogmed-
hjælper. Jeg har tænkt på at arbejde i en 
klub, når jeg bliver voksen, så det er godt 
at få prøvet.

Indtil videre har det været super godt 
og vi har fået prøvet nye ting - jeg elsker 
nye oplevelser. Det mest skræmmende 
var, da en mand ude på Tårnby Naturskole 
lagde en slange op på bordet foran os. Jeg 
kan slet ikke tage slanger. 

Generelt kan jeg godt lide den måde, 
undervisningen foregår på. Det er fedt at 
blive undervist på en anden måde og folk 
er altid glade. Jeg synes, at det er fedt 
at komme på Tårnby Ungdomsskole og i 
klubberne. Der arbejder vi med vores mål 
for projektet, inden vi kommer tilbage i 
normal skole igen.

En dag i januar skulle vi ud at skyde 
med laser i Kongelundskoven og lave 
gladiatorkamp med pudestænger 

Af Oliver Birlie
Nogen cyklede derud, mens andre blev kørt 
og vi startede med at tage noget tøj på, så 
vi ikke blev alt for beskidte. Vi blev delt i sort 
og grønt hold og fik at vide, hvordan våbnene 
skule bruges.

Den første bane var helt mudret. Vi spil-
lede 2x10 minutter og byttede banehalvdel 
undervejs. På den første bane endte stillingen 
1-1, men bane to var en helt anden bane. Den 
var meget bedre, fordi der var flere huse at 
gemme sig i. Kampen endte 2-2 og begge hold 
var gode til at samarbejde. 

På bane tre var der en boks, vi skulle 

skyde på for at få point. I de første 10 mi-
nutter var det sort hold, der havde den i syv 
minutter og gønt hold i 3, men i den anden 
runde vandt grønt hold og på den sidste bane 
tabte sort hold begge runder, så her lærte de, 
at man skal kunne samarbejde, hvis man skal 
vinde. 

Efter laserskydningen skulle vi lave gladita-
torkamp. En gigantisk hoppepude blev pustet 
op, hvorpå to firkanter var fastspændt. På skift 
stod vi oppe på firkanterne over for hinanden 
med en pudestang i hænderne. Det gjaldt om 
at puffe hinanden ned fra firkanten med stan-
gen – uden selv at falde.

Alt i alt en grænseoverskridende men god 
dag med masser af frosne fingre, røde næser 
og blå mærker.

Teambuilding med lasergeværer og kampstænger 
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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.

Gudstjenester
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 Herbst
Søndag  16. kl. 10.00 Septuagesima   Matt. 25,14-30 Aaboe
Torsdag 20. kl. 11.00 Plejehjemsgudstjeneste Tagenshus Aaboe
Torsdag 20. kl. 13.00 Plejehjemsgudstjeneste Pyrus Allé Aaboe
Søndag 23. kl. 10.00 Seksagesima  Mark. 4,26-32  m. Crossroad Gospel Aaboe

Marts    
Søndag 2. kl. 10.00 Fastelavn Luk 18,31-43 Herbst
Søndag 2. kl. 14.00 Fastelavnsfest! se annoncen Madsen/Herbst
Søndag 9. kl. 10.00 1. s. i fasten Luk. 22,24-32 Aaboe

 Aktiviteter februar

Kirken – et helligt rum 
v. Kaj 
Bollmann  
Korsvejstræf. 
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

Kyndelmisse 
Livets dans v. Kamilla Bugge      
Vi danser lyset, varmen og håbet 
frem i vintermørket. Tilmelding ikke 
nødvendig! 
Tirsdag 4. kl. 19.30 

De 7 Dødssynder   
Studiekreds v. 
Herbst
Torsdag 6. 
februar kl. 19.30: 
Frådseriets 
historiske 
skikkelser

Andagt i kirken 
v. Aaboe
Den anden tirsdag 
i hver måned vil 
der som noget nyt 
være en kortere 
meditativ andagt 
med læsninger 
og et større 
musisk indhold. 
Efterfølgende 
hygger vi os 
sammen med en ostemad og lidt varmt 
at drikke. 
Tirsdag 11. kl. 10.00

Carl Nielsen 
ved Ole Reuss Schmidt      

Carl 
Nielsen var 
formentlig 
fritænker, 
men ikke 
desto 
mindre 
hører flere 
af hans 
melodier til 
arvesølvet 

i den kristne kirke. Man behøver blot 
at nævne den underskønne melodi til 
julesalmen ’Mit hjerte altid vanker’. 
Velkommen til en aften om denne 
store dansker, der i den grad kom til 
at betræde de bonede gulve og som 
helt givet har hentet en meget stor del 
af sin inspiration i den venlige, blide 
og lyse fynske natur med tilhørende 
folkloristik i landsbyen Nr. Lyndelse syd 
for Odense.
Torsdag 20. kl. 19.30  

En hjælpende hånd
Juleaften samlede vi her i 
Korsvejskirken ind til de nødstedte på 
Filippinerne, der efter superorkanens 
hærgen desperat og lang tid endnu 
har brug for vores hjælp. Men det var 
ikke alene vores kirke, der samlede 
ind, men alle kirkerne i Amagerland 
Provsti. I alt blev der i provstiet 
indsamlet i kontanter 38.149,50 kr. 
plus et ukendt beløb, der indkom ved 
sms-donationer. Det var en utrolig flot 

indsats fra de forskellige mennesker, 
der var involveret i indsamlingen, 
ligesom det var flot af alle dem, der 
lige netop den aften stak hånden 
ned i lommen for at give et beløb til 
dem, der trængte mest. Vi ikke alene 
lyttede til Juleevangeliet om fødslen 
af det lille Jesus-barn, men satte også 
handling bag ordene. Det glædelige 
budskab om Jesu fødsel blev omsat 
til en hjælpende hånd til mennesker, 

der stod uden tag over hoved, uden 
daglige fornødenheder og i sorg over 
at have mistet familiemedlemmer. Vi 
stod som kirke og menighed sammen 
om at give en hjælpende hånd. Tak for 
det!

Sognepræst
Julie Aaboe

Slutsult.nu!!!  
Folkekirkens Nødhjælps 
ungdomskampagne 

Gennem 
et 3 timers 
show får 
konfirman-

derne og andre fremmødte et indblik 
i, hvad fattigdom og sult er, og 
hvordan Folkekirkens Nødhjælp og 
unge kan være med til at gøre en 
forskel. Oplægsholderne er 4 – 5 unge 
hjemvendte volontører, som har været 
i Malawi eller Uganda. Volontørerne vil 
med udgangspunkt i egne oplevelser 
holde andagt, fortælle personlige 
beretninger og ikke mindst udfordre 

konfirmandernes forestillinger og 
viden om de vilkår, verdens fattigste 
lever under. Sultkaravanen skaber 
viden, forundring, indsigt og anviser 
handlingsforslag til de unge. 
Mandag 24. kl. 17.00

 Aktiviteter marts
Historien bag nutidens 
Sydafrika 
Korsvejstræf v. Julie Aaboe  
De færreste ved, hvad der ligger 
til grund for den umenneskelige 
og syndige ideologi, som kaldtes 
apartheid. Endnu færre er klar over, 

at det faktisk var 
det kristne budskab, 
farvet og moduleret 
af det hvide 
mindretal, der var 
hele kernen i denne 
racistiske politik, 
der har millioner af 
smertefulde skæbner 
på samvittigheden. Julie Aaboe vil 
føre os gennem historien, der ligger til 
grund for det moderne Sydafrika: En 
historie styret af politik, religion og 
økonomi.
Tirsdag 4. marts kl. 14.30

De 7 Dødssynder     
Studiekreds v. Herbst
Torsdag 6. marts kl. 
19.30: Liderlighedens 
Janusansigt 

Livstræet
Korsvejskirkens dramaskole for børn 
fra 9 til 11 år. 

Leg, samarbejde, scenefærdigheder, 
kreativitet og bibelske temaer er 
i centrum. Vi begynder på et nyt 
projekt, et påskespil, mandag 3. marts 
kl. 15.30 -17. 
Stykket opføres til påskefesten for 
børn og voksne 7. april kl. 17.15. 
Tilmelding og mere info hos 
dramalæreren lone@korsvejskirken.dk 
Tlf. 6116 5509.

Sorggruppe i Korsvejskirken       
Til dig som har mistet og bærer sorg
Sorggruppen mødes i kirkens lokaler om fredagen 14.00-16.00  i lige uger. 
Kontakt:
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

Fastelavnsfest for børn og voksne          
Festlig familiegudstjeneste, hvor 
børn fra dramaskolen ’Livstræet’ 
medvirker. 
Der vil være tøndeslagning, 
præmier til de bedst udklædte, 
kakao og fastelavnsboller.  
Værter: Sognemedhjælper Lone 
Madsen og sognepræst Martin 
Herbst. 
Tilmelding senest 25. februar til 
Lone Madsen. 
Det koster ikke noget at deltage!
Søndag 2. marts kl. 14-16.
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Gudstjenester
Februar

Onsdag 5. De ældres eftermiddag    13.45 Woller
Søndag 9. Sidste s.e.H.3 K. (kaffe)   10.00  Nielsen 
Torsdag 13. Aftensgudstjeneste   19.30  Nielsen
Søndag 16. Septuagesima   10.00 Hansen
Torsdag 20. Konfirmandgudstjeneste   19.30 Hansen 
Lørdag 22. Dåbs-/børnegudstjeneste   12.00 Nielsen 
Søndag 23. Seksagesima (kaffe) 10.00 Nielsen 
Torsdag 27. Ungdomsgudstjeneste   19.30 Nielsen 

Marts  
Søndag 2. Fastelavn   10.00 Nielsen
Onsdag 5. De ældres eftermiddag   13.45 Woller 
Søndag 9. 1.s.iFasten   10.00 Woller

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 
Hjørdis Pedersen  
Tlf.: 3251 0733 (kontor) hver tirsdag kl. 10.00-11.00
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.

Onsdag 5.marts kl. 14.30
Afslutning på ældre eftermiddagene v/pastor Woller
Kl. 13.45 liturgisk gudstjeneste ved pastor Woller
Møderne finder sted i konfirmandstuerne, Englandsvej 330,
Kaffe/te med hjemmebagt kage. Deltagelse er gratis.
Alle interesserede er velkomne!

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. 

Netværksgruppens mødes: Torsdag 13. februar kl.19.30 til 
aftengudstjeneste med ønskekoncert. Efter gudstjenesten er der 
kaffe i konfirmandstuerne. 

Plejehjemsgudstjenester  
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, Løjtegårdsvej 100
Torsdag 27. februar kl. 10.30 ved pastor Woller (bemærk 4 torsdag i 
måneden)
Torsdag den 20.marts kl.10.30 ved pastor Woller 

Gudstjeneste på Irlandsvej 
Fredag 28. februar kl. 10.30 ved Ida Nielsen. Inden gudstjenesten 
synger vi sammen med Aktiviteten fra klokken 10. 

For børn og unge
Gudstjenester
Dåbsgudstjenesten lørdag 22. februar vil være tilrettelagt for mindre 
børn. Også familier der ikke skal til dåb er meget velkomne.

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 27. 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. Næste musikalske legestue er mandag 24. 
marts kl. 16.30. 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 

For konfirmander
Torsdag 20. februar er der ungdomsgudstjeneste, hvor konfirmanderne 
fra Løjtegårdsskolens C-klasse medvirker. 
Torsdag 27. februar er der ungdomsgudstjeneste, hvor konfirmanderne 
fra Amager Privatskole medvirker.  

Loppemarked 
Lørdag 22. marts holder konfirmanderne loppemarked og café i 
konfirmandstuerne. Har du nogen ting til loppemarkedet, kan du 
aflevere dem i Mødestedet i åbningstiden eller kontakte Ida Nielsen 
på 3250 4186 fra uge 7. 

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.

Det er en pæn kirke, vi har, Tårnby Kirke, 
men du behøver hverken i sind eller 
handling at være pæn for at komme ind.

Før jeg blev præst, gik jeg en del i kirke. 
Jeg kom oftest hos en præst, som nu ikke 
længere er præst. Det var i min daværende 
sognekirke i den pæne del af København. 
Han havde det med at falde ind og helt 
udenfor, hvad man normalt forestiller sig 
en præst skal være. Nogle gange sagde han 
ikke så meget, så lod han bare salmerne 
blive sunget og læsninger læses. Andre gange 
forkyndte han med mange ord. Han kunne 
både nævne sit ynglingshold Liverpool og 
filosoffen Levinas i samme sætning. Han 
kunne bande og svovle og han kunne citere 
Rilke på det smukkeste tysk, alt indenfor 
samme bibelske udlægning. Der var mange, 
som ikke kunne lide ham. Selv var jeg ofte 
uenig med ham, men jeg elskede hans 
gudstjenester, specielt når jeg var uenig.

Der sad altid nogle hattedamer og et par 
mænd med en medbragt bibel nede bag 
i og så meget forargede ud. Jeg ved ikke, 
hvorfor de sad der, hvis de nu hele tiden 
blev forargede. Han havde 3 glimrende 
kolleger, de kunne have gået til og to andre 
kirker længere nede ad gaden. Præsten 
er ikke lig med kirken. Kirken er ikke lig 
med kristendommen. Og kristendommen 
er ikke lig med Gud. Han tillod sig også 
at være morsom. Der måtte godt grines i 
kirken. Han hentydede til at Jesus aldrig 
sagde noget om, at der ikke måtte grines 
og Gud havde vel humor, siden han havde 
skabt os. De rystede på hovedet og mente 
ikke at han hørte hjemme i en kirke. En 
dag fra prædikestolen kom han med denne 

skønne sætning; det er en mærkelig form for 
kristentro at mene at andre ikke er kristelige 
nok, der er vel ikke noget mere ukristeligt 
end se sig selv mere kristelig end andre. 

I alt hvad han lavede var der lidenskab 
og alt han gik op i var tro, og så var han 
autentisk, han var sig selv. Han rykkede 
ved kirkeforestillingen, fordi han altid lod 
forstå, at over kirken findes troen. Det var 
så Kierkegaards som det kunne være, han 
som ikke kunne fordrage, at vi tog vores 
egen moral med ind i kirken og den samme 
med ud. 

Kirken er ikke et opdragelsesorgan. Siden 
middelalderen er der nok sendt mange børn 
hen i kirke for at lære om god opdragelse. 
Når forældrene ikke kunne mere, og mente 
at samfundets institutioner havde svigtet, 
var det kirken som skulle opdrage; sid stille, 
tag huen af, tal pænt, opfør dig ordentligt, 
bed en bøn, ær din fader, vær en god borger.

Det er gode ting at kunne, og blive, og 
man kan sagtens argumentere for at vores 
samfund har brug for mere af det, men det 
har ikke meget med kristentro at gøre og 
det er heller ikke kirkens primære opgave 
at opdrage folket. Vi er nok en folkekirke, 
støttet af staten, men vi er ikke statens 
tjener. 

At tro på Gud er ikke en dyd og det 
handler ikke om dyder. 

Man skal vel passe på, at man ikke 
forveksler god tone, takt og opdragelse med 
kristendom. Det er ikke fordi, kirken skal 
det modsatte, opføre sig dårligt, men kirken 
er ikke en søndagsskole, det handler ikke 
om moral. Der er ikke noget korrekt over 

troen og der er ikke noget pænt at sige om 
den. Den handler om frelse, om tilgivelse. 
Tro handler om liv, om troen på mere liv, 
hvis pænheden og korrektheden hindrer 
denne livsudfoldelse, så må troen bryde 
igennem.

Man taler ofte om kristne værdier. Dem 
er jeg med på. Men kristendom er ikke 
lig med værdier. Kristendom er ikke kun 
en måde at indrette et samfund på. Det er 
noget mere. Tro er ikke en værdi. Den har 
ikke en værdi for samfundet. Det er det 
enkelte menneskes forhold til Gud, og det 
forhold kan et samfund ikke værdisætte, 
selv kirken kan ikke værdisætte det, det 
overstiger alt fælles, alt det vi kan stille op.

Samfundet som retter os ind med kirken. 
Sådan noget med for meget pænhed og 
hvad er korrekt og dydigt. Min gamle præst 
var altid ligeglad med form, den skulle 
man bare bruge og tilpasse til indholdet og 
dem som skulle høre det, og så ville han 
have sat en tyk streg under Lindhardts ord; 
evangeliet er for syndere, og han ville have 
nævnt Desmond Tutus ord; for meget kirke, 
for lidt tro, måske også lidt Nietzsche; ingen 
er tættere på Gud end djævlen. 

Jeg synes ikke, vi har for meget kirke i 
Danmark, slet ikke, vi må gerne have mere, 
bare vi ikke får en kirke som går mere op 
i pænhed og korrekthed end det levede liv 
med alt hvad det indeholder.

Ordene er mine egne, ikke nødvendigvis 
kirkens, og ikke mere kristelige end dine. 

 Karsten M. Hansen

Det er en pæn kirke
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Aftengudstjeneste
Velkommen til mulighed for for-
dybelse og eftertanke midt i den 
travle hverdag. efter gudstjene-
sten drikkes aftenkaffen i kirke-
centret.
Onsdag 5. februar kl. 19 i 
Kastrup kirke

Noas Ark
er et tilbud til dig, som er ca. 4-7 
år, om at komme hen i kirken og 
finde ud af, hvad kristendommen 

er og hvad det betyder, at du en-
gang er blevet døbt. Vi leger, syn-
ger, hører spændende historier 
fra biblen, noget om os selv og 
laver flotte ting, som vi kan tage 
med hjem. dine forældre kan 

være med, eller komme senere, 
når vi spiser sammen kl. 18.30. 
emnet er fastelavn
Første torsdag i måneden: 
Torsdag 6. februar kl. 17-
19 i Kastrup kirkecenter, Gl. 
Skovvej

Babelstårnet
er for de ca. 8-12årige. emnet er 
det samme som i noas ark, men 
med et andet program. Vi spiser 
sammen kl. 18.30
Torsdag 6. februar kl. 17-
19 i Kastrup kirkecenter, Gl. 
Skovvej

Orglet fylder 40
Kirkens organist niels Henrik Jes-
sen vil fejre, at Kastrup Kirkes fine 
Frobenius orgel fylder 40 med et 
festligt og varieret program, der 
kan vise orglets mange facetter 
og store spændvidde. Værker af 
orgelmusikkens nestor Johan se-
bastian bach, hans sprælske og 
lystige Toccata, adagio og fuga 
i C-dur, uddrag af en af de store 
franske romantiske komponister, 
louis Viernes 1. symfoni og en-
delig ny, meget publikumsvenlig 
musik af en amager-komponist, 
leif Martinussen, tidligere orga-
nist ved alle Helgens kirke. efter 
koncerten reception.
Søndag 9. februar kl. 16 i Ka-
strup kirke

Kom og syng med!
de fleste kan godt li’ at synge, 
men gør det for lidt. så her er 
chancen en torsdag eftermiddag!
nye og gamle salmer vil blive 
sunget, og vi vil fortælle lidt om 
forfatterne og komponisterne. 
Varighed: 1 time. niels Henrik 
Jessen og Palle Thordal
Torsdag 13. februar kl. 16.30 i 
Kastrup kirke

Julemarked 2014?
sidste år havde vi ikke noget 

julemarked og 
det var 
m a n g e 
kede af. 
Vi invite-
rer til møde, 
for at drøfte en evt. 
gennemførelse af et 
julemarked dette år.
en ting er sikkert: ingen kan løfte 
alene, men alle kan løfte i flok!
Tirsdag 18. februar kl. 19 
i Kastrup kirkecenter, Gl. 
Skovvej

Børnekoret Cool Kids
...giver sjov og vintervarm koncert
børnene er fra 2. klasse og opad 
og glæder sig vildt til at vise, hvor 
dygtige de er og hvor meget, de 
brænder for at synge. Program-
met er en blanding af gospelsan-
ge, spirituals og moderne salmer 
med sjove musikalske indslag.
Koret øver hver onsdag kl. 14-
15.15 i kirkecentret og nye delta-
gere er velkomne. Men kig forbi 
til koncerten og se hvad vi kan!
Korleder er natasja Knudsen
Onsdag 19. februar kl. 16.15 i 
Kastrup kirke

Teaterliv 
– foran, bagved og omkring sce-
nen

lige siden nanni Theill optrådte 
første gang – det var i Kastrup 
Kirke i 1972 med sange fra Jesus 
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Festkoncert: Orglet fylder 40

Niels H. Jessen har sammensat et program, 
der viser orglets facetter
Søndag 9. februar kl. 16

Julemarked 2014?
Tirsdag 18. februar kl. 19

Teaterliv 
– foran, bagved og omkring scenen 
v. teaterkunstner Nanni Theill 
Torsdag 20. februar kl. 14

Verden ifølge U2 og 
Jakob Brønnum 
U2’s lyrik og teologi
Søndag 23. februar kl. 12.30

Aften-gudstjeneste onsdag 5. 
februar kl. 19
Kom og syng med torsdag 13. februar kl. 
16.30
Noas Ark for Voksne: Hvordan er 
gudstjenesten sat sammen torsdag 20. februar kl. 
18-20
Bibelmaraton og bibelstudiekreds tirsdag 
25. februar kl. 18.30
Ungdomsgudstjeneste onsdag 5. marts kl. 19
”Åbent Hus” hver torsdag kl. 14 – 16
Middagsandagt hver onsdag kl. 12
Gudstjeneste hver søndag kl. 10 K
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Cool Kids
En sjov og vintervarm koncert med børnekoret
Onsdag 19. februar kl. 16.15

Kæmpe fastelavns-og 
fødselsdagsfest 

Søndag 2. marts kl. 12
I anledning af kirkens 
130-års fødselsdag:
Fastelavnsgudstjeneste 
• Katten af tønden • 

Fødselsdagsfrokost 
• Fødselsdagssang • 
Fastelavnsboller ...... og ....... 

Nyt hold 
babysalmesang
For babyer fra 3 – 7 måneder  
Start: Onsdag 5. marts kl. 9 
Tilmelding grbh@km.dk

Nyt hold Musikalsk 
legestue
For børn fra ca. 1 - 3 år
Start: Onsdag 5. marts kl. 16.15 
Tilmelding grbh@km.dk

Husk også
Noas Ark (ca. 4-6 år): Fastelavn snart torsdag 6. 
februar kl. 17-19
Babelstårnet (ca. 8-12 år): Fastelavn snart 
torsdag 6. februar kl. 17-19

Christ superstar - har hendes liv 
og arbejde været præget af hen-
des passion for teater. Hun har 
selv stået på scenen, har instrue-
ret, lavet kostumer, sat lys og prø-
vet alle de forskellige funktioner, 
der er på et teater, endog været 
teaterchef.
nanni Theill fortæller om de 
sjove historier, pudsige tilfældig-
heder og møder med spændende 
skuespillere og andre kunstnere. 
Torsdag 20. februar kl. 14 i Ka-
strup kirkecenter, Gl. Skovvej

Noas Ark for Voksne
Formålet er at se vores liv i en 
kristen sammenhæng – børn 
er velkomne, men aftnen er for 
voksne. spis mad hjemmefra - vi 
skiftes til at tage kage med.
aftnens emne indgår i en facet 
af lidt kreativt/debat om kristen-
dom og hvad der rør sig/ hygge 
og alm. snak. den 3. torsdag i 
måneden.
Hvordan er gudstjenesten sat 
sammen? Og hvorfor?
Torsdag 20. februar kl. 18-
20 i Kastrup kirkecenter, Gl. 
Skovvej 

Verden ifølge U2 
...og Jakob Brønnum
brønnum er en kompetent guide 
på en tur gennem gruppens 
tekstunivers.
et foredrag om verdens største 
rockgruppe U2’s lyrik og teologi. 
U2’s tekstforfatter bono har 

et dybt kendskab til biblen og 
trækker på de bibelske skrifter 
på en indsigtsfuld, udfordrende 
og moderne måde i gruppens 
tekster. 
søndagen begynder med guds-
tjeneste kl. 10, og efterfølgende 
frokost inden foredraget!
Søndag 23. februar kl. 12.30 
i Kastrup kirkecenter, Gl. 
Skovvej

Bibelmaraton og 
bibelstudiekreds
læsningen af det gamle Testa-
mente er godt igang, men nye 
deltagere er meget velkomne 
på bibelmaratonholdet. i bibel-
studiekredsen er vi i gang med 
luthers lille katakismus og her 
er nye deltagere også meget vel-
komne.
info på www.kastrup-kirke.dk
Tirsdag 25. februar kl. 18.30 
i Kastrup kirkecenter, Gl. 
Skovvej

Kæmpe fastelavns- og 
fødselsdagsfest

Vi sætter alle sejl til, når Kastrup 
kirke fylder 130 år i marts. Vi 

holder fastelavns- og fødsels-
dagsfest og starter med Faste-
lavnsgudstjeneste kl. 12. Husk at 
komme udklædt! 
derefter slår vi katten af tønden 
ude på kirkens parkeringsplads! 
når vi alle sammen er sultne, bli-
ver fødselsdagsfrokosten serve-
ret. Vi skal ikke glemme fødsels-
dagssang og fastelavnsboller. og 
der bliver også en kæmpe over-
raskelse, som i kan glæde jer til!
Søndag 2. marts kl. 12 i 
Kastrup kirke

Kastrup kirke for 
mindre børn
det er tid til et nyt hold babysal-
mesang og et nyt hold musikalsk 
legestue. babysalmesangen er 

for børn der ved start er mellem 
3 og 7 måneder. den musikal-
ske legestue er for de 1–3årige. 
Tilmelding til Grethe på grbh@
km.dk. 
info på www.kastrup-kirke.dk
Kastrup Kirke, onsdag 5. marts
Kl. 9, babysalmesang 
Kl. 16.15 musikalsk legestue  

Ungdomsgudstjeneste
årets konfirmander gør sig den-
ne aften umage for sammen med 
susanne steensgaard og eliza-
beth laursen at skabe en rigtig 
god og spændende gudstjeneste, 
som taler netop til dig!
Onsdag 5. marts kl. 19 i 
Kastrup kirke.

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            

Arrangementer i Skelgårdens Kirke samt
oversigt over gudstjenester i Kastrup kirke 

og Skelgårdens kirke næste side
- se næste side

Kastrup Kirke
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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

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

Ved bredden af Mosel

Kroferie på Lolland

6 dage på 3-stjernet hotel i Sydtyskland

3 dage på 3-stjernet bindingsværkskro i Nysted

Ankomst: 
Søndage i perioden 23.3.-26.10.2014.

Ankomst: Onsdag, torsdag og fredag 
i perioden 5.3.-20.6.2014
Opholdet inkluderer kun slutrengøring. 

Hotel-Gästehaus Fuhrmann HHH

De smukke vinbyer Ellenz og Beilstein vokser 
næsten sammen henover Mosel og går for at 
være selve indbegrebet af Moselidyl. Her bor 
man på den strækning, hvor Moseldalen er 
allermest malerisk og flyder gennem et land-
skab af vinterrasser, borgruiner og idylliske 
bindingsværksbyer. Gästehaus Fuhrmann 
ligger direkte ned til flodbredden som det 
optimale udgangspunkt for en perlerække af 
oplevelser i et af verdens smukkeste flodland-
skaber. Fra Ellenz går særlige vandrestier, som 
fører gennem vinterrassernes fristelser, og i 
Beilstein kan man vandre ad snoede, stejle 
gyder op til byens borg, hvor man har udsigt 
over Ellenz og Mosel – og Beilstein byder des-
uden på eget badeland. 

The Cottage HHH

Historien bag den hyggelige bindingsværkskro 
The Cottage er præcis så engelsk som navnet: 
I begyndelsen af 1900-tallet kom den britiske 
skolefrøken Miss Jackson til Lolland og blev 
bestyrer af områdets engelske skole – og hun 
lod i 1908 The Cottage opføre som en tro kopi 
af sit hjem i England. De karakteristiske skor-
stenspiber og det hvide stakit byder stadig 
velkommen til The Cottage, og den hjemlige, 
intime atmosfære er bevaret med buldrende 
ild i pejsen, originale paneler på væggene og 
gamle æbletræer i haven. Her er jeres kroferie 
lagt i naturens smukkeste rammer kun et sten-
kast fra stranden ved Nysted Nor.

•	 5	overnatninger
•	 5	x	morgenbuffet
•	 5	x	aftenbuffet
•	 20	%	rabat	på	billetter	til	KD		
	 Köln-Düsseldorfers	rutebåde	
 på Mosel (maj-okt) og Rhinen 

Børnerabat
1 barn 0-4 år gratis.

1	barn	5-11	år	½	pris.

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

Børnerabat
1 barn 0-2 år gratis,

2	børn	3-5	år	299,-		pr.	barn.
2	børn	6-14	år	½.

Max.	2	ekstraopredninger	i	alt	
pr. værelse. 

Pris per person i dobbeltværelse

1.899,-
Pris	uden	rejsekoden	fra	2.199,-

Pristillæg i perioderne 
13.4.-1.5.,	25.5.-19.6.	og	

17.8.-16.10.	:	350,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

 999,-
Pris	uden	rejsekoden	fra	1.149,-

The Cottage

Hotel-Gästehaus Fuhrmann

KØR-SELV-FERIE

Senior- og pensionist kalender
OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen amager landevej 71. Hver torsdag kl. 10.
OK-dag. Vi hygger med kaffe. 6. februar.
vinterferie - klubben lukket. 13. februar.
Bodil Cath underholder med egne oplevelser. 20. februar.
Fastelavnsfest med boller. Fastelavnsris trækkes på billetten. 27. febr.

Kastrup-Tårnby Pensionistforening
Postkassen amager landevej 71. arrangementer om onsdagen starter kl. 
12 og banko hver fredag starter kl 11.30
preben andreasen fortæller om en rejse til madeira onsdag 5. februar.
Banko fredag 7. februar.
vinterferie - lukket onsdag 12. februar.
vinterferie - lukket fredag 14. februar.
spisning 80,-kr. onsdag 19. februar.
Banko fredag 21. februar.
Generalforsamling onsdag 26. februar.
Banko fredag 28. februar.

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.
se arrangementer i Tårnby Kommunes informationsannonce s. 5-11.

Ældre sagen
se foreningens egen annonce side 23.

Klubben
Klubben for mennesker med demens og deres pårørende. 
Hver anden torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret Postkassen, ama-
ger landevej 71, 2770 Kastrup, lokale 1 & 2.
Café eftermiddag torsdag 6. februar 2014.
motion. Mathias Parsbæk skibsdal fortæller, hvordan vi kan hjælpe os 
selv. Torsdag 20. februar 2014.

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i Tårnby.
se arrangementer i Tårnby Kommunes informationsannonce s. 5-11.

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

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 5-11.

 Skelgårdens Kirke:

Gudstjenester ...
i Kastrup kirke

Februar
Ons. 6.
19.00 susanne steensgaard - 
Gudstjenesteliste Kastrup kirke
Ons. 5
19.00 susanne steensgaard  - 
aftengudstjeneste
Søn. 9.
10.00 susanne steensgaard
Søn. 16.
10.00 Palle Thordal
Søn. 23.
10.00 susanne steensgaard 
– Præd.: Cand. teol. Grethe 
Hamborg

Marts
Søn. 2.
10.00 Palle Thordal
12.00 elizabeth laursen og 
Grethe Hamborg – Fastelavns- 
og fødselsdagsfest
Ons. 5
19.00 laursen og steensgaard  
Ungdomsgudstjeneste

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én af 
kirkens præster

Gudstjenester ...
i Skelgårdens kirke

Februar
Ons. 5. 
19.00 Ungdomsgudstjeneste. 
”no excurse” Pilegårdsskolen 
og skelgårdsskolens 8.d.
Søn. 9.
10.00 Højmesse sørensen
Søn. 16. 
09.00 sognets sølvbryllup
10.00 Højmesse Mehlsen
Tors. 20.
10.30 Plejehjemsgudstj. Mehlsen
Lør. 22.
11.00 dåbs- og 
familiegudstjeneste søes
Søn. 23. 
10.00 Højmesse søes
11.30 Fælles bøn 
12.00 rytmisk gudstjeneste v/
Flemming Poulsen

Marts
Lør. 1. 
11.00 Fastelavn Mehlsen
Søn. 9. 
10.00 Højmesse v/Peter søes

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af 
krikens præster

Flittige hænder
Har du lyst, så kom og sy, strik og 
nørkle i hyggeligt samvær.
Onsdag 5. februar kl. 13.00

Salmemaraton
salmemaraton er et langdistan-
celøb, der kaster mange glæder 
af sig undervejs, nemlig glæden 
ved at synge sammen og tid til 
fordybelse i nogle af dansk digt-
nings smukkeste tekster.
alle er velkomne. 
Torsdagene 6. og 27. februar 
kl. 19-21 

Tro & Tapas 
Tors. 13. februar kl. 19.00

Sølvbryllup med kaffe
i februar 1989 blev skelgårds 
sogn et selvstændigt sogn ud-
skilt fra Tårnby sogn. et nyt 
menighedsråd overtog forplig-
telserne med opførelsen af skel-
gårdskirken, der blev indviet 30. 
juli 1989. Jubilæet fejres, når 
biskop Peter skov Jacobsen præ-
diker 17. august. 
Skelgårdens sogn fejrer 
Sølvbryllup med morgenkaffe 
16. februar kl. 9.00 . 

Sangcafe
alle er velkomne til at synge 
med.
Tirsdag 18. februar kl. 14.00

Romerbrevet 
Studiekreds v/Poul Bo Sørensen. 
Onsdag 19. februar kl. 19.

Amazing Grace. Film-
aften. Mandag 24. februar kl. 
19.30

Fastelavn 
Skelgårdskirken og Vestamager-
centeret slår Katten af Tønden
Vi møder udklædte i skelgårds-
kirken og efter hyggeligt samvær 
i kirken går vi i Vestamagercen-
teret og slår tønderne ned. Kom 
udklædt og vær med. Gratis uden 
tilmelding.
Lørdag 1. marts kl. 11.00.

Folkekirkens Nødhjælp
Meld dig som indsamler.
den 9. marts deltager vi i Folke-
kirkens nødhjælp landindsam-
ling til fordel for verdens fattige.
Meld dig som indsamler på skel-
gårdskirkens kordegnekontor – 
maskr@km.dk eller 3253 7744.  

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
SKILDPaDDE dukke,brun med afklippet hår. Med 
tøj.100 kr. 2829 5202
Partyfad fra TUPPERwaRE med 4 løse indsatser,den 
ene med låg.125 kr. 2829 5202
Keramik LOFTLamPE.Brun retro med hul mønster. 
100 kr. 2829 5202
wEEKEnD-SEng med peterplys. Kraftig model. 125 
kr. 2829 5202 
DVD. Cirkus Revyen fra 2010. 25 kr. Henv. 2829 5202.
KøLEbOKS med tilslutning til cigartænder. Ca. 50 x 
50 x 30 cm. 50,-kr. 3251 0873. 
mOTIOnSCYKEL Harald Nyborg. 200,-kr. 3251 0873. 
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Faldlemme for fartglade bilister
et kraftigt vejbump, der 
åbner sig i vejbanen ved for 
høj hastighed, skal sørge 
for en jævn og rolig kørsel 
gennem øresundsbroens 
betalingsanlæg, der flere gange 
dagligt er plaget af biler i høj 
fart

Øresundsbrokonsortiet instal-
lerer til april faldlemme i de fire 
kørebaner, der bliver anvendt 
af brobizz-trafikanter ved beta-
lingsstationen i sverige i retning 
mod danmark, skriver ugebladet 
ingeniøren.

Faldlemmene er i virkelighe-
den intelligent trafikstyring i 
form af aktive trafikforhindrin-
ger, der bliver udløst, hvis bilens 
hastighed bliver målt til at være 
for høj. i så fald sænkes en lem 
ned, så fordækkene bumper ind i 
en fem-seks cm høj stålkant.

- Hver dag er der flere biler, 
der kører 70, 80 og 90 km/h, si-
ger Håkan Kiendl, chef for Øre-
sundsbroens betalingsanlæg.

- Hastighedsrekorden er 92 
km/h, og at det faktisk er muligt 
at komme så hurtigt igennem 
uden at baldre ind i bommen.

På ingeniørens hjemmeside 
www.ing.dk kan man se en video 
og læse debatten om anlægget.

Sænk farten til det tilladte 
eller få en påmindelse, 
du ikke glemmer lige 
foreløbig. Sådan er filosofien 
bag de nye trafikgener 
ved Øresundsbroens 
betalingssystem, hvor 
faldlemme i vejbanen vil give 
de fartglade bilister en tur 
hen over en ca. fem cm høj 
stålkant.

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.

Ny kunst på nye vægge
i forbindelse med BankNordiks 
beslutning om at styrke sin til-
stedeværelse på kongelundsvej 
er der blevet tilført flere medar-
bejdere, så filialen nu består af 
10 dygtige bankfolk 
banklokalet har også gennem-
gået en større renovering og 
udvidelse, så bygningens 1. sal 
nu også er inddraget. denne ud-
videlse har givet mulighed for 
at indgå samarbejdsaftale med 
Kunstsammenslutningen dragør-
Gruppen – en aktiv kunstforening 
som består af flere aktive kunst-
nere i bankens markedsområde.

- efter endt udvidelse af vort 
lokale på Kongelundsvej, stod 

vi med flere m2 tom vægplads. 
en løbende og god dialog med 
Kunstsammenslutningen dra-
gørGruppen, betød at vi i januar 
kunne indgå formel samarbejds-
aftale for 2014 om løbende fer-
nisering i banklokalet, udtaler 
filialleder Claus baunsgaard. 

den første fernisering er vel-
overstået, og kunder og andre 
interesserede kan nu besigtige 
alsidig og varieret kunst af føl-
gende kunstnere: Marianne 
Gross, niels andersen, Ole lar-
sen, Mette Hansgaard og lene 
Kramshøj i bankens lokale på 
Kongelundsvej 267. 

Filialleder Claus Baunsgaard byder formelt velkommen til de 
første kunstnere.

Glaspusteri & Galleri
malerier af erik Falk og glas af rikke Bruzelius

- Jeg har arbejdet med billedkunst så længe jeg kan huske. Un-
dervejs i maleprocessen glider motivet ofte i baggrunden og det 
maleriske udtryk kommer i fokus. det gør at mine værker bliver 
vidt forskellige, siger erik Falk.

- Jeg har ladet mig inspirere og har blæst en serie unikaglas, som 
spiller sammen med eriks udtryk.  
Fernisering lørdag 18. januar mellem kl. 12 og 13, hvor der 
bydes på vin og der vil blive arbejdet foran glasovnen. 
Sidste udstillingsdag 1. marts.

iNFo:
Glasseriet – Glaspusteri og Galleri, Jenagade 27, 2300 
København S
www.glasseriet.dk
Åbningstid Tirsdag – fredag: Kl. 10 – 16, lørdage: Kl. 10 – 14

Kostumer og malerier
de to kunstnere, susanne 
svensson og erik stougaard, har 
fundet sammen om en udstilling 
i havnegalleriet i dragør, hvor 
kostumer og malerier smelter 
sammen i farverige fantasier.
de mødtes tilfældigt på et 
spanskkursushold på FOF for 
halvandet år siden og fik senere 
idéen til at blande skrædder-
kunst med malerkunst. et af te-

maerne i udstillingen vil derfor 
være spansk inspireret. 

- Fastelavnen er lige om hjør-
net, så foruden det spanske tema 
vil jeg vise et lille udpluk af mine 
kostumer, som altid er ”skræd-
dersyet” efter mål og aftale. Jeg 
har kreeret /syet kostumer de 
sidste 20 år og tager gerne en 
udfordring op, så din/min indre 
kattedronning kan blive sluppet 

løs, fortæller susanne svensson. 
- Min lyst til at male og ekspe-

rimentere med farver og motiver 
startede i teen-age årene, hvor 
min helt store inspirationskilde 
var den spanske maler salva-
dor dali. Jeg forsøger at vælge 
motiver, der både fascinerer og 
fortæller en historie siger erik 
stougaard. 

Havnegalleriet, Strandlinien 
17, Dragør 
8. – 12. februar. Dlg. kl.12-16. 
Reception lørdag 8. februar 
kl. 13 – 16, hvor der bydes på 
Cava og kransekage.

Sidste dag onsdag 12. februar, 
hvor der vil blive holdt auktion 
over to af kunstnernes værker 
mellem 15 - 17. 

På jagt efter Judasører
Vidste du, at der findes en 
svamp i naturen, som hedder 
judasører - og den er endda 
spiselig

af Ragna Lychau, ConDidact

Judasører vokser på træer, blandt 
andet birk og elm, men især på 
hyldetræer. svampen har en vis 
lighed med et menneskeøre. når 
vejret er fugtigt, bliver svam-
pene store, bløde og geleagtige. 
Undersiden er glat, oversiden har 
små, fine hår. når vejret er tørt, er 

de små, indtørrede og hårde. 
selv når skoven er dækket af 

sne, kan man være heldig at finde 
Judasører sidde og stritte på træ-
ernes stammer – lige til at plukke 
og tage med hjem i køkkenet. Ju-
dasørerne smager ikke af så me-
get i sig selv, men som ingrediens 
i for eksempel en suppe smager 
svampene fint. Konsistensen er 
sjov, noget i retning af vingummi 
og man kan med fordel snitte 
ørerne i strimler.

stakkels judas
svampen som ligner et øre er 
opkaldt efter Judas – den disci-
pel, som ifølge bibelen forrådte 
Jesus med et kys. Judas fortrød, 
hvad han havde gjort og gik bort 
og hængte sig. 
der står ikke noget i bibelen om, 
hvilken slags træ, Judas hængte 
sig i. Men her i norden fortæller 
legenden, at Judas valgte et hyl-
detræ. der, hvor Judas øre ramte 
træet, voksede Judasøret ud. 

Fra edevas 
hjemmeside:
actibump påvirker ikke køretøj, 
der passerer med den skiltede 
hastighed, og medfører dermed 
ikke skader og slitage på køre-
tøjer.

actibump tillader samtlige 
køretøjer at passere med 30 
km/t og giver en optimal frem-
kommelighed.

Forskningen har vist, at den 
negative påvirkning af menne-
skekroppen fra den vertikalac-
celeration, der opstår ved gen-
tagen passage over statiske for-
hindringer, kan medføre varige 
rygskader. actibump medfører 
ikke vertikalacceleration.

actibump gør det mu-
ligt for køretøjer at passere 
i jævn hastighed med færre 
opbremsninger og accelera-
tioner, hvilket fører til et lavere 
brændstofforbrug og udstød-
ningsemission og påvirker ikke 
køretøjer, der passerer med den 
tilladte hastighed, og fører der-
for ikke til jordvibrationer.
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U.G. Møbeldesign
Nyt og gammelt

Restaurede og antikke møbler,  
ombetrækkes og opkøbes

Tøj - også nyt og gammelt  
(hovedsagelig dametøj)

Brugskunst

Oplev den gammeldaws stemning i  
Bryggergården i lokaler fra 1749

Altid et besøg værd!

Vær opmærksom på parkerings- 
forholdene i området

Bryggergården 11
Åbent torsdag-søndag kl. 11 til 17

TCCs curlinghold vandt  
over OL-damerne
Curling-sensationen kik-
sede på grund af sygdom

Tårnby Curling Clubs da-
mehold deltog i en stor 
international opvarmnings-
turnering til det kommende 
vinter-Ol i rusland. den blev 
afviklet i bern, schweitz og 
de fleste Ol-deltagende lan-
de havde sendt deres bedste 
tre hold inklusiv Ol-holdene 
for at teste formen inden Ol.

ialt 32 damehold deltog 
og danmark havde også 
sendt de bedste tre dame-
hold, det danske Ol-hold 
lene nielsen fra Hvidovre, 
Team dupont også fra Hvid-
ovre samt Tårnbys Team TCC.

Team TCC slap bedst fra 
dysten og holdet sluttede 
som eneste danske hold helt 
oppe i hovedturneringen. de 
kunne have spillet i selve 
finalerunden, hvis holdet 
ikke havde været nød til at 
trække sig grundet sygdom 
på holdet.

Gode indledende kampe
i de indledende kampe 

havde Tårnby-holdet blandt 
andet slået de tidligere ver-
densmestre fra Kina 8-1 og 
de svenske verdensmestre 
fra 2011 7-6.

det mest bemærkelses-
værdige var, at det danske 
Ol-hold Team lene nielsen 
fra Hvidovre sluttede langt 
nede i rækkerne blandt 
andet overhalet af Team 
dupont, så det bliver spæn-
dende at se, hvordan det går 
dem til Ol.

Tårnby Curling Club havde 
inviteret Caroline Jalo, der en 
af klubbens lovende junior-

spillere, med som reserve 
og hun fik lov at spille med 
i hovedparten af kampene. 
Hun spiller endnu ”kun” på 
på juniorholdet i Tårnby, men 
i klubben har man store for-
ventninger til talentet.

- det har vist sig, at være 
en god idé at tage lovende 
juniorspillere med ud til se-
niorernes turneringer. det 
giver de unge spillere erfa-
ring og en kæmpeoplevelse 
at møde hold de ellers kun 
ser på tv fortæller Johannes 
Jensen, formand, Tårnby Cur-
ling Club.  spanger

Øverst  fra 
venstre Camilla 

Jensen, Ane 
Hansen 

og junior-
overraskelsen 
Caroline Jalo. 

Nederst  fra 
venstre Paula 

Rubasova 
og skipper 

Angelina 
Jensen.

Så havde helvede rejst sig, erindringer 
Barske barndomserindringer 
fra 1960’erne Læst og 
anmeldt af Søren Markvard

lasse einar Morten-
sen skruer i sin debut-
erindringsbog tiden tilbage til 
1960’erne og beskriver levende 
og farverigt hændelser og per-
soner fra sin barndom på Chri-
stianshavn. der er ingen tvivl 
om, at selv om meget af det fore-
kommer både grotesk og vildt 
overdrevet, så er det alt sammen 
selvoplevet, og for os, der kan 
huske dette årti, hvor tilværelsen 
for mange ændrede sig radikalt 
efter de trange år efter besættel-
sen, er det, forfatteren fortæller 
os, slet ikke så langt fra virkelig-
heden.

nok er stort set alle personer-
ne beskrevet, som var de karika-
turer af sig selv, men for den, der 
ser på omverdenen med barne-
øjne, er det vel oftest de sære ty-
per, der hænger ved hukommel-
sen og de, der som de første duk-
ker op, når man tænker tilbage. 
skildringen af det farverige og 

barske christianshavnermiljø har 
masser af lokalkolorit, og forfat-
teren disker op med både sære 
og sjove hændelser.

Han bor med sin lillesøster hos 
deres alenemor og hun er ikke 
den, der kun har børnenes ve og 
vel i tankerne, faktisk er hendes 
tanker meget ofte ganske andre 
steder henne. det betyder, at 
børnene enten må gå på gaden 
eller sidde i timevis og vente på 
trappen udenfor hoveddøren, in-
den moderen får hanket op i sig 
selv og kommer hjem og låser 
dem ind. det går jo ikke i læng-
den og en dag bliver begge børn 
afhentet af myndighederne og 
kørt til børnehjemmet Øxenholt.

anden halvdel af erindrings-
bogen udspiller sig på børne-
hjemmet, hvor lasse hårdt og 
brutalt ved ankomsten bliver 
skilt fra sin lillesøster. Hun bli-
ver anbragt hos de små og lasse 
erfarer hurtigt, at det er forbun-
det med straf at krydse græn-
sen mellem de større børn og 
de små. Også i dagligdagen på 

børnehjemmet og i skolen lærer 
han, at det er de voksne, der har 
magten, og at de ikke tøver med 
at bruge den. Heldigvis lærer de 
barske vilkår børnene at stå sam-
men og hjælpe hinanden, når si-
tuationerne koger op i en spids, 
og faktisk viser det sig da også, at 
der er enkelte voksne, der er på 
børnenes side.

 der er ingen tvivl om, at lasse 
einar Mortensen har en masse 
oplevelser fra dengang, der nu 
i en moden alder dukker op og 
skal bearbejdes og det hjælper 
bogen også med, samtidig med 
at den giver et ærligt og usmin-
ket billede af en barndom, der 
ikke ligger så forfærdeligt langt 
fra vor tid.

Lasse Einar Mortensen:  
Så havde helvede rejst sig, 

erindringer. 
Udgivet på forlaget 

Mellemgaard, 2013.

AMAGERTEATRET
Amagerteatret ønsker alle abonnenter 
og de frivillige medarbejdere et godt nytår
Teaterforeningen er kommet godt ind i sin 50. sæson trods 
de største forandringer i foreningens historie. Kastrup 
Bio, hvor teaterforestillingerne opføres, ændrede antallet 
af pladser, så antallet af spilleaftener blev udvidet med 
mandage. Denne ændring er sket og man har kunnet 
fastholde det store antal abonnenter.

Næste forestillinger er:

Ronja Røverdatter
Tirsdag 18. marts kl. 18.

Den stundesløse
7. - 8. og 9. april, kl. 19.30. Forsalg af resterende 
billetter fra 1. april i Kastrup Bio.
Holbergs komedie om den stundesløse Vielgeschrei er 
skrevet i 1723, men føles lige aktuel i 2014. Med blandt 
andet Henrik Koefoed, Cecilie Stenspil og Sofia Nolsøe

Folketeatret / Turné

• www.amagerteatret.dk •

Alt udsolgt!

Spansk udstilling i 
Havnegalleriet

Strandlinien 17, Dragør
8. – 12. februar 

Et spanskkursus førte til kunstnerisk 
samarbejde. Susanne Svensson viser kostumer 

og Erik Stougaard malerier
Kostumer og malerier smelter sammen i 

farverige fantasier.

Reception lørdag 8. februar kl. 13 – 16, 
hvor de to kunstnere byder på Cava og 

kransekage.

Udstillingen slutter  
onsdag 12. februar med auktion over 

to af værkerne mellem kl. 15 - 17.

Melsted Klippestue

Melstedvej 19, 2770 Kastrup
med og uden tidsbestilling

Tlf.: 718 718 19
Åbningstider:

Mandag - fredag 10 - 17
Lørdag 10 - 14
- og efter aftale

10 % rabat  til pensionister

Dameklip m. vask+føn . 285  kr.
Herreklip m. vask  ....... 239  kr.
Herreklip m. maskine ... 125 kr.
Bryn og vipper ............ 120 kr.

... og jeg klarer også  
alt det andet! 

Jern på is bliver til 
guld, sølv og bronze
tårnby skøjte klub præsenterer mange af 
sine medaljevindere ved Flyver Cup 
når Tårnby skøjte Klub byder på den store in-
ternationale konkurrence Flyver Cup 15.-16. 
februar hjemme i skøjtehallen på røllikevej 
bliver med mange af medlemmerne, som 
året igennem har hentet ædelt metal hjem.

senest har klubben haft syv løbere med 
til dan Cup, hvor medaljehøsten fortsatte. 
Klubbens yngste deltager 10-årige nicole 
romanova Jensen løb fejlfrit og fik en over-
raskende bronzemedalje. 

Maria Wittrup fik sølv for et helt nyt pro-
gram, som virkelig faldt i dommernes smag.

Guldmedajlen blev endnu engang vundet 
af Filip med masser af gode spring.            vw

De seneste medaljehøstere fra Tårnby 
Skøjte Klub, bagerst Filip derefter fra 
venstre Tram, Selina, Nicole og Maria .

Tid til initiativer
Kommunalbestyrelsen har god-
kendt at der i Tårnby Kommune 
er oprettet en initiativpulje til 
lokale foreningsformål med en 
samlet tilskudspulje på 300.000 
kr. årligt.

ligeledes har Kommunalbe-
styrelsen oprettet en udviklings-
pulje med en samlet tilskudspul-
je på 50.000 kr. årligt.

initiativpuljen kan kun søges 
af folkeoplysende foreninger 

registreret som hjemmehørende 
i Tårnby Kommune og ikke af en-
keltpersoner.

derimod kan udviklingspuljen 
søges af alle folkeoplysende for-
eninger, enkeltpersoner og per-
songrupper med folkeoplysende 
aktiviteter m.m.

næste ansøgningsrunde for 
de to puljer er 1. maj 2014. an-
søgninger sendes til Folkeop-
lysningsudvalget, Tårnby Kom-
mune.

tsp
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Ældre Sagen i Tårnby sagde i Tårnby Bladet januar 
pænt tak til  de virksomheder og forretninger, der 
støttede vor julefest, men der smuttede et par af vores 
sponsorer. De kommer her!  
Undskyld og tak for samarbejdet og godt nytår 2014.

Gladiatorkamp mod skoletræthed
i januar startede et pilotprojekt 
op for nogle af tårnbys elever 
i 8. klasse, der endnu ikke er 
vurderet uddannelsesparate. 
drengene bliver tilbudt et an-
derledes skoleforløb i 10 ½ uge 
kaldet Up-klassen

Af Michael Flies Linstow,  
Projekt- og 

undervisningskoordinator 
på Tårnby Ungdomsskole

Pilotprojektet er et samarbejde 
mellem pædagoger fra Kastrup 
Juniorklub og Fritidsklubben 
randkløve alle, ssP, Tårnby na-
turskole samt Tårnby Ungdoms-
skole. samarbejdet mellem de 
forskellige instanser er opstået 
på baggrund af den kommende 
folkeskolereform og ses som et 
bud på, hvordan man kan lave 
partnerskaber og understøtten-
de undervisning. 

UP-klassen som begreb dæk-
ker over uddannelsesparatheds-
klassen og består af elever fra 
Tårnbys syv folkeskoler. 

eleverne er taget ud af deres 
respektive stamklasser og sat 
sammen for at blive afklaret om-
kring deres fremtidsmuligheder. 
Hvad er realistisk at beskæftige 
sig med, når folkeskolen forla-
des? Hvilke krav skal man kunne 
opfylde? 

Undervisning, pratik og 
oplevelser
dagen indledes ofte med en 
omgang havregrød og senere 
selvprouceret frokost, hvor teori 
og praksis lærer om ernæring og 
energi og der tænkes i fysiske  
aktiviteter og forsøg på at opar-
bejde sunde motionsvaner.

Hver uge har sit eget tema og 
består som udgangspunkt af un-
dervisning i dansk, matematik, 
engelsk og samfundsfag mandag 
og tirsdag. 

Onsdag og torsdag er UP-ele-
verne i praktik inden for erhverv, 
som de i deres uddannelsespla-
ner har skrevet, at de håber at 
kunne blive ansat i efter endt 
skolegang.

Fredagen byder på anderledes 
læring og oplevelser. Grænse-
overskridende oplevelser; aha-
oplevelser. Oplevelser der ska-
ber refleksion hos eleverne. 

alt i alt er det håbet hos os 
bag projektet, at de unge ven-
der tilbage til deres stamklasser 
som værende undervisningspa-
rate med fornyet motivation til 
at færdiggøre deres skolegang i 
folkeskolen.

i dagligdagen varetages læ-
ringen af Kenn, pædagog i Fri-
tidsklubben randkløve allé, lars, 
pædagog i Kastrup Juniorklub 
samt læreren Morten og under-
tegnede fra Tårnby Ungdoms-
skole. det betyder i praksis, at 
eleverne kommer rundt i kom-
munen og har deres dagligdag 
på klubberne eller Tårnby Ung-
domsskole. 

det tætte samarbejde mellem 
pædagoger og lærere samt klub-
berne åbner op for et væld af 
muligheder for læring på alter-
nativ vis, hvilket netop gavner de 
unge mennesker. 

tæt dialog med forældre
samarbejdet mellem pædagoger 
og lærere giver et tæt indtryk 
af eleverne via pædagogernes 
kendskab til de unge fra klubmil-
jøet. 

lærerne tager på hjemmebe-
søg afhængigt af behov, sørger 
for at eleverne kommer op om 
morgenen og – om nødvendigt 
– henter dem. dermed fratager 
vi noget ansvar for forældrene, 
som forhåbentlig kan opleve en 
mindre konfliktfyldt hverdag 
med deres børn, der igen giver 
en mere positiv og konstruktiv 
tilgang til det at lære og være i 
skole. 

Målet er selvfølgelig at få op-
arbejdet nogle sunde rutiner, så 
eleverne bliver selvkørende. Ud 
fra individuelle handleplaner 
forsøger vi at afdække og op-

fylde de unges behov i hjemmet 
og giver dem nogle rutiner, som 
de ikke nødvendigvis selv kan 
italesætte. 

 som en del af det danskfaglige 
forløb skal de unge på skift skrive 
om deres oplevelser i projektet. 
læs de første indlæg på side22.

En dag med gladiatorkamp i Kongelunden giver eleverne 
oplevelser, der lægger op til sunde motionsvaner.

Flyttfåglar over Falsterbo 
hvad i alverden er det? ja det og meget 
andet kunne man finde ud af på rejsemes-
sen i Bellacenteret
Flyttfågel er det svenske ord for trækfugl og 
hvert efterår passerer ca.  500 millioner træk-
fugle over sydsverige.  

Fuglene forsøger at gennemføre deres 
flyvning mellem sommer og vinterkvarter 
effektivt og sikkert.  Østersøen er en stor og 
farlig forhindring på vejen, så derfor flyver de 
hellere langs kysterne så længe de kan. 

det blæser også mindre langs kysten 
og der er gode rastepladser. Ved Falsterbo 
slutter kysten og man får derfor en enorm 
koncentration af trækfugle her. du kan se 
mere end 150 arter. der er naturligvis flest 
småfugle, men man regner også med at ca. 

40.000 rovfugle passerer.
det allerbedste tidspunkt for en fugletur 

til Falsterbo er september og oktober og hvis  
du er fugleinteresseret skal du måske alle-
rede nu plotte datoerne 5.-7.september ind 
i kalenderen. Her afholdes nemlig det årlige 
Falsterbo bird show. der er gratis indgang til 
festival, udstillinger, fotokonkurrence, fore-
drag, guidede ture, ringmærkning af fugle og 
meget mere.

resten af året er der også muligheder for 
at besøge Falsterbo Fågelstation, som anbe-
faler april/maj og august/oktober og at du er 
morgenmand. 

vw
Se www.falsterbofagelstation.se og  
www.falsterbobirdshow.com

Tæt på vildmarken
Blot en god times kørsel fra øresunds-
broen finder man  Sveriges sydligste 
vildmark

der kunne findes mange eksotiske rejse-
mål på den store rejsemesse i bella Cen-
tret, men du skal ikke langt for at finde 
enestående naturoplevelser hos vore 
svenske naboer. 

i området mellem Hørby, Tollarp og Ki-
vik findes linderödsåsen. åsen har fået sit 
navn efter de store områder med løvskov, 
herunder mange lindetræer. 

i skovene lever vildsvin, dådyr, kronhjor-
te og elge. der er også andre oplevelser 
i de mange naturreservater, som for ek-
sempel Fjældmossen, hvor du kan opleve 
tranernes dans om foråret. Mange rovfugle 
holder også til omkring åsen, glenter, tårn-
falke og fiskeørne. Havørne kan du også 
være heldig at se, dog ikke i sommermå-
nederne.

kultur contra natur
der er rigtig gode muligheder for at cykle 
i området med 10 forskellige cykelruter 
med længder fra 7 til 22 kilometer. en lang 
vandrerute fra nord til syd findes også. du 
kan sagtens nøjes med en dagstur, men 
der er virkelig gode muligheder for over-
natning, sommerhuse, bed and breakfast, 
campingpladser og hoteller.

er du mere til kultur end natur er her 
gamle kirker, slotte og herregårde, samt en 
masse kunsthåndværkere. Henover som-
meren er der en mængde aktiviteter, som 
markeder, sommerfester, guidede ture og 
det berømte æblemarked i Kivik.

vw
Informationer om alle herlighederne kan findes 

på www.linderodsasensturism.se

Mindre end en times kørsel fra Tårnby 
ligger dette romantiske bjerglandskab. 
Det hedder Linderöd-åsen og har 10 
forskellige cykelruter.

25 året for Berlinmurens fald

9. november 2014 vil Berlin 
markere 25-årsdagen for 
nedrivningen af muren

berlinmurens opførelse og 
fald er på alle måder mile-
pæle i tysk historie og en 
række særlige begivenhe-
der og museumsudstillinger 
planlagt til at finde sted i 
hele byen i 25 året for mu-
rens og ddr-systemets fald.

ikke bare dagen og byen er 
i centrum. Hele Tyskland og 
hele 2015 kan man opleve 
arrangementer og udstillin-

ger, som markerer den skel-
sættende begivenhed.

På ferie-messen i bella 
Center trak organisationen 
wall.visitberlin.com nogle af 
de oplevelser, som foregår i 
selve berlin frem. 

der vil naturligvis være 
fokus på delingen af berlin, 
den Kolde Krig, og den fre-
delige revolution, der fører 
til genforening.

besøgende til berlin har 
mange valg at opleve histo-
rien om muren og hvad det 
betød for byen og folk i ber-

lin. disse omfatter en GPs-
guidet tur på sporene af ber-
linmuren, guidede eller selv-
stændige guidede cykelture 
på strækningen, hvor muren 
stod, besøg i det underjordi-
ske berlin, tidligere vagttårn, 
Wall Memorial, ddr Muse-
um, eller en Trabant-safari til 
den østlige del af byen i en 
original ddr Trabant bil.

i efteråret vil en lysinstal-
lation langs det tidligere for-
løb af berlinmuren i byens 
centrum stå som et ”symbol 
på håb for en verden uden 
mure”. Tusindvis af lysende 
hvide balloner vil danne en 
12 kilometer lang belyst 
mur, der vil løbe lige gennem 
centrum. 

tsp

The Wall - Asisi 360° 
Panorama udsigt over 
Berlinmuren tager 
besøgende tilbage 
til det delte Berlin en 
efterårsdag i 1980’erne 
med faldefærdige 
facader, børn, der leger, 
og DDR grænsevagter 
på patrulje. Det 16 
meter høje forbedrede 
panorama ved 
Checkpoint Charlie 
er åbent til 31. marts 
2015.

Gedenkstätte Berliner 
Mauer (Mindes-mærket for 
Berlinmuren).
www.berliner-mauer-
gedenkstaette.de/en

Tårnby Bladet på rejse- og feriemesse
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De syv ændringsforslag
Brian Franklin, sF og Bjarne 
thyregod, enhedslisten stil-
lede en række ændringsforslag 
til kommunalbestyrelsens 
dagsorden om folkeskolere-
formen

 
det første forslag var en æn-
dring som betød, at lærerne i 
gennemsnit skal varetage un-
dervisning forstået som Fagop-
delt og Understøttende Under-
visning i 45 procent af deres 
arbejdstid 

begrundelsen var: den un-
derstøttende undervisning er 
en del af undervisningen og 
rummer bla. lektiehjælp, elev-
samtaler, udeskoler mm. i andre 
kommuner (bl.a. København) 
opgøres Undervisningsandelen 
som en samlet opgørelse af fag-
opdelt undervisning og UsU. 

Forslag 2 var en tilføjelse som 
ville sikre, at det maksimale un-
dervisningstal for den enkelte 
lærer og børnehaveklasseleder 
er årligt 780 timer svarende til 
gennemsnitligt 26 undervis-
ningslektioner a 45 minutter om 
ugen.

begrundelse var: det maksi-
male undervisningsantal for den 
enkelte lærer er en værnsregel 
mod det grænseløse arbejde – 
ingen lærer risikerer med dette 
forslag at komme til at undervi-
se f.eks 28 lektioner/pr uge hele 
året. Undervisningskvalitetens 
vigtigste element er ordentlig 
forberedelse – som kræver den 
fornødne tid. Mere og bedre un-
dervisning kræver mere forbe-
redelsestid ikke mindre.

kravet om fuld tilstedeværelse
Forslag 3 som en ny indstilling 
herefter tilføjes:

 der kan maksimalt pålægges 
tilstedeværelse på skolen i 41 
uger med 32 timer gennemsnit-
ligt pr uge, medarbejderen har 
ret til fuld tilstedeværelse jvfr. 
lov 409

begrundelse: der skal være 
en faglig begrundelse for til-
stedeværelse. Velforberedt og 
fagligt velkvalificeret under-
visning fås ikke ved at samle 
lærere i store grupper i forbe-
redelseslokaler på skolerne, i kø 
ved kopimaskiner ved printere 
mm. inden for ”normal arbejds-
tid 7.45-17” – Forberedelse, 
inspiration og samarbejde med 
eksterne parter er ikke bundet 
af industrisamfundets rigide 
arbejdstids opfattelse. samtidig 
vil fuld tilstedeværelse kræve 
massive investeringer i arbejds-
pladser til samtlige lærere og 
børnehaveklasseledere som der 
ikke er budgetteret med.

individuelle arbejdspladser
Forslag 4 lød: som en ny indstil-
ling herefter tilføjes

 der etableres individuelle ar-
bejdspladser til samtlige lærere 

og børnehaveklasseledere in-
den skoleårets påbegyndelse 1. 
august 2014. arbejdspladserne 
skal befinde sig på skolen eller 
i umiddelbar geografisk forbin-
delse med denne. 

begrundelse: lærerens/
børnehaveklasselederens ar-
bejdsplads er skolen, hvor også 
samarbejdspartnere befinder 
sig, bl. a. Klasseteam, årgang-
steam, Fagteam, skoleledelse, 
pædagoger, ressourcepersoner 
mm. Transport mellem matrikler 
betyder reduceret tid til forbe-
redelse.

Forslag 5 var en ny indstilling 
om, at ethvert krav om tilstede-
værelse først vil træde i kraft, 
når skolernes individuelle ar-
bejdspladser er klar til brug.

begrundelsen var: der er in-
gen grund til at spilde arbejds-
kraft på at den enkelte medar-
bejder må vente på, at der er en 
ledig plads til at udføre dennes 
arbejde. derfor skal alle tilste-
deværelseskrav først træde i 
kraft såfremt der er oprettet et 
rimeligt antal arbejdspladser på 
skolen.

andre faggrupper end lærere
Forslag 6 udtrykte, at der med 
hensyn til den understøttende 
undervisning tilstræbes en flek-
sibel tilgang af andre faggrup-
per mv., hvor fokus er på børne-
nes behov og kvalitet i opgave-
løsningen. der planlægges efter 
følgende principper:

• indskolingen - overvægt af 
pædagoger og andre faggrupper

• Mellemtrinet - ligelig forde-
ling mellem pædagoger (og an-
dre faggrupper) og lærere

• Udskolingen - overvægt af 
pædagoger og andre faggrupper

Ændres til: Udskolingen lige-
lig fordeling mellem pædagoger 
(og andre faggrupper) og lærere.

begrundelse var: Med kravet 
om faglighed og målbart bedre 
resultater ved nationale test er 
det en forudsætning at f.eks. 
lektiecaféer/lektiehjælp fore-
tages af linjefagsuddannet per-
sonale.

rammebeslutningens sidste 
punkt skulle have tilføjet, at lek-
tiecafe altid skal varetages af en 
lærer med linjefagsuddannelse 
i enten dansk, matematik eller 
engelsk.

begrundelse: Hvis lektieca-
féer skal ses som et fagligt løft 
er det nødvendigt at benytte 
relevant uddannet personale til 
denne opgave. ellers er der ikke 
tale om et løft fra den hjælp, 
som de måtte modtage i hjem-
me/eksisterende ordninger i 
dag.

Terkel SpangsboBjarne Thyregod, 
Enhedslisten

Brian Franklin, Socialistisk 
Folkeparti

Vi har modtaget:

Brug ældre-millionerne på de ældre
ældremilliarden bør gå til en 
langt bedre behandling af de 
allersvageste ældre i tårnby 
kommune

Af John Møller Jørgensen

Tårnby kommune er velkendt for 
sin gode økonomi. nu har Folke-
tingets politikere så yderligere 
givet kommunekassen ekstra 7,9 
millioner i år og formodentlig til-
svarende de næste 3 - 4 år, til at 
forbedre pasningen af de svage-
ste ældre i kommunen.

Hvilke ældre områder er det så 
politikerne vil prioritere mest? 
det drøfter vore lokale politikere 
lige i øjeblikket, fordi en ansøg-
ning om kommunens andel i mil-
liarden skal være i Finansmini-
steriet inden 14. februar.

Ældre sagen er kommunens 
absolut største forening. af kom-
munens 7.600 borgere på 65+ 
er de 5.500 medlemmer i Ældre 
sagen og det svarer til 62 % af 
denne gruppe. langt de fleste er 
sunde, raske og aktive ældre der 
klarer sig selv. Men vi repræsen-

terer også den gruppe af ældre 
der ikke kan klare sig og som 
har stort behov for kommunens 
hjælp. 

i Ældre sagen har vi flere gan-
ge sammenlignet Tårnbys ydel-
ser til de ældre, med tilsvarende 
ydelser i ballerup, Herlev og 
Hvidovre kommuner, der er ab-
solut plads til forbedring i Tårnby 
kommune. 

det er altså på de svageste 
ældre at Ældremilliarden skal 
anvendes de næste fire år.

det var vist også manglende 
pleje der var årsagen til at be-
løbet blev afsat på finansloven. 
bedre personlig hygiejne, flere 
bade, flere bleskift, tandhygiej-
ne, støvsugning, rengøring og lidt 
mere tid til en kærlig varm hånd. 
Minimumsrettigheder.

en rundspørge som Politiken 
har foretaget til alle landets kom-
muner viser, at de fleste kommu-
ner desværre har planer om at 
bruge Ældremilliarden til at styr-
ke indsatsen på de stærke ældre 
for at de bedre kan klare sig med 
øget selvhjælp i hjemmet.

det mener vi i Ældre sagen er 
helt forkert. det betyder nemlig, 
at kommunen investerer pen-
gene i ældre blot for at få en 
gevinst ved, at de stærke ældre 
selv gør rent, selv støvsuger, selv 
genoptræner og selv rehabilite-
rer sig. selvhjælp er naturligvis 
godt, men en spareøvelse.

det er naturligvis bedre hjælp 
og hygiejnepleje til de svage æl-

dre der er behov for lige nu og 
her.

Vi håber også kommunen vil 
give de svageste bedre vilkår. For 
kr. 7,9 mio. kan man få rigtig me-
get ældreservice.

John Møller Jørgensen er formand 
for Ældre Sagen i Tårnby

Forkortet af red.

Arkivfoto

Vintermad over åben ild
januarkulden skræmmer hver-
ken børn eller voksne fra at 
kaste sig ud i at lave mad over 
bål på Naturcenter vestamager.

Af Rie Hultqvist Visby

- skal der mere brænde på, spør-
ger en kvinde, der har pakket sig 
godt ind i en tyk vinterjakke. - 
det er måske for lidt?

- Ja, jeg tror godt, du kan lægge 
mere på, så vi får lidt gang i bå-
let, siger en mand, der har ta-
get plads på en af de store sten 
rundt om bålpladsen. Ved siden 
af sidder hans to drenge, som er 
klar til at riste pølser og brød, så 
snart varmen har bredt sig, og 
flammerne ikke længere stikker 
så højt op over risten. de er alle 
taget ud til arrangementet ’Mad 
over bål’, der på en kold janu-
ardag afholdes på Vestamagers 
naturcenter.

- idéen er, at vi gerne vil enga-
gere nogle flere i at komme ud og 
opleve naturen og prøve at lave 
mad over bål. Og der sker måske 
heller ikke så meget udenfor om 
vinteren, så vi syntes, det kunne 
være sjovt at lave arrangementet 
i januar, siger Maja baungaard, 
naturguide i danmarks natur-

fredningsforening. 
Hun er en af arrangørerne bag 

dagens kulinariske event.
- Jeg tror, mange mennesker 

synes, at friluftsliv er lidt sjovere, 
når der er noget at smage på, og 
der er nogle aktiviteter i den fri 
natur, siger Maja.

 
Naturen øger livskvaliteten
- Friluftslivet har et kæmpe po-
tentiale, som mange flere kan få 
glæde af i hverdagen, mener Jan 
eriksen, direktør i Friluftsrådet.

Han henviser til, at fire ud af 
fem danskere mener, at friluftsliv 
er vigtigt for livskvaliteten, og at 
mere end hver anden tager i na-
turen for at slappe af. 

dagens arrangement viser da 
også en stor interesse for at bru-
ge naturen på nye måder, også 
selvom Kong Vinter viser sig fra 
sin kolde side.

mad over bål
Vinden blæser koldt ind over bål-
pladsen. den bider i kinderne og 
får både øjne og næser til at løbe, 
men det har ikke afholdt folk fra 
at bevæge sig ud til naturcentret. 

- Jeg kan godt lide at være 
udenfor og lave noget sammen 

med min søn på fire år, siger Tine, 
der har taget turen derud fra Fre-
deriksberg. 

børn i flyverdragter løber 
rundt og leger eller hopper i 
vandpytter, nogle går en tur 
inden frokosten, mens andre 
trækker inden for i køkkenet for 
at hjælpe med tilberedningen 
af maden. i alt er der en 60-70 

mennesker, der deltager i arran-
gementet i løbet af dagen.

To drenge er i gang med at 
snitte pinde til snobrød. dejen 
vikles forsigtigt omkring pin-
dene og lægges på risten over 
bålet. Og så er det med at bevare 
tålmodigheden ind til brødet har 
fået den rigtige gyldne farve og 
er spiseklart.

Bålet knitrer, og flammerne er ved at få godt fat i 
brændeknuderne under den store grillrist. Rundt om bålet står 
voksne og børn, og holder øje med, hvornår varmen er tilpas til at 
kunne begynde på madlavningen.

Tilskud til frivilligt 
socialt arbejde
tårnby kommune samarbejder med frivil-
lige organisationer, foreninger og enkelt 
personer ved at støtte udviklingen af frivil-
ligt socialt arbejde i lokalområdet.

Frivillige organisationer, foreninger og en-
keltpersoner som har mulighed for at få til-
skud, har typisk følgende karakteristika:

• at der er tale om socialt arbejde
• at det er en ulønnet indsats, der indgår 

som et afgørende led i de konkrete aktiviteter
• at der er tale om aktiviteter, der har ud-

gangspunkt i Tårnby Kommunen eller en 

væsentlig del af aktiviteterne tager udgangs-
punkt i Kommunen eller nærområdet.

Offentlige institutioner kan ikke opnå til-
skud, , det samme gælder hvis organisatio-
nen/foreningen ikke kan nedlægge sig selv 
eller virksomheden sker uden frivillig indsats

såfremt der gives økonomisk støtte, skal 
der aflægges rapport og regnskab.

råd og vejledning
Via Center for Frivilligt socialt arbejde, er 
det muligt at få råd og vejledning omkring 
etablering af en forening, et netværk eller 
nye projekter inden for det frivillige sociale 
arbejde. denne rådgivning er indledningsvis 
gratis, men længere rådgivningsforløb kan 
være honorarbelagt.

Kommunen ønsker at understøtte det fri-

villige arbejde og at der kan ydes støtte til 
udgifter i forbindelse med etableringen el-
ler særlige projekter og andre nye tiltag med 
relation til frivilligt socialt arbejde – under 
forudsætning af lokalt tilhørsforhold eller 
væsentlig lokal tilknytning til kommunen.

Tårnby Kommune indkalder ansøgninger 2 
gange årligt med ansøgningsfrist den 1. april 
og 1. oktober.

Mere på
www.taarnby.dk under punktet ”Oplev Tårnby” 
/ ”Folkeoplysning og Foreninger” / ”Frivilligt 
socialt arbejde” eller ved henvendelse til 
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, 
Mariam Aslam, 3247 1802
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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
Lørdage, søndage og helligdage samt i skolernes 
ferier (dog ikke sommerferien) vil udvidet 
åbningstid kunne forekomme.
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)
18/2: KLASSEFESTEN 2
25/2: FAMILIEN
4/3: KARTELLET 

TIRSDagSbIO 
Tirsdage kl. 10.30. biografen 
åbner kl. 10.00
18/2: FAMILIEN
25/2: 12 YEARS A SLAVE
4/3: KARTELLET
For dig der har tid og lyst til at se 
film tirsdag formiddag

FROST – 2D
dansk tale 
8 – 9/2: kl. 11.45 
11 – 12/2:  kl. 11.45 fr. u. 7

OnE CHanCE 
4 – 5/2:  kl. 18.00 t. o. 11

amERICan HUSTLE
4 – 5/2:  kl. 20.15 t. o. 11

DET REgnER mED 
FRIKaDELLER 2 – 2D
dansk tale
4 - 5/2:  kl. 17.15
8 – 16/2:  kl. 16.15 fr. u. 7

a LaTE QUaRTET 
4/2:  kl. 19.30 t. o. 11
Dox-bio: 
nE mE QUITTE PaS
5/2:  kl. 19.30
Danmarkspremiere:
FaR TIL FIRE – OnKEL 
SOFUS VEnDER TILbagE
6 – 7/2:  kl. 16.15
8 – 9/2:  kl. 12.15 + 14.30
10/2:  kl. 14.30
11 – 16/2: kl. 12.15 + 14.30
22 – 23/2: kl. 13.30
1 – 2/3:  kl. 13.00 t. f. a.

Danmarkspremiere:
KLaSSEFESTEn 2 
6 – 19/2:  kl. 20.00
20 – 23/2:  kl. 17.45
25 – 26/2:  kl. 17.45 t. o. 11
Danmarkspremiere:
LEgO FILmEn – ET 
KLODSET EVEnTYR – 3D, 
dansk tale
6 - 16/2: kl. 16.45
17 - 19/2:  kl. 17.30 fr. u. 7

LEgO FILmEn – ET 
KLODSET EVEnTYR – 2D, 
dansk tale
8 – 16/2:  kl. 14.00
22 – 23/2:  kl. 15.30
1 – 2/3:  kl. 15.00 fr. u. 7
Danmarkspremiere:
RObOCOP 
6 – 19/2:  kl. 20.45
Danmarkspremiere:
FamILIEn
6 – 19/2:  kl. 18.15
20 – 26/2:  kl. 17.15 fr. u. 7
Danmarkspremiere:
KLOKKEbLOmST Og 
PIRaTFEEn
dansk tale
13 – 16/2:  kl. 11.45
22 – 23/2:  kl. 13.00
1 – 2/3:  kl. 13.30

Danmarkspremiere:
12 YEaRS a SLaVE
20 – 26/2:  kl. 19.45
27/2 – 3/3: kl. 17.15 t. o. 15
Danmarkspremiere:
LOnE SURVIVOR
20 – 26/2:  kl. 20.15
27/2 – 2/3: kl. 18.00
Rabalder-bio:
PInOCCHIO
dansk tale
22 – 23/2:  kl. 15.00
1 – 2/3:  kl. 15.30 fr. u. 7
Forpremiere:
KaRTELLET
24/2: kl. 18.00
Danmarkspremiere:
KaRTELLET 
27/2 – 3/3: kl. 20.00 fr. u. 7
Danmarkspremiere:
mOnUmEnTERnES 
mÆnD  
27/2 – 3/3: kl. 20.30

DaLLaS bUYERS CLUb
3/3:  kl. 18.00 t. o. 11

Flere filmomtaler på næste side.

LEGO FILMEN – ET KLODsET 
EvENTYR
Den første Lego-biograffilm 
nogensinde, som følger Emmet, 
en helt almindelig, regel-følgende, 
fuldstændig gennemsnitlige Lego-
minifigur, der fejlagtigt bliver 
identificeret som den mest ekstra 
ordinære person, og nøglen til at redde 
hele verden. Han bliver ført ind i et 
fællesskab af fremmede på en episk 
mission for at stoppe en ond tyran, 
en rejse som Emmet er håbløst og 
afsindigt uforberedt på.

12 YEARs A sLAvE
I 1841, tiden før borgerkrigen i USA, 
følger vi Solomon Northup, en fri 
sort mand fra det nordlige New York. 
Familien bor i Saragota, hvor Solomon 
lever af at spille violin. En dag bliver 
han brutalt bortført og solgt til slaveri 
på en bomuldsfarm i det sydlige USA. 
I sin kamp for frihed møder Solomon 
grusomhed og kæmper for, ikke bare 
at holde sig i live, men også at bevare 
sin værdighed som menneske.

MONuMENTERNEs 
MæND
På Roosevelts ordrer blev en unik 
enhed sendt ind i Tyskland for at 
redde uvurderlige kunstværker stjålet 
af nazisterne og returnere dem til 
deres retmæssige ejere. Det var en 
umulig mission. De udvalgte mænd 
var museumsdirektører, kuratorer og 
kunsthistorikere, alle mere bekendte 
med Michelangelo end med militære 
operationer, og kunstgenstandene var 
gemt bag fjendens linjer. Tilmed havde 
den tyske hær direkte ordrer til at 
ødelægge alt inden rigets fald.

DALLAs BuYERs CLuB
Det slår i bogstaveligste forstand 
benene væk under Ron Woodroof, da 
han får at vide, at han har AIDS.
Han har 30 dage tilbage at leve 
i, siger lægerne, for sådan er 
virkeligheden midt i 80’erne. 
Men Ron kommer på benene og 
beslutter sig at tage kampen op. Den 
uuddannede tredjerangs rodeocowboy 
udvikler sig som gjaldt det livet 
– hvad det jo gør – til ekspert på 
HIV og AIDS og søger uden for 
USA’s grænser efter behandling. 
På tværs af medicinalindustriens 
indbringende medikamenter og på 
trods af sundhedsmyndighedernes 
forbud, begynder Ron at indføre 
medikamenter, der kan forlænge hans 
liv.

DET REGNER MED 
FRIKADELLER 2
Flint og hans venner været 
nødt til at forlade deres hjem i 
Tyggesynkeby. Men da Flint opdager, 
at hans livsfarlige vejrmaskine 
stadig fungerer i Tyggesynkeby, 
hvor den nu skaber muterede 
madmonstre, som småsure pickles, 
sultne TacoDiller, ChimpanseRejer og 
ÆblePythonslanger, må han og hans 
venner vende tilbage for endnu en 
gang at redde verden…

KLAssEFEsTEN 2
De tre venner Thomas, Andreas 
og Niels er igen samlet. Thomas 
skal endelig giftes, og Andreas har 
arrangeret århundredets polterabend, 
synes han selv. Men et dødsfald under 
Thomas’ polterabend sender de tre 
venner afsted på en uforglemmelig tur 
mod en begravelse, de sent vil blive 
tilgivet for. Speeddating, utroskab 
og nærdødsoplevelser sætter deres 
forhold til hinanden gevaldigt på prøve. 
Spørgsmålet er, om de tre venner 
kommer helskindet igennem turen og 
begravelsen - og om de når hjem til 
Thomas’ bryllup i tide. 

FAR TIL FIRE – ONKEL 
sOFus vENDER TILBAGE
Onkel Anders’ tvillingebror, Sofus, 
vender hjem fra Australien, men Far 
fortryder næsten, han har lært sine 
børn, at man skal være rummelig og 
gæstfri. For Onkel Sofus er sur og 
vrissen, han kommanderer med alle – 
og så har han oveni købet en ko med 
sig! 

Og så må familien – anført af Lille 
Per – lære Sofus at man altså kommer 
længst med hygge, varme, fred og 
ro.  Det kræver både en kidnapning af 
koen, en løbsk traktor og en glemt hule 
i et højt træ, før Onkel Sofus endelig 
husker, hvordan det er i en familie: 
Man skal give lidt plads, men så får 
man også dobbelt så meget igen.

KARTELLET
Efter en karriere i udlandet vender 
den selvstændige entreprenør, Lars 
Halbo (Anders W. Berthelsen) sammen 
med sin familie, tilbage til Danmark 
og overtager familiefirmaet Halbo El 
& VVS. Men da han underbyder nogle 
større entreprenørvirksomheder i 
en række kommunale udbudsrunder 
og nægter at indgå i deres ulovlige 
prisaftaler, kommer både han, firmaet 
og hans familie hurtigt under et 
voldsomt, mafialignende pres fra de 

store selskaber. Den unge entreprenør 
havner i et nærmest uløseligt 
dilemma; skal han gå med og få fred 
og økonomisk tryghed, eller skal han 
tage kampen op og risikere alt?

FAMILIEN
Nogle stærke kvinder i Westonfamilien 
har været spredt for alle vinde, 
indtil en krise i familien bringer 
dem tilbage til barndomshjemmet i 
Osage County. Barbara og hendes 
søstre rejser hjem til deres mor, 
matriarken Violet, der er på piller og 
uddeler verbale klask til alle sider. De 
næste par dage byder på en noget 
anderledes familiesammenkomst, hvor 
spydighederne leveres i ærlighedens 
navn, mens afsløringen af Weston-
klanens største hemmelighed lurer 
under overfladen. 

© Anne Marie Fox

© UIP

© Nordisk Film

© Nordisk Film

© Filmcompagniet

© Filmcompagniet

© Scanbox

© Nordisk Film

© Filmcompagniet



si
d

e 
4

6
 •

 T
å

r
n

b
y

 b
la

d
eT

 F
eb

r
U

a
r

 2
0

1
4

  Tå
rn

by bla
d

eT FebrU
a

r  2014 • sid
e  47

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

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

piltene er efter mærkerne og vejen til dem 
går over journalistikken

 
Hos FdF Korsvejen er 2. piltene (børn om-
kring 4. klasse) i fuld gang med at tage et 
journalistmærke, og har derfor påtaget sig at 
lave kredsens blad, Korsvejsnyt, for februar 
måned! 

Men hvor går man hen, for nu at skabe den 
rette stemning og samtidig have både rige-
ligt med computere og printere til rådighed 
så stort set alle på holdet kan holde sig be-
skæftiget? 

der skal jo både skrives artikler, der skal fo-
tograferes og efterfølgende foretages billed-
behandling, der skal søges informationer på 
internettet og endelig skal det hele jo stykkes 
sammen til et samlet blad. Man indfinder sig 
naturligvis på den lokale avisredaktion, Tårn-
by bladet, hvor både lokaler og maskiner for 
en aften blev stillet til rådighed, til stor glæ-
de for de arbejdsomme unge journalistspirer!  

 de havde alle en ualmindelig produktiv af-
ten, og når dette Tårnby blad dukker op i din 
postkasse, så er børn og forældre også blevet 
beriget med et nyt nummer af Korsvejsnyt, 

i en meget anderledes udgave end normalt, 
og forhåbentlig til glæde og stor morskab for 
forældrene! 

 Hvem ved, måske de får blod på tanden, og 
en dag ender som journalister her på Tårnby 
bladet?

(De skal være velkomne. Tårnby Bladet er langt 
hen ad vejen skrevet af borger-journalister. red) 

FDF-journalister i rugekassen

Uniformer på redaktionen: Pilte fra FDF Korsvejen - det er dem på Gemmas Alle - er 
sendt på journalistkursus i kampen for endnu et duelighedstegn til ærmet, et journalist.
mærke. Det tager man bedst på en rigtig redaktion.

GENERALFORSAMLING
i Tårnby bladforening 2014

Der indkaldes hermed 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).

Regnskab udleveres ved generalforsamlingen. Bemærk, at foreninger har tre stemmer, 
men at der ikke kan stemmes ved fuldmagt. 
Ingen person kan afgive mere end én stemme.

                                                   På bestyrelsens vegne
Karl Johann Carstensen, formand

RoboCop: Det førende 
selskab OmniCorp inden for 
udvikling af robotteknologi har 
længe ønsket også at integrere 
deres kontroversielle teknologi i 
civilsamfundet, og da politimanden 
Alex Murphy bliver alvorligt såret, 
får OmniCorp chancen for at skabe 
en politibetjent, der er halvt mand 
og halvt robot.

Lone Survivor: Fire 
toptrænede amerikanske Navy 
SEAL-soldater sendes på en 
hemmelig mission bag fjendens 
linjer i Afghanistan. Målet er 
Talibanlederen, Ahmad Shahd, der 
ifølge rygterne befinder sig i Hindu 
Kush-regionen, men intet er sikkert.

KLOKKEBLOMsT OG 
pIRATFEEN 
Da Zarina, en misforstået støvvogterfe, 
stjæler Drømmehavens uundværlige 
blå festøv og flyver væk for at slå 
sig sammen med piraterne fra 
Dødningeklippen, må Klokkeblomst og 
hendes fevenner begive sig ud på et 
forrygende eventyr for at bringe støvet 
tilbage. 
Midt i jagten på Zarina, opdager 
Klokkeblomst og vennerne, at der er 
blevet byttet om på deres evner. 

pINOCChIO
Det er den verdenskendte historie om 
dukken Pinocchio, hvis højeste ønske 
er at blive en rigtig dreng. 
Den ensomme tømrer, Geppetto, 
udskærer en marionet dukke af et 
stykke træ, der på magisk vis bliver 
levende.
Pinocchios legesyge og ukontrollerbare 
natur bringer ham på en forunderlig 
og begivenhedsrig rejse, der ultimativt 
bliver en lærerig oplevelse for den lille 
talende dukke.

NE ME QuITTE pAs
Et tragikomisk portræt af flamske 
Bob og vallonske Marcel, to belgiske 
venner, der har fundet sammen i de 
ensomme og tomme skove i Vallonien. 
Begge har set deres liv forsvinde 
væk, og de har fundet sammen for 
at dele sorger og drukaftener. Bob, 
en pensioneret cowboy, ser nærmest 
aldrig sine voksne børn. Han har 
mistet sin kæreste og drikker rom som 
var det vand. Marcel er en knækket 
mand, der ligger i skilsmisse, som 
drukner sine sorger i litervis af øl. Men 
de har hinanden.

KASTRUP BIO
- fortsat ....

© Disney

© UIP

© Angel Films

© Filmcompagniet

© doxbio

Du kan stadig nå ...

Frost – 2D, dansk tale
- om et kongerige i evig vinter. 

One chance 
Paul Potts eventyrlige skæbne.

a late quartet 
En verdenskendt strygekvartet, hvor 
et medlem bliver diagnosticeret med 
symptomer på Parkinsons sygdom.

american Hustle
Bondefangeri  og forførelse blandt 
magthavere og mafiosier.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Bestyrelsen aflægger revideret regnskab
4. Indkomne forslag
 Forslag skal være bestyrelsen i    
 hænde senest 8 dage før    
 generalforsamlingen  
 (tirsdag 4. marts 2014)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
 og suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg fra:
Tårnby Forenings Råd 
Michael Pedersen
Kastrup-Tårnby Idrætssam. 
Jørgen Jørgensen
Plenum: 
Heinrich Ehrenreich og Karl Johann Carstensen
Suppleanter:
Søren Markvard og Terkel Spangsbo
8. Valg af to revisorer: Egon Jørgensen  
 og Ole Sørensen
 Revisorsuppleant: Lis Lassen
9. Eventuelt

Fra vore nordiske venner har vi modtaget:

Kommende kunstværker i 
Skedsmo

Af  Frank Finstad, Tårnby Bladets 

korrespondent i Skedsmo

Christian sunde er en ung kunstner fra Flek-
kefjord i Norge, som arbejder med lys og 
genbrug af materialer. 
billedkunstneren og kunsthåndværkeren er 
kendt for sine mange inden- og udendørs 
lysinstallationer. Han er uddannet ved sta-
tens Håndværks- og Kunstindustriskole i 
Oslo, og har deltaget i en række udstillinger 
og projekter. sunde har udført mange ud-
smykningsopgaver og norsk Kulturråd har, 
ligesom museer landet rundt, købt mange af 
hans arbejder. Opsætning af installationen i 
skedsmo er endnu ikke udført. 

5 Lysende hoveder, lavet avfkunstneren 
Christian Sunde.

Lang pause i 
senior-musikken
Efter fire gode år med 
seniormusikstævner er det måske slut

Kurt Johansen, formand for bordinghus 
spillemænd nåede frem til den triste kon-
klusion efter et ellers vellykket senior-
musikstævne i skottegårdsskolens aula.

Fire orkestre underholdt 260 beta-
lende tilhørere, så det var ikke mangel 
på publikum og heller ikke fordi der var 
noget i vejen med afviklingen af stævnet.

Fin alfred var en inspirerende konfe-
rencier og gæstedirigent.  Musikken var 
gode kendte numre og ved afslutningen 
med land of Hope and Glory blev flagene 
svinget.

På det efterfølgende evalueringsmøde 
meldte to af orkestrene imidlertid fra til 
fremtidig deltagelse og så måtte Kurt Jo-
hansen konkludere, at der ikke længere 
var basis for stævnet. Foreløbig er der 
meldt pause, men hvem ved, måske duk-
ker der nye musikalske forslag op.

vw
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Estate Tårnby & Kastrup
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER,  MDE

Kongelundsvej 268, 2770 Kastrup
2770@estate.dk

Tlf. 70 10 00 77

Rigtig flot lejlighed Ejerlejlighed

Kastrup
Kastruplundgade 56

Sagsnr. 51234HT  

Stor og unik 5 værelses
ejerlejlighed, Øverst opppe på 2.
sal. 2 store og solrige altaner, der
vender helt rigtigt. Fremstår i pæn
og indflytningsklar stand. Skal
absolut opleves!

1.999.000Pris:
100.000Udb.:

12.244Brt.:
11.077Nt.:

88 2/3 2 1950 2

I DET GAMLE KASTRUP

Tæt på off. transport og indkøb Fritidshus

Vestamager
HF Uganda, have 60

Sagsnr. 52089GB  

Huset er beliggende i den hyggelig
andelshaveforening Uganda, hvor
der er kloakeret og helårsvand. Her
bor de fleste hele året , selvom
helårsbeboelse ikke er tilladt.
Rigtig god planløsning.

1.795.000Pris:
90.000Udb.:

11.080Brt.:
9.528Nt.:

108 703 1/3 1 1945

Tæt på naturen 1- familieshus

Vejledende tegning uden ansvar.

N

T

Stueplan

Overdækket
Terrasse

Værksted

Køkken

Bad

Stue

Entré

2,3

2,5
2,2

2,
1

7,7

4,
35

6,
6

3,
15

3,
6

Terrasse

5,00

4,1

Disp

3,
6

Vestamager
Bakel Alle 40

Sagsnr. 52064GB  

Her er det jo - det velholdte,
unikke og hyggelige gule hus med
den overraskende indretning.
Husets varme midtpunkt er den
flotte "Disney Pejs" i den 40 kvm.
store stue. Blomsterhave, urtehave
og køkkenhave i højbede.

2.595.000Pris:
130.000Udb.:

14.737Brt.:
13.118Nt.:

125 609 2/3 2 1961

Tæt på Kongelundsskoven 1- familieshus

Vejledende tegning uden ansvar.

N

T

4,00

4,00

2,11,4

6,15

1,9

3,
8

2,
3

Køkken
Bad

Værelse

Stue

Entré

Bryggers

Gang

Terrasse

Vestamager
Weendam Alle 21

Sagsnr. 52085GB  

Dig og mig villa med gæstehytte
og carport.    Perfekt bolig til jer,
som ikke behøver meget plads.  
Eller måske går I med en drøm om
at bygge nyt....Så er det også en
dejlig grund at gøre det på.

1.785.000Pris:
90.000Udb.:

11.226Brt.:
10.127Nt.:

61 1.076 1/1 1 1958

STOR GRUND

DIT LOKALE 
TEAM I TÅRNBY 

& KASTRUP

RING FOR EN 
GRATIS VURDERING 

PÅ 7010 0077

Maiken
Gitte

Hong


