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Ældre Sagens Søndagscafé var lavet om til en
Nytårskur, da månedens sidste søndag faldt
den 31. december. Det blev et par muntre
timer med sang, lidt til at klare stemmerne
og lotteri. Alle vores søndagscaféer er lidt i
samme stil, lyder det fra arrangørerne

Mand med eget
postnummer

Resume af
løfterne
Tårnby Bladet har bedt de
politiske partier om hver sin
nytårstale

John Rune er hjemløs og sammen med andre hjemløse i Tårnby deler han postbetegnelsen 9999 Ukendt Adresse

Af Terkel Spangsbo, redaktør

Af Terkel Spangsbo

Antallet af hjemløse i Tårnby er stigende. For få
år siden var tallet cirka 60, nu er det omkring 80.
Inden februar får sundheds- og omsorgsudvalget en redegørelse om udsatte uden bolig. Derefter vil udvalget arbejde med en handlingsplan
og nogen tidshorisont er der ikke på det stykke
arbejde.
John Rune, 57 år, kunne ellers godt bruge en
plan, men ikke en hvilken som helst plan. Efter et,
som han selv beskriver, morsomt liv blandt andet
med et omrejsende tivoli om sommeren og forefaldende arbejde om vinteren er han nu havnet i
hjemløshed og bor ingen steder og alle steder og
synes, at udsigterne til et relativt normalt liv har
lange udsigter.

Klassisk nedtur
Nedturen begyndte næsten klassisk. Han boede
sammen med sin kone i et lille havehus, men de
blev skilt og John Rune stod på gaden. Konen fik
bolig og børn. Han klarede sig et stykke tid ved at
låne havehuse af bekendte og tilfældige sofaer
til overnatning.
Aktuelt lever han af bistandhjælp og har udover en kommunal sagsbehandler haft fire
mentorer fra det man kalder (en) anden aktør,
som har sendt ham til forskellige arbejdspladser

John Rune er hjemløs og for at sige det mildt ikke
imponeret over kommunens sagsbehandling.

og han har selv fundet småjobs i firmaer, som
mod en betaling fra det offentlige har sat ham til
nogle timers arbejde om dagen.
Mest håber han på at få et sted, en seng at stå
op fra.
- Det er sin sag at skulle møde på et job, når
man har tilbragt natten på en bænk og frosset
ad helvede til.
Læs hele interviewet med John Rune og
andre hjemløse artikler på side 3 og 12

Vi gjorde det ved årsskiftet til
2017 og efter et kommunalvalg
er der alt mulig grund til at gøre
det igen. At bede om et udsagn
fra såvel de partier, som blev
repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, som de, der ikke fik
en plads.
Man holder vel ikke op med
at være politisk i tre år og ti
måneder før der igen er kommunalvalg i 2021. Meget kunne
tyde på, at det faktisk forholder
sig sådan i Tårnby. Borgfred i
det meste af valgperioden, hvor
de aktive politikere alene plejer
deres sæde i udvalg eller råd.
Råd og udvalg er der over 60
af – pladserne i disse råd fordeles retfærdigvis ikke kun blandt
de 19 kommunalpolitikere suppleret med embedsmænd, der
bliver også poster til de ikke
valgte kandidater fra partier,
som - ved at være med i valgforbund - sikrede de gamle partier
deres plads i kommunalbestyrelsen.
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Men Tårnby Bladet vil gerne
gøre sit til, at kommunen bliver
mere politisk mellem valgene.
Vi spørger de partier, vi kender,
om hvilken rolle de ønsker at
spille i det kommende år.
Svarene ses på de næste sider. Vi er nu sikre på, at alle de
ni partier, som opstillede til valget i november er blevet spurgt.
Socialdemokratiet har valgt
at lade Allan S. Andersen stå
uimodsagt fra hans parti, men
ellers er de, der ville, med.
Som Tårnby Bladets kommentar gengiver vi en del af sangen
Tak for alt i det gamle år.
Alle de mange løfter jeg svor
svigtede jeg - du kære,
men jeg vil ikke bryde mit ord
ikke i år - på ære,
løfter er blevet en slidt melodi
så jeg vil nøjes med at si’
Tak for alt i det gamle år
tak fordi du er nær,
tak fordi du forstod mig når
jeg var modløs og sær.
Nu når rådhusets klokker slår,
er en ny dag på vej.
Tak for alt i det gamle år
tak for alt, tak for dig.
Tekst: Claus Walter. Melodi:
Grethe Walter

Foto Bendte Olofsen.

JANUAR

Sammenskudsgilde
JEG HAR OFTE TÆNKT over begrebet at lære
at lære. Jeg har også spurgt mine klassekammerater, der valgte at gå hele livet i skole –
først folkeskolens 10 år, så gymnasiet i tre, efterfulgt af et seminarium i tre til fire (jeg skriver tre til fire ikke fordi mine mønsterkammerater skulle være dumpet, men fordi jeg ikke
ved, hvor lang tid en læreruddannelse tog,
men jeg ved, at man skulle stå fire år og fire
måneder i lære for at blive smed, så læreruddannelsen burde vel ikke være kortere).

Stadig få billetter

Nytårskoncerten på Kastrupgård har sidst i december stadig
få billetter. Årets (2018) nytårskoncert i Stakladen er igen i år
med publikums yndling Gitta-Maria Sjöberg som solist. Hun
optræder sammen med en fremragende tenor Niels Jørgen
Riis fra Det Kongelige Teater. De akkompagneres af Paulina
Fradkine, som kommer fra Sankt Petersborg.
Nytårskoncert mandag 22. januar kl. 19.30 i Stakladen
Kastrupgård, Kastrupvej 399. Billetter 150,- kan købes på
Kastrupgård.

Respekt-kampagne

SundhedsCenter Tårnby, vil gerne støtte Respekt-kampagnen, der sætter fokus på behandling af alkoholmisbrug. I den
forbindelse vil der blive vist en lille spot i Kastrup Bio indtil
6. marts. Selve kampagnen starter først fra torsdag 11.januar.
- Vi vil prøve at sprede budskabet så meget som muligt ved
at bruge flere forskellige kanaler. Se opslagene her i avisen,
siger Sarah Bohl Jensen, sundhedskoordinator i Sundhedscenter Tårnby
http://www.alkohologsamfund.dk/Respektkampagnen

Sol-strøm på broen

Firmaet SolarFuture skal sammen med Solarpark DK bygge
solcellepaneler for to millioner kroner i betalingsanlægget
ved Øresundsbroen (den blå markering på foto). Aftalen omfatter konstruktionen af 1.500 kvadratmeter solceller, svarende til 250kW eller solenergi til 45 parcelhuse; med mulighed for at udbygge med 2.700 kvadratmeter svarende til
450kW.
Det første anlæg producerer 4 procent af det elforbrug,
som broen skal bruge. Det mindsker udslip på 85 ton CO2 og
en årlig besparelse på 200.000 kroner. Konsortiet håber at
kunne producere 10 procent af elforbruget via solceller.
I forvejen har bro-konsortiet næsten halveret elforbruget
siden forbindelsen åbnede.

MEN I AL FALD, hvordan lærer vi at lære. Hvordan lærte vi at forstå tallene? For slet ikke at
tale om, når regning ændrede sig til matematik, der igen blev delt op i geometri og aritmetik?
EN SCENE DUKKER OP i hovedet på mig. En
klassekammerat, lad os kalde hende Dorte (så
ved alle, at hun i al fald ikke hed Dorte, det
navn var ikke synderligt anvendt i 50’erne)
blev bedt om at lægge 10x og 5x sammen.
Opgaven sagde hende intet. Matematiklæreren omformulerede spørgsmålet. ”Hvad er ti
tomater og 5 tomater?”. ”15 tomater”, sagde
Dorte. ”Rigtigt, hvad er så 10x plus 5x?”.
Tavshed. Seancen gentog sig flere gange og
flokken af usolidariske klassekammerater
hulkede af grin.
DET VAR/ER ET STUDIE i ikke at lære at lære.
Jeg husker ikke, hvordan Dorte kom igennem
alle årene med matematik; ikke godt tror jeg.
Men hun var sød. Det er hun for resten stadig.
HVIS MAN I MIN FOLKESKOLETID i danskundervisningen havde brugt at splitte ord i
atomer, ville vi have kunnet opdage, at ordet
sammenskudsgilde består af tre dele - sammen, skud og gilde. Og hvorfor er det så pludselig interessant? Og hvor kommer min mors
cabaretfad ind i historien.
JO, ET CABARETFAD er en meget stor flad tallerken som består af en yderring af små portionsskåle med en lidt større skål i midten. Det
var 8 eller 10 små skåle i rundkredsen og med
midterskålen altså 9 eller 11 i alt. Det var så
meningen, at hver skål skulle indeholde forskelligt pålæg, som bordets gæster skulle
plukke af, når frokosten var smør-selv.

luksus, syntes den 10 år yngre lillebror. Først
mange år senere kom jeg til at tænke på, at
det kunne være de samme 15 slags, hver dag
i det halve år skibet var på togt.
MANGFOLDIGHED I UDVALGET på frokostbordet kom der til gengæld, når familien mødtes
med slægtninge i paradiset, en kolonihave på
Østerbro. Så kom hver med sit til sig selv og
til alle andre. Der kunne let være 12-15 personer, så udvalget var stort. Det kaldte vi for
sammenskudsgilde.
GILDE VAR DET MED SNAPS OG ØL til de
voksne (vi var på cykel derud) og gul sodavand med kulsyre i en mængde, der ville have
kunnet være fordelt i flere champagneflasker.
Det var gilde, til min far blev blanket af af de
mere garvede pokerspillere, så var min mor
ikke længere i fest- og gildehumør.
MEN SAMMEN HAVDE FAMILIERNE, som måske ikke var småkårsfolk, men dog det man
kaldte for jævne mennesker, indkomstmæssigt forstås, sammen skabt mangen en søndags fællesskab, sammenhold og fest. Det var
kun én søndag, min far røg i pokerfællen, men
der blev talt om det i familien i mange år.
DET VAR ORDDELENE SAMMEN OG GILDE.
Skud må stå for det gætteri, jeg er ude i, når
jeg påstår, at der skulle være noget mere sammen. Jeg vil godt i et nye års første måned
svinge mig op til at efterlyse mere sammen.
Sammen er hele fundamentet for den luksus,
de fleste af os lever i idag. Giv det en tanke,
når du går igennem alle de samfundsfaciliteter, du benytter dig af dagligt – eller din familie gør. Intet af det du har, har du af egen kraft.
Selv hvis du er en person med en formue, som
mere end rigeligt dækker kistebunden, måske
endda i en grad, så du ikke kan lukke låget, så
ligger der ikke én dukat dér, uden at andre har
betalt den.
UNDSKYLD, jeg glemte, du kunne have fået
det hele af din far, som ikke var plattet for
mindst 30 kroner i kolonihave-poker.
MERE SAMMEN, MERE GILDE, MINDRE SKUD –
så burde 2018 blive bedre end de foregående
år.

JEG SYNTES, DET FAD VAR FANTASTISK. Ikke
fordi, der var 9 eller 11 forskellige slags pålæg på søndagsbordet, det var der ikke. Man
kunne have snydt, mor, og lagt leverpostej
i to, spegepølse i to og så videre, men den
slags kreativitet var fru Spangsbo ikke til – og
fadet var i øvrigt bøvlet at vaske op, så cabaretfadet kom bagerst i skænken og sjældent
på bordet.

Det var bare redaktørens
utopiske ord sammen med et
ønske om et godt nytår.
Terkel Spangsbo,
redaktør.

DA MIN BROR SEJLEDE SOM KOKSMAT, hørte
jeg, at besætningen havde krav på 15 forskellige slags pålæg på frokostbordet. Sikke en
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Hjemløse i Tårnby får eget postnummer
9999 Ukendt Adresse er
den adressebetegnelse
hjemløse får i Tårnby
Af Terkel Spangsbo

John Rune, 57 år, har ikke levet
det mest regelrette liv, men
det liv, han har levet, har efter
hans eget udsagn været sjovt
de første 40 år, så gik det lidt
eller meget skævt og de sidste
fem år har ikke været fyldt med
samme morskab som de tyve år,
han fartede rundt med et omrejsende tivoli om sommeren
og fandt forefaldende arbejde
om vinteren.
Nu bor han ingen steder og
alle steder og synes, at udsigterne til et relativt normalt liv
har lange udsigter.
Han har 12 års jubilæum som
boligløs i forskellige grader og
er nu tilknyttet Tårnby Kommune efter at have tumlet rundt
mellem Rødovre og Grønland.

Klassisk nedtur
Nedturen begyndte næsten
klassisk. Han boede sammen
med sin kone i et lille havehus,
men de blev skilt og John Rune
stod på gaden. Konen fik bolig og børn. Han klarede sig et
stykke tid ved at låne havehuse
af bekendte og tilfældige sofaer til overnatning.

Sommerjobbene i tivoli var
fysisk hårde og en dag var det
slut med hårdt manuelt arbejde. Han måtte melde sig hos
det offentlige og nu synes han,
at han jokker rundt i en papirmølle.
Tårnby Kommune har sendt
hans sag videre til en såkaldt
anden aktør, som nu får et gebyr for at afklare John Runes
situation. Det vil sige, han skal
arbejdsprøves, så man kan vurdere hvor lidt eller meget arbejdsevne, han har.
- Jeg har haft fire mentorer,
som har sendt mig til forskellige arbejdspladser og jeg har
selv fundet småjobs i firmaer,
som mod en betaling fra det
offentlige har sat mig til nogle
timers arbejde om dagen.
Men der tegner sig ingen
varige løsninger, når jobbene
viser sig at være for hårde. Der
er ikke en boglig uddannelse at
trække på, så det skal være lette, men dog manuelle opgaver,
han skal finde.

Drøm om flexjob
- Jeg er faktisk god til at bruge
mine hænder. Det lærte jeg i
tivoli, hvor vi skulle klare alle
opgaver. Men hvis jeg belaster
især mine skuldre for hårdt, går

det galt igen.
- Drøm og drøm! Jeg tænker
ikke på mit liv langt ud i fremtiden. Men jeg håber på et flexjob, så jeg har noget at stå op til.
- Men jeg skal også have et
sted, en seng jeg kan stå op fra.
Det er sin sag at skulle møde
på et job, når man har tilbragt
natten på bænk og frosset ad
helvede til.
Han finder det grundlæggende basalt, at han skal have
et sted at bo, men det kræver
først og fremmest et indskud,
som han ikke har.
- Det ville kommunen ellers
lige hjælpe mig med. Uden at
fortælle mig det. Pludselig en
dag var der 2.500 kroner mindre i bistandsposen. Hvor blev
de penge af, spurgte jeg.
- Dem har vi sat på en opsparing, så du en dag har til et
indskud, var svaret fra sagsbehandleren.
- Ja den er helt fin. Så en dag
har jeg 10.000 kroner stående
og så vil jeg have formue, hvorefter der skæres i bistanden. Så
jeg fik mine penge, men hvis nu
jeg fik til et indskud, så kunne
jeg måske begynde at betale af,
siger John Rune.
Han er for at sige det mildt
heller ikke imponeret over

kommunens sagsbehandling.
Papirer bliver væk, lægeerklæringer kommer ikke frem, sager
trækker ud, syltes som han udtrykker det.
- Det vil koste det offentlige
omkring 5.000 kroner ekstra,
hvis jeg skulle have pension, så
man har en ”god” grund til at
trække min sag i langdrag.

John Rune ønsker sig mest af
alt en egen bolig, så han har
en seng at stå op fra, når han
skal passe et job.

- Det med et sted at bo er nok
mit bedste ønske. Det er sin sag
at få besøg af sine børn hver 14
dag, når man bor på en bænk,
siger han.
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Borgmesterens nytårsudtalelse ved årsskiftet 2017/2018

Borgerne vil blive inddraget
Så har vi igen taget hul på et nyt år,
og vi har sagt farvel til 2017
Af Allan S. Andersen, borgmester

2018 er på mange måder et spændende år, vi nu går i møde. Og også et anderledes år – ikke mindst for mig som
ny borgmester.
Mit 2018 er uomtvisteligt synonymt med begyndelsen på en helt anden hverdag. Anderledes kan det ikke
være, når man på baggrund af valgresultatet får overdraget den vigtigste
tillidspost, vi har i kommunen.
Tak til alle som benyttede deres mulighed for at stemme, og som på den
måde har fået indflydelse på de næste
fire års udvikling af Tårnby Kommune.

Solidt fundament
Jeg glæder mig utrolig meget til at arbejde for Tårnbys videre udvikling og
for Tårnbys borgeres velbefindende.
Heldigvis har jeg et solidt og sundt
fundament at starte ud på. Jeg har
haft min gang i kommunalpolitik i en
længere årrække, og jeg er i den priviligerede situation, at jeg er blevet
betroet ansvaret for en velfungerende
kommune, som har en sund økonomi,
en velfungerende drift og en masse
dygtige medarbejdere.
I Tårnby bliver vi fortsat flere og

flere indbyggere. Tårnby er blandt andet et godt et sted at bo, fordi vi har så
meget at tilbyde hinanden. Kommune
betyder jo egentlig fællesskab – og
fællesskabet, som vi har i Tårnby, er
noget af det, vi skal sætte pris på og
selvfølgelig hele tiden have fokus på
at videreudvikle.
Vi er en grøn kommune, hvor mennesker gerne vil bo. Der er ingen steder i landet, hvor villaer og rækkehuse
sælges så hurtigt som her i Tårnby. Det
vidner om, at mange gerne vil have en
velfungerende og aktiv hverdag netop
her.

Det fungerer jo!
Vi har virkelig gode kultur- og fritidsfaciliteter, vi har velfungerende skoler
og dagtilbud, vi har en omsorgsfuld
ældrepleje - og vi har smuk og brugbar natur lige i nærheden. Det skal vi
værne om, men omvendt skal vi ikke
hvile på laurbærrene. Vi skal fortsat
arbejde for en endnu bedre kommune
også på disse områder.
Vi havde i december en god proces
omkring konstitueringen i Kommunalbestyrelsen. Uden større sværdslag
fik vi sat navne på de politiske poster
– og vi fik udpegningerne på plads til
diverse råd og nævn. Herfra skal der
lyde en stor tak for det store arbejde,
som blev lagt i arbejdet fra alle partiers side.

AMAGERTEATRET
Hermed indkaldes til

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Torsdag 11. januar 2018 klokken 18:00
i Foreningscentret Postkassen, mødelokale 1 og 2
Amager Landevej 71 • 2770 Kastrup

Den ekstraordinære generalforsamling holdes,
da vores nyvalgte formand er fratrådt af
helbredsmæssige årsager.
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Det er nødvendigt, at der blandt Amagerteatrets
abonnenter ﬁndes en person eller ﬂere, der vil gå
med ind i bestyrelsesarbejdet så foreningen kan
fungere som det dejlige teater, vi har haft stor
glæde af i 54 sæsoner.
Dagsorden vil være:
1. Valg af dirigent og referent
2. Orientering om Amagerteatrets situation
3. Valg til bestyrelsen
4. Eventuelt
Vi ser frem til, at medlemmerne bakker op om teatret
Venlig hilsen
bestyrelsen

Vi har en god tradition for brede forlig og for et godt samarbejde i Kommunalbestyrelsen. Det håber jeg meget, vi kan fortsætte med i denne valgperiode. Jeg vil i hvert fald bestræbe
mig på det.

Økonomien den samme - lige nu
2018 adskiller sig kommunaløkonomisk ikke meget fra de foregående år
– sådan ser det i hvert fald ud lige nu.
Vi er stadig bundet af Christiansborgs
snævre rammer for både service- og
anlægsudgifter. Selv med en sund og
god økonomi er der bestemt ikke mulighed for, at vi som kommune blot kan
bruge lige præcis de midler, vi ønsker
– selv om vi har dem.
Året, vi netop er gået ind i, byder på
mange spændende og nye projekter.
Vi skal have taget det første spadestik
til Vestamager Svømmehal, som bliver
et unikt arkitektonisk værk og et samlingssted for svømning, idræt og fællesskab på Vestamager.

Erhvervet skyder i vejret - og fylder
På erhvervsområdet står vi også
stærkt. Medicinalfirmaet Ferring er
i gang med et imponerende byggeri
ved Kastrup Havn, hvor der kommer
omkring 750 nye arbejdspladser. Generelt oplever vi, at både nye og etablerede virksomheder efterspørger
grunde.
På et overordnet plan skal vi have
fortsat fokus på en udvidelse af vores
erhvervsområde.
Lufthavnen ekspanderer som bekendt stadig og er fortsat en dominerende og betydningsfuld arbejdsplads
og aktør i Tårnby Kommune.
Borgernes meninger og holdninger
til, hvordan vi driver vores kommune
er vigtig. Jeg ser frem til at få lejlighed
til at inddrage borgerne i den fremtidige udvikling af Tårnby Kommune.
Det skal ske på en række områder og
via en række nye tiltag, som jeg vil
præsentere senere på året.

Arven
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at
jeg overtager borgmesterposten efter min forgænger, som har været en
dygtig førstemand i Tårnby i næsten

Allan S. Andersen (A),
borgmester. Foto:
Amager Fotoklub.

et kvart århundrede. Det er en arv, jeg
er stolt af og som vi skal bygge videre
på, når vi tager de næste skridt i udviklingen af Tårnby Kommune, samtidigt med, at en ny politisk ledelse
vil afspejle sig i den førte politik i de
kommende år.
Byudviklingsprojekter
vil
præge Tårnby i de kommende år. Øresundsparken skal der tages hul på, og
vi igangsætter i de kommende år fornyelse og udvikling af hele området
omkring Tårnby Torv. Begge projekter
har langsigtede og meget positive
perspektiver.
Men også andre projekter vedrørende udbygning og videreudvikling
af kommunen vil blive igangsat i de
kommende år.
Tårnby har længe været inde i en
god og positiv udvikling – jeg vil sammen med Kommunalbestyrelsen gøre
mit til, at vi fortsætter ad samme spor
fremover.
Jeg ønsker alle et rigtigt godt nytår.

Et nyt år med nye
muligheder
Hvor, hvad, hvor mange. Vi skal have
en kommunal boligplan, lyder det
fra partiet Venstres leder
Af Heidi Ladegaard, Venstre

Jeg synes altid, at det er noget særligt
at stå på kanten mellem det gamle og
det nye år. Efter nogle dages julefred
i familiens skød, hvor der også er lidt
tid til refleksion over året der gik, vågner man til det nye år. Det nye år ligger
friskt og ubrugt med alle muligheder
åbne.
Dette nytår står vi ikke bare på kanten til et nyt år, men til en helt ny kommunalbestyrelsesperiode og en ny
borgmester. Jeg glæder mig til samarbejdet.
En af de ting jeg har taget med ud af
valgkampen er, at vi på tværs af partier er forholdsvis enige om en del. Så
kan det være, at vejen til målene bliver genstand for lidt debat.
Der var rigtig mange områder i spil
i valgkampen, men et af de områder,
som vi vil arbejde videre med er den
boligudfordring, vi står med i Tårnby.
Det første skridt er at få udarbejdet
en boligplan. Vi mangler et præcist
overblik over typen og antallet af boliger samt deres placering i kommunen.
Med det overblik i hånden skal vi kigge
på det behov, vi har nu og det behov vi
forventer i fremtiden, så vi vælger den
optimale boligsammensætning.
Det gælder alle typer boliger – almennyttige og private. Boliger til
unge, ældre, hjemløse og alle andre.

Én vejviser i den kommunale jungle
Der skal sættes fuld damp på arbejdet i forhold til gennemførelse af en
af Venstres mangeårige mærkesager
– en fast kontaktperson, der hjælper
borgere og virksomheder igennem
junglen i et sagsbehandlingsforløb
hos kommunen.
Kært barn har mange navne så om

A-Derma

A-Derma Exomega Control Gaveæske med 400 ml A-Derma Exomega Control
Emollient Balm og 200 ml A-Derma Exomega Emollient Foaming Gel.

Heidi Ladegaard, Venstre, medlem af
Tårnby kommunalbestyrelse.

det bliver en fast kontaktperson eller
en borgerkonsulent, har ikke den store
betydning for mig.
Det er løsningen af opgaven, der er
vigtig. Uanset hvor godt denne opgave bliver løst, mener jeg dog ikke, at vi
kan undvære en borgerombudsmand.
Så en sådan står også på to-do listen
for 2018.
Udover de to konkrete udspil er der
en række andre områder, som jeg og
Venstre vil have fokus på i det kommende år. Vi skal starte arbejdet med
udvikling af en demensplan, pårørendepolitik og erhvervspolitik.
Derudover kunne jeg godt tænke
mig, at vi brugte Ungerådet væsentlig
mere, end det er tilfældet i dag.
Det er bare nogle af de opgaver,
som jeg og Venstre vil sætte fokus på
i 2018. Det bliver spændende og jeg
glæder mig at komme i gang med arbejdet.
Rigtig godt nytår.

A-Derma Exomega Balm er en ekstra nærende creme til meget tør og irriteret
hud i ansigtet og på kroppen.
Cremen har helende, fugtgivende, plejende og beskyttende egenskaber, og
den er velegnet til anvendelse på udsatte hudområder med ubeskadiget,
meget tør hud.
A-Derma Gel er en mild og skånsom vaskegel uden sæbe til atopisk eksem
samt tør og irriteret hud.
Beroliger huden takket være indholdet af Rhealba Havrekim ekstrakt.
Indeholder ikke parfume og parabener.
Her og nu pris 259,50

Spar 20% på alle anti-ageprodukter fra Vichy

Det er muligt at bekæmpe aldringstegn takket være Vichys antiagepleje, som er tilpasset hudtype, alder og livsstil. Vichy antiageprodukter er udviklet til at modvirke aldringstegn såsom
rynker, fine linjer og mangel på fasthed i huden samt
uensartet hudtone.

Træt af lus?

Hedrin ONCE gel er et effektivt middel til at dræbe hovedlus og deres æg.
Det er baseret på dimeticon, som indkapsler lusene, så de ikke er i stand til at
udskille overskydende vand fra blodsugningen. Tarmen ødelægges, og lusene
dør ganske enkelt.
Penetrol® i Hedrin ONCE hjælper produktet til at trænge ind i luseæggene så
de også dør.
Hedrin Protect & Go er en spray til beskyttelses mod hovedlus.
Produktet er klinsk dokumenteret og virker ved at dræbe lus ved kontakt.
Det anbefales at bruge Hedrin Protect & Go regelmæssigt for at undgå at blive
smittet med hovedlus - specielt på skoledage og ved sociale arrangementer
som f.eks børnefødselsdage eller overnatninger.
Lige nu Hedrin sampakke (hedrin gel 100 ml og protect&go 120 ml)
til 242,17 ,- (du sparer 42,73)

Sund hovedbund og hår
Mandag den 22. januar (Kastrup Apotek) og
torsdag den 25. januar (Dragør Apotek)har vi ekstra fokus på vores
kunder med problemer med hovedbund og hår.
Kig forbi og få gode råd og vejledning omkring
pleje af hår og hovedbund.
Vi står klar med apotekets eksperter og giver 20% rabat på produkter til
pleje af hår og hovedbund på de to dage.

Åbningstider
Man og tirs 09:00 - 17:30
Ons
09:00 - 18:00
Tor og fre 09:00 - 17:30
Lør
09:30 - 13:30
Søndage lukket
Venstres meget konkrete bud på nye boliger i Tårnby. Grav Amager Strandvej
ned og byg godt 650 boliger i et hug, så flere års byggeplads undgås.

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

Velkommen på Kastrup Apotek
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Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Tårnby har ondt i den sociale bæredygtighed
Nytårsudtalelse af Bjarne Nielsen,
Alternativet Tårnby

I slutningen af 2017 fik Alternativet
Tårnby for første gang vist sig frem
ved et kommunalvalg. Vi gik til valg på
”Den grønne omstilling” med bæredygtighed som overordnet tema.
Der var knap 500 borgere i Tårnby,
der gav deres stemme til os, hvilket
vi er meget glade for og stolte over.
Vores stemmer rakte ikke til en plads
i kommunalbestyrelsen, men Radikale Venstre fik, gennem vores aftale
om valgforbund, et mandat. Aftalen
medfører, at vi fra nye positioner kan
påvirke beslutningerne på Rådhuset i
de næste fire år.

Fra ord til handling
2018 er et nyt år, men den grønne
omstilling er ikke blevet mindre nødvendig hen over nytåret. Presset på
Bjarne Nielsen, Alternativet

jordens ressourcer stiger og stiger,
klimaforandringerne bliver mere og
mere tydelige. Alternativet Tårnby vil
fortsat gøre alt hvad vi kan, for at gøre
opmærksom på, at et ændret forbrugsmønster og få ændringer i vaner hos
dig, i din familie, i din boligforening, i
vores kommune, også bidrager til en
mulig bedre fremtid for alle.
Alternativet Tårnby håber, at 2018
vil vise, at kommunalbestyrelsen kan
opfylde de mange løfter og gode hensigter, der blev udtrykt i valgkampen.

Socialt fokus
Under valgkampen blev det tydeligt,
at Tårnby kommune ”har ondt i den
sociale bæredygtighed”. Børn der
mobbes og mistrives i folkeskolen,
familier med børn med handicap der
oplever kommunen som modspiller,
fortællinger om ældre der oplever
utilstrækkelig pleje og omsorg. Borgerombudsmand/borgerkonsulent
- ja, det blev der snakket meget om i

valgkampen.
Om det bliver det ene eller det andet, der besluttes af kommunalbestyrelsen, må tiden vise – vigtigst er det
dog, at der tages en beslutning og at
det sker på et kvalificeret grundlag.
Alternativet Tårnby ser frem til at handicaporganisationer, forældregrupper
og andre der har ”slået sig” på kommunens forvaltning, bliver inddraget
og får medbestemmelse.
Vores mange ønsker for en bedre
fremtid er et godt udgangspunkt for
et nyt år, hvor vi i Alternativet vil gøre
vores til, at Tårnby bliver den bedste
kommune for Danmark.
Alternativet Tårnby
ønsker alle et rigtig godt
og mere bæredygtigt
2018.

Et nyt år med ny kurs
- og en økonomisk kurs, der skal
være anderledes
Af Dorthe Hecht,
kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten

Enhedslisten vil i det kommende år i
kommunalbestyrelsen arbejde for at

gøre op med den økonomiske kurs,
kommunen har ført i mange år, så der
bliver budgetteret med forbedret velfærd.
Dette i form af bedre og mere individuel visitation til hjemmeplejen,
flere hænder på plejehjemmene, specialpladser til demente og en kommunal demenspolitik, som medinddrager

de pårørende. En ældrepleje med
værdighed, kvalitet og tryghed.
Vi vil arbejde for en arbejdstidsaftale med lærerne og for kortere skoledage, så antallet af to-undervisertimer
kan øges. Vi ønsker et øget fokus på
elevernes trivsel og på børn og unge
med særlige behov.
Vi vil arbejde for, at de får den støtte, de har krav på og at kommunens
psykologindsats decentraliseres, så
den kommer tættere på borgere og
medarbejdere.

Skolernes faglokaler
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Gennem skolegangen skal eleverne
udvikle digitale kompetencer. Derfor
må vi som kommune forpligte os til
stabile forbindelser, opdateret udstyr,
nødvendig support m.m., så kommunens elever er godt klædt på til afgangsprøver, ligesom vi må være på
forkant med veludstyrede faglokaler.
I det hele taget kigge på om kommunen med kvalitet har kapacitet til at
rumme det antal folkeskoleelever, vi
har ansvaret for.
Vi vil arbejde for, at kommunen får
en ungepolitik.
Når børnepolitikken skal revideres
i 2018, vil Enhedslisten arbejde for,
at den suppleres med en ungepolitik
og oprettelse af et Ungeråd, som kan
være medspillere i skabelsen af et
ungemiljø med plads til alle og kreative og skæve indslag til gavn for alle.
Vi vil arbejde for, at der bygges ungdomsboliger, de unge kan betale. Vi
har brug for dem.

To Jyder var nomineret

Kastrup-virksomheden De To Jyder
har været nomineret i konkurrencen
Danmarks bedste firmanavn. Konkurrencen skulle sætte spotlight på
de iværksættere og lokale erhvervsdrivende, som i høj grad er med til
at få hjulene til at dreje rundt i det
danske samfund.
Krak står bag konkurrencen om
Danmarks bedste firmanavn.

Dorthe Hecht, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten.

Ombudsmand ikke glemt
Enhedslisten vil igen stille forslag om
en uafhængig kommunal ombudsmand. Enhedslisten vil arbejde for
borgernes retssikkerhed i forhold til
kommunale afgørelser.
Vi ser frem til et nyt år og vil med
vores ene mandat i kommunalbestyrelsen se frem til samarbejdet med de

partier, vi kan virkeliggøre vores politik med.
Enhedslisten ønsker alle borgere et
Godt Nytår !

De 10 firmanavne med flest stemmer gik videre til finalen, hvor juryen valgte en vinder. Vinderen blev
offentliggjort i uge 46 og vinderen
blev ikke de To Jyder, men et rejsebureau fra København, som kalder
sig Over Alle Bjerge.
Følg med i 2018 på
www.bedstefirmanavn.dk.

Carsten Fuhr og Patricki Lehto, nu
kommunalbestyrelsesmedlemmer
for Det konservative forlkeparti, i
samtale med nyvalgte borgmester
Allan S. Andersen under valgkampen
i efteråret.

samles i det nye år, vil vi derfor gå
konstruktivt til værks og samarbejde
med alle, der vil.

Mange løfter at tage fat på

2018: Nye vinde eller
status quo?
... spørger Carsten Fuhr og Patrick
Lehto, konservative medlemmer
af kommunalbestyrelsen

hårdt trængte systemskifte må vente
på sig.

Ovenpå valget 21. november kunne vi
i Det Konservative Folkeparti ikke blot
fejre en stemmefremgang på 50 %
men også en fordobling af mandater
i kommunalbestyrelsen. For dét, vil vi
gerne sige tak til alle jer, som har betroet os jeres tillid og stemme.
Men selvom vi kunne trække os
sejrsrigt ud af valgkampen, måtte det
borgerlige Tårnby se sig slået, og det

For nye vinde blæser i rådhuset på
Amagerlandevej. Socialdemokraterne
med Allan Andersen i spidsen har lovet gennemsigtighed og lydhørhed
overfor foreninger og medarbejdere,
og der er inviteret til bredt samarbejde over midten.
Det lyder lovende, og i den konservative gruppe ser vi positivt på denne
forandring. Når kommunalbestyrelsen

Og så alligevel.

Det er ikke småting, som den nye kommunalbestyrelse skal beskæftige sig
med, og den nye borgmesters løfter
bliver sat på prøve fra start.
Kortere skoledage, lærernes arbejdsvilkår samt en uvildig undersøgelse af inklusionsområdet er blandt
de første sager på dagsordenen, og
både SF og Enhedslisten har talt varmt
herfor i valgkampen.
For Det Konservative Folkeparti er
dagsordenen i dag, som den var før
valget:
Kortere skoledage og to-lærerordning, gennemsigtig sagsbehandling,
en borgerombudsmand samt en imødekommende erhvervspolitik.
Gennemsigtighed og tilgængelighed er vigtige værdier for os, og derfor vil vi i den nye periode inddrage et
nyt element i vores arbejde, som bringer politikken tættere på borgerne. Vi
planlægger at holde kvartalsvise åbne
gruppemøder, hvor alle, der har noget
på hjerte, er velkomne.
Uden jeres viden kan det være
svært at vide præcis, hvor skoen trykker.
Systemskiftet kom ikke, og derfor
må vi blot arbejde hårdere for de forbedringer, vi kan få – vi vil gøre vores
for at Tårnby bliver den kommune,
som borgerne fortjener.
Godt nytår!

Fire millioner indbyggere i
Greater Copenhagen

Ifølge den senest offentliggjorte
befolkningsstatistik fra Danmarks
Statistik og Statistiska Centralbyrån
var der ved udgangen af 3. kvartal
2017 3.996.732 indbyggere i Greater Copenhagen regionen og såfremt
befolkningsvæksten er fortsat med
samme styrke i 4. kvartal, har den
dansk-svenske grænseregion rundet
de 4 millioner indbyggere omkring
månedsskiftet november-december,
skriver News Øresund.
Greater Copenhagen regionen består af Region Hovedstaden og Region Sjælland på den danske side og
Region Skåne på den svenske.

8.800 nye job i Skåne

Forventningerne til udviklingen på
arbejdsmarkedet i Sverige er høje.
227.000 nye job vil blive skabt i
2017 til 2019, ifølge Arbetsförmedlingens nye prognose, oplyser News
Øresund.
I Skåne er arbejdsgiverne optimistiske, hvilket ifølge prognosen vil
føre til 8.800 job næste år, frem for
alt inden for den private og offentlige servicesektor. Der kan opstå arbejdskraft-mangel samtidig med, at
arbejdsløsheden forbliver omkring
10 procent.
Arbejdsgiverne i Skåne har ikke
været så optimistiske siden 2007.
Næsten i alle brancher forventer
virksomhederne en øget efterspørgsel samt at ansætte nye medarbejdere næste år.
Samtidig oplever en voksende del
af virksomhederne, at det er svært at
finde den rette kompetence. Ifølge
prognosen vil der blive mangel på
arbejdskraft i 127 af 185 stillingskategorier. Det er frem for alt inden for
bygge- og anlæg, industrien, IT og
teknik samt læger og lærere.
tsp

Varigt vægttab
Fra vægtkonsulent til Senserådgiver!
Kom til Åbent Hus onsdag 31. januar,
2018, kl. 18.30. VUC, Sneserevej
10, lokale 20, Kastrup med
vægtkonsulent/ senserådgiver Susi
Ploug Søgaard og hør om Danmarks
nye livsstil ”Sense”.
I løbet af 1½ time vil Susi føre
dig gennem, hvordan du selv kan
”Sense” din mad og få en sundere

Følg blot Vægtguiden (Senserådgiver)
og brug din fornuft.
Efter oplægget har du mulighed for
at købe bøger samt tilmelde dig et
hold, hvor du får en startpakke på
4 måneder til 3 måneders pris.

susiploug@gmail.com • www.vaegtguiden.com
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Naturligvis gratis adgang.

profil og øget livskvalitet.
Al mad kan ”Senses”, intet er
forbudt.

Mange kunne få det bedre
- Vi i DF vil i det nye og kommende år arbejde for, at vi
får så godt et Tårnby som
muligt
Af Paw Karslund ,
Gruppeformand DF

- Kære Tårnbyborgere.
Tårnby skal være en kommune, hvor både de ansatte og
borgerne er tilfredse og glade
for at leve, gå på arbejde, gå
i skole, institution eller dagpleje, blive passet som ældre,
dyrke idræt, mødes med hinanden og meget, meget mere.
Vi ser muligheder for at
opretholde og forbedre flere
væsentlige områder.
Det være blandt andet på
skoleområdet, som fortsat
kræver stor bevågenhed og
en ekstra indsats.

Vi døjer fortsat med et alt
for højt timeantal for eleverne og for lav forberedelsestid
for lærerne.
Det går ikke. Det skal forbedres, ligesom rammerne
og støtten i hverdagen til alle
skal være tilstede. Ingen må
glemmes!
Skolelederen skal naturligvis også have ordentlige
arbejdsbetingelser, hvilket vi
også er opmærksomme på.

Et sted at være sammen
Vores valgprogram har eksempelvis også et område
som bedre træningsmuligheder og styrkelse af det sociale
samvær for vores ældre borgere. Her er det oplagt, at der
etableres et nyt sted i kommunen, der rummer begge
dele.

Og så er der dem som binder hele vores idræts- og
foreningsliv sammen. De
frivillige trænere, ledere og
hjælpere.
Vi skylder dem en kæmpe
tak og ros, for al den tid og
indsats, de lægger i det dag
lige arbejde, hvilket især de
mange tusinde børn og unge
mennesker nyder stor glæde
af i dagligdagen. Det synes
vi godt, at vi kan påskønne
lidt mere end vi allerede gør,
ved evt at tildele dem nogle
goder, så de får et velfortjent
‘skulderklap’.
De er om nogen hverdagens helte!

Paw Karslund, kommunalbestyrelsesmedlem for
Dansk Folkeparti.

Jeg håber, at alle har nydt
julen og får sig et godt nytår!

Nytårshilsner fra SF Tårnby-Dragør
2017 er et overstået kapitel.
Det var et indholdsrigt år
som naturligvis blev farvet
meget af et kommunalvalg
Af Jan Bakmand

Året bød ellers på rigelig andet. Hele året har vi snakket
om, hvorvidt Skaterbanen i
byparken skal flyttes, så beboerne i Højgården og på Listedvej ikke generes af støjen
fra denne. Det har været en
lang proces, men nu synes vi
at være nået et punkt, hvor
der i det mindste er afsat
penge til at undersøge mulighederne for en flytning af
banen.
Igen i 2018 lykkedes det

at lave et bredt budgetforlig
for kommende budgetår. Vores mål i SF har altid været, at
borgere skal have den bedst
mulige service for pengene,
men grundet Tårnbys gunstige situation hvad angår
indtægter, har vi igen i år været med til at sætte skatten
ned. Pengene gavner trods alt
bedre i borgernes egne lommer end på bunden af kommunekassen.
2017 var første år med
gratis psykologhjælp til unge
under 25 år. De samarbejdspartnere, som henviser unge
til tilbudet, melder positivt
tilbage omkring indsatsen.
Derfor håber vi, at det lyk-

kedes at udvide tilbuddet til
også at gælde vores ældste
borgere.
Ved kommunalvalget i november lykkedes det SF at
bibeholde sin position i kommunalbestyrelsen, men vi har
skiftet en formandspost i Kultur- og Fritidsudvalget med
en post i Arbejdsmarkeds- og
Beskæftigelsesudvalget.
Vi mener, det er nødvendigt, at vi gør en endnu større
indsats for at sikre, at alle
unge kommer i uddannelse
eller i arbejde. Vi har desværre et bekymrende antal af
unge, som ender på en ungeydelser og ikke lykkedes med
at komme videre. Vi skal bruge de lokale aktører vi har, til
at hjælpe de unge med at finde deres plads. Her mener vi
i SF, at især de lokale faglige
organisationer, som besidder
et stort branchekendskab skal
spille en aktiv part i at hjælpe
de unge.

Ny lokalaftale og ny politik
I skolepolitikken må vi næsten gå ud fra at det i år lykkedes at indgå en lokalaftale
med lærerne. Det har været
SFs politik lige siden lærerkonflikten i 2013, og i valgkampen var der stort set ingen partier, der var modstan-

der af en sådan aftale. Derfor
må det være en formalitet for
økonomiudvalget at beslutte,
at forvaltningen skal indlede
en proces.
Vi håber også, 2018 bliver
startskuddet for en ny måde
at drive politik i Tårnby. Flere
partier har signaleret, at de
ønsker en mere åben tilgang,
hvor borgerne inddrages i
de politiske beslutningerne.
Dette var et centralt emne i

SFs valgkamp og vi har mange forslag til, hvordan vi kan
åbne op, så alle borgere føler
sig velinformerede og inddraget i de beslutninger, der
tages i deres kommune.
Vi glæder os til det kommende arbejde med en ny
kommunalbestyrelse og en
ny borgmester. Godt nytår til
alle.

GENERALFORSAMLING
i Tårnby Bladforening 2018
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tårnby
Bladforening tirsdag 6. februar 2018, kl. 19.30 i mødelokalet på redaktionen, Englandsvej 290.
Parkering med indkørsel fra Englandsvej eller Sneserevej
(skolegården).
Dagsorden
I følge foreningens vedtægter
Indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.
Forslag kan tilsendes på mail til redaktionen@taarnbybladet senest tirsdag 30. januar 2018.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg oplyses i
Tårnby Bladet fredag 26. januar samt på www.taarnbybladet.dk
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Regnskab udleveres ved generalforsamlingen.
SF ønsker større og
mere åben dialog
med borgerne i
det nye år. Her
har kommunalbestyrelsesmedlem Winnie
Sørensen under valgkampen
taget forskud på dialogen
med andre partier, her Einer
Lyduch (A). Med ryggen til Jan
Bakmand.

Bemærk, at foreninger har tre stemmer, men at der ikke
kan stemmes ved fuldmagt.
Ingen person kan afgive mere end én stemme.
Se vedtægterne på www.taarnbybladet.dk
På bestyrelsens vegne
Per From Pedersen, formand

Kommunen skal være en god oplevelse
Nyt år, ny kommunalbestyrelse, ny borgmester – det er tid til forandring!
Af Ingelise Andersen,
Nyt Radikalt kommunalbestyrelsesmedlem

Som ny i kommunalbestyrelsen er jeg optimistisk i forhold til at tænke ud af boksen
og skabe nye muligheder for
udvikling af kommunen – vores kommune!
Noget af det første, vi skal
have afklaret, er, hvordan borgere, der har brug for kommunen, får en bedre oplevelse.
Jeg tænker sådan: Har du
brug for kommunen, skal du
have én person som indgang
til de forskellige forvaltninger, som i samarbejde på
tværs kan give den bedste og
hurtigste afklaring på din sag.
Jeg mener også, vi skal have
en
borgerombudsmand/kvinde som kan afklare,
hvorfor sagsbehandlingen af
nogle opleves som dårlig, så
der reelt kan rettes op på det.

Faktisk tror jeg, at kommunens medarbejdere vil have
mange gode ideer til, hvordan
det kan gennemføres, så der
bliver større fleksibilitet og
samarbejde om borgernes sager, så giv dem frihed til det!

Udvikling i institutionerne
Der har været forskellige udsagn omkring både daginstitutioner og skoler gennem
valgkampen, så der er lige
nogle fakta, vi skal have styr
på, inden vi gennem dialog og
samarbejde kan sikre fortsat
udvikling af institutionerne.
Jeg ser gerne flere pædagoger i daginstitutionerne til
fri leg og lærende leg for at
sikre børnenes udvikling og
en evt. tidlig indsats, hvis det
er behovet. Skolen er vigtig
for børnene og skal sikre, at
alle børn får de bedste udviklingsmuligheder, som grundlag for resten af livet. Men vi

skal se på, hvorfor
ting ikke fungerer
og hvordan vi kan
skabe bedre rammer for skolens og
børnenes hverdag.
Vi kommer heller ikke uden
om at skulle lægge en strategi
for nye boliger, og herunder
også se på institutionspladser, ikke bare for børnene,
men også for de ældre der
måske ønsker at flytte fra hus
til lejlighed eller måske har
behov for en plads på en ældreinstitution.
Det er blot nogle få eksempler på de ting jeg ønsker at
arbejde med i det nye år, sammen med de nye kolleger i
kommunalbestyrelsen
og
med den nye borgmester - og
jeg tror faktisk, at det nok skal
lykkes, hvis alle har modet til
det og tør tænke nyt!

Afløseren, Ingelise Andersen, afløser sit
partimedlemlem Tommy Frederiksen.

Rigtig godt nytår til alle i
Tårnby.

Fattigdom findes i Tårnby Kommune
I Tårnby Kommune rammes
forholdsvis mange af kontanthjælpsloftet og sanktioner

Nogle af de allerfattigste borgere i
Tårnby Kommune er blevet endnu fattigere som resultat af blandt andet
kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen. Uanset
hvad man mener om reglerne, så har
de store konsekvenser – eksempelvis
for børnene i de ramte familier.
Pressetjenesten hos Kirkens Korshær har samlet nogle tal, der kan give
et billede af, hvordan situationen ser
ud i flere af landet kommuner, samt
ideer til hvad I kan gøre.

eller sociale problemer, der gør det
svært – i Tårnby Kommune er 70,5%
af kontanthjælpsmodtagerne vurderet til at være ”aktivitetsparate” (hvilket er et andet ord for, at de ikke er
jobparate).

Det kan man gøre
Kirkens Korshær har samlet en række
forslag, som de spreder på Facebook.
Kommunerne kan gøre meget for at
hjælpe de ramte inden for lovens rammer, hvis de prioriterer det. De nævner

blandt andet:
• Småjobs: Skaf småjobs for at undgå,
at borgere bliver ramt af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.
• Bedre tilbud og sagsbehandling: Silkeborg har sparet penge på at hjælpe flere
i arbejde og uddannelse.
• Gældsrådgivning: Kommunen kan
hjælpe med at få det op at stå i samspil
med boligforeninger og andre lokale
kræfter.
• Enkeltydelser: Da en del kontanthjælpsmodtagere er blevet fattigere si-

den stramningerne, kan kommunen
bruge muligheden
mere og gøre mere
for at oplyse om
den.
• Samarbejde med civilsamfundet:
Mange kommuner samarbejder tæt med
organisationer såsom Kirkens Korshær
om tilbud, der hjælper og støtter fattige
spanger
og udsatte borgere.

Antal borgere, der er omfattet
af de lave ydelser, og antal
sanktioner i Tårnby Kommune:

• Kontanthjælpsloft: 144
• 225-timersreglen: 96
• Sanktioner: 200
• Integrationsydelse: 147
• Uddannelseshjælp: 198

Hvad kan I gøre?
- Den bedste måde at forebygge, at
folk bliver ramt af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er selvfølgelig at hjælpe med at finde et egnet
arbejde, skriver Kirkens Korshær.
Mange er dog langt fra arbejdsmarkedet og har ofte fysiske, psykiske
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I Tårnby Kommune rammes forholdsvis mange af kontanthjælpsloftet og sanktioner. I forhold til de kommuner I normalt sammenlignes med,
er I blandt den halvdel, der har den
største andel borgere, der bliver ramt
af kontanthjælpsloftet og sanktioner.
Er I for hårdhændede med sanktioner?
Ankestyrelsen konkluderede i en undersøgelse tidligere på året, at kun i
59 procent af de sager, de havde undersøgt, var kommunernes afgørelser
i orden.

De politiske udvalg 2018-2021
Den kommende Kommunalbestyrelse var samlet 5.
december for at fordele udvalgsposter, pladser i nævn,
komissioner, institutioner,
organisationer, fonde, virksomheder og diverse råd og
bestyrelser. Mere end 60 af
ovenstående blev det til
Af Terkel Spangsbo

Helt uden dramatik eller festivitas blev Allan S. Andersen udpeget som formand
for Kommunalbestyrelsen, i
daglig og ved enhver anden
lejlighed omtalt som borgmester.
Valget/udpegningen skete
under ledelse af borgmester
indtil 31. decemeber Henrik
Zimino, som derefter overlod
mødelederstolen til Allan Andersen med ordene ”Kan du
komme væk fra min plads”,
med henvisning til, at Henrik
Zimino indtræder som menigt
medlem af Kommunalbestyrelsen fra 1. januar.
Ellers var det business as
usual. Formanden (borgmester in spe) førte ordet gennem dagsordenens øvrige 61
punkter.
Dog var der flere af medlemmerne, der pegede på
(bogstavelig talt pegede), at
fornyelsen allerede var ind-

trådt i den kommende Kommunalbestyrelse, idet der
stod en flaske vand med tilhørende glas foran Allan S.
Andersen. Den slags udskejelser har været bandlyst i flere
år for at (citat fra Henrik Zimino) ”forhindre, at den slags
udviklede sig til andre flasker
og sandwich”.
Allan S. Andersen indskrænkede sig dog til kun at
benytte sig af denne luksus
en enkelt gang i sin fem kvarter lange enetale.
De stående og vigtigste udvalg blev besat således:

Klaus Bach (A), Vibeke Rasmussen (A), Lars Hein (A),
Frants Nielsen (V), Brian
Bruun (DF), Ingelise Andersen
(B) og Liv Gam (V).
Dette udvalg er udvidet
til 9 medlemmer, da Socialdemokratiet ellers ikke ville
have flertal i udvalget.

Økonomiudvalget
Allan S. Andersen (A), fmd.
Jan Jacobsen (A), Winnie Sørensen (SF) og Dorthe Hecht
(EhL), Heidi Ladegaard (V),
Paw Karslund (DF) og Carsten
Fuhr (C).

Kultur- og fritidsudvalg
Henrik Zimino (A), fmd.
Vibeke Rasmussen (A), næstfmd, Mads Vinterby (A), Klaus
Bach (A), Einer Lyduch (A),
Frants Nielsen (V), Paw Karslund (DF), Carsten Fuhr (C) og
Ingelise Andersen (B).
Dette udvalg er udvidet til
9 medlemmer, da Socialdemokratiet eller ikke ville have
flertal i udvalget.

Teknik og Miljøudvalget
Lars Hein (A), fmd.
Vibeke Rasmussen (A), næstfmd.
Henrik Zimino (A), Winnie
Sørensen (SF), Heidi Ladegaard (V), Brian Bruun (DF) og
Carsten Fuhr (C).
Bygge- og
Ejendomsudvalget
Allan S. Andersen (A), fmd.
Einer Lyduch (A), næstfmd.

Børn- og Skoleudvalg
Mads Vinterby (A), fmd.
Jan Jacobsen (A), næstfmd.
Lars Hein (A), Dorthe Hecht,
(EhL), Paw Karslund (DF), Ingelise Andersen (B) og Patrick
Lehto (C).

Social- og
Sundhedsudvalget
Einer Lyduch (A), fmd.
Henrik Zimino (A), næstfmd. Jan
Jacobsen (A) og Dorte Hecht,
(EhL), Heidi Ladegaard (V), Liv
Gam (V)og Marlene Nyberg (DF)

Arbejdsmarked- og
Beskæftigelsesudvalget
Winnie Sørensen (SF), fmd.
Jan Jacobsen (A), næstfmd.
Klaus Bach (A), Mads Vinterby
(A), Heidi Ladegaard (V), Marlene Nyberg (DF) og Patrick
Lehto (C).
Som tak for valgforbund
Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Alternativet fik som bekendt ikke nogen kandidater
valgt ind i kommunalbestyrelsen, men deres deltagelse
i valgforbund var ikke uden
betydning for mandatfordelingen.
Som tak for stemmerne afgav ”forbundsfællerne” mindre betydende poster til de
tre partier.
Desuden blev der uddelt
poster til partimedlemmer
som ikke blev valgt, men som
ved deres personlige stemme
var med til at sikre ”de gamle
partier” deres stemmeandel.
Endelig blev flere poster
besat af embedsmænd. Hvem,
der kom i hvilke udvalg, kan
ses på kommunens hjemmeside www.taarnby.dk/politik
og så klik frem til Komunalbestyrelses møder 5. december.

Hurtigt boligsalg i Tårnby
Boliga.dk har netop hentet
nogle tal i computeren, der
viser, hvor i landet boligerne
i år er blevet solgt hurtigst.
Boligsælgerne i Tårnby kan
glæde sig over at have landets korteste salgstid for villaer og rækkehuse og landets
næstkorteste salgstid for
ejerlejligheder.
Salgstiderne på både huse
og ejerlejligheder er ligeledes betydeligt kortere, end
de var sidste år. I kan se alle
tallene i tabellerne nedenfor.

Salgstid for ejerlejligheder
Kommune
2017 2016
Brøndby
35
71
Tårnby
43
58
Rødovre
52
72
Glostrup
53
71
Solrød
53
57
Fredensborg 56
83
Hvidovre
56
63
Frederiksberg 59
64
Hillerød
59
82
Høje-Taastrup 60
59
Aalborg
60
65
*Kilde: Boliga.dk
Salgstid for villa/rækkehuse
Kommune
2017 2016
Tårnby
71
96
Albertslund
78
73
Brøndby
85
96
Hvidovre
85
80
Ishøj
86
88
København
87
94
Rødovre
88
88
Frederiksberg 91
93
Vallensbæk
91
96
Greve
93
93
*Kilde: Boliga.dk
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Fra døgn til 18
timer

Siden 1. januar har det været slut med et døgnåbent
apotek på Amager, ja stort
set i hele Danmarek.
Lægemiddelstyrelsen
har inddelt landets apoteker i døgnåbent eller A,
B og C vagttjenester. Kun
Steno Apotek ved Hovedbanegården holder døgnåbent.
Sønderbro apotek med
sin A-status får åbent mellem klokken 6 og 24 alle
årets dage.
Manøvren skyldes ikke
overraskende besparelser.
I helt særlige tilfælde
kan medicin blive kørt ud
eller vil kunne hentes på
hospitalerne.

Ansatte i Gate Gourmet får ny aftale
De over 500 ansatte i Gate Gourmet
i Københavns Lufthavn kan alligevel
tage orlov og gå ned i tid, når de runder de 50 år, skriver netavisen takeoff.
dk Det er resultatet af forhandlingerne mellem tillidsfolk og ledelse efter
den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse mellem 31. oktober og
4. november.
Dengang blev hele lokalaftalen

opsagt, men nu har de ansatte generhvervet dele af de gamle rettigheder.
Arbejdsretten pålagde arbejderne i
Gate Gourmet at betale bod, fordi det
er i strid med reglerne at strejke, fordi
man er uenige om indholdet af en lokalaftale. Strejken sluttede, da repræsentanter fra hovedkontoret i Schweiz
kom til Danmark for at få genstartet
forhandlingerne.
tsp

FÅ EN

25 flere togture over Øresund

Skånetrafiken og DSB kører nu igen fuld ti-minutters trafik i myldretiden med Øresundstogene mellem Danmark og Sverige. Yderligere 25 afgange indsættes over Øresundsbroen og dermed er afgangene i myldretiden udvidet med 28 procent sammenlignet med tiden
før grænsekontrollerne. Det oplyser Skånetrafiken til News Øresund.
Fra Malmø C mod København H drejer det sig om afgangene klokken 06:23,
06:42, 08:23, 08:42, 15:23, 15:42, 16:02, 16:23, 16:42, 17:02, 17:23, 17:42.
Og fra København H mod Malmø C klokken 06:36, 06:56, 07:16, 07:36,
07:56, 8:16, 14:56, 15:16, 15:36, 16:16, 16:36, 17:36, 17:56.

Seniorbo lever, men har det ikke godt

Interesseret i at være med i et Seniorbo Fællesskab, så kom til møde
Nu gøres der endnu et forsøg på at få etableret et bofællesskab for +50 seniorer,
For 10 år siden var der stærke kræfter bag ønsket om et bofællesskab på
Præstefælledvej for ældre, men projektet kuldsejlede ikke mindst fordi arealet, som foreningen Seniorbo havde udset var alt for dyrt.
Det var og er kommunens grund og dengang lød begrundelse, at kommuner ikke måtte sælge til under markedspris. De aktive fra dengang har fundet
andre steder at bo, men nu er nye personer kommet på samme idé og har inviteret borgmester Allan Andersen til at komme og fortælle om hvilke planer
og ideer Kommunen har for de +50 seniorer, som er interesseret i muligheden for et bofællesskab. På samme møde vil OK fonden redegøre for hvilken
metode og arbejdsgang, der kan anvendes for etablering af Bo grupper og
Faglige seniorer vil berette om historiken for +50 Bo fællesskaber.
- Vi håber at kunne nedsætte arbejdsgrupper, der kan arbejde videre med
ide og projekt, så seniorbo-amager vil være klar, når muligheden for et bofællesskab opstår, siger Jørgen Heller fra Seniorbo-amager.dk.
tsp
INFO:
+50 bo fællesskab, Onsdag 28 feb. kl. 19.00, Postkassen lok 2.
Amagerlandevej 71. Seniorbo-amager.dk

GRATIS
HØRETEST
PÅ DIT APOTEK

DIN HØRELSE tilbyder en gratis og uforpligtende høretest som
foretages af vores erfarne hørespecialister. Den tager kun ca. 10 min.
Tårnby Apotek
Onsdag d. 17. januar kl. 9.00-15.00

BESTIL
TI
ELLE D
KOM B R
AR
FORBI E

Tårnby Torv Apotek
Mandag d. 22. januar kl. 10.00-15.00
Apoteksudsalget Vestamager
Tirsdag d. 30. januar kl. 10.00-15.00
Gyldenrisparken Apotek
Fredag d. 9. februar kl. 10.00-15.00

25371 / 2017.12.22

25 flere togture over Øresund. Foto: News Øresund

Tårnby Apotek • Tlf. 32 50 06 17
Tårnby Torv Apotek • Tlf. 32 50 68 46
Apoteksudsalget Vestamager • Tlf. 32 50 39 22
Gyldenrisparken Apotek • Tlf. 32 50 06 17

Har du ikke fået Tårnby
Bladet
TÅRNBY
BLADET
... kan du hente det i et af vore depoter!
Dem finder du blandt andet:

KASTRUP

TÅRNBY

• Allégårdens Blomster, Tårnbyvej 51
• Tårnby Torv ved alle indgange

DRAGØR

• Dragør Rådhus
• Netto Magleby Torv
• Føtex Magleby Torv
• Biblioteket Vestgrønningen
• Irma, Kongevej 18

SUNDBY

• Kvickly, Strandlodsvej 43
• Netto Kirk34gårdsvej
• Kvickly, Englandsvej 28

Tårnby Bladet husstandsomdeles den sidste fredag i hver måned, men det kan svigte og som service overfor
nejtak’ere til reklamer lægges godt 3500 eksemplarer i depoter i Tårnby, Dragør og Sundby.

VESTAMAGER

• REMA, Løjtegårdsvej
• Købmand Spar, Kongelundsvej 299
• Bageren i Vestamagercenter
• Biblioteket Vestamagercenter
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• Irma Televænget
• Tårnby Rådhus
• Sundheds Center, Kamillevej 4
• Hovedbiblioteket, Kamillevej 10
• Skottegårds Centret, apoteket
• Skottegårds Centret, købmanden
• Skottegårds Centret, udenfor kiosken
• Skooregårds Centret Kulturhuset
• SAS-klubben ved diget

• Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100
• Kirstinehøj: Silvan og Harlad Nyborg

T.v. Projekt Varmt
tøj til hjemløse
var i fuld vigør på
Christianshavns
Torv i november.

T.h. Toke Riskær,
tv-tilrettelægger
sammen med
Præsidenten
Flemming Kappel
fra Tårnby Rotary.

Varmt tøj til hjemløse
Varmt tøj til de hjemløse
er et samarbejdsprojekt
mellem Tårnby Rotary og
Toke Mathias Riskær fra tvudsendelsen 52 dage som
hjemløs
Antallet af hjemløse i Danmark har været støt stigende
i antal - siden 2009 er der blevet 23 procent flere hjemløse
og halvdelen holder til i hovedstadsområdet. Hvem er de
hjemløse, hvordan er de endt
sådan og hvilke vilkår lever de
under?
Flemming Kappel, præsident for Rotary Tårnby blev
ekstra opmærksom på problemet efter tv-manden Toke
Riskærs udsendelse 52 dage
som hjemløs, en dokumentarfilm, som byggede på de
oplevelser Toke Riskær havde
netop gennem 52 dage som
hjemløs.
Flemmeing Kappel fik Toke
Riskær til at holde et foredrag
om sine 52 dage som hjemløs
for Rotary i Tårnby.

Samtidig skulle han fortælle om sit eget liv med
forældre, som var hjemløse i
kortere perioder.

Rummelige og nysgerrige
Flemming Kappel startede
sit præsidentår i Rotary med
mottoet ’Vi skal være mere
rummelige og mere nysgerrige på andre mennesker’. Og
med ”52 dage som hjemløs”
og foredraget i erindring blev
projekt ”Varmt tøj til de hjemløse” startet op.
- Med tv-udsendelsen blev
det synliggjort for os, at der
er et enormt behov for liggeunderlag, soveposer, varmt
tøj og andet og i november
sidste år mødte rotarianere
fra Tårnby Rotary op på Christianshavns torv i en varebil
med 45 fyldte sække, fortæller Flemming Kappel.
Tøjet er indsamlet af medlemmer fra Tårnby Rotary,
vi har alle været hjemme i
klædeskabene og tømt ud af
det der var blevet for småt.
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Fakta: Et lille uddrag fra udsendelsen 52 dage som
hjemløs lyder:
- Da Toke den første aften begiver sig ud i København
– den by han kender så godt – virker han med ét meget
alene, og byen virker både fremmed og truende. 52 dage
på gaden forekommer som næsten uendelig lang tid. Men
dagene som hjemløs er kun lige begyndt, og tvivlen og
spørgsmålene begynder at dukke op. For hvor går man
hen, når man skal finde et sted at sove, hvordan får man
penge til mad, og er det påtrængende eller helt i orden at
hægte sig på andre hjemløse? På sin vej ud i Tokes nye liv
skaber han stille og roligt kontakt til andre hjemløse, som
hjælper Toke med at begå sig som hjemløs.

Mere strøm til
Amager
Energinet, som sørger for de store elkabler mellem producenter af elektricitet og de store koblingsstationer
(som eksempelvis koblingsstationen
på Irlandsvej) har søgt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om tilladelse til et større projekt på 132 kV-transmissionsnet i København og etablering
af ny 132 kV-kabelforbindelse mellem

Mange af vores medlemmer
har spredt budskabet til venner og familie som også har
bidraget med en del sække
med tøj.
Forinden havde Toke Riskær via sociale medier, på
herberger og i sit netværk fra
tiden som hjemløs annonceret om begivenheden.
De hjemløse udviste medmenneskelig
omsorg
for
hinanden ved at være hjælpsomme. Når de eksempelvis
ikke kunne passe en frakke,
gav de den videre til en, som
de mente, kunne passe den
og når de fandt noget i deres
egen størrelse, lyste glæden i
deres ansigter.

løse måtte gå videre ud i
København og tigge penge
til mad og drikkelse og søge
efter et sted med læ, hvor de
kunne sove om natten.
- Det gav virkelig stof til
eftertanke, at vi gjorde en forskel den eftermiddag på Christianshavns Torv.
Projektet har været en
øjenåbner og stor succes, det
har været spændende med
mange aha oplevelser undervejs, der er ingen tvivl om, at
det har været med til at rykke
nogen grænser.

Gentager succes
- Vi fik virkelig lært noget den
dag. Varme sokker står højt
på listen over, hvad hjemløse
har behov for, hvilket vi ikke
havde tænkt over. Opdeling af
tøj i størrelser er en fordel. At
have varmt tøj på selv (de to
timer på torvet, gav både kolde fødder og hænder, nogen
af os kom virkelig til at fryse),
siger Flemming Kappel.
- Bagefter kunne vi jo bare
sætte os ind i bilen og tænde
for varmen, imens de hjemEn af de hjemløse, som tvtilrettelægger Toke Riskær,
mødte i løbet af de 52 dage,
han selv prøvede livet som
hjemløs, glæder sig over et
par tørre sokker.

Avedøreværket og Amager Koblingsstation. Den ansøgning har minister
Lars Chr. Lilleholt så godkendt.
En koblingsstation er en slags
posthus for strøm: den modtager højspændt strøm fra flere elværker, transformerer den om til mellemhøjspændt
strøm på 30 kV og sender den derefter
videre til en række knudepunkter.
Projektet har baggrund i, at elforbruget i København øges, samtidig med,
at der sker en reduktion i kraftværkskapaciteten i København. Etablering af
en ny 132 kV-kabelforbindelse samt

reinvestering i det eksisterende 132
kV-net foretages for at opretholde
forsyningssikkerheden i perioder med
fejl på kabler og lav elproduktion i København.
Det samlede anlægsbudget for projektet er 450 mio. kr. i faste 2017-priser og vil forøge tariffen med 0,041
øre/kWh.
Koblingsstationen på Irlandsvej. En
kedelig tillukket kasse af en bygning,
men en væsentlig installation for
strømforsyningen.

- I år var første gang, men
vores kommende præsident
Marianne Jacobsen, som tiltræder i slutningen af juni vil
fortsætte projektet, så vi igen
deler varmt tøj, soveposer,
liggeunderlag mm. ud i november 2018, siger Flemming
Kappe.
- Vi er blandt andet i gang
med at undersøge muligheden for at få strikket varme
sokker.
Palm-H

Gå blødt i bad
Efter tre måneders erfaringer med drift af et nyt
blødgøringsanlæg er Tårnby
Forsyning klar til og forberedt for yderligere sænkning af hårdhedsgraden på
kommunens drikkevand
Af Jesper Israelsen

Grundvandet under Tårnby
Kommune er meget hårdt,
som det vil være de fleste læsere bekendt, hvilket medfører tilkalkede brusere, kaffemaskiner, vaskemaskiner mv.
I konsekvens heraf besluttede Tårnby Kommune i det
forgangne år, at vandet i Tårnby fremover skal være mindre
hårdt, så kalkproblemerne
mindskes.
Tårnby Forsyning Vand A/S
fik til opgave at opføre et anlæg til blødgøring af drikkevandet fra Tårnby Vandværk
- et blødgøringsanlæg som

Fakta om blødgøring

blev taget i brug for cirka tre
måneder siden. Hårdheden i
vandet fra Tårnby Vandværk
er blevet sænket fra ”meget
hårdt” vand til ”hårdt” vand,
hvilket har medført en sænkning af kalkindholdet med cirka 30 procent. Tårnby Bladet
har spurgt forsyningen om,
hvordan de synes det går med
det nye blødgøringsanlæg

Få henvendelser
- Det kører faktisk meget godt,
og vi har kun haft få henvendelser fra kunderne. For eksempel fra akvarieejere, som
var nervøse for, at vi ændrede
pH-værdien på vandet, fortæller Raymond Skaarup, direktør i Tårnby Forsyning.
- Vi har kunnet berolige
dem, for anlægget betyder,
at vi nu har en mere ensartet
vandkvalitet set henover døgnet.

Det er nyt at blødgøre vand på et almindeligt vandværk som
Tårnby Vandværk, men metoden er meget udbredt i industrien, som f.eks. på medicinalfabrikker, laboratorier mv.
Der findes andre måder at blødgøre vandet på. HOFOR
er ved at indføre blødgøring ved den såkaldte pelletmetode. Ved denne metode får man kalken til at fælde ud som
små kugler af kalk. Pelletmetoden er ved at blive indført
på Brøndby vandværk, og forventes at blive indført i hele
HOFORs vandforsyning indenfor en årrække.
Kilde: Tårnby Forsyning Vand A/S

-Vores egne brønde er dominerende om natten, hvor
vi selv kan producere alt det
vand, vi forbruger. Men i dagtimerne er det ikke nok, så
der supplerer vi med vand
fra HOFOR. Vores vandværk
er konstrueret til at køre 24/7
året rundt, så der er rigelig
kapacitet. Faktisk er vi nødt til
at regulere det vand, vi producerer allerede nu, da det, der
kommer ud af blødgøringsanlægget, faktisk er for blødt til
husholdningsbrug.
- HOFOR har jo annonceret,
at de vil nedsætte
hårdhedsgraden på deres
drikkevand til 10 procent.

Direktøren for Tårnby Forsyning, Raymond Skaarup, er
yderst tilfreds med investeringen i et nyt blødgøringsanlæg
til kommunens drikkevand. På premieredagen bød han TV2
Lorry på blødt vand. (Arkivfoto)
Kan I matche det?

Vi følger med ned
- Det bliver ikke noget problem. Vi følger med HOFOR
ned på de 10 procent, da vi
regner med at kunne købe to
ekstra blødgøringskolonner,
så vores vand også kommer
derned. I øjeblikket har vi tre
blødgøringskolonner, og så
sætter vi en eller to ekstra på.
Selve teknikken er den samme som den, vi allerede bru-

ger i dag, forklarer Raymond
Skaarup.
- Vi har prioriteret først og
fremmest kun at blødgøre
vandet fra Tårnby Vandværk.
Det skyldes, at vi ellers skulle
lave tre forskellige blødgøringsanlæg på de tre adresser, hvor vi modtager vand
fra HOFOR. Det ville blive
tre gange så dyrt og være en
spildt investering, når HOFOR
nu selv sænker hårdheden på
deres vand.

Sport

Med Danmarks
bedste internet*
Streaming
kan du se tv på
din måde
4K &
Tv på
Frit
mobil &
Ultra HD

VI
GI’R
DIG

Optage
og gemme

Viaplay
Total
Pause
og Starte
Forfra

* Loyalty Group. Bedst i test 2012-2017.

kanalvalg
Film &
serier

TÅRNBY BLADET JANUAR 2018 13

Har du fiberbredbånd fra Fibia, kan du
vælge tv-pakker fra Waoo og få de bedste
tv-oplevelser. Vælg selv, hvad du vil se,
hvornår du vil se det, og hvor du vil se fra.
Se mere på fibia.dk

tablet

Vi skal være mindre forkalkede
Hvad taler vi om, når snakken går på drikkevandets
kalkholdighed
Hovedstadens
Forsyning,
bedre kendt som HOFOR,
fjerner en del af kalken fra
drikkevandet i de kommende
år ligesom Tårnby og andre
vandværker
allerede
har
gjort.
Som omtalt i Tårnby Bladet
i december har Tårnby Forsyning, Vand opsat et anlæg,
som kan reducere kalkindholdet i vandet i hanerne.

Mængden af kalk i hovedstadens drikkevand vil også
blive reduceret pø om pø, så
vandets hårdhed sænkes fra
over 20 ˚dH til 10 ˚dH. Det
giver store fordele for økonomi, miljø og den enkelte husholdning med blødere vand.
Vandkvaliteten går vi ikke på
kompromis med – den er fortsat lige høj.
I Københavns og dermed
også i Tårnbys forsyningsområde er vandet fra naturens
side særlig hårdt – mellem 20
˚dH og 30 ˚dH.

Det er et problem for både
husholdninger og virksomheder, som døjer med tilkalkede
maskiner, installationer, vandhaner, toiletter, kalkbelægninger på badeværelser mv.
Det viser flere repræsentative forbrugerundersøgelser
foretaget i Brøndby og København. Derfor har hovedstadsområdets
vandforsyninger
siden 2010 undersøgt mulighederne for at blødgøre vandet, som de gør det i Tyskland,
Holland og Sverige.

Blødere vand til alle kommuner
I september 2017 fik Brøndby
som den første kommune blødere vand i hanerne. Helt ned
til 20 ˚dH. Forsyning Tårnby
igangsatte deres anlæg i november sidste år.
HOFOR er storleverandør
af vand som supplerer kommunernes egne boringer og
efterhånden som HOFOR får
ombygget sine vandværker,
vil vandet blive gradvist blø-

dere i hele hovedstadsområdet. Det er målet, at alle kunder skal have blødere vand
senest i 2024.
jli

Fakta om Hårdhedskortet
Kortet viser drikkevandets hårdhed i 2010 som et gennemsnit af hårdheden i kommunerne målt på de enkelte vandværker. Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og
magnesium.
Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask,
således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.
Der kan være store forskelle på hårdheden fra vandværk
til vandværk indenfor den enkelte kommune. I beregningen
af gennemsnittet er der i det omfang data er indberettet fra
kommunen, taget højde for hvor meget de enkelte vandværker producerer.
Kilde: GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for
Danmark og Grønland)

GEUS’ hårdhedskort viser
drikkevandets hårdhed i
Danmark og at Københavnsområdet er hårdt(haha) ramt.

Hvad er hårdhed?
Vands totale indhold af opløst calcium og magnesium betegnes som hårdheden. Hårdheden måles i Danmark i tyske
hårdhedsgrader (°dH = grad Deutsche Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller
7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter. Kilde: Wikipedia

... i samarbejde med Foreningen Norden
tilbyder 11-dages tur til Gotland i august 2018

11-dages tur til Gotland august 2018
Foreningen Norden / Lokalafdeling Tårnby-Dragør gennemførte i august 2017
en 11-dages tur til Kalmar, Västervik og Gotland. Turen var så stor en succes, at
Foreningen Norden mener, den bør tilbydes endnu et hold gæster.
Vi lægger ud fra Tårnby skole søndag 5. august 2018 kl. 8, og gør stop i Kalmar
på vej til Oskarshamn, hvor vi er sen eftermiddag. Vi bor på Sjöfartshotellet
i Oskarshamn til tirsdag 7. august og bruger mandagen til en smuk tur i
skærgården udenfor Västervik, lidt nord for Oskarshamn.
VI BOR 7 DAGE PÅ GOTLAND. Først fire dage i Romakloster midt på Gotland på
et nydeligt vandrehjem, Brukshotellet, hvor der er plads til, at deltagerne selv
laver mad og fælles grill-aften. (se www.brukshotellet.org). Lørdag 11. august
flytter vi os til Hotel Gute centralt i Visby.
Turen går hjem tirsdag 14. august med en meget tidlig morgenfærge fra
Visby til Oskarshamn og med frokoststop hos Linnés Råshult, hvor selveste
videnskabsmanden selv vil fortælle om sit liv og sin have.

TURENS PRIS er 9.500 kroner
(tillæg for enkeltværelse, som der
ikke er mange af + 3.000 kroner).
Såvel medlemmer af Ældre Sagen
og Foreningen Norden som ikkemedlemmer kan deltage. Prisen
omfatter alle overnatninger,
morgenmad alle dage og frokost
på alle turdage (syv), dertil flere
middage. Lokale guider og alle
entréer er inkluderet.
Erfaringerne fra turen 2017 viser, at der kun var få andre udgifter til deltagerne.
Lokale guider og turledere fra Foreningen Norden deltager på hele turen.
På Gotland kommer vi til at ”smage på” Gotlands middelalder-uge. En
uforglemmelig oplevelse.
Der er nu åbent for tilmelding, da vi nærmer os det antal deltagere, der skal til
for at turen gennemføres. Vi kan være mellem 30 og 40 deltagere. Turguider
og rejseledere er Terkel Spangsbo og Birgitte Barkholt fra Foreningen Norden i
Tårnby. Ingen betaling endnu.
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Teknisk rejsearrangør er Egon’s Turist.

Man er ikke i tvivl om, hvor Visby
ender og hvornår man er ude på
landet. Vi får lokal guide med på
en del af turen rundt langs muren.

Få tilsendt DETALJERET PROGRAM. MAIL/RING TIL TERKEL SPANGSBO, formand
for Foreningen Norden, Lokalafdelingen Tårnby-Dragør. terkel.spangsbo@mail.
dk eller ring 32 51 08 73 eller 40 38 04 50.

Foreningen Norden
Tårnby-Dragør Lokalafdeling
ved Terkel Spangsbo

besøg

Amagers nye vinbutik
På Fuglebækvej i Kastrup finder du Amagers nye vinbutik 1st Choice Wine
Hos 1st Choice Wine finder du et bredt udvalg af vin, spiritus, øl og meget, meget mere.
Vi bestræber os på, at tilbyde kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser.
Vi forsøger også at have spændende varer på vores hylder som du ikke ser alle steder.

smagninger

Vi arrangerer løbende smagninger af fx vin, rom, gin og meget andet. Følg med på
vores hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du løbende
bliver opdateret på tilbud og smagninger.

vinklub

Meld dig ind i 1st Choice Wine’s vinklub for et éngangsbeløb på 500,-.
I vinklubben vil der være specialtilbud og du vil blive tilbudt mulighed for at komme med på vinrejser og meget andet.

Gaveløsninger

Vi kan sammensætte gavekurve, æsker o.lign. - præcis efter dine ønsker.

ÅBNINGSTIDER

LUKKET
11 - 17
11 - 16
11 - 14

1’st Choice Wine ApS
Fuglebækvej 1a st. • 2770 Kastrup
Tlf: 21 42 55 01 • info@1stchoicewine.dk

www.1stchoicewine.dk

40%
på udvalgte
varer
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Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Kig forbi og se vores store udvalg.
Vi har som regel 1 flaske eller 2
åben, så du har mulighed for at
smage - inden du køber.

tilbud
uge 2 & 3
SPAR

Nyt luftfragtcenter i Københavns Lufthavn
Ny stor luftfragtsterminal
på Kystvejen inden 2020

Københavns Lufthavn vil sammen med den tyske developer Axxus Capital udvikle en
helt ny luftfragtsterminal i
den østlige del af lufthavnen.
Den nye terminal bliver på
ca. 20.000 kvadratmeter, og
byggeriet forventes færdigt
inden for de næste to år.
- Luftfragt er afgørende for
en stor, international lufthavn
som CPH, og derfor har det
været vigtigt for os at finde
en partner, der både kan forbedre og udvikle vores cargotilbud. Axxus er specialister i
at udvikle luftfragtfaciliteter,
siger Peter Krogsgaard kommercielle direktør hos Køben-

havns Lufthavne.
En stor og stigende andel af
fragten flyves i dag ikke med
specialiserede fragtfly, men
med passagerfly, den såkaldte belly cargo, forklarer Peter
Krogsgaard:
- Især på de lange, interkontinentale flyruter er ’belly
cargo’ en særdeles vigtig del
af forretningen. Her kan den
fragt, der ligger i flyets ’mave’,
udgøre mere end 10 procent
af omsætningen på en rute.
- I dag udgør belly cargo 40
procent af den samlede tonnage i CPH, og det er steget
med syv procent i år.

Investering på 300 mio. kr.
Axxus Capital skal udvikle og
opføre den nye luftfragtster-

minal, der kommer til at ligge
på de sidste ledige kvadratmeter i lufthavnens nuværende cargoområde og dermed
får egen direkte adgang til
airside.
- Det nye fragtcenter til
300 mio. kroner vil have den
nyeste teknologi og under-

Luftfragtcenteret bliver
placeret i lufthavnens østlige
del, markeret med rødt.

Sådan kommer nyt luftfragtcenter i Københavns Lufthavn til
at se ud.

støtte både automatiserede
og manuelle processer.
- Sikkerhedsmæssigt bliver
det på højeste niveau med
adskilte områder for alle sikkerhedsniveauer, ligesom der
også bliver optimale forhold
for kølefaciliteter, som eksempelvis er afgørende for
mange kunder inden for medicinalbranchen, siger Markus
Wolf, administrerende direktør i Axxus.

- Vi ser et stort potentiale
i at udvikle luftfragten i Københavns Lufthavn. I de kommende år vil der blive endnu
større behov for gode luftfragtfaciliteter til at håndtere
stigende fragtmængder til og
fra eksempelvis Kina, siger
Markus Wolf.
tsp

FORNYELSE AF KØKKENET
EF

TE
R

BEHØVER IKKE KOSTE EN FORMUE

Et typisk 70'er køkken med finerede
låger i eg. Familien ønskede et
lysere og mere moderne køkken.

R

FØ

3F Kastrup
ønsker
godt nytår

Hvis køkkenet fungerer, er der ingen grund til at smide det ud. Skift i stedet for
facaden ud. Med nye låger, skuffer og bordplade får du næsten et helt nyt køkken
på kun én dag og for halvdelen af prisen i forhold til et helt nyt køkken.
Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og uforpligtende konsulentbesøg.
Se vores store udvalg på www.nygammelt.dk
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www.3fkastrup.dk

MERE END
32 ÅRS
ERFARING

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

showroomets åbningstider: man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk

Talentspejderne nu også i Tårnby
Hver tredje elev i overbygningsklasserne er ikke
uddannelsesparat. Derfor
søger Landsforeningen
Talentspejderne og Tårnby
Kommune frivillige mentorer i lokale virksomheder
I tæt samarbejde med UU
Tårnby og udskolingen tilbyder Landsforeningen Talentspejderne et veldokumenteret talentprogram, der
hjælper unge gennem 24
ugentlige møder af halvanden
times varighed på mentors
virksomhed.
- Det handler om de unge,
men at være mentor giver
også et stort plus på den
personlige bundlinje – der er
brug for dig, siger Pia Agerskov fra Talentspejderne.
Talentspejderne synes, at
alt for mange unge, aldrig får
den chance for at blomstre,
som de har fortjent.
- Alle har evner og talenter.
Egenskaber, som vi bedst udfolder i et støttende netværk
og i anerkendelse af dem, vi
er. Talentspejderne er frivillige mentorer fra de lokale
virksomheder, der med stor
lyst, overskud og ressourcer
giver noget til andre. En rollemodel, der hjælper de unge
på vej videre i uddannelse.

at påtage sig nye udfordringer
og styrke sit gå-på-mod.
Det er Talentspejdernes ønske, at man i samarbejdet med
Tårnby Kommune vil gøre flere unge mere modne, stærke
og uddannelsesparate.
- Det har vi gode resultater
med, siger Pia Agerskov.
- En tredjedel af alle elever
i overbygningsklasserne vurderes ikke-uddannelsesparate, og det er alt for mange. Et
Talentspejderforløb har vist
sig som et meget virksomt
tilbud til en gruppe af de ikke
uddannelsesparate. 77 procent af vores unge bliver klar
til at komme ind på en ønsket
uddannelse.

Gratis mentorkursus
For at blive mentor skal man
gennemgå et obligatorisk
kursus. Det første jursus finder sted allerede mandag 8.

januar i KUC’s lokaler på Gl.
Kirkevej 98 i Kastrup.
- Kurset gør mentoren klar
til at mødes med sin mentee
(som den unge under en mentors vinger kaldes) en gang
om ugen på din arbejdsplads,
biblioteket eller et andet offentligt sted, siger Pia Agerskov.
En detalje i programmet er,
at den unge får bronze-, sølvog guld-certificering. Sammen med guld får mentor og
den unge 600 kroner, som de
sammen har opsparet og fejrer hinanden med. Et skulderklap til begge.
- Som mentor giver du frivilligt arbejde og får meget
tilbage. Vores mentorer fortæller, at det virker på dem
selv. En positiv effekt er større
trivsel på arbejdspladsen. Det
kan godt være to mentorer fra
samme arbejdsplads, som kan

sparre med hinanden i hele
forløbet, siger Pia Agerskov.

Hvem ”betaler”
Mentoren giver kun 45 minutter om ugen. De sidste 45 minutter giver arbejdspladsen. I
alt halvanden time om ugen.
- Det gør flere virksomheder i Rødovre, Albertslund og
Ballerup allerede og vi har nu
fået tilsagn fra Københavns
Lufthavn, men vi mangler
mange, for at nå ud til alle
dem, der har brug for det, de
fortjener det, siger Pia Agerskov.
- Som virksomhedsleder
eller butiksejer skal du give
medarbejderen fri til en kursusdag og lade mentor og
mentee mødes i virksomheden.
- At have en mentor skaber
opmærksom om virksomheden i lokalområdet og i dens

netværk. Man får medarbejdere, der gerne vil bidrage
og blive virksomhedens CSR
ambassadør.

INFO:
Tilmelding til mentorkurset
på pia@talentspejderne.org.
Der er allerede 17 deltagere
til det første mentorkursus 8.
januar og dermed ”udsolgt”.
Følgende kursus mandag
12. marts 2018 kl. 08.30 –
15.00 i KUC lokale 2A, Gl.
Kirkevej 98, 2770 Kastrup
Der er fri parkering
for cykler og biler på
parkeringspladsen der
vender mod Amager
Landevej.
Læs mere om
talentspejderne på www.
talentspejderne.dk

Både mentor og de unge
lærer noget
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En af de frivillige mentorer,
Janet Cloos, Nordic Foundation leder i IBM fortæller, at
hun ikke er i tvivl om, at hun
gør en forskel for nogle unge,
der har brug for det, og har
fortjent det. Men hun understreger, at man som mentor
også selv får noget med hjem
i rygsækken.
- Det føles meningsfuldt at
bruge sin erhvervserfaring til
at styrke elevens selvtillid, at
se dem få større selvindsigt
og kunne navigere i deres liv
med fokus på uddannelse.
Eleven bliver hjulpet til at få
fornyet mod og lyst til at lære,

30 ton rullende akuthjælp på besøg
Region Hovedstadens Akutberedskab er en mobil behandlingsplads,
der kan komme hurtigt ud til større
ulykker og derudover supplere det
almindelige beredskab ved større
folkelige arrangementer
Akutberedskabets to store mobile
behandlingspladser kan bruges ved
større hændelser med mange tilskadekomne. Den enkelte behandlingsplads består af en 17 meter lang, 30
ton tung lastbil og to store telte. Tilsammen over 130 kvadratmeter behandlingsplads under tag, hvor der er
plads til at behandle op til 40 patienter samtidigt.

Hurtigt på stedet
De mobile behandlingspladser sikrer,
at Region Hovedstadens Akutberedskab i tilfælde af store ulykker kan
behandle patienter hurtigt og i sikkerhed på ulykkesstedet uanset vejret og
forholdene på skadesstedet.
- Tid er en kritisk faktor ved livstruende skader. Når antallet af tilskadekomne overstiger ambulancekapaciteten, er der behov for at kunne
udføre livreddende behandling på
skadestedet, i stedet for i ambulancen
på vej til hospitalet, siger lægefaglig
chef i Akutberedskabet Peter Berlac.
- I lyset af det ændrede trusselsbillede i Europa i disse år, har vi opgraderet vores materiel på området.
- Vi har hidtil været afhængige
af behandlingspladsudstyr fra Beredskabsstyrelsen og Hovedstadens

Beredskab, som vi har et rigtigt godt
samarbejde med, men vi har nu helt
moderne udstyr, som er tilgængeligt
for os hurtigt.

Supplement til normalt beredskab
De nye mobile behandlingspladser
kan mobiliseres indenfor få minutter og er klar til at modtage patienter
til behandling indenfor 15 minutter
efter ankomst til et skadested. Dermed kan regionen sikre en væsentlig
hurtigere indsats på skadesstedet og
optimale betingelser for patienterne
og personalet. Behandlingspladsen
skal ikke blot bruges ved pludseligt
opståede større hændelser, men kan
også være et supplement til ambulanceberedskabet ved større planlagte
events.
- Jeg er rigtig glad for, at vi nu har
fået vores egne behandlingspladser.
De kan også hjælpe med at understøtte sikkerheden ved store folkelige begivenheder. Det glæder mig, at vi nu

Spørgsmål om den mobile
behandlingsplads
Hvor mange patienter kan behandles på én gang?
Op til 40 stk.
Hvilket udstyr er der i den?
30 bårer og 16 båreunderstel på hjul.
Sug, medicinsk ilt, maskine til monitorering af værdier og afgive stød. To stk.
højtryks telte af 46 kvadratmeter hver.
Følgende pakkes op løbende: Diverse
forbindinger, armslynger, bind og udstyr til at stramme om arme eller ben
ved massiv blødning som følge af eksplosion, skud eller lignende.
Andet udstyr
Der er toilet, køkken, blæser, gulvvarme og klimaanlæg. El leveres fra
har en moderne og fleksibel løsning,
som gør, at vi alle kan være lidt mere
trygge. Vi håber selvfølgelig, at vi aldrig for alvor får brug for dem, siger

en 18 KW dieselgenerator monteret
på lastbilen.
Vægt, mål og motor
30 ton, 16,5 meter lang, 4.00 meter
høj og 2.55 meter bred. Motor 430
Hk.
Hvem skal køre den?
Lægeassistenter fra Region Hovedstadens Akutberedskab.
Hvad når den ikke er i aktion?
Den kan være supplement til ambulancer ved større planlagte events fx
Distortion, Copenhagen Marathon,
Folkemødet og særlige arrangementer.
Hvor hurtigt kan den slås ud/pakkes ned?
6 – 8 minutter foruden opsætning af
telte.
regionsrådsformand Sophie Hæstorp
Andersen (S)
tsp
Kilde. RegionHs hjemmeside

Den mobile akuthjælpeplads på besøg
bag Foreningscenter Plyssen sidst i
november. Foto: Kurt Pedersen.
Amager Fotoklub.

EFTERLYSNING
Har du set Dorte Larsen,
45 år, brunt hår, 165 cm
høj.

Dorte er gået fra sit hjem
ved Tårnby stadion fredag 29. december 2017
kl. ca. 10.30 og er ikke
set siden
Hun var iført en sort Tommy Hilfiger jakke med
pelskrave.

Når skaden er sket -
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Vi har aftaler
med de fleste
forsikringsselskaber om
anmeldelser af skader.
Så ring til os - vi
klarer både ruder og
papirarbejdet.

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Har du set Dorte eller
ligger inde med informationer om hvor hun kan
være?

Kontakt da Københavns Politi
på tlf.: 114
Tårnby Bladet er færdigredigeret tirsdag 2.
januar klokken 20 og situationen kan have
udviklet sig siden. Efterlysningen bringes efter
aftale med bekendte af Dorte. Fremkommer
der afgørende nyt vil vi publicere informationerne på www.taarnbybladet.dk

Tårnbyhuse samler gamle mobiler ind
Boligforeningen Tårnbyhuse engagerer sig i, at børn og unge har et
godt online-liv

Boligforeningen Tårnbyhuse er gået
sammen med TDC Group og Børns
Vilkår om at skaffe penge til Børns
Vilkårs arbejde for at klæde forældre
på til at støttederes børn til et godt
digitalt liv uden mobning.

Det skulle gerne være trygt og positivt
for vores børn at færdes på de sociale
og digitale medier. Men alt for mange
børn bliver drillet og chikaneret på de
digitale medier. Samtidig er det ofte
en udfordring for forældrene at guide
deres børn til et mere sikkert og trygt
fællesskab på digitale og sociale medier.
Det gør Boligforeningen Tårnbyhuse nu noget ved. I samarbejde med
TDC Group og Børns Vilkår giver boligforeningen samtlige beboere i Tårnbyhuse mulighed for at donere deres
gamle mobiltelefon, og sammen med
TDC Group sørger boligforeningen for,
at den bliver solgt til genanvendelse,
og pengene bliver givet ubeskåret videre til Børns Vilkår.
Helt konkret går pengene til udvikling af nye redskaber, der klæder forældre på til at hjælpe deres børn til
et godt digitalt liv uden mobning og
eksklusion.
- Vi ser, hvordan de digitale og so-

Tårnby blandt gode betalere
Iværksættere kan man roligt takke
ja, når Tårnby Kommune ringer med
en opgave
Kommunerne har i en årrække haft et
ry som dårlige betalere, men det gælder ikke Tårnby, oplyser kommunen
selv.
Tårnby er nemlig en af de seneste
kommuner der er blevet blåstemplet
som en god samarbejdspartner blandt
de brugere af Dinero Regnskabsprogram, som sælger til kommunen.
- Faktisk har 91 af landets 98 kommuner nu fået så flotte bedømmelser,
at vi kan blåstemple dem som gode
samarbejdspartnere,
siger
serieiværksætter Martin Thorborg, adm.
direktør i Dinero.
- Det glæder mig, at samarbejdet
mellem iværksættere og kommuner
nu tilsyneladende er så velfungerende, for sådan har det ikke altid været.
- At syv kommuner ikke er blåstemplet, betyder ikke nødvendigvis,
at de er dårlige betalere eller dårlige
samarbejdspartnere.
Sandsynligvis
har størstedelen af dem bare ikke fået
nok bedømmelser til, at vi kan blåstemple dem – endnu.

Opgør med de blakkede ry
De gode bedømmelser er godt nyt for
kommunerne.
For evnen til at betale iværksætterne til tiden har nemlig ikke altid
været imponerende. En undersøgelse
foretaget af Ase i 2014 viste, at 16
procent af iværksætterne havde haft
dårlige betalere blandt kommunerne.
En stigning på to procentpoint på to år.
- Kommunerne har længe haft et
dårligt ry i iværksætterkredse. Forhåbentlig indikerer de gode bedømmelser, at kommunerne har strammet op
og har fået styr på betalingsfristerne,
siger Martin Thorborg.
- Det er også nødvendigt, hvis vi
fortsat vil dyrke iværksætterkulturen
i Danmark. Det, der for en kommune
er småpenge, er ofte en livsvigtig indkomst for en nystartet iværksætter,
der er gået all in på at etablere egen
virksomhed. Vi er nødt til at give gode
vilkår til mennesker, der ønsker at
starte egen virksomhed – og det nemmeste sted at starte er da at betale
regningerne til tiden.
tsp

ciale medier spiller en stigende rolle
i børns liv både i skolen og i fritiden.
Gennem indsamling af gamle mobiltelefoner er vi med at gøre en positiv
forskel for børn, når de færdes på nettet, siger Torben Magaard, formand for
Boligforeningen Tårnbyhuse.

Alle kan donere
Det er ikke kun beboere i Tårnbyhuse,
der kan donere deres gamle mobiltelefoner til fordel for et trygt digitalt
liv blandt børn. Alle der har lyst til at
støtte mobilindsamlingen, kan gøre
dette ved at donere gamle mobiltelefoner i YouSee-butikkerne i Amager
Centret eller i Field’s.

De brugte mobiltelefoner sendes til
et produktionscenter, hvor det sikres,
at telefonen virker og ikke er meldt
stjålet. Det er imidlertid privatkunders
eget ansvar at slette data via ”indstillinger” på deres mobil, inden de donerer deres mobiler i indsamlingen i
Tårnbyhuse eller i en YouSee-butik.
- Vi har sammen med Børns Vilkår
udviklet en række redskaber, der skal
give forældrene den nødvendige viden til at rådgive deres børn om fx
brugen af deres første mobiltelefon,
siger Jens Aaløse, koncerndirektør i
TDC Group.

Forbrugervalgte repræsentanter i

TÅRNBYFORSYNING
Har du lyst til at få indflydelse på det fremtidige arbejde med vand,
spildevand og klimasikring i Tårnby Kommune, så har du nu mulighed
for at blive valgt til bestyrelsen i TÅRNBYFORSYNING Vand A/S og
TÅRNBYFORSYNING spildevand A/S.

Få indflydelse på dit vand

Der skal vælges 2 forbrugervalgte repræsentanter og 2 suppleanter
til bestyrelsen. De får sæde i både TÅRNBYFORSYNING Vand
A/S og TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S. Dermed sikres, at
forbrugerne får indflydelse på forsyningernes drift, anlægsbyggeri og
økonomi. Forbrugervalget i TÅRNBYFORSYNING bliver afholdt som
elektronisk valg og ved brug af NemID. Dermed sikres en hurtig og
nem valgproces, hvor det er muligt at stemme fra den 5. til 15. februar
2018

Hvem kan opstille?

For at opstille skal du skal være myndig, men du behøver ikke være
forbruger i TÅRNBYFORSYNING eller bo i Tårnby Kommune. Det er
en dog en betingelse, at du som kandidat bliver anbefalet af 10 stillere,
der alle skal være forbrugere i forsyningernes forsyningsområde.
De to repræsentanter vælges for 4 år, og de indtræder i bestyrelsen
i de to selskaber med samme opgaver og ansvar som de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Kandidater, der ønsker at opstille til valget, kan opstille via
TÅRNBYFORSYNINGs hjemmeside. Det kan ske i perioden fra
den 15. december til 12. januar 2018, og kandidaterne skal samtidig
anbefales af 10 stillere.

Hvem kan stemme?

Du kan stemme til valget, hvis du som forbruger eller virksomhed er
tilsluttet TÅRNBYFORSYNING Vand A/S eller TÅRNBYFORSYNING
Spildevand A/S. Både ejere og lejere kan stemme, og alle myndige
forbrugere i en bolig kan stemme.
Læs mere om valget på - www.taarnbyforsyning.dk
15. december til 12. januar
15. december til 12. januar
5. februar til 15. februar

Gemmas Alle 39, 2770 Kastrup - tlf. 3246 2030
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Opstille som kandidat		
Anbefale kandidat - stillere
Valgperiode			

Ny pris til en ny dansker
Venligboerne i Tårnby uddelte i
december en nyindstiftet pris til
22-årige Fawaz Hussien, som ”Årets
Nydansker” Tårnby kommune 2017
Af Anne Palm-Henriksen

Fawaz Hussien har ydet en kæmpe
indsats for at blive integreret i det
danske samfund.
Han fik prisen for, at have været i
arbejde næsten fra han kom til Danmark. Han er nu blevet stillet en voksenlæreplads som tømrer i udsigt.
Fawaz flygtede oprindelig fra Syrien som 16-årig til Jordan og kom
senere til Tyrkiet, hvorfra det lykkedes
ham at komme til Lesbos i Grækenland
og endelig derfra videre til Danmark.

Han taler et meget flot dansk og
møder op til samtlige af Venligboernes arrangementer, både i Tårnby og i
København.
Fawaz kommer altid i gruppen med
godt humør, hvor han blandt andet
danser med børnene, oversætter og
meget andet. Han laver mad, når Venligboerne holder fest (dansk æblekage). Og sidst, men ikke mindst, er
han utrolig interesseret i sit nærmiljø,
senest i forbindelse med kommunalvalget, hvor han med stor iver fulgte
med i, hvem der blev kommende borgmester.

Stor betydning
Ved prisoverrækkelsen var bestyrel-

Fawaz mellem
borgmester Allan
Andersen, der
overrakte prisen,
som foruden
et diplom også
indeholdt 1000
Kroner, som
Venligboerne havde
bevilliget. T.h.
Kirsten Sietam fra
Venligboerne.

sen for Venligboerne, samt deres aktivitetsgruppe til stede.
Det var en både rørt og overrasket
Fawaz Hussien der modtog prisen.

”JEG HEDDER EMIL,
OG JEG HAR ET
ALKOHOLPROBLEM”

Det er nu blevet muligt for ham at
besøge sine forældre i Tyrkiet, som
han ikke har set i seks år. Det er derfor
en rejse, som han har set frem til og
sparet op til i mange måneder.
I Venligboerne er de glade for at
kunne sende et brev med til Fawaz
Hussiens forældre, og fortælle om alle
de gode oplevelser med den prægtige
unge mand.

3.a nummer
1 ud af 100

3.a på Nordregårdsskolen er blevet Danmarksmestre i matematik
400 skoler fra hele landet har
netop deltaget i forskellige arrangementer i forbindelse med Matematikkens Dag. 100 skoler sendte
besvarelser ind til konkurrencerne
om Danmarksmesterskabet 2017 i
matematik.
Førstepladsen gik til eleverne
fra 3.a på Nordregårdsskolen
Det overordnede tema var Programmering og kode. Øvelserne
og konkurrencerne var inddelt på
trinene indskoling, mellemtrin og
udskoling.
Og det var altså på indskolingens trin, at 3.a fik den flotte førsteplads.
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Vandt med tændstiksmænd

Det er også et problem for børnene,
hvis de voksne drikker for meget

Det er også et problem for børnene, hvis de voksne drikker for meget
122.000
børnvokser
vokser opop
i familier
med en
mor eller
far, der
drikker
meget.
122.000
børn
i familier
med
en mor
eller
far,forder
drikDet er en utryg verden for et barn at navigere i, og det er en hverdag fyldt med
ker for
meget.
skam, tårer, vrede og brudte løfter. Heldigvis har hjælpen aldrig været bedre og
Det mere
er entilgængelig
utryg verden
end nu. for et barn at navigere i, og det er en

hverdag fyldt med skam, tårer, vrede og brudte løfter. Heldigvis
har hjælpen aldrig været bedre og mere tilgængelig end nu.

Alle har ret til gratis hjælp
Gennem
kommunen
Alle
har ret til
gratis hjælp er der mangeformer for hjælp til drikkende
Gennem
kommunenog
er der
mange
former
for hjælpproblemet,
at hente til drikkende
og Et
og pårørende,
jo før
man
erkender
jo bedre.
pårørende, og jo før man erkender problemet, jo bedre. Et misbrug er noget,
misbrug er noget, der udvikler sig over enb årrække, og det
der udvikler sig over en årrække, og det gælder om at få hjælp, inden det får
gældert om
få hjælp,
inden finder
det får
konsekvenser
for familie
konsekvenser
forat
familie
og job. Hjælpen
du på
hope.dk og hos kommunen.
og job. Hjælpen finder du på hope.dk og hos kommunen.

3.a lavede digitale animationer
med tændstikmænd.
- Jeg er stolt af førstepræmien
og indsatsen i 3.a. Jeg vil også rose
vores dygtige matematiklærere og
matematikvejledere her på skolen,
siger skoleleder Niels Bahn Rasmussen fra Nordregårdsskolen.
Bag Matematikkens Dag står
Danmarks
Matematiklærerforening og Forlaget Matematik.
Ideen bag Matematikkens Dag
handler kort sagt om at opbygge
kompetencer til en digital fremtid.
- Det er en ualmindelig flot præstation fra elevernes side, og en
stor tak for indsatsen fra lærerne
skal der også lyde. Førstepladsen
vidner om, at skolen arbejder målrettet og innovativt med emnerne,
herunder den digitale fremtid, lød
det fra daværende børne- og skoleudvalgsformand Allan S. Andersen.
- Et stort tillykke til 3.a herfra,
siger nuværende borgmester Allan
S. Andersen.
tsp

Hermed ønskes alle en
god jul og et godt nytår,
og på festligt gensyn til

Korsvejsmarked
2018
Foto: Kurt Petersen

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

HERRE

Klip
Pensionist
Drenge u/ 12 år
Gl.dags barbering

DAME

Klip
Pensionist
Pige u/ 12 år

150,130,130,100,200,180,160,-

Vi tilbyder også at komme
og klippe dig i dit hjem
GAVEKORT UDSTEDES

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

Tårnby Bladet ønsker det bedste nye år
for alle vores annoncører og støtter,
som har gjort det muligt at udkomme i 25 år
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Lørdag d. 2. juni 2018

SALON GENTLEMEN

DET ALTDOMINERENDE samlingspunkt
gennem århundrederne er Tårnby Kirke. Den er Tårnbys, ja hele Amagers,
ældste benyttede bygning og helt
frem til slutningen af 1800-tallet sognets eneste kirke.
Den er opført omkring 1150 og havde oprindelig, dvs. de første ca. 100
år, tvillingetårne (som mange kender
det fra Fjenneslev kirke). Den er én
af de ca. 1000 stenkirker, der i løbet
af godt 100 år blev bygget i det ganske land, en imponerende bedrift. Fra
skriftlige kilder ved man, at den slet
og ret omtales som ‘Kirken på Amager’
og var ejet af biskop Absalon. Såvel
hvælvinger som det nuværende tårn,
våbenhuse samt kalkmalerier er tilføjet senere.
Gennem sit murværk, sine kalkmalerier og sit inventar, altsammen, forandret gennem århundrederne, fortæller kirken sin egen og samtidens
historie. Det har maleren Julius Exner
også fastholdt i sine amagerbilleder.
I kirken færdedes lejlighedsvis rigets øverste siden Absalons tid. Men
først og fremmest har menigmand
mødtes dér ved livets store begivenheder: dåb, konfirmation, bryllup og
begravelse. Os så naturligvis til søndagsgudstjenesten.

Trods den dystre baggrund for Stafet for Livet er indsamlingen en af de mere
muntre måder at gøre det på.

Info- og opstartsmøde om
Stafet for livet
Arrangementet Stafet for livet er en
24 timers oplevelse for foreninger
og enkeltpersoner

SKOTTEGÅRDENS BAGERI
Skottegården 8
Åbningstider alle hverdage 06-18
Weekend og helligdage 06-17
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Speciel tilbud
2 stk. tørkager
3 forskellige snitter
3 stk. flødekager
Jordbærkager 3 stk.
Wienerbrød 3 stk.
Rugbrød pr. stk.
Ugens brød altid
Glutenfri rugbrød

25,25,50,60,30,20,25,42,-

Faste tilbud
Stenovnsboller 4 stk.
20,Almindelige boller 5 stk. 20,-

Kort fortalt er Stafet for Livet et indsamlingsarrangement, som Kræftens
Bekæmpelse står for.
Stafet For Livet er et døgn med
holdstafet, aktiviteter, underholdning
og oplysning, der giver håb og støtte
til alle, der er berørt af kræft. Målet er
at stå sammen i kampen mod kræft og
at skaffe midler til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte. Læs og se
mere på www.stafetforlivet.dk
- Vi er nu i gang med at planlægge
stafet for livet i Tårnby 2018, fortæller
Erik Overgaard Nielsen, Projektkonsulent.
- Stafet For Livet er et fantastisk
projekt, hvor DU kan gøre noget aktivt
i kampen mod kræft.

- Vi har brug for frivillige, der blandt
andet vil være med til at planlægge og
koordinere Stafet For Livet, være med
i en arbejdsgruppe om eksempelvis
PR, underholdning, sponsorer, oplysning, økonomi, kontakt til hold, oprettelse af hold til at deltage i stafetten
eller at deltage på anden vis.
- Derfor holder vi et info-møde, også
for interesserede som i første omgang
blot vil vide mere om, hvad Stafet For
Livet er, siger Erik Overgaard.
tsp
INFO:
Info- og opstartsmøde
Mandag 22. januar kl. 18.30 – 21.00
(18.30 – 19.15: Infomøde for nye og
19.15 – 21.00: Opstartmøde for alle)
Tårnby Skole, Sneserevej 10, 2770
Kastrup - Lokale 1
Kontakt: e-mail: eon@cancer.dk
Tlf.: 3525 7524

Kaniner på udstilling
Udstillinger med kaniner er en over
100-årig gammel tradition med at
vise og forbedre de mange forskellige racer
På Amagerlands Kaninavlerforenings
udstilling vises mange forskellige race
kaniner i forskellige størrelser og i et
væld af farver. Eksempelvis den store
Belgiske kæmpe, kaninernes konge på
over syv kilo. Den lille Hermelin med
de små ører og den meget populære
Dværg vædder med hængeøre.
Kaninerne bliver bedømt af en dommer fra Danmarks Kaninavlerforening.
Når alle kaniner er blevet bedømt efter Nordisk Kaninstandard, finder man

den bedste og flotteste kanin, som bliver kåret til Amagermester.
Man kan tale med nye og gamle avlere på udstillingen, hvis man har brug
for råd og vejledning. Hobby med kaniner er dejligt afstressende, og der er
gode muligheder for at bruge ukrudtet
fra den økologiske have til dyrene.
Palm-H

INFO:
Amagerlands Kaninavlerforening
udstilling 20. – 21. januar, Tårnby
skole.
Åben for publikum lørdag 20. januar
klokken 14 – 19, søndag 21. januar
klokken 10 – 16. Gratis adgang.
Lørdag og søndag kan man fra
klokken 14 komme med sin kanin
og hoppe, der vil blive stillet en lang
bane frem.
Søndag klokken 12 - 14 er der
kæledyrsudstilling. For deltagelse, se
nærmere på www.amagerkaniner.dk

Noget at gå til i de næste måneder

Nytår på Naturcenter
Amager

Friluftshuset og Naturcenter
Amager siger mange tak for alle
de besøg, vi har haft i 2017

SERENDIPIA
Kosmos
Polykosmos
Psykokosmos

LARS
PHYSANT

fri é
entr

kastrupgaardsamlingen.dk

Naturcenter Amager - Åbningstider i

Friluftshuset

Fra 6. januar 2018:
Hverdage 9-15. Weekender 10-16

kan være travlt eller vi er udenfor, så
prøv igen senere.

Få inspiration til årstidens naturoplevelser, information om Kalvebodfælled
og lej cykler og udstyr til friluftsliv.
Foreninger og friluftsvejledere tilbyder
løbende aktiviteter som starter ved
Friluftshuset.

Blå Base v/Tårnby
Naturskole

... har aktiviteter ved Kastrup Havn
og strand alle lørdage og søndage kl.
10-14.

Kontakt Friluftshuset friluftshuset@
nst.dk - Telefon 3246 1053. Der
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12.10 2017 – 28.01 2018

Nu er vi lukket hen over jul og nytår og
samler kræfter, så vi kan komme tilbage
med fuld fart i det nye år. Vi vender tilbage 7. januar, hvor vi glæder os til at
byde alle vores besøgende velkommen i
Naturpark Amager.

Hvis man skal ud og trave julesulet
af sig, kan man stadig slå vejen forbi og
man kan for tiden se rigtig mange hjorte
i nærheden af Naturcenteret. Hønsene
og fårene vil også gerne have en julevisit.
Hos Traktørstedet er der stadig åbent,
så det er muligt at få varmen og en kop
kaffe. Godt Nytår!

Noget at opleve i januar og februar

Bøger, film, musik og foredrag i det nye år
En gåtur og en go’ historie

Har du lyst til at
gå en tur i hyggeligt selskab med
andre? Så kom
med på en tur ad
Hjertestien fra
Vandtårnet gennem Byparken til
Hovedbiblioteket.
På biblioteket
runder vi turen af med en kop kaffe eller te, mens
Laura Michelsen læser en historie højt.
Mød Rikke Klæsøe kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til
Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 km lang.
Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne!
Tirsdag 9. januar kl. 14.00. Mødested: Rundkørslen ved
Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter.
Fri adgang – uden billetter.

Litteraturcafé

ved Marianne Bøgh Pedersen, Henrik Tøttrup Johansen,
Bo Hansen og Lise Lotte Larsen

Fik du heller ikke nok bøger i julegave?
- eller
mangler
du tips
og inspiration
til gode
læseoplevelser?
Vi
hygger
med
kaffe på kanden, mens bibliotekarerne fortæller om et

udvalg af sæsonens nyheder og andre læseværdige bøger - romaner, krimier og fagbøger.
Vi håber også, du selv har lyst til at komme på banen
med meninger, spørgsmål og gode læseoplevelser, men
du er også velkommen til bare at møde op og lytte.
Litteraturcafé hver måned undtagen i sommerperioden. Udvalget af bøger, skifter hver måned.
Tirsdag 9. januar kl. 15-17. Tårnby Hovedbibliotek.
Gratis billetter.

Bullshit – rockerklubben fra Amager

Foredrag v. Camilla Stockmann og Janus Køster-Rasmussen
Mød forfatterne Camilla Stockmann og Janus Køster-Rasmusen,
der netop har udgivet bogen om
Bullshit, der for 40 år siden kom i
blodig krig med Hells Angels.
Krigen mellem Bullshit og Hells
Angels var den første rockerkrig
herhjemme, men lige så blodig som
senere opgør. Brutal og chokerende, og ligesom i vore dage forsøgte
politiet forgæves at bremse krigen.
Historien om Bullshit udfolder sig
i høj grad i Tårnby, og bogen er på den måde også et
kulturhistorisk tilbageblik til 1970’ernes Vestamager.
Journalisterne Camilla Stockmann og Janus KøsterRasmussen er
gået grundigt til
værks i deres
reseach. De har
dykket ned i
politiets arkiver
med efterforskningsmaterialet
fra dengang
og interviewet ca. 100 mennesker, der var tæt på begivenhederne dengang. Bl.a. Makrellens enke og den

Vold – i kærlighedens navn
Se filmen og mød instruktøren Christina Rosendahl
Se Christina Rosendahls anmelderroste dokumentarfilm, der giver et gribende og sjældent indblik i hverdagen på krisecenter Danner og mød instruktøren, der selv har haft
vold tæt inde på livet i sin opvækst.
Som den første har Christina Rosendahl fået adgang til at filme kvinderne i Dannerhuset. Her følger hun, hvordan de i trygge rammer og sammen med personalet
bearbejder deres oplevelser, får opbygget deres selvtillid og finder styrke til at skabe et
nyt liv for dem selv og deres børn - uden vold. Selvom der er roligt bag de beskyttende
mure i krisecentret, er livet for beboerne præget af et følelsesmæssigt kaos, af frygt
for fremtiden, sorg og – for nogle – også en længsel efter den tabte kærlighed. En livsfarlig kærlighed i hvis navn, volden mod dem bliver begået.
Efter filmen fortæller Christina Rosendahl om arbejdet med filmen. Om de særlige
etiske og sikkerhedsmæssige hensyn, der skulle tages til de medvirkende. Og om debatten om vold, som filmen har igangsat.
Onsdag 17. januar kl. 19.00 på Tårnby Hovedbibliotek. Billetter 30 kr.

tidligere leder af fritidscentret Nøragersmindegården,
hvor rockergruppens medlemmer havde deres gang i
de helt unge år.
Bogen koncentrerer sig udelukkende om at fortælle
det tabende holds historie. Det er Bullshits og ikke de
vindende engles historie, vi får. Det er en loyal historie
om de utilpassede unge mænd og deres koner og kærester, om misbrug, nedture og de voldsomme konsekvenser, krigen fik for de overlevende i mange år efter.
Den 10 år lange bandekrig kostede 10 unge mænd
livet, heraf 8 fra Bullshit.
Torsdag 25. januar kl. 19.00 på Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 30 kr.

Rockcafé
“Mama We’re All Crazy Now!”
Så begynder
en ny sæson af
rockcaféerne på
Tårnby Bibliotek. Den første
aften tager vi
fat på et af de
mest stjernebestrøende
og underholdende kapitler
i rockhistorien.
Steen Benedict,
jævnlig gæst i
rockcaféen og
stor musikkender, fortæller om dengang i begyndelsen af 1970’erne, hvor farfar og mormor begyndte at
farve hår, gik i plateaustøvler og puttede glimmer på
kinderne.
Hvad er glamrock? Hvad var det, der var så fascinerende ved glamrocken? Og hvem var bedst? Sweet
eller Slade? Begge grupper er kendt for en række store
hits som Ballroom Blitz og Mama We’re All Crazy Now!
Steen Benedicht giver sin personlige indgang til genren.
Bagefter er der quiz med præmier ved Erik Vang
Olsen.
Rockcafé torsdag 1. februar kl. 19, Tårnby Hovedbibliotek. Fri adgang uden billetter.

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

Vestamager bibliotek, Ugandavej
Mandag - fredag: Kl. 9 – 19
Lørdag Kl. 9 – 16. Søndag lukket
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Billetter og info
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk
eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes af AOF i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker (mærket )
købes billetter på tlf. 3251 1495 eller via www.aofamager.dk
For alle arrangementer gælder at resterende billetter sælges ved indgangen.
Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer gratis. Hvor det IKKE er
tilfældet står det angivet ved arrangementet.
Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499

Noget nogen oplevede i 2017 og som vi kan opleve i januar

Rytmik, teknik og kreativitet for børn i januar

I årets første måned byder biblioteket
børnene indenfor til rytmik, kreative
workshops og leg med robotter

Kreativt krydsfelt på Hovedbiblioteket
byder hver uge på en ny workshop (husk
at printe din gratis billet):

Rytmik for de mindste

• Spred lys i den mørke tid med LEDdioder: Kom

karton? Så kom og bliv inspireret til at lave mobiler,
gavemærker, kort, bordpynt eller andet til dig selv eller til en lille værtindegave. Vi har materialer, værktøj
og stansemaskine, så du kan fremstille ting der vil
imponere. Større børn kan deltage ifølge med en
voksen.

og vær med til
at sprede lys
i den mørke
vintertid,
når vi holder
workshop med
led-dioder, som
monteres på
pap. Du kan for
eksempel lave
et bogmærke eller et kort med lys i. Workshoppen er
for børn fra 8 år og voksne.

Mandag 22. januar kl. 15.30-18.30 på Tårnby Hovedbibliotek.

Onsdag 10. januar kl. 15.30-17.30 på Tårnby Hovedbibliotek.

Se mere om aktiviteterne på taarnbybib.dk eller hent et
program på biblioteket.

Blip Båt lørdage på Vestamager
Bibliotek

Udvalgte lørdage finder vi nogle af bibliotekets robotter og andre gadgets frem til fri leg. Kom og prøv blandt
andet Bee-Bots, LittleBits, Dash & Dot. Udvalget varierer fra gang til gang. Både børn og voksne er velkomne.
Lørdage 13. og 27. januar kl. 11-14 på Vestamager bibliotek (fri entré).

• Lav din egen animationsfilm: Slip fantasien
Kom og nyd lørdag formiddag sammen med dit barn
eller dit barnebarn, når Nanna fra Tårnby Musikskole
inviterer til Musik og Bevægelse på Tårnby Hovedbibliotek. Der skal synges, danses, klappes og pustes
sæbebobler op.
Lørdag 13. januar:
• 1-2 årige: kl. 09:30-10.30
• 3-5 årige: kl. 10:30-11.30
Gratis billetter (begrænset antal pladser). 1 voksen pr.
barn. Kun børn skal have billet.

løs og lav din egen animationsfilm med ”stop motion”
teknikken. Tag billeder af en legetøjsfigur, flyt den lidt
mellem hvert billede. Når billederne vises hurtigt efter
hinanden, ser din figur levende ud - og du har lavet en
animationsfilm. Du arbejder med din film i forskellige
faser - idé, produktion af baggrunde/figurer og endelig
optagelse. For børn fra 6 år.

Tirsdag 16. januar kl. 15.30-17.30 på Tårnby Hovedbibliotek.

Tårnby Bladets redaktion
ønsker læserne
et godt nytår 2018

• Papirdesign for større børn og voksne:
Synes du det er sjovt at arbejde med papir og

Året der gik på Kastrupgårdsamlingen

Kommunens kunstmuseum
ser tilbage på et år som
har budt på arbejdende
kunstnere på museet,
glaskunst i verdensklasse og
både abstrakte og realistiske
malerier af hendes majestæt
Dronningen og Albert Camus

2017 har budt på fire særudstillinger
på kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen.
Året indledtes med afrunding af maleren
Vibeke Tøjners store udstilling Camus’
ansigt, hvor hendes abstrakte tilgang til
verden udmøntede sig i blandt andet 5
enorme portrætter af forfatteren Albert
Camus.
Udstillingen afløstes af over 500 gra-

fiske værker af 150 kunstnere fra Fyns
Grafiske Værksted. Den Sorte Skole hed
udstillingen, hvor en fløj af museet blev
indrettet med trykpresse, hvor kunstnerne demonstrerede teknikker for museets
gæster.
Sommerens særudstilling satte museets egen store grafiksamling sammen
med international glaskunst fra Ebeltoft
Glasmuseum. Her spillede lyset fra de
skulpturelle glasværker sammen med
både store og små grafiske værker fra
museets magasiner, hvoraf mange ikke
havde været udstillet før.
I oktober, åbnede den nuværende
udstilling Lars Physant – Serendipia åbnede. Lars Physants teknisk forunderlige
malerier giver et nyt blik på verden i
følsomme, realistiske gengivelser. Udstillingen rummer flere portrætter bl.a. af
hendes majestæt Dronningen, hvor de
portrætterede indgår i Lars Physants rigt
detaljerede universer. Udstillingen kan
ses indtil 28. januar 2018.

roman i museets café I samarbejde med
Amar:Litt. Venneforeningen har afholdt
teaterforestilling i stakladen med lokale kræfter og sangaften i cafeen med
kunstneriske input fra museets leder,
Mette Mansa.
Derudover har skoletjenesten taget
imod elever lige fra indskolingen til gymnasiet til forløb i kunstens verden. Også
elever fra den lokale sprogskole har fået
forløb om portrætter med besøg i museets værksted.

2018
2018 bringer bl.a. udstillinger med fokus
på tekstilværker, Nye blikke på kunstneren Richard Winter og flere arrangementer og hyggelige eftermiddage på
museet. Hold øje med museets facebook
og hjemmeside for løbende information.

Året bød også mange arrangementer
bl.a. i samarbejde med museets venneforening og andre eksterne samarbejdspartnere.Bl.a fortalte forfatteren
Christina Hesselholdt om sin nyeste
2017 var også året hvor der atter blev
indført fri entré for alle besøgende. Et tilbud som alle gæster hilser velkomment,
så kunstmuseet kan være for alle uanset,
hvor mange penge man har på lommen.

Mange interesserede gæster blev i flere timer på museet for at følge de fascinerende
processer, når skiftende kunstnere demonstrerede arbejdsteknikker.
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Arrangementer

Noget at opleve i januar og februar

Koncerter

Bandaften julespecial

Nytårskoncert i Kastrup Kirke
Årets brag af en
nytårskoncert
med harmoniorkestret HOT og
solister i Kastrup
Kirke
Du kan både
høre storslåede
orkesternumre
(bl.a. et stort
James Bond
potpourri, filmmusik fra Titanic og musik fra filmen
Chronicles Of Narnia) og orkestrets egne solister samt
sangsolister fra Tårnby Musikskole. Det bliver et festligt
program med flere stilarter.
Kastrup Kirke søndag 21. januar kl. 14 - gratis

Klondike krøniker
- intimkoncert i billeder

Klondike krøniker er en intimkoncert med billeder og
sange om skæve og sjove eksistenser fra syd-vest
Amager i starten
af 1960’erne - set
med en Amagerdrengs øjne.
Kom og drik
et glas vin, nyd
lækre tapas og lyt
til René Madsens
egne levende og
poetisk fortolkede
sange.
En billedsamling
fra gamle dage vil
efter koncerten
kunne tage dig
med ned af ”memory lane” og give
anledning til gode
samtaler.
Billedudstilling: Hvis du har billeder fra den tid, du
gerne vil dele, så kom forbi Kulturzonen senest 17.
januar.
Tilmelding senest 17. januar på info@kulturzonen.net
eller tlf. 3076 0335. Entré på 50 kr. (inkl. vin og tapas)
betales i indgangen.
Kulturzonen onsdag 24. januar kl. 19-21.30

Stor ros til Ungerådet på Kulturzonen,
som godt kan være stolte over Bandaften
julespecial i december
Foto: Michael Oxkjær, Amager Fotoklub
Ungerådet stod selv for planlægning af arrangementet, opsætning, lys- og lyddesign samt bød velkommen til indvielsen af det nye lydstudie.
De leverede samtidig selv en del af musikken (The
Internationals og Julie Dyhr m. band) sammen med
to bands fra Ungdomsskolen (Fifth Element og GOY).
Der var musikquiz, supergod stemning, god musik,
pindemadder og cocktails. Den røde løber var lagt

snorlige ud, og gæsterne blev fotograferet foran Wall
of Fame.
Arrangementet var primært for de unge, og du kan
allerede glæde dig til næste Bandaften, som finder
sted torsdag 8. februar 2018.
Alt dette er et led i en større strategi på Kulturzonen om at skabe en kreativ ramme, hvor unge kan
øve sig i at performe deres nyeste numre, udtrykke
sig på scenen med deres forskellige unikke talenter
og selv byde ind og tage ansvar for de arrangementer, der skal profilere Kulturzonen.
Næste Bandaften på Kulturzonen, torsdag 8. februar.

Fastelavn på Kulturzonen - indendørs

Junior Bandaften på Kulturzonen
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Foto: Torben Jensen, Amager Fotoklub

Foto: Michael Oxkjær,
Amager Fotoklub

Kom og hør de nyeste skud på stammen fra Kulturzonens rytmiske bandmiljø. Der er mange talenter, og
hvem ved, måske kommer den næste Justin Bieber fra
Tårnby.
Der vil være forfriskninger i Caféen og et fedt sceneset-up med lys, røg og junior DJ.
Kulturzonen, torsdag 8. februar kl. 18.30-20.30, gratis.

Fastelavn er skæg og ballade, sang og musik.
Kom til en sjov og hyggelig fastelavnsfest for hele
familien på Kulturzonen. Kom gerne udklædt - der er
præmie til den mest kreative udklædning.
Vi slår katten af tønden indenfor i varmen, bliver
malet i ansigtet, leger, hygger og spiser fastelavnsboller.

Program
Kl. 11-13: Ansigtsmaling
Kl. 11.30: Fastelavnsrytmik: Vi synger om alle de
sjove udklædninger, I har taget på. Og hvorfor er der
en kat i tønden?

Kl. 13.00: Tøndeslagning og kåring af årets kattekonger og kattedronninger samt mest kreative udklædning.
Der er tre tønder fyldt med slik og guf. I ugen op til
kan du være med til at male tønderne.
Tilmelding på www.kulturzonen.net/billetter. Pris. 30
kr. pr. deltager (inkl. hjemmelavet fastelavnsbolle,
saftevand og kaffe).
Kulturzonen lørdag 3. februar kl. 11-15

Noget nogen oplevede i 2017

Det virkelige liv Det er dit liv – dit eneste liv
Praktik kan give meget andet end blot
det at afprøve det virkelige arbejdsliv
Tekst: Charlotte Rybner Sleimann Nielsen, Afdelingsleder
Lidt over 100 elever fra US10 har været i praktik i
november, nogle i tre dage og andre op til tre uger.
For nogle elever har det givet anledning til at af- eller bekræfte uddannelsesvalg og jobønske, hvilket
er hele formålet med praktikken.
For to elever har det haft en endnu større betydning. Kela fra 10.B har været i praktik i Samsøe
og Samsøe i Fields, hvor de er blevet så glade for
hende, at hun er blevet tilbudt arbejde og senere
hen en kontrakt. Milas fra 10.C har fået tilbudt en
mesterlæreplads som murer. Det viser blot, hvad
der kan komme ud af at gøre et godt indtryk, når
man er ude i det virkelige liv. Vi ønsker begge elever held og lykke i fremtiden og godt gået.

Anden sidste skoledag inden jul havde vi på
US10 inviteret Hardeep til et foredrag med
rap for eleverne på US10 Tårnby

Hardeep har, pga. sin livserfaring, multikulturelle indsigt, mange rejser, spirituelle visdom og passionerede
tilgang til livet en enestående kvalitet for at tale direkte
fra hjertet til hjerterne. Hardeep inspirerer andre til at
kæmpe for deres drømme og visioner, samt til at tage
ansvar for deres egne tilværelser. Kort sagt drejer det
sig om kampen mod de begrænsninger, mange er tynget af, som forhindrer dem i at sætte mål og forfølge
deres drømme.
Med baggrund i sin egen historie fortæller Hardeep
om, hvorfor det er vigtigt at forfølge sine drømme i livet, om hvordan vi kan sætte mål og arbejde for at op-

Mini Skills på US10
Eleverne fra US10 Tårnby har løbende siden
skolestart og intensivt den sidste uge,
arbejdet i grupper med deres uddannelsesog jobvalg.

Kela fik tilbudt
arbejde og
senere en kontrakt hos Samsøe og Samsøe i
Fields, efter sin
praktikperiode.

nå dem. Det gælder om at udnytte sit fulde potentiale
ved at forstå, hvor unikt og stort vores liv er, og hvad vi
kan udrette i livet ved at forfølge vores drømme.
Eleverne var utrolig engagerede i de to timer, det varede. Det var en inspirerende oplevelse med livsvisdom
og engagement præsenteret med en dybtfølt passioneret tilgang til at gøre en positiv forskel i dit liv.
Han fik endda overtalt et par elever til at rappe sammen med sig. Han overbeviste dem om, at de ikke
måtte lade begrænsninger og frygt stoppe dem, og han
fik de øvrige elever til at vise støtte og opbakning.

Eleverne var på “Jobcenter” hos skolens lærere for
at vælge uddannelse og job. Der blev herefter dannet
nogle grupper og uddelegeret nogle cases. Der var en
gruppe med en pædagog, en socialrådgiver, en psykolog og en skuespiller - den unge, der fik casen: Anbragt
Ung.
De skulle undersøge anbringelsesprocessen. Hvad
går forud? Hvornår anbringer man, hvordan gør man?
Undersøge om anbragte unge har en mening om det at
være anbragt? Negative/positive holdninger og erfaringer. Hvordan arbejder de forskellige faggrupper rundt
om en anbragt ung? Hvilke rettigheder har den unge?
Hvilke psykologiske og pædagogiske tilgange anvendes
oftest i arbejdet med eksempelvis en traumatiseret
ung?

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og
spilleområde og en række inden- og udendørsaktiviteter. Det er gratis at benytte Kulturzonens faciliteter.
Vi arrangerer løbende forskellige kulturelle arrangementer såsom koncerter, teaterforestillinger,
kunstudstillinger og diverse workshops. Du kan læse mere om, hvad der sker på Kulturzonen på www.
kulturzonen.net.

En anden gruppe arbejdede med Svampemysteriet,
hvor en biolog og retsmediciner/laborant havde fået
følgende case: En 25-årig kvinde mister livet efter at
have indtaget grøn fluesvamp, som hun havde forvekslet med den spiselige posesvamp fra det asiatiske
køkken. Hvordan påvises dødsårsagen? og hvordan
virker de dødelige toksiner i kroppen? Hvor vokser grøn
fluesvamp? og i hvilke omgivelser trives den bedst? Kan
der udarbejdes en nøgle, så svampesamlere ikke forveksler giftige svampe med dødelige?
I alt 26 stande tog imod forældre og venner om aftenen for at fortælle om uddannelse og job samt vise
deres produkter. Stolte elever kunne fremvise en bred
palet af uddannelser og job for en fyldt sal.

”JEG HEDDER EMIL,
OG JEG HAR ET
ALKOHOLPROBLEM”

Åbningstider i skoleåret:
Kulturzonen er åben alle hverdage:
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00
kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90
2791 Dragør
Telefon: 30 76 03 34

Tag venner og familie med på
Kulturzonen til masser af aktiviteter i
vinterferien.
Der bliver både kreative aktiviteter og spil-turneringer.
Kulturzonen, mandag-onsdag i uge 7 kl. 11-18
Læs mere i næste nummer at Tårnby Bladet, som
udkommer fredag 26. januar.

Det
er også et problem for børnene, hvis de
Det er også et problem for børnene, hvis de voksne drikker for meget
voksne
drikker
meget
122.000 børn
vokser opfor
i familier
med en mor eller far, der drikker for meget.

Det er en utryg verden for et barn at navigere i, og det er en hverdag fyldt med

122.000
vokser
op iHeldigvis
familier
mor
eller
skam, tårer,børn
vrede og
brudte løfter.
har med
hjælpenen
aldrig
været
bedre og
mere
tilgængelig
endfor
nu. meget.
far,
der
drikker
Det er en utryg verden for et barn at navigere i, og
det er en hverdag fyldt med skam, tårer, vrede og
brudte løfter. Heldigvis har hjælpen aldrig været
bedre og mere tilgængelig end nu.

Alle har ret til gratis hjælp

Alle har ret til gratis hjælp
Gennem kommunen er der mange former for hjælp at hente til drikkende og
Gennem kommunen er der mangeformer for hjælp til
pårørende, og jo før man erkender problemet, jo bedre. Et misbrug er noget,
drikkende
og en
pårørende,
jo før
erkender
proder
udvikler sig over
årrække, og detog
gælder
om atman
få hjælp,
inden det får
konsekvenser
forbedre.
familie og Et
job. misbrug
Hjælpen finder
på hope.dkder
og hos
kommunen.
blemet, jo
erdunoget,
udvikler

sig over enb årrække, og det gældert om at få hjælp,
inden det får konsekvenser for familie og job. Hjælpen finder du på hope.dk og hos kommunen.
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Vinterferie på Kulturzonen

Noget at opleve i det nye år

Malerier, foto og familiealbum i januar
Plyssen åbner det nye år lørdag 13. januar
Januar måned byder endvidere på følgende udstillinger:

Morphing...
Maleriudstilling ved Bierte Hee.
- I mine malerier skildrer jeg fænomener og processer bag tingenes ydre skin, i såvel mikro- som makrokosmos. Jeg undersøger i abstrakt form både overfladen og detaljen, så udtrykket kan opleves som fragmenteret af talrige komponenter, eller som monokromt
tone-i-tone, fortæller Bierte Hee og fortsætter:
- Min tilgang til en billedrække undersøges via modsætninger og yderligheder. Nogle malerier fremstår
lette og lyse, næsten poetiske, malet i mange transparente lag. Andre er malet med tyk konsistens og pågående farver og virker rå og upolerede.
Den fælles helhed skabes af former, der kan relateres
til natur, samt prikkerne, der påføres op gennem lagene
og lægger sig som klumper eller perlerækker og derved
bliver omdrejningspunktet for det færdige billede.

bum. Det udstillede album viser billeder på tværs af
flere generationer, med mennesker fra diverse gårde og
i forskellige aktiviteter.
Tårnby Stads- og Lokalarkiv opfordrer som altid til,
at de besøgende skriver ekstra oplysninger om fotografierne på udstillingen.

Amager Fotoklub
Billeder fotograferet af klubbens medlemmer. Der sker
fornyelser i løbet af perioden.

Som vanligt har Plyssen også en række
permanente udstillinger.
Plyssen åbner det nye år lørdag 13. januar kl. 13.00.
Kl. 14.00 er der nytårskoncert med Bordinghus Spillemændene.

Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune
Eksempler på bindingsværks bygninger gennem tiderne
i Tårnby Kommune

Fra en families album
På Plyssen kan du se en fotoudstilling fra et familieal-

I UDSTILLINGEN MORPHING viser Bierte Hee billeder, hvor hun arbejder med modsætninger og yderligheder. Hun fortæller selv, at nogle fremstår lette og lyse,
næsten poetiske, malet i mange transparente lag, mens andre er malet med tyk konsistens og pågående farver og virker rå og upolerede.

Danmarks mest hemmelige og sjældneste blomster
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Danmarks vilde orkidéer
- præsenteret på ny
plakat
De færreste ved det. Endnu
færre har set dem. Og næsten
ingen ved, hvor de vokser.
Men nu er samtlige af Danmarks 51 vilde orkidéer vist på
en ny plakat. Plakaten er den
første og eneste plakat med
Danmarks vilde orkidéer.
Plakatens formål er at rette
fokus på de truede arter i Danmarks natur, herunder også
orkidéerne.

51 forskellige orkidéer
I Danmark er der fundet 35
forskellige orkidéarter samt en
række underarter. Alle 51 arter

og underarter er præsenteret
på den nye oversigtsplakat.
Variation i højde og udseende indenfor den enkelte art
er stor, og en række af arterne
kan ligne hinanden. Eksempelvis kan Maj-Gøgeurt optræde
uden pletter på bladene og med
hvide blomster.

Danske orkideer er truede
De fleste af Danmarks orkidéer
er i dag sjældne. Mange er
stærkt truede, og enkelte regnes for forsvundet fra landet.
På plakaten er orkidéerne
markeret med farvekoder. Farvekoderne angiver artens udbredelse.
Se plakaten på naturplakat.dk
bbark

Udsnit af C Peder-Størup-naturplakat-dk.psd

TÅRNBY LOKALAFDELING
JANUAR • 2018
FORTÆLLE - EFTERMIDDAG OM GOTLAND,
FASTLANDSSVERIGE, KALMAR - UNIONEN
OG DANSKER - TIDEN I VISBY

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

Billard, Plejehjemmet Ugandavej 149
Alle dage 10-16

Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-11

Bridge

Torsdag kl. 10.30-14.30 Ved Diget 21tv. 1sal "klubhuset"
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag 13-16 Undervisning postkassen 1.sal

Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej

Vi ønsker alle et rigtigt godt og aktivt 2018
med dette billede fra Julefesten 2017.
Se flere billeder på Hjemmesiden og
Facebook. Vi siger tak til alle de medlemmer,
der mødte op og gjorde dagen så festlig for
os alle sammen.

Mandag 8. januar kl. 15 til 17. Foreningscentret
Postkassen. Mødelokale 4 og 5.
Redaktør på Tårnby Bladet Terkel Spangsbo
underholder med tekst og billeder.
- Det kan endda være, du bliver interesseret i
en 10-dages tur til Gotland.
Terkel Spangsbo er formand for Foreningen
Norden i Tårnby og på denne fortælleeftermiddag vil han fortælle om en grupperejse
til Gotland, som han selv var med til at
arrangere (og nu gentager i samarbejde
mellem Foreningen Norden og Ældre Sagen),
og kender man lidt til Terkel, ved man også,
at han nok skal brede beretningen ud på
underholdende vis.
Man kan sagtens deltage i eftermiddagen uden
af ville med ud at rejse - men det kan jo være,
at nogen fik lyst!
Den nye rejse, som Terkel vil fortælle
om, begynder i Tårnby søndag 5. august
og slutter samme sted tirsdag 14.august
Rejsedeltagerne kommer blandt andet til
at opleve afslutningen på den berømte
Middelalder-uge i Visby.
Vil man høre mere om rejsen, men ikke kan
deltage i fortælle-eftermiddagen, kan man få
en brochure på kontoret eller ved at kontakte
Terkel på 40 38 04 50.
Se også annoncen andet sted i bladet.
DANMARKS SAMLERMUSEUM
En tur tilbage til fortiden…

Mandag kl. 10.30

Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16

IT-hjælp (PC-café)
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen.
Tirsdag kl. 14-16. Lukket 2. januar

IT hjemme hos dig
Kontakt kontoret for en aftale.

iPad/iPhone kursus, Postkassen
4 onsdage i hver måned kl. 10-12

Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 torsdage i hver måned kl. 10-12

Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag. (Kontakt kontoret)

Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10

Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00

IT-undervisning i Postkassen
4 fredage i hver måned kl. 9.30-11.30

Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10

Pilates/Godtvedgymnastik, Amagerhallen
Mandag og Onsdag (kontakt Solveig 61 67 52 15)

Roning, Øresund
Onsdag kl. 9.45

Strikkecafé, Postkassen stuen
Tirsdag kl. 13-15

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

Søndagscafé, Postkassen

Sidste søndag i hver måned kl. 14-16

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

Også tak til Anne-Grethe for jule evetyret, til
Tårnbykoret for underholdningen og til Finn
Herbst for den dejlige musik.

Gamle butikker, værksteder hvor der er samlet
alverdens ting fra ”gamle dage”, f.eks. frisør,
legetøj, købmand, motorcykelværksted,
skolestue, samt de gamle luftgynger som vi
husker dem og meget mere. Kommer i foråret
2018. Følg med på vores hjemmeside www.
aeldresagen.dk, eller se opslaget på kontoret
Kastrupvej 324
SØNDAGSCAFEEN 26 NOVEMBER

Whist, Postkassen
Tirsdag kl.12-15

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

LOKALAFDELINGEN

TURE OG REJSER
Er der nogen der vil hjælpe med at arrangere
ture og/eller rejser så kontakt kontoret
WHIST
Er der nogen, der kunne tænke sig at spille
Whist? tirsdage fra kl.12-16 i Postkassen, så ring
til Birthe Jensen, tlf. 30 13 28 45.

Ikke egnet for gangbesværede.
Onsdag kl. 10 Speedhold. Vi går mellem 5 og 10 km.
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går omkring 6 km.

KASTRUPVEJ 324 TLF. 21 70 05 16
KONTORTID:
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12

Hygge med gløgg og æbleskiver.

www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
Mobile Pay : 35 267
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ÅRSMØDE 2018
Sæt allerede nu kryds i din kalender
ved lørdag 10. marts 2018.
Vi afholder årsmøde og vil meget
gerne have rigtig mange til at
deltage, så vi kan få en god debat om Ældre
Sagen i Tårnby.

Vandrehold, røde port ved Ugandavej

Dagene derpå...
Det kan synes lidt mørkt og koldt, når
den søde juletid er forbi. Vi er i januar
måned, og det er jo faktisk både koldt og
mørkt, men det med at den søde juletid er
ovre, er noget, der måske kan debatteres.
Selvfølgelig er det ikke jul i januar, men
den søde del, den del, som vi populært
kalder hjerternes tid, tiden hvor vi tilgiver
mere, hvor vi viser mere kærlighed og
overbærenhed overfor hinanden, behøver jo
ikke at være forbi.

huske på det. Det var for at bringe fred
og kærlighed til jorden og menneskene
igennem vort liv sammen. Dette unikke
budskab, der også er blevet selve grundlaget
for vort samfund her i Danmark: Budskabet
om, at alle mennesker er lige, at alle har
lige stor værdi, uanset hvem vi er og hvor
vi kommer fra, budskabet om, at vi skal
behandle alle retfærdigt, og budskabet om,
at de stærke skal beskytte og hjælpe de
mindre stærke.

Da det kristne budskab om det lille Jesus
barn kom til verden, var det ikke fordi,
det kun var en måned om året, vi skulle

Lad os ikke glemme det budskab, der ligger
til grund for vort samfund. Lad os i stedet
både i hjerte, sind og handling bringe julens

Aktiviteter - Januar
”Swingin’ Scandinavia” - Nordiske
vintersange og lyriske melodier

- ved sanger og pianist Louise Bisgaard Vase
Velkommen til en
dejlig eftermiddag,
hvor Louise Bisgaard
Vase vil spille og synge
swingende, lyriske
sange fra sit nordiske
koncertprogram,
“Swingin’
Scandinavia”. Du vil
høre historier om
den nordiske musiks
historie og kultur, og
få mulighed for at synge med på en lille
række stemningsfulde årstidssange fra
Skandinavien.
Korsvejstræf, onsdag 3. januar kl. 14.00

Musik-andagt – En tid til eftertanke
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- ved Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær
med til en
stemningsfuld
musikandagt
i kirken.
Med musik
og læsninger

reflekterer vi over skriftens ord ud fra et
moderne og personligt perspektiv. En rolig
stund i kirken med tid til eftertanke. Efter
andagten nyder vi fællesskabet over en kop
kaffe m.m.
Tirsdag 9. januar kl. 10.00

Menighedsrådsmøde

Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde.
Tirsdag 9. januar kl. 19.00

kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
10.00

Fatima Osborne
er imam i den
kvindelig moske
i København
og medstifter
af foreningen
Tro i Harmoni,
der arbejder
for at skabe
bro mellem
mennesker med
forskellig tro. Hun fortæller denne aften
om sit liv, der begyndte i Somalia, hvor hun
levede med sin mormor som nomade. Som
ni-årig tvang borgerkrigen hende og hendes
familie til at fortsætte vandringen nordpå.
Fatima er uddannet optiker og bor på
Nørrebro med sin mand og tre børn. Fatima

1. s. e. H. 3. k. Mark. 10,13-16		
2. s. e. H. 3. k. Johs. 4,5-26		
Sidste s. e. H. 3. k. Johs. 12,23-33		
Septuagesima Matt. 25,14-30		

Februar				

Søndag

4.

kl. 10.00

er en fantastisk historiefortæller og deler
sine spændende, men barske oplevelser og
opvækst med nærvær, positivitet og med
humoristisk sans.
Sogneaften, torsdag 18. januar kl. 19.30

Ulvetime:
Skal din familie være med?

ved Fatima Osborne

Januar				
7.
14.
21.
28.

Sognepræst Julie Aaboe

Fra nomade i Somalia
til nomade på Nørrebro

Gudstjenester
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

budskab om lighed og næstekærlighed
videre i tiden efter jul og lade hele 2018 stå
i kærlighedens tegn.

Seksagesima Mark. 4,26-32		

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

Aktiviteter - Februar
Julie Aaboe
Martin Herbst
Martin Herbst
Martin Herbst

Julie Aaboe

Musik-andagt – En tid til eftertanke
- ved Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Tirsdag 6. februar kl. 10.00

Kristusbilledet gennem tiden, ved
kunsthistoriker Tine Kragh

Minikonfirmandundervisning foråret 2018
Fra Kastrupgaardsskolen
For 3.E mandag kl. 14.00 - 15.30. Børnene
bliver hentet på skolen, når deres sidste
time er slut og fulgt over i kirken af
minikonfirmandlærer Lone Madsen. Første
gang er mandag 15. januar. Forløbet
slutter omkring påsketid.

Vi vil i dette foredrag opleve en masse
interessante billeder af forskellige
Kristustyper gennem tiden, fra de
tidlige fresco malerier i Rom til de
byzantinske mosaikbilleder af Kristus, den
barokke Caravaggios næsten
erotiske Kristus, for at ende med de mere
moderne Kristusafbildninger af blandt andet
Robert Jakobsen og Maja Lisa Engelhardt.
Det bliver et varieret foredrag med et væld
af skønne billeder gennem tiden.
Korsvejstræf, onsdag 7. februar kl. 14.00

Fra Korsvejens Skole
For 3.A og 3.B torsdag kl. 14.15 – 15.45.
Børnene bliver hentet på skolen første
gang de skal over i kirken lige efter
skoletid af minikonfirmandlærer Lone
Madsen.
Første gang er torsdag 18. januar. Forløbet
sluttet omkring påsketid.
Minikonfirmandundervisning er en slags
forskole til konfirmandforberedelsen i 8.
klasse. Idéen er at give børnene et dybere
kendskab til, hvad der sker i kirken.
Tilmelding senest 8. januar pr. mail til
lone@korsvejskirken.dk. (Lone træffes
også på telefon 6116 5509).

Klassisk Højskole, ved Martin Herbst
Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger

Det Gamle Testamentes
Apokryfe Bøger er en
samling jødiske skrifter
fra århundrederne
omkring Jesu fødsel.
Oprindeligt var skrifterne
skrevet på hebraisk og
nød udbredt anerkendelse
blandt jøderne. Men
denne skriftsamling blev
aldrig en del af den
hebraiske bibel.
I denne studiegruppe ser vi nærmere på denne spændende samling
af skrifter, hvis betydning for kirke og kristendom har været
enorm. Alle kan være med uanset forkundskaber. Vi bliver klogere
samtidig med, at vi har det sjovt i hinandens selskab.
Højskolen ledes af sognepræst Martin Herbst. Tilmelding er ingen
betingelse for deltagelse, men modtages for oversigtens skyld
gerne af kordegnen: tohh@km.dk, eller Martin Herbst: mthe@

Kontakt

km.dk. Deltagelse er gratis. Der udarbejdes et kompendium med
de tekster, der skal læses. Kompendiet kan fås ved henvendelse til
kirkekontoret.
Studiegruppen forløber over nedenstående
torsdage i kirkens lokaler:
Torsdag 8. februar kl. 19.30: Judiths Bog og Tilføjelser til Esters
Bog
Torsdag 1. marts kl. 19.30: Visdommens Bog
Torsdag 5. april kl. 19.30:
Foredrag ved cand.theol. Stefan M. Kristensen
Torsdag 3. maj kl. 19.30: Første Makkabæerbog
Torsdag 7. juni kl. 19.30: Anden Makkabæerbog
Torsdag 6. september kl. 19.30: Siraks Bog
Torsdag 18. oktober kl. 19.30: Manasses Bøn, Baruks Bog,
Jeremias’ Brev og Tilføjelser til Daniels Bog
Torsdag 1. november kl. 19.30: Tobits Bog

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

Sognemedhjælper (vikar):
Jette Berg Poulsen. Tlf. 6116 5509
jette@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.

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

Menighedsrådsformand:
Jessica Rygaard. Tlf. 3141 6030.

Kirketjener:
Johnny Løndorf. Tlf. 6116 3336.
johnny@korsvejskirken.dk
Træffes i kirken mandag-fredag 8-12.
Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest
fredag inden kl. 12.00.
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Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24.
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk tirsdag-fredag.
Mandag er fridag.

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

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Det bliver bedre end du vil

Jeg har en ven, som jeg i mange år holdt
nytårsaften med.
Hvert år hoppede han ned fra stolen og
proklamerede, at det var i år, han ville holde
op med at ryge.
Se, her drenge, jeg ryger min sidste smøg.
Det holdt i ca. … 2 timer.

Jeg ved ikke med vores stort opslåede
viljesbeslutninger. Jeg tror ikke på viljen. Jeg
ved godt, at vi siger, at man bare skal ville
det nok, så sker det. Det har vi lagt ud som
det helt store mantra, de vise ord. Man kan,
hvad man vil, man skal bare ville det nok. Så
står der en vinder og siger netop det, og vi
andre sidder og beundres over vedkommendes
stærke vilje. Se, det er rigtigt. Men hvad med
de andre flere hundrede som stillede op. De
sagde det jo også; ville de det ikke nok?
Måske sidder du også og tænker; nu skal det
være. I år.
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Min far har en elendig tennisserv. Jeg har
aldrig set en dårligere. Ærlig talt kunne han
lige så godt lave en underhåndsserv. Han
har dog ikke givet op. Hver gang han går på
banen, tror han, nu er den. Man kan se det
på hans koncentration lige inden han kaster
bolden op. Og hvad sker der? Des mere han
vil, des mere slatten bliver den serv. Man kan
nå at drikke halvdelen af sin drikkedunk,
inden bolden når over nettet. Lidt ligesom jul.
Des mere vi vil hygge os, des mindre hyggeligt
bliver det.
Det er den overanstrengede vilje som
psykologien taler om. Der er mange ting,
man ikke kan presse igennem, selvom man så
gerne vil.
Det er den vestlige filosofis store diskussion,
hvor fri er vores vilje? Og hvor sidder viljen?
Det er en evig lang diskussion, men
overordnet hænger vi stadig fast i den antikke
forestilling, at viljen er vores bevidste evne
til at handle i overensstemmelse med vores
foregående analyse. Som var viljen en indre
kraft, en evne til kontrol over egne evner.
Modsat dyrene der handler ud fra instinkter
og behov, handler vi ud fra fornuft. Det var
det Kant skrev; vores fornuftsbestemte vilje er
vores handlende fornuft.
Jeg er slet ikke ude på at ophæve viljen,
fornuften og valget. Erasmus havde ret; har
vi ikke et valg, er der ikke muligheder for
at sætte os ind på den ene ting frem for den
anden, så kan vi ikke gøres ansvarlige. Min
far kan jo faktisk godt få en bedre serv, han
kunne opsøge en træner, han kunne prøve en
ny teknik, han kunne gøre alt andet end bare

at gøre det samme. Har vi ikke et valg, er vi
ikke frie, og er vi ikke frie, kan vi ikke gøres
ansvarlige, og så har vi et andet samfund end
vi tror.
Spørgsmålet er bare, om vi har glemt
den anden side i diskussionen om den frie
vilje; at den slet ikke er så fri, som vi tror.
Den lutherske tanke, at vi vores vilje altid
er på forhånd bundet, trælbundet, enten
til Gud eller til djævlen, er den yderste
markering af en ufri vilje. Det er tætvævet
determinisme; alt hvad der sker, er ikke
noget, vi er herre over, vi har helt andre
herrer end os selv. Den frie vilje er en illusion,
en ønsketænkning. Samme determinisme
finder vi også i psykoanalysen; det er de
indre drifter og konflikter som bestemmer
vores handlinger og ikke vores fornuftige
vilje. En anden determinisme er naturlovene,
altså hele diskussionen om arv og miljø.
Her afgøres hvem vi er heller ikke på af vi
vil, men det som vi er blevet til uden at
ville det. Kierkegaard hægtede sig på her,
alt er givet, bestemt, men tilføjede så; vi har
stadig en frihed, et frit valg, ikke til at vælge,
hvem du skal være, men frihed som indsigt i
nødvendigheden. Vi har et valg; vi kan vælge
at være den, vi allerede er. Jævnfør Nietzsche;
man skal elske sin skæbne.

knækker. Den knækker, og så sidder vi en dag
og vil ingenting.
Vilje kommer af at ville. Vi mennesker vil
altid noget. Før du overvejer om du skal tage
på Ismejeriet, så vil du det. Du vil gerne have
en is, før du overhovedet kommer på, om du
skal have den. Viljen kommer ikke ind efter
nogle overvejelser. Den kommer ind før noget
andet. Det var det Schopenhauer påpegede.
Vi er ikke først og fremmest fornuftige og
viljen et resultat af hvor meget fornuft vi har,
nej - det vi er, er det, vi vil. Det er viljen som
kommer først. Det er den som fører os frem.
Ikke fornuften. I os ligger den irrationelle
vilde vilje. Viljen til livet. Det er viljen, som
gør, at vi vil noget. Bagefter kan de fornuftige
overvejelser begynde.
Så står du med valget; is eller ikke is, og
siger du til dig selv, nej, den går ikke, så
siger din mand måske; hvor er du viljestærk,
men det er ikke rigtigt, det er det modsatte,
du bekæmpede din vilje. Og sådan kan vi
kontrollere vores villen, vi kan disciplinere
os selv, vi kan rationalisere og hylde vores
fornuft, det er vel også det, vi omtrent kalder
kultur, og har man en teenagesøn, er det også
det, man kæmper for at lære ham, man prøver
at menneskeliggøre dyret, ren udstrækning vil
Descartes kalde min søn.

Personligt ser jeg gode ting i en art
mellemting mellem total fri vilje og
trælbundet vilje. Man kalder det vist
kompatibilisme. Det er sådan her; der er
masser ting du selv kan gøre anderledes. Hvis
din læge har sagt, at du bliver nødt til at træne
din ryg, og dine kone siger det samme, og det
gør din ryg også, så gør det. Vil du arbejde
mindre, er det kun dig selv som ligesom kan
gøre noget ved det. Vil du starte med at løbe,
så løb. Dit valg. Alle er startet et sted. Man
kan sagtens disciplinere sig selv. Ikke at du
kommer til at ville det, have lyst til at træne,
men du gør det, fordi der er noget andet
du også gerne vil; have det bedre. Hvis du
kender en som elsker at træne, så startede
vedkommende ganske sandsynligt samme
sted som dig; de gad ikke. Vores samfund
opløses, hvis vi ikke har et ansvar for det. Vi
har også et ansvar overfor os selv. Det er ikke
prædestineret, at min ven skal ryge. Det er
ikke Gud, som har købt cigaretterne.

Men bag ligger viljen stadig, den er vores
energi, den fører os frem, viljen til liv, har du
været nede og ligge, og har du rejst dig igen,
var det ikke din viljesbeslutning, der gjorde
det, men livet i dig som ville mere. Bilder du
dig ind, at det var din viljesbeslutning, så er
du allerede igen i gang med at overanstrenge
dig. Viljen til livet må vi ikke bryde, den må
vi ikke overkontrollere, tage patent på. Det
ved jeg godt, den kristne kirke har gjort alt
for meget af med et enormt over-jeg og en
perverteret krops undertrykkelse. Men viljen
til livet skal vi prøve at lade komme til os,
også når den viser sig vred, vild, og alt for
meget.

Men når det er sagt, vil jeg sige, at mens
der er mange af os, som godt kan tage mere
ansvar for vores liv, så er der flere som skal
lade være med at tro, at de kan og skal alt. Vi
overanstrenger det vi tror er vores vilje, og den

Om det bliver et godt år vi går i møde,
kan du selv gøre noget ved, men mest kan
du måske turde lade livet og viljen til det
strømme igennem dig uden at kæmpe for at
kontrollere det, at turde lade livet føre dig
afsted, at overgive dig til det, du vil, er at
have tillid til Gud. Gud har givet os livet.
Selvfølgelig er det noget godt i vente. Det vil
han os. Det ligger dybt i dig.

Godt nytår.
Karsten M. Hansen
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Møder og arrangementer
Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis
bestående af enker og enkemænd. Men andre,
der har tid og lyst til et nyt sociale fællesskab,
er også meget velkomne. Så er arbejdet ikke så
krævende og er børnene flyttet hjemmefra, så
er det måske noget for dig.
Vi mødes ca. 2 gange om måneden. Det er
ofte i forbindelse med gudstjenester, enten
aftengudstjenesten den 3. torsdag i måneden,
eller om søndagen efter en Højmesse. Der
er altid kaffe eller andet til sammenkomsten
bagefter. Nogle gange er der også et
programpunkt som f.eks. sang eller lign.
Vil du vide mere om gruppen, kan du
kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.
I januar mødes netværksgruppen:
Søndag 7. januar kl. 10.00 til gudstjeneste med
efterfølgende kaffe i konfirmandstuerne og
fællessang, fra Højskolesangbogen + lidt ekstra.
Torsdag 18. kl. 19.30 til aftengudstjeneste med
”Ønskekoncert”, hvor kirkegængerne selv
vælger de salmer, der bliver sunget.
Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100 Torsdag 18. januar kl. 10.30
ved Karsten M. Hansen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
fredag 19. januar kl. 10.50 i Aktivitetens
lokaler. Inden gudstjenesten synger vi sammen
med Aktiviteten.

Kirkekaffe

Efter højmessen søndag 7. januar er der kaffe i
konfirmandstuerne. Efter kaffen synger vi fra
Højskolesangbogen, og deltagerne vælger selv
sangene. Så find din yndlingssagn eller prøv at
lære nogle nye. Alle er velkomne, selv om de
ikke normalt kommer i netværksgruppen. Og
har man kun tid/ lyst til at deltage i kaffen er
det selvfølgelig også helt ok.

FOR BØRN

Babysang…
… er slut for i år. Nye hold starter til marts.
Babysang er et tilbud til forældre på barsel.
Gennem sang og dans og leg lærer vi nye
og gamle børnesange- og salmer. Babysang

foregår i Tårnby Kirke torsdage
kl. 11.00. Det er gratis at deltage i Babysang.
Tilmelding til Ida Nielsen på idni@km.dk eller
3251 4186
Børnegudstjenester
Næste børnegudstjeneste er søndag 11.
februar kl. 10.00 hvor det er fastelavn.
Efter gudstjenesten er der boller og kakao i
konfirmandstuerne, hvor vi også slår katten af
tønden.
FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,

Gemmas Allé 100.

Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen:
happ1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk
Onsdag 3. januar var der nytårsparade for FDF
Korsvejen i Tårnby Kirke kl. 17.50

Foredrag:

Vin og viden
Søren Ulrik Thomsen
vil læse op af sine
seneste bog, En hårnål
klemt inde bag panelet.
Bogen består af korte
tekster om tiden, der
både forsvinder bagud
og flygter fremover.
Tekster fulde af
sansninger, stemninger og iagttagelser.
Fra det essayistisk reflekterende til
erindringshistorier og prosadigte. Fra det
rå til det rørende. Om ikke at lade fortiden
stivne til klichéer og om at forholde sig
kritisk til nutiden og samtidig insistere på
sin principielle optimisme.
Efter oplæsningen vil der være mulighed for
kommentarer, spørgsmål og diskussion.
Onsdag 31. jan. kl. 19.00 i
konfirmandlokalerne
Med venlig hilsen, Kulturudvalget

Januar 2018
Søn
Søn
Tors
Søn
Lør
Søn

7.
14.
18.
21.
27.
28.

Højmesse 1.s.e.H.3.k.		
Højmesse 2.s.e.H.3.k.		
Aftengudstjeneste		
Højmesse s.e.H.3.k.		
Dåbsgudstjeneste		
Højmesse Septuagesima

10.00
10.00
19.30
10.00
11.30
10.00

Nielsen
M. Hansen
Nielsen
Risum
M. Hansen
M. Hansen

Sognepræst:
Karsten M. Hansen (kbf) Præstegården,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.:
2175 1030
e-mail: kmha@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18,
mandag fri.
Sognepræst:
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst:
Desireé Risum
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330.
Fri mandag.
Organist: Poul Anders LyngbergLarsen. Priorvej 6,3.th., 2000
Frederiksberg Tlf.: 2784 6045, e-mail:
pall349@hotmail.com
Kordegnekontor:
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej
330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129,
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid:
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag
også kl. 16-19
Kirkegårdskontor:
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708;
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13
Menighedsrådets formand
Hjørdis Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag
kl. 10.00-11.00
Kirketjener
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf:
2166 7030
Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
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Gudstjenester

ADRESSER •
TELEFONNUMRE

KB Sognepræst
Susanne Worm
Steensgaard
ssan@km.dk.
Tlf. 4045 2530
Sognepræst 		
Allan Ivan Kristensen
aik@km.dk.
Tlf. 2913 8323
		
Sognepræst 		
Elizabeth M. Laursen
eml@km.dk.
Tlf. 5144 8112
Kordegn
		
Sandra Burrett
smsb@km.dk.
Tlf. 3250 0972

Hellig Tre-kongers-gudstjeneste
Hellig Tre Kongers Aften er fra gammel tid den aften, hvor juletiden afsluttes med lys, hygge og leg.
Dagen efter bar man så juletræet ud, som man kan læse det i ”Peters Jul”.
Denne onsdagsaften efter Hellig Tre Kongers-søndag, afslutter vi juletiden i Kastrup Kirke med
Hellig Tre Kongers Gudstjeneste. Bagefter er der kaffe og æbleskiver i Kirkecentret.
Onsdag 10. januar kl. 19 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

Kirke- og kulturmedarb.
Grethe Hamborg
grbh@km.dk.
Tlf. 5144 8111
Organist 		
Niels H. Jessen
njessen@email.dk.
Tlf. 2589 3301
Kirketjener I		
Jens Andersen

”Det gode skænderi”
Claus Rønnow Larsen causerer over:
Kommunikation - samleven - opfattelse - selvforståelse – kønsforskelle
Torsdag 18. januar kl. 14 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II		
Annette Honoré
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110
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Kirkegården		
Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Tlf. 3250 7193

Kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Stor nytårskoncert med
Harmoniorkestret HOT og solister
Koncerten foregår i Kastrup Kirke søndag 21. januar Kl. 14.
Det bliver en koncert, hvor vi både
får at høre orkestrets egne solister og
sangsolister fra Tårnby Musikskole. Det
bliver et festligt program i flere stilarter.
Moon Over The Ruined Castle
Ave Maria
On The track
Trumpet’s Wild
Harlem nocturne

Fløjtesolo
Sopran duet
Marimba solo
Trompet trio
Sax Solo

Vi får ligeledes flotte orkesternumre i
øregangene, blandt andet et stort James
Bond Potpouri, filmmusik fra Titanic samt
musik fra filmen Chronicles Of Narnia.
Orkestret ledes af Carsten Larsen.

Nyt hold babysalmesang med start fredag 2. februar kl. 10

Babysalmesang – hvorfor?
Babyer kan da ikke synge salmer! Nej, men sang skaber glæde, og baby er ligeglad med, om du synes, du kan
synge eller ej, din stemme er den vigtigste lyd, baby hører.
Sang beroliger og giver nærvær, fællesskab og tryghed. Ud over gentagelse af sange og salmer, bruges der

Januar 2018

Søn. 7. kl. 10 Allan Ivan
Kristensen
Ons. 10. kl. 19 Hellig Trekongers-gudstjeneste
- Susanne Worm
Steensgaard
Søn. 14. kl. 10 Elizabeth
Laursen
Tors. 18. kl. 14 ”Det gode
skænderi” Causeri af
Claus Rønnow Larsen
Tors. 18. kl. 18 Torsdagsaften-klub: Hellig Tre
Konger
Søn. 21. januar kl. 10 Allan
Ivan Kristensen
Søn. 21. kl. 14 Stor
nytårskoncert med
Harmoniorkestret HOT og
solister
Tors. 25. kl. 17
Menighedsrådsmøde
Søn. 28. januar kl.
10 Susanne Worm
Steensgaard - og kirkens
øvrige præster

Februar 2018
fagter, sæbebobler, tørklæder og andet, der stimulerer babys hjerne og medvirker til hurtigere indlæring.
Nybagte mødre/forældre får en mulighed for at møde hinanden og efter babysalmesangen, der varer ca. tre
kvarter, hygger vi os over en kop kaffe eller te i konfirmandstuen. Der bliver i alt 10 gange i løbet af foråret.
Elizabeth Laursen leder deltagerne godt og trygt igennem forløbet hver gang. Mødested: Våbenhuset.

Fre. 2. kl. 10		
Babysalmesang start
Hver tirsdag kl. 11 til
13.30 (fra 9/1) Kastrup
Ældreklub
Andagt hver onsdag kl. 12
Højmesse hver søndag
kl. 10

TAK-klub

I januar skal vi høre om de hellige 3 konger. Eller
var de i virkeligheden bare nogle kloge mænd?
Hvor kom de fra og hvad ville de? Hed de mon, som
historien fortæller, Kasper, Melchior og Balthazar? Var de der i virkeligheden? Eller er det hele bare en skrøne,
en god fortælling?
Kom og få måske svaret torsdag den 18. januar kl. 18, hvor Elizabeth måske vil gøre os klogere.

Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden:
www. Kastrup-kirke.dk
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TAK-klub er ikke en aften, hvor vi sidder og beder
takkebønner, men en forkortelse af Torsdags
Aften Klub. Vi er en samling af voksne mennesker,
der mødes og taler om forskellige ting, både
eksistentielle temaer, men også om løst og fast.
Vi spiser aftensmad hjemmefra, men skiftes til at
have kage med, så hyggen er sikret.

Se mere på

Gratis jobrådgivning på
Ørestad Bibliotek
Har du brug for konkrete
råd eller tips til CV eller
jobansøgning... eller har
du spørgsmål til arbejdsmarkedslovgivning, er der
nu hjælp at hente
Coverletter tilbyder nu gratis jobrådgivning den første
onsdag i hver måned fra
16.30-18 på Ørestad Bibliotek.
Konsulentfirmaet,
der til dagligt beskæftiger
sig med udarbejdelse af
jobansøgninger og CV, har
mange års erfaring med
både rekruttering og arbejdsmarkedslovgivningen
og er således kompetente
til at varetage en bred pallette af de spørgsmål, man
som jobsøgende ofte står
tilbage med.
Så tag din ansøgning eller dit CV under armen og få
konkrete råd og tips til, hvordan du optimerer og målret-

ter til den type stilling, du
søger. Har du spørgsmål til
arbejdsmarkedslovgivningen, generel jobsøgning eller andet, er de også meget
velkomne. Coverletter kan
også assistere som second
opinion på eventuelle tvister. Vigtigst, så er Coverletter et andet og mere konkret
tilbud til jobsøgende, der
ønsker sparring på egne dokumenter.
På mødet er der afsat tid
til den enkelte, og man vil
blive anvist efter nummerfordeling.

Succes kræver udvidelse
Efter en kæmpe succes i
Ørestad, leder Coverletter
allerede nu efter flere lokationer at kunne afholde
gratis rådgivning i Københavnsområdet.

Drachmann Begravelser
Omsorg, Nærvær & Til for Jer

Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af
livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores
nærvær vil for jer, føles trygt.

Kontakt os på tlf: 32 86 00 20
Kongelundsvej 308,2770 Kastrup
www.drachmann.nu

Pensionsalderen hæves i Sverige
Den svenske socialdemokratiske regering
har fået støtte fra de borgerlige alliancepartier til en pensionsreform som hæver grænsen for at få folkepension fra 61 til 64 år. Det
skal ske i etaper og først være gennemført i
2026.
Derudover hæves grænsen for hvor længe

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Januar 2018
OK-klubberne

for en let frokost til 20 kr. Onsdag 24. kl. 12.30-14.
Historisk studiekreds - midten af 1800 tallet. 30 kr.
inkl. kaffe/brød. Torsdag 25. kl. 16-17.30
Doven Banko. 3 plader og kaffe m/brød 50 kr. Tilmelding 3252 0972. Søndag 28. kl. 13-16.
Frokost. Smørrebrød fra slagteren. Kr. 35. Tilmelding dagen før. Onsdag 31. kl. 12.30-13.30.
Derudover har Pilehaven faste aktiviteter som folkedans, seniordans, siddedans, zumba, fællessang,
kor, knipling, 3-d kort, petanque, billard, kortspil.
EDB, frimærker, litteratur, gymnastik, gåture m.m.

Pensionistforeningen

Høreforeningen

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Sæsonen begynder - mini-brunch og hygge så vi
rigtig får sagt ”Godt Nytår”. Torsdag 11. kl. 10.
OK-dag hvor vi har en overraskelse. Tag lidt penge
med! Torsdag 18. kl. 10.
Sjove oplevelser og hjerteskærende episoder fra
politilivet. Tidligere politiassistent Kristian Bech,
nu vært på TV2’s kriminalmagasin fortæller. Torsdag
25. kl. 10.
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag
starter kl. 11.30.
Banko fredag 5. januar
Film, foredrag, hygge onsdag 10. januar
Banko fredag 12. januar
Film, foredrag, hygge onsdag 17. januar
Banko fredag 19. januar
Spisning, kr.100,- , onsdag 24. januar
Banko fredag 26. januar
Film, foredrag, hygge onsdag 31. januar

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år,
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Nytårskur, champagne og kransekage fre. 5. kl. 14.
Tur ud af huset – se opslag i huset. Onsdag 17.
Elisabeth spiller og synger fredag 19. kl. 14.
Fællesfrokost med egen madpakke, fre. 26. kl. 13.
Der arbejdes på at få startet et nyt petanquehold til
foråret. Henvendelse til formanden.

Solgården

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.

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

Amager Landevej 37 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 55 60
Mail.: al@molck.dk - mb@molck.dk

36 TÅRNBY BLADET JANUAR 2018

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

arbejdstagere har ret til at blive på arbejdsmarkedet fra 67 til 69 år, skriver News Øresund.
Det svenske pensionssystem har ikke været revideret de seneste 20 år og siden da er
den gennemsnitlige levealder steget med
2,4 år, ifølge regeringen.

For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i
Tårnby. Nordmarksvej 90.
Kik ind, hvis du har lyst til at se og høre om huset.
Aktiviteterne er åbent fra kl. 10-16 på hverdage.
www.taarnby.dk/solgården
Seniorshop kikker forbi og afholder tøjudsalg.
Fredag 5. kl. 12.30.
Husets 26 års fødselsdag. Vi giver en lille en til
halsen. Kastrupløverne spiller musik. Fredag 12. kl.
13.30-15.50.
Kapelmester Allan Steen spiller og synger. Fredag
19. kl. 13.30-15.30.
Café med fællessang. Fredag 26. kl. 13.30-15.30.
Bankospil. Tirsdag 30. kl. 13.15-15.30.

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Farao - Magtens ansigt på Glyptoteket, bus 33 kl.
10.03. Entre 110 kr. Tilmelding. Lørdag 6. kl. 10-14
Hobby værksted. Dukker med ansigter i Fimo-ler.
Lørdag 6. kl. 9.30-14.30
Nytårsfrokost. 50 kr. Tilmelding og billet i Pilehaven senest 3. jan. Søndag 7. kl. 13-15
Shiatzu-massage. Tidsbestilling. Mandag 8. kl. 9-14
Frokost. 25 kr. Tilmelding dagen før. Onsdag 10. kl.
12.30-13.30
Historisk studiekreds - midten af 1800 tallet. 30 kr.
inkl. kaffe/brød. Torsdag 11. kl. 16-17.30
Frokost - Øllebrød med flødeskum og æggesnaps,
15 kr. Tilmelding. Onsdag 17. kl. 12.30-13.30
Historisk studiekreds - midten af 1800 tallet. 30 kr.
inkl. Kaffe/brød. Torsdag 18. kl. 16-17.30
Hobby værksted. Dukker med ansigter i Fimo-ler.
Lørdag 20. kl. 9.30-14.30
Musikeftermiddag. Kaffe og lagkage. Tilmelding og
billet 50 kr. i Pilehaven. Søndag 21. kl. 14-16
Seniorshop og frokost. Kig på nyt tøj og mulighed

Postkassen Amager Landevej 71
Vi fejrer det nye år - sammen med Hjernesagen og
måske med borgmester Allan Andersen. Tilmelding,
kr. 50,-. Mandag 15. januar kl. 14-17.
Årsmøde med spisning. Mandag 19. februar kl. 1821. OBS tidspunkt. Alle Interesserede er velkomne

Diabetes foreningen

Stavgang. Hver mandag kl.10.00 fra Løjtegårdsvej
100, åbent for alle. Raskgående ca. 4 km, langsomtgående ca. 2 km. Ca. 1 time. Ingen tilmelding, bare
mød op, med eller uden stave.
Vi går også i Dragør. Hver torsdag kl. 10. fra Dragør
Aktivitetshus, Wiedergården 2.
Raskgående ca. 4 km, langsomtgående ca. 2 km. ca. 1 time. Ingen tilmelding, bare mød op, med eller
uden stave.
Stavsæt kan lånes/ købes i lokalforeningen.
Info: Jane Piasecki 4041 0868 eller jane@piasecki.
dk
Generalforsamling starter med foredrag. 20. februar kl. 19, Wiedergården.

Parkinson Klub Amagerland

Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Hjælpemidler v/Lone Gædt, Teknologisk institut.
Torsdag 15. februar kl. 14.

Bedre Psykiatri

Pårørendecafeer for pårørende til en person med
psykisk sygdom. Daghøjskolen, Peder Lykkes vej 63,
2300 Kbh. S. Henvendelse Tommy Rasmussen 3251
5335/ 2757 5333. amager@bedrepsykiatri.dk
Hvordan kommunikerer jeg ofte med andre, og
hvordan kan jeg udvikle min kommunikation? Test
og foredrag af Susanne Wiik Kalvåg. 16. jan. kl. 19.

Gigtforeningen

Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250
9061
Juleferie til 16. januar 2018.

Hjernesagen Tårnby Dragør

Cafémøder mandag i lige uger kl. 14-16, Foreningscentret, Postkassen. Tilmelding to dage før til Lizzie
Gylstorff, 3251 1961, eller til formanden, Inge-Lise
Adelhardt, 2883 4785.
Sund motion på Hjertestien. Vi går 3. søndag i hver
måned. Mødested ved Vandtårnet, Englandsvej
kl. 11 4 kilometer - 2 ud og 2 hjem. Du kan gå i dit
eget tempo - der er altid nogle at følges med. Info:
Asbjørn Rasmussen, 2279 5818 eller Inge-Lise
Adelhardt, 2883 4785
Vi fejrer det nye år - sammen med Høreforeningen
og måske med borgmester Allan Andersen. Tilmelding, kr. 50,-. Mandag 15. januar kl. 14-17.
Musik og sang, man. 29. jan.

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 23.

KØR SELV-FERIE
Tårnby Bladet giver dig gode priser på udvalgte rejseoplevelser.
Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” ved bestilling
– så får du automatisk rabatprisen.
sk
Overra

r

levelse

med op

egavekort
nu
Gi’ et rejs
happydays.
! Se mere på
Gælder i 3 år

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.199,-

Feriedage i Schleswig-Holstein
2 nætter 849,4 nætter 1.499,-

4 dage på 3-stjernet hotel i Dersau ved Plöner See, Tyskland
Leibers Galerie-Hotel HHH
Lige mellem Kiel og Lübeck ligger det store bakkelandskab
Naturpark Holsteinisches Schweiz med mere end 200 små og
store søer. Ved den største af søerne, Plöner See, finder I den
lille by Dersau, hvor værtsparret Leiber står klar til at byde jer
velkommen til Leibers Galerie-Hotel, der ligger smukt blot 500
meter fra søens bred. Værtsparret Leiber sparer ikke på krudtet, når det gælder gæsterne, og deres store gæstfrihed mærkes overalt på det stemningsfulde hotel. Parret har en stor
passion for kunst, og derfor bevæger I jer under hele opholdet

rundt mellem stribevis af kunstværker, der sætter sit smukke
præg på atmosfæren. Mellem alle værkerne finder I desuden
et charmerende lille bibliotek, som ud over bøger gemmer på
en fin samling af forskellige brætspil. Fra hotellet er det oplagt
at tage på opdagelse i det smukke og alsidige landskab, som
blev til under istiden.
Valgfri ankomst frem til 28.4.2018.

3 nætter 1.399,-

Pris uden rejsekode 1.349,-

•
•
•
•

3 overnatninger
3 x morgenbuffet
3 x 3-retters middag
10-20 % rabat på greenfee
på tre forskellige golfbaner
• 10 % rabat i Designer
Outlet Neumünster
Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
1 børn 6-13 år ½ pris.

2 børn 0-11 år gratis.

Born
i
kr.

Den Gamle Grænsekro
Pris pr. person i dobbeltværelse

1.099,Pris uden rejsekode 1.249,-

•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuffet
1 x 2-retters kromenu
1 x eftermiddagskaffe
med småkager
• Fri Wi-Fi
Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-3 år gratis.
1 barn 4-14 år ½ pris.
Ekstra opredn. fra 15 år: Pris 749,-

Valgfri ankomst frem til 19.12.2018.

4 dage på 4-stjernet hotel i Tyskland
Victors Residenz Teistungenburg
HHHH
Glæd jer til en miniferie i den lille landsby Teistungen, som ligger ved Harzens
sydlige indgang 3 km fra den historiske
by Duderstadt, og som grænser op til
både Thüringen og Niedersachsen. I
Teistungen lå engang et cistercienserkloster, grundlagt helt tilbage i 1260.
I 1996 opførte man i stedet et elegant,
4-stjernet hotel med alle de luksusfaciliteter, som klostermunkene kun kunne
drømme om!
Valgfri ankomst frem til 22.6.2018.

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

Bestil nu på

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.749,Pris uden rejsekode 1.899,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag/buffet
inkl. salatbuffet
• 1 velkomstdrink
• Fri entre til Victor's
Vitalresort med vandland
og stort saunalandskab
• 1 times leje af squashbane
• 1 times leje af badmintonbane
• 10 % rabat på wellnessog skønhedsbehandlinger
• 50 % rabat på en
dags cykeludlån

Rejsekode:
TAARNBYBLADET

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne hverdag kl. 9-17 og weekend 10-14.

Teknisk arrangør:
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3 dage på 3-stjernet kro
ved Christiansfeld
Den Gamle Grænsekro HHH
Hygge og historie går hånd i hånd, når I
tjekker ind til en romantisk miniferie på
Den Gamle Grænsekro ved Christiansfeld. Her bor I midt i Sønderjyllands sjæl
– det var lige uden for disse vinduer,
Kong Chr. X steg på sin hvide hest og
red lige ind i sønderjydernes hjerter ved
Genforeningen i 1920 – og atmosfæren
emmer stadig af nostalgi og charme i
den gamle kros stuer og værelser, der
er holdt i klassisk stil.

Wellnessferie
i Harzen

Flere danskere skal i vandet
Et udvidet partnerskab mellem svømmelandsholdet og
Tryg Fonden skal lære danskere at elske vandgang

Danske topsvømmere skal
være undervisere for danskere, der langt fra deler svømmernes glæde for vand og
helst holder sig fra det våde
element.
Tryg Fonden og Dansk
Svømmeunion, vil de kommende tre år, arbejde på en

kampagne, der skal inspirere
og motivere danskerne til at
komme i vandet.
- Vi har samarbejdet med
Tryg Fonden igennem mange år om at gøre danskerne
trygge ved og i vand, siger
Pia Holmen, direktør i Dansk
Svømmeunion.
- At kunne svømme er en
væsentlig forudsætning for
at kunne færdes sikkert ved
vand og dermed en færdighed, som alle herhjemme kan,

bør og har ret til at lære – lige
så vel som vi alle skal lære at
begå os i trafikken.

Han skal være ”bademester”
Daniel Skaaning, landsholdssvømmer er en af dem, som
skal være personlig underviser for en, der aldrig har lært
at svømme, hvilket han glæder sig til.
- Jeg elsker at svømme, men
har også oplevet udfordringer
Fortsættes næste side

Gæve Gunver har fået landsholdssvømmeren
Sarah Bro som sin makker og svømmetræner.

Ældre Sagen i Tårnby vil på denne måde sige tusind tak til alle de
virksomheder og forretninger, der støttede vor julefest i december og gjorde
dagen til en stor oplevelse for vores medlemmer i kommunen.
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Tak for samarbejdet og godt nytår 2017/18.

i forbindelse med svømning
gennem årene.
- Og selv de bedste svømmere i verden oplever barrierer for at springe i vandet
– hvor mærkeligt det end kan

lyde.
- Ved at skabe større glæde
for vand og øge danskernes
vandkompetencer, er det målet at styrke sikkerheden og
trygheden, hvor mennesker

FAKTA: Undersøgelser har vist, at mere end hver tredje
voksne og cirka halvdelen af de 7-14-årige ikke kan
svømme 200 meter uden hjælpemidler.
Det er rigtig mange og kan være fatalt i et kystland som
Danmark.
Hvis du kan svømme, kan du ikke bare redde dig selv.
Du kan også redde andre, hvis der skulle opstå en kritisk
situation. Du kan således skabe tryghed for både dig og
din familie og venner.

og vand mødes, samt få en
livredningskultur til at gro, siger Gurli Martinussen, direktør i Tryg Fonden.
Palm-H

Liam er på toppen over at
landsholdssvømmeren Marcus
Krøyer skal lære ham at svømme

siger tak til ...
Kastrup Rens

”Kontakt til bisidder og vågetjenesten tirsdag fra 12.00
til 13.00”
Vor handymand og IT hjælp kan kontaktes via kontoret

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk
aeldresagen.taarnby@mail.dk
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Lokalafdelingens kontor:
Kastrupvej 324
• Tlf. 2170 0516 •
Kontortid:
Mandag til torsdag kl. 10 - 12

Store hjælper små

Da Kastrup Magleby
Badmintonklub KMB i november
i samarbejde med Tårnby
Kommunes fælleskommunale
idrætsudvalg arrangerede to dages
introduktion for 3. klasseelever i
badminton og bordtennis, havde
de inviteret ældre spillere til at
tage fri fra skole for at hjælpe
deres yngre kammerater
Foto: Kurt Pedersen

Tårnby Kommunes fælleskommunale
idrætsudvalg
arrangerer hvert år idrætsaktiviteter for kommunens elever på klassetrinnene 0. - 8.
klasse.
For 3. klasserne var det i år
et bordtennis- og badmintontræf, som blev afviklet over to

dage i Amagerhallen/Travbanehallen.
Stævnet blev afviklet i skoletiden, men for at give eleverne en så god oplevelse af
de to idrætsgrene som muligt,
havde stævneudvalget opfordret forældrene til større elever, der dyrker de to idrætsgrene i fritiden til at bede deres børn fri fra undervisning

for at kunne hjælpe de yngre
til rette.
Stævneudvalget
lokkede
de erfarne spillere og deres
forældre med, at de ”til gengæld får et par spændende
dage med mulighed for at
hjælpe nogle børn, der ikke
har prøvet spillene i særlig
høj grad, samtidig med at de
formidler deres viden om den

sport, de selv elsker.”
Hjælperne mødtes med
stævneudvalget om morgenen og gennemgik dagens
opgaver. Og som afslutning
rundedes dagene af med en
evaluering af arrangementets
forløb og en mulighed for at
give gode ideer til, hvad der
evt. kunne gøres anderledes.
Som billederne viser, fik en

KMB-spiller fik både guld og sølv
Det danske U-17 badmintonhold
blev europamestre i Prag
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Af Nina Borg, Ungdomsudvalget,
KMB.

Det danske badmintonhold med
blandt andet Christine Busch Andreasen fra Kastrup Magleby Badmintonklub på holdet, genvandt i november
sidste år U-17 europamesterskabet
for hold 7. gang i træk.
I kvart- og semifinale blev Christine Busch taget af holdet grundet
sygdom, men kom tilbage og spillede finalen mod Tyrkiet, som overraskende havde sendt England ud af
turneringen.
Christine Busch var med i den indledende mixdouble. Hun var med til
at bringe Danmark foran 1-0 efter en
lang og intens kamp. Resultatet gav
ro til herre- og damesinglerne, hvor

Danmark var favoritter, samlet vandt
holdet guld og blev europamestre
med cifrene 3-0 over Tyrkiet.

Sølvmedalje i damedouble
Christine Busch Andreassen deltog
senere samme dag i det individuelle
EM for U17 og fik et uventet første
runde nederlag i mixdouble.
Dagen efter spilledes damedouble,
hvor Christine Busch og hendes makker, Amalie Schulz Terp-Nielsen fra
Kolding, vandt over et par fra Schweiz,
derefter sejr over det bedste franske
par, og siden over et hollandsk par.
I kvartfinalen stod de overfor det
russiske par, som havde slået de andenseedede ukrainere ud, så de unge
spillere vidste, at det ville blive en
hård kamp. De vandt dog i tre sæt,
og semifinalen skulle spilles mod et
tysk par. Her spillede Christine Busch

og Amalie Schulz deres bedste kamp i
turneringen, og vandt i to sæt.
I finalen, der blev spillet dagen efter mod et stærkt tyrkisk par, som på
forhånd var seedet som nummer et,
kunne kræfterne ikke mere og de to
kvinder måtte ”nøjes” med en sølvmedalje.
De øvrige resultater: Danmark
vandt Europamesterskabet i damesingle, fik sølv i herresingle, mixdouble og damedouble.

Christine Busch Andreassen stod
både glad og stolt med pokalen
efter sejren.

del ældre skoleelever fri disse
dage og har nok nydt dagene
lige så meget som de yngre
elever.
bbark

Denne artikel har været bragt
på www.taarnbybladet.dk
som ekstra på ekstrasiderne i Tårnby
Bladets december.udgave

Stor anerkendelse til Tårnby Skøjte Klub
Tårnby Skøjte Klub havde værtskabet ved Sjællands mesterskaberne
SM og Sjællands Cup SC
Her blev der budt på masser af flot
skøjteløb af høj kvalitet, eftersom de
bedste var samlet i skøjtehallen på
Røllikevej. 142 deltagere var der og
Tårnby Skøjte Klub fik masser af ros
fra Dansk Skøjte Union og deltagerne
for deres velarrangerede konkurrencer.
Der var også lagt rigtig mange timer
og forberedelser i det store stævne
af alle de mange TSK-frivillige - ikke
mindst er det en stor oplevelse for
TSK´s små blomster- og medaljepiger.
TSK stillede med 16 dygtige skøjte-

løbere, som blev holdt på pinebænken
til det sidste. Det blev til to sjællandske mesterskaber til Natalee Rasmussen og Ellen G. Danielsen, samt fem
medaljer (fire guld- og en bronzemedalje) Og så kom 12 TSK’ere i Top
5, ligesom det blev til rigtig mange
personlige rekorder og forbedrede
placeringer. Derfor var der ekstra stor
begejstring i TSK.
Men for Tårnby Skøjte Klub handler
det ikke kun om skøjteløb. Det handler
i lige så høj grad om at hjælpe hinanden og finde nye venskaber også på
tværs af hold, alder og klubber.
Næste gang TSK´s dygtige skøjteløbere var i aktion for at hente medaljer
til klubben, var ved DM i december i

Hørsholm, ligesom alle TSK´s lokale
skøjte-”stjerner” deltog i det store juleshow, midt i december i den gamle
skøjtehal.
bbark

Holdet fra Tårnby Skøjte Klub med
træner Michael Tyllesen og Natasha
Lee Dann i midten.

To sjællandske
mestre, Natalee
Rasmussen
og Ellen G.
Danielsen.

Socialdemokraterne
Kastrup afd.
afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej
Buslinier 2A, 5C og 36 lige til døren

Vi spiller hver onsdag kl. 19

Trods næsten otte års aldersforskel
har Lærke Hejlsberg og Cecilie
P. Christensen fundet hinandens
venskab igennem skøjteløbet.
Cecilie er dagligt TSK´s
hjælpetræner og løber og hun har
hjulpet Lærke igennem en svær
mærkeprøve og trænet ekstra på
nye svære spring.
Det har givet Lærke en masser af
selvtillid, og en god og kærlig støtte.

Første spil i 2018 onsdag 3. januar
Alle er velkomne
18 gennemgående spil + startspil - puljespil
Gæstenummer
Snapse- og grisenumre. Lotterier
Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade
Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker

Denne artikel har været bragt
på www.taarnbybladet.dk
som ekstra på ekstrasiderne i Tårnby
Bladets december.udgave

Uændrede priser og gevinster

På gensyn
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Det var en stor oplevelse for
klubbens små skøjeløbere at
have opgaven som blomster- og
medaljepiger. De var stolte i deres
fine blå TSK skøjtedragter.

Piraterne på en fregat i latterorkan
Næste forestilling på Amagerteatret svinger træbenet
og går planken ud

i skikkelse af pianist med meget mere Allan Dahl Hansen.

Sidst teater Figaros gæstede
Amagerteatret med musikforestillingen HMS Pinafore det hele sejler, oplevede man
det forrygende, at publikum
spontant rejste sig og sang.
Det er der ingen garanti
for, når Figaros igen står til
søs med Gilbert og Sullivans
uforglemmelige operette, Piraterne fra Penzance bemandet med sentimentale sørøvere, bøvede betjente, dejlige
damer, tunghøre tanter, flotte
fyre og gamle generaler.
Hos Figaros - nu i samarbejde med Den Ny Opera
- varetages alle rollerne af
sopranen Lisbeth Kjærulff,
barytonen Hans Dueholm og
den nytilkomne skuespiller,
sanger og entertainer Rasmus
Krogsgaard. Orkestret er Figaros faste husorkester OneBigMan Symphony Orchestra

Historien er, som altid hos
Gilbert og Sullivan, absurd og
fjollet.
Den unge Frederik er sat i
lære hos en flok blodtørstige
pirater, som dog ikke er mere
blod-tørstige end, at de af
princip aldrig plyndrer forældreløse.
Frederik kan først blive en
fri mand, når han fylder 21 desværre er han født den 29.
februar og må derfor vente, til
han er 84. Men da han møder
en generalmajor og dennes
mange døtre, falder han pladask for den skønne Mabel.

Altid fjollet historie

Ramt af succes
Den Ny Opera og Figaros nye
forestilling, som havde premiere i oktober i Musikhuset
Esbjerg, og som derefter er
taget på landsturné, er ramt
af succes.

Piraterne fra Penzance spiller i Kulturhuset Kastrup Bio
mandag til onsdag 15. til 17. januar.
Billetsalg fra 8. januar.

Den har netop rundet 50
solgte forestillinger i teaterforeninger og kulturhuse over
hele landet.
- Hos Figaros og Den Ny
Opera får vi, med 50 solgte
forestillinger på Piraterne fra
Penzance, lyst til at råbe ”Hey,
ho og en halv flaske rom!”, si-

Hos Figaros spilles alle rollerne af barytonen Hans
Dueholm (tv.) sopranen Lisbeth Kjærulff, og den nytilkomne
skuespiller, sanger og entertainer Rasmus Krogsgaard.

ger operachef Hans Dueholm
fra Figaros og fortsætter:
- Vi er utrolig glade for, at
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December udgaven af Tårnby
Bladet var en gave- og gevinstbod
Der var 25 vindere i december udgavens tre konkurrencer

ophold fra Happydays og middag på Hotel Clarion i ”billedlotteriet” blev:

Flest deltagere var der naturligvis i ”billedlotteriet, hvor læserne skulle finde
annonce-udsnit rundt i avisen.
Vi fik at vide, at årets konkurrence var
svær og det kan være årsagen til, at vi
”kun” fik godt 100 svar som post, direkte
i vores brevkasse og på mail.
Den dyre porto samt usikkerheden om,
hvornår et brev eller postkort når frem,
kan meget vel bære en stor del af skylden, men vi arbejder på at få flere fysiske
afleveringsmuligheder i flere dele af vores udgivelsesområde.
Vinderne af gavekort, julekurv, ferie-

Elinor Føhre, Neptun Alle
Neel Simonsen, Thuja Alle
Michael Rasmussen, Jonshøj
Tobias F. Lund, Postparken
Ulla Jensen, Ravnsbøl Alle
Nela Jakobsen, Falhøj
Susanne Jørgensen, Rarsøvej
Peter Laustsen, Bolbrovej
Ole Christensen, Moselundsvej
Birgitte Vinther, Nordmarksvej
Tove Niemann, Bigumvej
Åse Jacobsen, John Tranums Alle
Karen Efsen Johansen, Castor Alle
Poul Dybro Jørgensen, Amager Landevej
Inge-Lise Kristiansen, Bryrupvej
Bente Weichardt, Natalvej
Inger Maibom, Balsamvej
Ulla Pedersen, Tobrukvej
Bitte Christensen, Ryslinge Alle
Alle Kastrup
Gerner Borg, Borneovej, 2300 Kbh. S
Jette Bülow, Bylaugsvænget 18, 2791
Dragør

Ernærings- og madlavningsekspert, specialist i sportsernæring Umahro Cadogan,
tidligere Adjunct Professor i Functional
Medicine ved University of Western States, Portland havde sat to eksemplarer af
sin bog Fra syg til rask på højkant.
Vinderne blev Lillian Bruun, Postparken og Birthe Ricci, Dollerupvej, begge
2770 Kastrup.

Julekonkurrencen med billedlotteriet
var igen denne jul populær, men svær,
sagde flere læsere. Det skal den også
være, mener redaktionen, men den må
dog ikke være uløselig, hvilket antallet
af indleverede løsninger heller ikke
tydede på.

Bogen Simones Juleklip med de gamle
traditioner var der også rift om.
Simone viser, hvordan man laver sprælleræve med glorier til juletræet, yndige
fuglebordkort til julebordet, kærlighedsbjørnen og meget andet. Skabelonerne
kan genbruges i mange år, og den hjemmelavede julepynt er et familieminde, I
kan finde frem hver december.
Vinderne af Juleklip blev Ilse R. Meilstrup, Vestermarie Alle og Jette Sato,
Thyges Vænge ligeledes begge fra 2770
Kastrup
tsp

Vindere af bøgerne

teaterforeningerne har taget
så godt imod Piraterne.
spanger

Finansiel
opbakning til
Amager Demons

Klubben for amerikansk
fodbold, Amager Demons
har af Nordea-fonden
fået tiltrængt økonomisk
støtte på 25.000 kroner,
øremærket til oprettelsen af et turneringsaktivt
U-19 hold, da de seneste
års manglende U-19 hold
har suget kraften ud af
klubben.
Det er svært at fastholde de yngre spillere,
hvilket vanskeliggør at få
egnede spillere til Seniorholdet. Amager Demons
ønsker at skabe en trup på
op mod 20 spillere i løbet
af foråret, på sigt er målet
endvidere at få en træner i
amerikansk fodbold ansat.
Desuden vil klubben
sammen med en sydsvensk ditto lave ekstra
spændende træning med
dygtige modstandere og
trænere
Info: www.amagerdemons.dk

Det ene pensionisthus besøgte
det andet, da spillemændene
fra Bordighus kom på besøg
med melodier, som også
var mindst 40 gamle, så de
passede til fødselsdagsbarnet.

Populært ishus med priser
som for 40 år siden
Pensionisthuset Pilehaven
fejrede 40 års jubilæum
med et indendørs ishus og
musik

Ejendommen på Kongelundsvej 298 blev opført i begyndelsen af 50’erne af Vestamagers byggemastodont Otto

Hansen, som selv boede i
huset. I 1977 købte kommunen ejendommen, og åbnede
stedet som aktivitetshus for
lokale pensionister.
En søndag i november sidste år fejrede Pensionisthuset
Pilehaven sit 40 års jubilæum
i nyistandsatte lokaler.

Der var fest med musik ved
Bordinghus Spillemændene,
og optræden af gospelsangeren Stewen Hart.
Et ishus var opført til lejligheden midt i stuen, hvor der
blev solgt jordbæris og københavnerstænger til priser
som for 40 år siden.

Foto af et foto af det omtalte
ishus, som var sin tids
attraktion på Kongelundsvej.
Vejen i sig selv er
bemærkelsesværdig med
sin meget lange og lige
strækning. Muligvis Danmarks
længste lige vejstrækning
måske i konkurrence med de
”betonflise” konstruktioner,
som tyskerne anlagde langs
den jyske vestkyst under
besættelsen.
Privatfoto fra Pilehaven.
Tårnby Bladet vil gerne låne
andre historiske foto til
indscanning.

Tre i samvirke om tur til lufthavnen
Efter at have set den tidligere terminal, fortsætter
busturen rundt i lufthavnen,
blandt andet med et besøg
hos sne-beredskabet, en af
brandstationerne, og andre

spændende steder.
Yderligere
oplysninger
kommer i næste nummer af
Tårnby Bladet.

Et fristed for mange.
- Folk føler sig hjemme her,
hvor varme og humor sammen med flere traditionelle
aktiviteter er med til at gøre
livet mere spændende, fortæller Bodil Zachariassen,
leder af Pensionisthuset Pilehaven.
En af pensionisterne Tove
Jensen også kaldet Perle
Tove, som blandt andet er
glad for at spille kort, hun er
kommet på stedet siden begyndelsen.
Hanne Bager og Kurt Wriedt
fra Seniorrådet var på besøg,
de kom med en pengegave til
indkøb af nye planter, nu hvor
huset er blevet fint efter en
større istandsættelse.
Palm-H

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben afslutter sin
51. sæson med et meget
varieret program af danske og
udenlandske film.
NYT I ÅR: Forsalg af medlemskort til sæson 201819 sker på de to sidste filmdage hhv. 12. og 19. marts.
Der sælges kun medlemskort for hele filmsæsonen
efterår/forår.
Derefter kan medlemskort købes i Kulturhuset
KastrupBIO på film-mandage kl. 9.30- 10.30,
så længe der er ledige pladser.
Pris for hele sæsonen 2017-2018 kr.
200,00

FILMPROGR AM I FORÅR 2018
08. jan. Du forsvinder
15. jan. Underverdenen
22. jan. Eye in the sky
29. jan. En mand der hed Ove
05. feb. Kærligheden kender 		
			
ingen grænser
VINTERFERIE
19. feb. Florence:
			
En sær historie om særlig kærlighed
26. feb. Hidden figures – Skjulte tal
05. mar. Kongens valg
12. mar. Hermelinen
19. mar. Klanen
Ændringer kan forekomme
Medlemsbladet Seniorernes Blad udleveres, så længe
oplag haves.
Alle arrangementer og billetsalg foregår i Kastrup Bio
hver mandag fra kl. 10.30. Forhallen åbner kl. 9.30,
så det er muligt at nå hen og få en snak med gamle
kendinge og stifte nye bekendtskaber samt at få en
kop kaffe.
Særlig kørselsordning for gangbesværede sker ved
henvendelse til Carl-Aage Hansen tlf. 28 45 36 82.
Deltagerne skal selv afholde 20% af udgifterne.

© CPH.Arkivfoto.

DT
VEL MØ

Carl-Aage Hansen, kasserer
Vibeke Rasmussen, formand
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I samarbejde med Mænds
Mødesteder og Herreklubben Åndehullet inviterer
Ældre Sagen til besøg og
rundvisning i CPH/Københavns Lufthavn
Turen vil foregå i bus rundt
på terrænet med besøg i den
gamle lufthavnsterminal: Vilhelm Lauritzen Terminalen,
lufthavnens museum, en af
brandstationerne og meget
mere.
Det bliver en oplevelse ud
over det sædvanlige blandt
andet at se Københavns lufthavns første terminal, der
blev opført i 1939. Terminalen var i brug indtil 1960, og
anvendes i dag udelukkende
af den kongelige familie, og
af store berømtheder.

Inspirationen til ishuset
kom fra Aksel Skriver, som har
boet hele livet på Vestamager.
Han mindedes, at der hvor Pilehaven ligger i dag, lå netop
et lille ishus i 40’erne og at
Kongelundsvej var en mudret
grusvej med grøfter.
- Vi lokale drenge morede
os med at ligge på lur og råbe
af københavnere, der kom
cyklende forbi: ”Københavner, du savner, din Moders
papa. Du ligger hver aften og
sutter den af”, fortalte han.
- Når der efterfølgende
vankede tæsk, havde vi dren-

ge sørget for assistance fra
større drenge, der lå skjult i
vejgrøften.

sine politiske modstandere, der
vil presse ham til at acceptere det
uundgåelige – en forhandlingsfred
med Tyskland.
© Nordisk Film

Filmoversigt

PRE MIE RE

Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk

Billetpris 75,- kr.
Børnebillet (til og med 12 år)
60,- kr.
10-turs rabatkort 550,- kr.
(hvert klip betaler for en billet
op til 65,- kr. Kan ikke benyttes
til børnebilletter).
Tillæg ved 3D film kr. 20,-.
Der kan forekomme tillæg
ved hel-aftensfilm, for- og
danmarkspremierer.

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

DOBBELTSPIL

24-årige danske Michael får sit
ønskejob i FN’s Humanitære
hjælpeprogram Oil for Food.
Michael har taget jobbet i FN for
at kæmpe for en bedre verden,
men det bliver et chok for ham, at
der svindles med milliarder, og at
korruptionen rækker helt ind i de
inderste cirkler.

BABY BIO

KL. 11.00

9/1: THE GREATEST SHOWMAN
23/1: WONDER

FOR PRE MIE RE
DAN MAR KS-

© Scanbox

© UIP

PRE MIE RE

DARKEST HOUR

WIND RIVER

Vildtjæger Cory Lambert finder
en ung kvinde død i sneen
i vildmarken i Wyoming. Alt
peger på, at hun er blevet
brutalt voldtaget og er flygtet
barfodet hele natten gennem
det øde snelandskab. Til at lede
efterforskningen sender FBI en
ung nyuddannet agent, Jane
Banner, fra Las Vegas kontoret.
Sammen begynder det umage par
at følge sporene, som viser sig at
trække tråde til Corys egne rødder
i det gamle indianerreservat.

FERDINAND, dansk tale – 2D

6 – 7/1:
kl. 13.00 + 15.15
13 – 14/1: kl. 13.00 + 15.15
20 – 21/1: kl. 13.15 + 14.45 fr. u. 7

JEG ER WILLIAM
6 – 7/1:
kl. 12.30
13 – 14/1: kl. 12.30
20 – 21/1: kl. 15.30

fr. u. 7

WONDER
5/1:
6 – 7/1:
8 – 10/1:
11 – 17/1:
18 – 21/1:
23 – 24/1:

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

20.00
14.30 + 20.00
20.00
17.30
17.00
17.00
fr. u. 7

WIND RIVER

THE GREATEST SHOWMAN
JUMANJI

11 – 14/1: kl. 17.00

5 – 10/1:

kl. 17.30
kl. 17.00

fr. u. 7
t. o. 11

PRE MIE RE

DOWNSIZING

Det er lykkedes Professor Jørgen
Asbjørnsen at formindske et
menneske. Med et snuptag
kan man løse mange af
verdens problemer som f.eks.
overbefolkning. Når det så
samtidig viser sig, at værdien af
ens opsparing mangedobles i en
minatureverden og giver mulighed
for et liv i luksus og overflod.
Med udsigten til et bedre liv
beslutter Paul Safranek, kollega til
Asbjørnsen, og hans kone Audrey
sig for at opgive deres stressede
liv i Omaha, blive formindsket,
og flytter til et nyt samfund i
ministørrelse.

I maj 1940 er katastrofen
forestående for England og
Frankrig. De tyske tropper har
gennembrudt deres linjer og
indespærret de britiske styrker
i Dunkirk, og næsten knust den
franske modstand.
Winston Churchill bliver tilbudt at
tage roret som premierminister.
Kongen er ikke begejstret for
ham, hans egne partifæller er
ikke begejstrede for ham, men
han påtager sig ansvaret. Mens
Hitler truer med fuldstændig
at tilintetgøre den britiske hær,
kæmper Winston Churchill med

5 – 14/1:

5 – 10/1:

DAN MAR KS-

kl. 19.30

MØLLEHAVE

t. o. 15

© Angel Films

MØLLEHAVE

Filmen med undertitlen
’Hellere forrykt end forgæves’
er en overmåde livsklog og
livsbekræftende film, hvor
hovedpersonen (med fornavnet
Johannes) italesætter små og store
spørgsmål i livet.

© UIP

WONDER

KL. 10.30

9/1: WONDER
23/1: THREE BILLBOARDS

© Camera film

© Nordisk Film

TIRSDAGSBIO

Auggie Pullman er født med et
deformt ansigt, der har medført
27 operationer og forhindret ham
i at gå i almindelig folkeskole.
Hverdagen i skolen er dog hård,
når man er anderledes. Men det
bliver også en mulighed for alle at
udvikle sig og lære at acceptere,
at det er umuligt at være ordinær,
når man er født som noget helt
særligt.
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BILLETPRISER
OG RABATKORT

© SF Studio

THREE BILLBOARDS

Kastrupvej 270

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

DAN MAR KS-

Efter flere måneder uden en
eneste anholdelse i hendes datters
mordsag, tager Mildred Hayes
sagen i egen hånd ved at male tre
store skilte med en kontroversiel
besked rettet mod byens ærede
politimester, William Willoughby.
Kampen mellem Mildred og
Ebbings politi bliver intensiveret,
da næstkommanderende betjent
Dixon, en umoden mors dreng
med en forkærlighed for vold, viser
sig at være involveret,

Kulturhuset
Kastrup BIO

ÅBNINGSTIDER

DET STORE
NØDDEKUP 2

Byens borgmester planlægger at
ødelægge egernet Vilfred, musen
Makker og resten af deres venners
elskede park for i stedet at bygge
en forlystelsespark.
I håbet om at stoppe den korrupte
borgmester og redde deres hjem,
bliver Vilfred og resten af slænget
nødt til at slå sig sammen med
Hr. Feng, en tilsyneladende sød
og uskyldig mus, der viser sig at
være benhård og en sand mester
til kung fu.

Komm
er 6. fe
b
Vind b
illetter ruar kl. 19.3
. Se næ
0
ste sid
e

Danmarkspremiere:

DET STORE NØDDEKUP 2,

11
13
15
18

DARKEST HOUR

THREE BILLBOARDS
–
–
–
–

12/1:
14/1:
17/1:
24/1:

kl.
kl.
kl.
kl.

20.00
14.30 + 20.00
20.00
17.30
t. o. 11

Danmarkspremiere:

DOBBELT SPIL

18 – 24/1: kl. 20.00
25/1:
kl. 17.00
Danmarkspremiere:

DOWNSIZING

18 – 24/1: kl. 19.30
25/1:
kl. 17.30

t. o. 15

dansk tale
20 – 21/1: kl. 12.45

Forpremiere:
22/1:
kl. 17.00
Danmarkspremiere:
25/1:
kl. 19.30
Danmarkspremiere:

MAZE RUNNER:
DØDSKUREN
25/1:

kl. 20.15

t. o. 11

AMAGERTEATRET
... spiller fire + en forestilling i Kulturhuset KastrupBiO
hver sæson

Amagerteatrets kommende forestillinger

Piraterne fra
Penzance
VIND BILLLETER TIL BALLET PÅ LÆRREDET
Tirsdag 6. februar kl. 19.30 har Kulturhuset Kastrup
BIO ”Ballet på Lærredet”.
Balletten er CINDERELLA

– svinger træbenet og går planken ud 15., 16. og 17. januar
kl. 19.30 - her opført af Den Ny Opera og Figaros

Du kan vinde 2 billetter, hvis du ved, hvad det danske
navn er på Cinderella.
Send dit svar på Tårnby Bladets mail redaktionen@taarnbybladet.
dk og skriv navnet på Cinderella i emnefeltet samt navn, adresse,
telefonnummer.
Gevinsten kan ikke ombyttes til andre forestillinger eller udbetales.

Konkurrence:

Gør et billetkup til
Det store nøddekup 2
Tårnby Bladet, Angelfilm og Hammer PR udlodder to x to billetter til
Det store Nøddekup
Egernet Vilfred, musen Makker og resten af deres venner er tilbage i fortsættelsen til ’Det store nøddekup’, og
denne gang står de over for en endnu
større udfordring.
Byens borgmester planlægger nemlig at ødelægge deres elskede park for
i stedet at bygge en forlystelsespark.
I håbet om at stoppe den korrupte
borgmester og redde deres hjem, bliver Vilfred og resten af slænget nødt
til at slå sig sammen med Hr. Feng, en
tilsyneladende sød og uskyldig mus,
der viser sig at være benhård og en
sand mester til kung fu.
For at vinde billetterne skal man kunne svare på, hvilken slags sport kung
fu er. Det skriver man i en mail til redaktionen@taarnbybladet.dk og i emnefeltet skriver man kung fu.

Orkestret er Figaros faste husorkester OneBigMan Symphony Orchestra i skikkelse af pianist m.m. Allan Dahl Hansen.
Historien er, som altid hos Gilbert & Sullivan, absurd og fjollet:
Den unge Frederik er sat i lære hos en flok blodtørstige pirater,
som dog ikke er mere blodtørstige end, at de af princip aldrig
plyndrer forældreløse. Frederik kan først blive en fri mand, når
han fylder 21 - desværre er han født den 29. februar og må derfor
vente til han er 84.
Men da han møder en generalmajor og dennes mange døtre, falder
han pladask for den skønne Mabel.
Der er billetter i løssalg til alle
Figaros har tidligere gæstet
forestillinger og 8 dages forsalg i
Amagerteatret med forestillKulturhuset KastrupBiOs billetsalg.
ingen HMS Pinafore - det hele
sejler, hvor det fik hele salen Priser i løssalg pr. forestilling:
Række 1 til 11:
230,- kr.
til at sejle med.
Række 12 til 15:

Vi skal have navn, adresse,
telefonnummer og e-mail og så skal
løsningerne være hos os mandag 15.
januar klokken 12.
Billetterne kan kun benyttes til
filmen Det store Nøddekup

200,- kr.

Sæsonens sidste forestilling er:
Inden jeg fylder 67 fra Landsteatret
19., 20. og 21. februar kl. 19.30
Inden jeg fylder 67… kan være en god håndbog i krisetænkning ved kvinders og mænds
opdagelse af, at livet sgu snart rinder ud…
Kirsten Lehfeldt, et fyrværkeri af kvindelig
komik, tager os på en svimlende rundtur i de
kvinders univers, der står ved indgangen til deres
tredje alder.
Med festlig saft og kraft fortæller hun os om sine erfaringer, både som ue rfaren annonceskribent under ”Personlige” og om
uopfyldte ønsker om nærhed, ømhed og fællesskab – efter man er blevet
usynlig og gråhåret!

© Erling Mølgaard

Gæt en sportsgren

Hos Figaros varetages alle rollerne af sopranen Lisbeth Kjærulff,
barytonen Hans Dueholm og den nytilkomne skuespiller, sanger og
entertainer Rasmus Krogsgaard.

Læs mere om Amagerteatret på www.amagerteatret.dk eller ring 30 23 39
85 / 32 50 08 11.

Peter
Pan
Onsdag 7. februar kl. 18.00

Alt u

dsol

gt
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Familie-forestillingen

Konkurrence:

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Mikkel Schrøder med Band
opfører Klassebilledet

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed
TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel

Vind billetter til Mikkel
Schrøders første one-man
show Klassebilledet på
Bremen Teater

Udlejning af værktøj og maskiner

Mikkel Schrøder er Danmarks
nye fremadstormende entertainer, der ekvilibristisk og
næsten grænseløst mestrer
både komik, sang og musik.
Han har blandt andet lavet
comedy-showet Den Nøgne
Sandhed, prisbelønnet ungdoms TV på DR1 og vundet
sikre sejre for hans stærke
parodier på TV. Nu er han klar
med sit første one-man show
”Klassebilledet” med premiere på Bremen Teater tirsdag
30. januar.
Og det hele begynder med
en invitation til en klassereunion fest årgang 91, og en
rejse tilbage til den tid, hvor
bajere var noget, man drak fra
en pose i en hæk, fest var noget, der sluttede med opkast
klokken 21, og forelskelse
ramte lige så ofte, som der var
nye afsnit af The Cosby show
på TV.
Og vi har alle været der, og
husker det som var det i går:
Vennerne, glæderne, bekymringerne og en helt ny verden
der blev opdaget. Men hvor

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

Hans Diderichsen

3250 4218

De kraftige
prisstigninger
på energi har
gjort det yderst
attraktivt
at skifte til
lavenergivinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Foto: Kurt Petersen
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Fax: 3252 0344

blev vennerne af? Hvad havde livet til dem?

Og hvad blev der af dem
Klassebilledet er én stor
stærkt underholdende karikaturtegning af alle disse
skæbner.
Mikkel taler om dem, synger om dem og tegner nogen
helt fantastiske, humoristiske
og kærlige portrætter af eksempelvis Mogens, der egentlig ville ind i Jægerkorpset
men endte i Hjemmeværnet,
Lennart, der skriver kontaktannoncer fra fængselscellen,
Helse-Else, der har held i urter, men uheld i kærlighed, og
Allan, der må strikke for ikke
at slå ihjel!
Mikkel Schrøder er en fremragende entertainer, en eminent komiker og parodist, og
med hans nærvær, humor og
fantastiske stemme, er der
med ”Klassebilledet” lagt op
til et stærkt underholdende
og musikalsk show.
Instruktionen er pudsig
nok lagt i hænderne på Peter
Schrøder og tekst og musik
er af Mikkel Schrøder selv og
Vase & Fuglsang.
tsp

Hvad blev der af dem
alle sammen - gik det
som skolen forudsagde
eller blev tilværelsen helt
anderledes. Det giver Mikket
Schrøder sin morsomme
udlægning af i onemanshowet Klassebilledet på
Teater Bremen. Foto: Lars E.
Andreasen.

Sådan vinder du
Der er to billetter på højkant
til premiereaftenen, hvis du
kan fortælle, hvem Mikkel
Schrøders mor og far er – bare
fornavnene.
Mail løsningen til redaktionen@taarnbybladet.dk. Skriv
klassebilledet i emnefeltet og
så skal vi have navn, adresse,
telefon og mailadresse på dig
og svaret skal ligge er mandag
15. januar kl. 12.
Billetterne hentes mod legitimation i døren på premiereaftenen på Teater Bremen.
Billetterne kan kun anvendes
denne aften (tirsdag 30. januar 2018) og kan ikke ombyttes
til kontanter.

Tårnby Bladet ønsker det bedste nye år
for alle læsere og til leverandører
til bladet sider

Robin Hood Spejdere på Refleksløb
På årets refleksdag 26.
oktober afviklede Robin
Hood Gruppe- også kaldet
Ørestadsspejderne sit årlige
refleksløb i omegnen af
deres hytte på Englandsvej
31 deltagere tilbagelagde
omkring 1,5 kilometer iført
Refleksveste og reflekser, og
hurtigste deltager var Rune
”Ikki” Hansen fra Kastrup, der
brugte ni minutter, hvorefter
han tog turen én gang til, dog
i adstadigt tempo.
Andre nød turen, og fik demonstreret hvor vigtigt, det
er, at være synlig i trafikken,
f.eks. iført refleksvest/reflekser.

Et landsdækkende initiativ
Landet over lyste løbeklubber
Danmark op, da de i samarbejde med Børneulykkesfonden
og Codan afviklede Refleksløb på Årets Refleksdag i oktober. Og Ørestadsspejderne
havde valgt at støtte initiativet for at sætte fokus på synlighed i trafikken.

Løbet var en del af kampagnen Årets Refleksdag, som
er en årlig tradition, der har
til hensigt at sætte fokus på,
hvordan reflekser i den mørke
tid skaber synlighed, så der i
sidste ende undgås ulykker.
En undersøgelse, som Epinion har foretaget for Børneulykkesfonden og Codan,
viser, at hver tredje dansker
har oplevet en farlig situation i trafikken som følge af,
at de som motionist ikke var
synlig i mørket. Netop derfor
afviklede spejderne sit eget
Refleksløb.

Løber i en god sags tjeneste
Refleksløbet er et anderledes
motionsløb, hvor sikkerhed
og synlighed er omdrejningspunkterne. Endvidere er det
ikke blot et løbekoncept for
motionens skyld, men også et
velgørenhedsløb.
Hensigten med Refleksløbet er ydermere, at det kan
hjælpe Børneulykkesfonden
og deres samarbejdspartnere
med at skabe opmærksomhed på refleksbrug, når man

færdes i trafikken, og dermed
i sidste ende indgå i fondens
forebyggende arbejde med at
undgå børneulykker.

Tage Bruun
50 90 85 07

Om Børneulykkesfonden
Ulykker udgør et af de største
sundhedsmæssige
problemer for børn. Ulykker er ikke
blot den hyppigste dødsårsag
blandt børn i alderen 1-19 år,
men også årsag til mange skadestuebesøg, konsultationer
hos egen læge og sygehusindlæggelser. Hvert år kommer ca. 150.000 børn under
15 år ud for en ulykke og må
en tur på skadestuen.
Børneulykkesfonden arbejder for at skabe sikre rammer for danske børn i hjemmet, i trafikken og til sport/
fritidsaktiviteter uden at gå
på kompromis med børnenes
leg, kreativitet og fysiske udfoldelse.
bbark
MERE INFO
www.børneulykkesfonden.dk

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup
Tlf.: 50 90 85 07

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •
• Naturgas • Fjernvarme •
• Blikkenslagerarbejde •
• Toilet • Bad • Vand •

Spejderne fra Robin
Hood-gruppe havde
arrangeret deres
eget refleks-løb for
at sætte fokus på, at
synlighed i trafikken
efter mørkets
frembrud er med til at
sikre mod ulykker.
Foto: Michael
Vestergaard Nobs.

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

Næste udgave af Tårnby Bladet er februar 2018, som omdeles fredag 26. januar.
Deadline for tekst er mandag 22. januar.

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup

Henvendelse til redaktionen tlf. 32 509 290 hverdage kl. 9 - 12
eller på mail: redaktionen@taarnbybladet.dk

firma@osbaeckvvs.dk

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

Tømmerupvej 94
2770 Kastrup
Tlf.: 3253 5535
knud.verdich@mail.dk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres
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Få et nyt stærkt decratag
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