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Mange brikker at
flytte rundt med
150 elever fra Korsvejens
Skole har haft kunstnerbesøg
Af Terkel Spangsbo

På Korsvejens Skole har de i høj
grad taget skakken til sig. De
fleste elever fra 1. til 9. klasse
kender spillet, reglerne og det
store antal varianter, som mange slet ikke kender til.
Hvem kender eksempelvis
bondeskak? Det gør eleverne
på Korsvejen!
Nu er det også synligt for
forbipasserende på Tårnbyvej,
at her er der en skole med en
særlig interesse.
Sammen med LÆREREN og
KUNSTNEREN har tre årgange
skabt 150 skakbrikker, men
ikke blot som kopier, men hver
brik med sit udtryk. Der er en
gravsten, med en spinkel dronningekrone - motivet kunne
hedde skakmat og sådan er der
flere lag i opfattelsen af de enkelte brikker.
Se hele kunstværket på
side 14

Endelig har Nanna sit eget værelse
Tårnby Bladet skriver
normalt ikke ledere og vi
bestræber os på at være
objektive, men i spørgsmålet om en del af den kommunale indsats i sagen om
Nanna Puggaard gør vi en
undtagelse

Kommentar af redaktør
Terkel Spangsbo

Det er nok for stort at tænke,
at det var sagen om den dår-

lige kontakt mellem Tårnby
Kommune og familien Puggaard på Jacob Appels allé,
som har ført til at mindst 94
af Danmarks 98 kommuner
nu har en vejleder, som påtager sig at guide personer
igennem virvaret af afdelinger, kontorer, medarbejdere
og systemer og for kort tid
siden fik Tårnby sin koordinator, men hvis der er flere sa-

ger ude i det ganske land, der
bare tilnærmelsesvis minder
om forløbet efter familiens
dengang 13-årige Nanna
pludseligt og helt uden varsel blev voldsomt og livslangt
handicappet, er en ændring af
forholdene mellem borgere
og det offentlige tiltrængt.
Tårnby Bladet har i flere
artikler påvist, at en afdeling
i Tårnbys forvaltning har ig-

noreret familien Puggaards
ønsker omkring deres hovedkulds ændrede situation. Og
samtidig har kommunen også
nægtet at tale med Tårnby
Bladet om såvel selve sagsforløbet set fra det offentliges side og har også veget
tilbage for at forklare sig om
den generelle indsats og det
beredskab man har/ikke har,
når en familie eller en person
uforskyldt kastes ud i et totalt
kaos. Vi har også spurgt om
hjælp til at forstå kommunens
samlede økonomi omkring
indsatsen med livslang pleje
af så voldsomme tilfælde som
Nannas.

Det der skete

Nanna Puggaard har fået en kat som
helt tydeligt får hende til at reagere og katten nyder det også.

Idrætspigen Nanna Puggaard faldt uden varsel om i en
gymnastiktime i skolen, fordi
en udposning i en stor pulsåre
sendte en ophobet prop af
koaguleret blod ud i blodbanen og dermed lukkede ned
for blod/ilt til hendes hjerne.
Det store akutte beredskab
med genoplivnings lægehold og den efterfølgende
neurologiske behandling på
Rigshospitalet, Hammel Neurocenter og Hvidovre Hospital Traumatisk hjerneskade
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fungerede upåklageligt, men
så begyndte de hjemlige problemer med at skabe det liv,
som systemet havde reddet
Nanna tilbage til.
Her savnede Morten og
Hanne Puggaard en enstrenget kontakt til kommunen, en
menneske-ambassadør, som
kunne have skabt en menneskelig og tæt forbindelse i
stedet for den årelange kamp,
familien først nu er ved at få
afsluttet – men også kun ved,
for de har stadig to uafgjorte
sager i Ankestyrelsen, men er
dog på vej med en hæderlig
tilværelse under de særlige
vilkår, som livet med et hjerneskadet barn byder en familie.
- Selv nu, hvor hjemmet
teknisk set er tæt på færdig
indrettet har vi ikke haft besøg af hverken en politiker eller en ansvarlig embedsmand
i hjemmet. De kunne måske
have oplevet, at vores ønsker
til indretning af det fysiske
hjem var gode nok, siger far
og mor Puggaard til Tårnby
Bladet.
Jeg er forarget og det er
med viden om forargelsens
subjektive briller, historien på
siderne 4 og 5 skal læses.

Misundelse er en grim ting
JEG ER IKKE KLAR OVER om jeg har været med
til at forfatte ovenstående udtryk, men udtrykket er godt og jeg har brugt det i mange
sammenhænge, når nogen har kritiseret andres gaver, held, tilskud, oplevelser, ros med
en tilføjelse af ”at det er godt det ikke er mig”
eller ”det har de ikke fortjent” eller ”der er
altid nogen som er heldige” eller ”der er nok
nogen som kender nogen”.

To fra Tårnby med i eventyret

Da Eventyrteatret i efterårsferien spillede den nye familiemusical Den Magiske Maske i Glassalen i Tivoli, var de to unge
teatertalenter fra Tårnby, Bertil Eliasson og Sebastian Halberg
med på scenen.
12-årige Bertil Eliasson (på stige på foto) spiller Enkedronningens altid travle frisør og 13-årige Sebastian Halberg fra
Kastrup er kammertjener ved Christian 7.’s hof.
Foto: Ole Mortensen

Puttemiddag i Pilehaven

Så har 1. G’ernes puttemiddage også nået Tårnby
Pilehaven inviterer nemlig Pilehavens 1. G’ere - 1. klasses
gamlinge! til fest. De er blevet fotograferet i smug og valgt
som Tårnby’s smukkeste pensionister, skriver Bodil Zachariassen. Og Pilehaven sørger for det med flødeskum!
Festen afholdes i pensionistcentret Pilehaven søndag 25.
november kl. 14. Tilmelding senest dagen før. Billet 20 kr.
bark

Nogen er mere velkomne end andre

Mens der raser en diskussion i Folkeoplysningsudvalget om
hvorvidt medlemmer i foreninger fra andre kommuner (end
Tårnby) skal have samme tilskudsrettigheder som medlemmer fra Tårnby, har Tårnby Musikskole søgt og fået dispensation til at optage elever, som ikke er bosiddende i Tårnby
Kommune.
Det er dog en betingelse, at der er ledige pladser på musikskolens orkestre og holdundervisning, eller der mangler en
vigtig instrumentalist i et orkester.
Musikskolensøgte også om, at 8 -10 gymnasieelever der
går på Tårnby Gymnasium med musik på linjefag (A-niveau)
og som bor i en anden kommune, kan søge om optagelse på
Tårnby Musikskole på lige fod med kommunens borgere. tsp

Elbusser erstatter diesel på linje 2A

I december erstattes dieselbusser med nye, grønne elbusser
på den nye linje 2A og en ny linje 18, som stille vil sno sig
gennem byens gader mellem Tingbjerg og Refshaleøen og
Emdrup Torv og Lergravsparken Station.
De 41 nye elbusser udleder hverken CO2, NOx eller partikler, når de kører, og busserne larmer væsentligt mindre både
inde i busserne og i byens gader.
Udbuddet af linje 2A blev vundet af Arriva og linje 18 blev
vundet af Anchersen. Linje 2A lades op gennem ladeinfrastruktur i byrummet, mens linje 18 lades op i garageanlægget.
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I DE ALLERFLESTE TILFÆLDE kan den ”misundelige” godt selv se, at det er udmærket at
tredjeparten har opnået de goder, fået det job
eller lejlighed. Jeg sørger for at sige replikken
med et smil og et suk på en måde så det ligeså godt kunne være mig selv, som var lidt
misundelig. Åbenbart er det en menneskelig
egenskab og er da også oplyst på dødssyndernes top syv.
I DEN KATOLSKE TRADITION er misundelse at
betragte som en synd, fordi den misundelige
overser sine egne gaver og stræber efter den
andens tilstand i stedet for at arbejde på sin
egen åndelige forbedring.
MISUNDELSE KAN VÆRE EN DRIVKRAFT i
mange menneskelige forhold, både privat og
politisk.
BIBLENS BERETNING OM KAIN OG ABEL fra 4.
kapitel i Første Mosebog er blandt de mest
kendte historier om misundelse: De to brødre
gør hver sit offer til ”Herren”, men Herren ser
kun Abels offer, hvorved Kain bliver ”såre vred
og gik med sænket hoved” og slår Abel ihjel.
Reaktionen er nok lidt voldsom fra Kains side,
men der er vel nøgternt set også tale om en
forfordeling (på den gamle sproglige måde,
hvor en får noget mere end en selv).
I DEN SVENSKE TV-UDSENDELSE Fråga Lund,
en pendant til den for mange år siden så
populære Spørg Århus, stillede Soraya fra
Malmø spørgsmålet ”Er der en grænse for
lykke og har man en Lykkekonto?” Panelet af
vidende og morsomme professorer fra Lunds
Universitet tog spørgsmålet ganske alvorligt
og fik også blandet misundelse ind i svaret.
”Hvis du får 100 kroner, bliver du glad, men
hvis du hører at din nabo har fået 200 kroner,
daler glæden over dine 100 kroner”, lød en
del af svaret.
”HVIS DU TO ELLER FLERE GANGE får 100 kroner, bliver du mindre og mindre glad/lykkelig.
Hvorimod du bliver ulykkelig (sur), hvis du så
ikke længere får de 100 kroner”. Så ja, der er
en grænse for lykke.

spørgeundersøgelse om, hvor glade/lykkelige/tilfredse mennesker følte sig på en skala
fra 1 til 10. Svarene lå i gennemsnit på 7,5.
DER VAR FLERE INTERESSANTE SYNSPUNKTER, men summa-sumarum – misundelsen
spiller i høj grad ind, når man skal bedømme
tilfredshed/glæde over egen gevinst. Så kan
de fleste godt indrømme, at sådan burde
det ikke være, men sådan er det, vil jeg godt
hævde trods mine yderst fattige evner på det
menneskeliget psykologiske plan.
DET LIGGER LIDT I TRÅD med det af mig
ofte brugte gruk fra Piet Hein, at de andre
men’sker er nogle kvaj. De taler om sig, når
jeg taler om mig. Prøv at fortælle hvem som
helst om din dejlige ferie på Mallorca og de
vil straks minde dig om deres tur til New York.
Den tid, hvor man kunne samles om familiens
eksotiske dia-show fra Madeira, er for længst
forbi. Det hører til sjældenhederne, at du selv
orker af se alle de elektroniske foto, du har
taget med telefon, tablet, lommekamera eller
det fede Canon. Men hvad tænker du om en
brugt oplevelse?
JEG HAR I MANGE ÅR gemt min hovedferie til
september, så havde jeg lang tid fra de første
kollegaer strøg af sted i maj til at gå og glæde mig. Forventningens glæde er … Henover
sommeren var der ultra lidt at lave på jobbet,
så møderne ved kaffemaskinen blev længere
end til hverdag, der blev ryddet op i nederste
skrivebordsskuffe og vinduerne var åbne.
KOLLEGAERNES SOLBRUNE TEINT var blegnet, når jeg drog af ved efterårets snigende
begyndelse. I oktober var vi på lige fod igen
og vores ferier blev kun perifert omtalt. Var
vi da ikke glade, vi havde set Eiffeltårnet, Den
kinesiske Mur, Maldiverne, slagtebænk Inkarige, sejlet med Hurtigruten i Norge eller på
russiske floder.
OG HVORFOR SÅ IKKE? På samme måde som
ægtepar (gifte eller samlevende) der havde
haft 19 dejlige år sammen, men rager noget
så gevaldigt uklar i løbet af tre måneder. Eller på samme måde som en forening i Tårnby,
der har fået for meget i tilskud i 15 år og nu i
fremtiden i højere grad skal dele med andre.
JEG VED DET IKKE. Det er ikke et
Piet Hein-udtryk, men deles af
Erik Kjærsgaard og Piet van
Deurs. Og endnu engang af mig.

ET ELLER ANDET INTERNATIONALT INSTITUT
havde foretaget en verdensomspændende
DENNE UDGAVE OMDELES
fredag 26. oktober
OBS FØRSTKOMMENDE UDGAVE
herefter er december, der udkommer fredag 30. november.
Deadline mandag 26. november.
Annonce-deadline fredag 23.
november - men ring, hvis man er
senere på den.
UDGIVELSESDATOER i 2019
Januar* udkommer fredag 4.
januar, deadline fredag 28. dec.
2018. Annonce-deadline fredag
28. dec. 2018.
Februar udkommer fredag 25.
jan., deadline mandag 21. jan.
Annonce-deadline fredag 18.
jan.
Marts udkommer fredag 22. feb.,
deadline mandag 18. feb. An-

nonce-deadline fredag 15. feb.
April udkommer fredag 29.
marts, deadline mandag 25.
marts. Annonce-deadline fredag
22. marts
Maj* udkommer fredag 26. april,
deadline onsdag 17. april***.
Annonce-deadline onsdag 17.
april***
Juni udkommer fredag 24.
maj*, deadline lørdag 18. maj
**. Annonce-deadline torsdag
16. maj
Juli/aug. udkommer fredag 28.
juni, deadline mandag 24. juni.
Annonce-deadline fredag 21.
juni
August* udkommer fredag 9.
aug.*, deadline mandag 5. aug.
Annonce-deadline fredag 2. aug.
September udkommer fredag

Nyd løvfaldet - det lyder bedre
end efterår
Terkel Spangsbo

30. aug., deadline mandag 26.
aug. Annonce-deadline fredag
23. aug.
Oktober udkommer fredag 27.
sept., deadline mandag 23. sept.
Annonce-deadline fredag 20.
sept.
November udkommer fredag 25.
okt., deadline mandag 21. okt.
Annonce-deadline fredag 18.
okt.
December udkommer fredag
29. nov., deadline mandag 25.
nov. Annonce-deadline fredag
22. nov.
* Ændringer i forhold til det
normale
GENGIVELSE af Tårnby Bladets
tekst, foto og annoncer er ikke
tilladt uden skriftlig tilladelse
fra redaktøren.

So/gården ligger
på hjørnet af
Saltværksvej og
Nordmarksvej.

Solgården ligger
på hjørnet af
Saltværksvej og
Nordmarksvej.

De 62-årige på prøve
Der er åbnet for nye årgange i Solgården, men foreløbig kun på prøve

Af Terkel Spangsbo

Pensionistcentret
Solgården
har
spurgt Sundheds- og Omsorgsudvalget om lov til også at servicere kommunens borgere mellem 60 og 65 år.
Solgården er et af kommunens tre
pensionisthuse/centre målrettet ældre borgere.
Formålet med Solgårdens tilbud er
at tilbyde ældre borgere fysiske rammer for oplevelser, og støtte den ældre borgers mulighed for at skabe og
vedligeholde et socialt netværk.
Borgerne, der kommer i Solgården,
har en meget høj gennemsnitsalder
og man ønsker nu at give plads til yngre (end de 65-årige) borgere.
Kommunen/Solgården giver de fysiske rammer for borgernes selvudfoldelse og de daglige tilbud bestemmes
af brugernes interesser og engagement.

Det er også brugerne som i høj grad
selv holder liv i og organiserer de daglige, ugentlige eller en-gang-imellem
tilbud.
Der er brug for yngre brugere, som
kan skabe mere dynamik og stå for aktiviteter og fælles arrangementer.
Nu er der igangsat en prøveordning,
hvor aldersgrænsen for brugere sænkes til 62 år. Prøveperioden er trådt i
kraft og vurderes i august 2019.

Praktisk info om Solgården
Solgården, der er åben for pensionister, som er bosiddende i Tårnby Kommune, tilbyder et varieret udbud af
aktiviteter, kulturelle arrangementer,
rejser og udflugter.
I cafeen kan der købes mad, og der
er underholdning hver fredag.
Se mere om aktiviteter i Senior- og
pensionistkalender på side 35. Der
er åbent mandag til fredag mellem
klokken 10 og 16.30.

Tilbuddene gælder fra mandag 29. oktober til og med lørdag 24. november
Vichy gaveæsker

Forkæl en du holder af med en gaveæske fra Vichy
til ham eller hende.
Priserne starter fra 169,00.-

Ducray Dexyane Anti-Scratching Balm

”Ducray Dexyane Anti-Scratching Balm er en beroligende, reparerende og nærende balm til meget tør hud og hud med tendens til atopi og irritation.
Balmen er velegnet til spædbørn, børn og voksne.
Balmen genopbygger og styrker hudbarrieren. Herudover har balmen en beroligende effekt, og dæmper kløe og irritation.”
Pris for 400 ml.
Før 249,00.NU 199,20.-

A.Vogel Echinaforce

Blandt Solgårdens
aktiviteter er også
et syværksted, hvor
brugerne både
ekviperer sig selv og
fabrikerer kostumer
til centrets revyer.
Her ser Solgårdens
leder, Anette Larsen
interesseret til, mens
brugerne arbejder.
Arkivfoto.

A.Vogel Echinaforce er et naturlægemiddel til lindring af
lettere forkølelsessymptomer.
Echinaforce indeholder et udtræk af planten Rød solhat
(Purpursolhat).
Dosering (voksne): 30 dråber i et glas vand 3-5 gange dagligt
i højst 8 uger.
Pris for 50 ml. 119.95.Pris for 100 ml. 189,95.-

1 ml (ca. 40 dråber) Echinaforce indeholder:
Udtræk af purpursolhat urt (Echinacea purpurea L., herba rec.) frisk plante (222-406 mg) svarende til 72 mg
tørret plante.
Udtræk af purpursolhat rod (Echinacea purpurea L., radix rec.), frisk plante (15-21 mg) svarende til 4 mg
tørret rod.
Echinaforce bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.
Hvis lægen anviser anden dosering skal denne følges.
Echinaforce bør ikke anvendes til personer der lider af autoimmunologiske sygdomstilstande som f.eks.
tuberkulose, leukæmi, bindevævssygdomme, dissemineret sklerose, HIV infektion og andre autoimmunologiske sygdomstilstande.
Det bør heller ikke anvendes ved allergi overfor planter af kurvblomstfamilien.
Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen:
Bør ikke bruges sammenhængende i længere perioder (8 uger).
Denne medicin indeholder 65 vol% alkohol, d.v.s. op til 400 mg. pr. dosis, svarende til 10 ml. øl (5% vol)
eller 4 ml. vin (12% vol) pr. dosis.
Echinaforce må kun anvendes til børn, gravide og ammende kvinder samt patienter i højrisikogruppe,
- som f.eks patienter med epilepsi og leversygdomme, efter aftale med lægen.
Graviditet og amning:
Bør kun anvendes efter aftale med lægen.
Du bør altid læse oplysningerne i indlægsseddelen eller på emballagen.

Black Friday 3 for 2
Fredag 23. november holder vi Black Friday på Kastrup, Dragør
og Enghave apotek.

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret
www.kastrupapotek.dk • Tlf.: 32 50 36 33

Motion er sundt - det ved såvel brugere som centrets medarbejdere. Derfor er
der hver uge motion på programmet. Arkivfoto.
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Vi har derfor 3 for 2 på alt der kan tages ned fra hylderne!
*gælder ikke i forvejen nedsatte varer og lægemidler.

De skal lede efter fremskridtene
- men de er der
Det er snart tre år siden Nanna
Puggard blev tæt på 100 procent
herneskadet og i lige så lang tid har
Hanne og Morten, Nannas mor og far
kæmpet og arbejdet for at skabe en
ny slags familieliv

Af Terkel Spangsbo

Stuen i hjemmet på Jacob Appels alle
ligner nu igen en stue. Sidst Tårnby
Bladet var på besøg hos familien
Puggaard var det en maskinpark med
hospitalsseng, gangstativ, vaskestol,
elektrisk kørestol, lift og andet sygehusudstyr.
Nu er det et velindrettet rum med
udgang i begge ender til en lille terrasse i henholdsvis for- og baghave og
gæster skal se godt efter, hvis de skal
opdage, at stuen også rummer endestationen for en lift, en elevator, som
er en central installation i familiens liv.
Hjerneskadede Nanna Puggaard er
stadig i huset fysisk og ikke mindst
mentalt. Hun er dog flyttet op på eget
værelse på første sal og nu er det hendes store toilet- og badeværelse, som
rummer maskinparken sammen med
vaskemaskine og tørretumbler. Badeværelset kunne ikke være mindre.
I løbet af de timer Tårnby Bladet er

Til venstre elevatoren/
liften som den syner
på vej ned fra Nannas
værelse. Bemærk
gulvpladen som følger
med nedad.
Herunder liften/
elevatoren på vej til
landing i stuen.

på besøg, falder der mange væsentligt
bemærkninger af, som når Hanne Puggaard siger, ”Vi kan ikke være her 24
timer, men det er vi mentalt”.
- Vi lever et parallelt liv med Nanna
på første sal.
En anden aktør, der også fylder i huset, er Tårnby Kommune og Kommunen har på flere områder ikke været
den bedste ambassadør for Danmark
som et velfærdsland, der er klar til at
gribe sine borgere i nød.
Det er tidligere beskrevet i Tårnby
Bladet. Men nu er de fysiske rammer
trods alle forhindringer ved at være i
orden. Nanna har fået sit eget værelse
med tilhørende baderum og toilet på
1. sal og den lange kamp om en lift
eller elevator mellem stueplanet og
1. salen er afsluttet lykkeligt, så lykkeligt noget kan blive, når en familie
uden varsel slås helt omkuld.
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Endnu en kamp
Hvordan livet vil forme sig for familien vil aldrig være til at forudsige og
helt færdig bliver familien aldrig, det
ved de også godt.
Der vil hele tiden komme nye opgaver at tage fat på. Nanna gør stadig
fremskridt fysisk og måske også psykisk, men man skal være tæt på hende
for at opdage det. Det er ikke store mirakler, men mindre kan også gøre det.
Eksempelvis kan hun til tider reagere
på tv-billeder.
- Så er vi nødt til at kunne dreje tvskærmen efter Nannas aktuelle hovedstilling, som kan ændre sig, for vi
kan ikke stille på hendes hoved efter
tv’et, siger Hanne Puggaard.
Derfor skal fjernsynet hænge på
en svingarm, så skærmen kan indstilles efter Nannas hovedstilling. Det er
ikke noget Morten og Hanne selv har

Fotografen var heldig at fange en
reaktion hos Nanna. Hun reagerer
og drejer øjnene efter blitzen. Det
er reaktioner i den størrelse, som
hendes skole og forældrene arbejder
med og håber på en åbning til
Nannas indre.

fundet på, de har hjælp fra en synskonsulent, som fortæller, hvordan ting
bør gøres.
Det er ikke en standardvare, så Puggaards søger gennem Tårnby Kommune og får nej fra afdelingen for små
hjælpemidler og boligindretning. Det
må de selv kunne klare, det er jo bare
5.000 kroner
- Det er måske kun 5.000 kroner,
vi søger om, men dem har der været
mange af de ”bare 5.000 kroner”, siger Morten.

Det lille lyspunkt
Knaldhård koncentreret træning og
vedholdenhed af Hanne, hjælpere og
skolen har givet resultater for Nanna
med en øjestyret computer. Det er
ikke hver dag, Nanna kan præstere,
men de dage, de øjeblikke, hvor hun
med øjenkontakt får resultater i et
”vendespil” på computeren, er en stor
oplevelse.
Computeren har et kamera, der registrer, hvor Nanna ser hen og ved hjælp
af et særligt program, som Hanne Puggaard er med til at bygge op, kan
Nanna i et vist omfang bladre frem til
sider, som så bliver læst højt.
- Perspektivet er stort, men vi ved jo
ikke, hvor langt vi kommer, det tager
tid at lære maskinen at tale forståeligt.

Fortsættes næste side

fortsat fra forrige side

Serviceloven kræver, at alle børn
skal have undervisning efter deres niveau, altså både at de skal have undervisning og at det skal tilpasses deres
niveau.
Nanna kom ind på 8. klasse niveau
på Fysio- og ergoterapien på Kirkebækskolen i Vallensbæk.
- Det giver os fred i seks år frem i
tiden. Først i 8., 9. og 10. klasse og
derefter tre år i STU (særlig tilrettelagt
Undervisning), fortæller Hanne Puggaard.
To dage om uge er Nannas egne og
faste hjælpere med i skolen, hvor hun
er to gange to dage om ugen. Onsdagene er hun hjemme efter familiens
eget valg.

Vi har kaldt
foto th. for FIND
ELEVATOREN. Tænk
så på en elevator på
en byggeplads dog
uden cement-rester
og oliespild. I sidste
tilfælde var det den
kommunale løsning,
der skulle have stået
i familien Puggaards
stue.

Gribe øjeblikket
Er der liv og hvilket liv bag Nannas oftest fikserede øjne? Morten og Hanne
Puggaard er ikke i tvivl. De kan skelne
mellem en opspænding (refleks. Red)
og en villet bevægelse. De kan pejle
sig ind på Nannas humør, smerter, behov og de fortsætter tålmodigt med
træning, træning, træning.
- Alternativet er at acceptere Nanna
som grøntsag, siger Morten Puggaard,
som også fortæller, at der er øjeblikke
hvor jeg ser billeder af, at vi har en
helt almindelig dag og er en helt almindelig familie.
Det er også hårdt arbejde for Nanna
med al den træning. Hjernen kan være
fyldt op og trætte hende, men en særlig melodi på computeren virker som
musikalsk meditation.

Det andet familieliv

Nannas liv kan følges på
FaceBook nannaskamp
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Morten og Hanne Puggaard arbejder
også på at forbedre forholdene for
deres eget liv med Nanna. De har anskaffet en invalidebil, så de kan tage
Nanna med ud i et beskedent omfang.
Det er blevet til en tidlig formiddag på
Den Blå Planet og et kort besøg i kolonihaven.
(Og samme dag som Tårnby Bladet
gøres færdig har familien med Nanna været i Tivoli og de er enige om,
at Nanna for første gang smilede til
Hanne)
- Vi er kommet så langt (eller kun
så kort) at vi har været en tur til Paris med en (én) overnatning og vi har
fået tilbud fra nær familie om, at de
vil være hos Nanna, hvis vi vil på en
anden lille rejse.
Men så langt er det endnu ikke kommet, for som Morten og Hanne siger
”Det ligger hele tiden i hele kroppen,
at vi skal være der, hvis der sker noget
med Nanna”.
- Vi forstår, at nogen ting aldrig vil
kunne lade sig gøre og vi ved også, at
vi har to andre piger, som vi ikke må
glemme.
Både Morten og Hanne er i arbejde
igen, men de er også stadig i strid med
kommunen og har sager hos Ankestyrelsen, de øver sig i at gå en tur i byen
uden Nanna, men de tænker også på,
at Nanna ikke har været indlagt, siden
hun for alvor kom hjem.

Vi har modtaget:

71 unge uden praktikplads i Tårnby
Af Per Olsen,
Formand LO Hovedstaden:

Der er sket en stigning i antallet af unge, som mangler en
praktikplads i Tårnby i forhold
til sidste år. Konkret drejer
det sig i juli 2018 om 71 unge
mennesker – mod 55 i samme
måned sidste år.
Hos LO Hovedstaden har
vi kigget nærmere på tallene
omkring praktikpladsmangel i
Hovedstadsregionen. Her kan
vi se store forskelle kommunerne imellem og desværre
mangler endnu flere unge
mennesker i Tårnby en praktikplads i år, end det var tilfældet sidste år.
Mere end nogensinde før
mangler vi i Danmark faglærte, og derfor er det alvorligt,
når et ungt menneske ikke
kan komme videre i praktik
efter sin grunduddannelse.
Det er ude på virksomhederne, ude i virkeligheden, at de
unge kan dygtiggøre sig og

praktikopholdet er helt afgørende for at gennemføre en
erhvervsuddannelse.

Rigtig praktikplads - tak
Vi skal have alle de unge med
– og derfor appellerer vi til, at
man fra politisk hold i Tårnby
kommune i samarbejde med
virksomhederne giver den en
ekstra skalle for at skaffe flere
praktikpladser.
Måske kan man lave mentorordning for interesserede

virksomheder, måske kan en
øget indsats fra Ungdommens
Uddannelsesvejledning gøre
en forskel.
Målet er først nået, når alle
unge på erhvervsuddannelserne kommer ud i praktik, og
ikke bare skolepraktik, men
en læreplads på en rigtig arbejdsplads.
(Tal fra undervisningsministeriet. Trukket hhv. 1. juli
2018 og 1. juli 2017).

Vi har modtaget:

Regeringen svigter trygheden på Amager
Nærpolitiet skal tilbage til
Amager skriver Peter Hummelgaard (S), som mener
regeringens politiudspil er
alt for uambitiøst.
Det var dybt skuffet jeg læste regeringens udspil til,
hvordan det lokale politi kan
styrkes. Udspillet indeholder
nemlig slet ikke noget forslag
om at få lokale politistationer
tilbage til eksempelvis Amager, og det er en stor fejl.
- Vi kan ikke bruge regeringens udspil til ret meget på
Amager. De problemer, vi står
med, bliver der slet ikke taget
hånd om. Regeringen taler om
mere nærhed, men afviser

samtidig at oprette lokale politistationer på eksempelvis
Amager. Det er en stor fejl.
Nærpolitiet forsvandt fra
Amager i 2016, da der på politistationen på Kamillevej i
Tårnby blev lukket for patruljeret udkørsel. Siden da har de
200.000 borgere på Amager
måtte se længere efter de patruljerende politibiler på øen.
Jeg har flere gange taget
spørgsmålet om lokal politi på
Amager op i Folketinget med
justitsminister Søren Pape
Poulsen. Hver gang har Pape
afvist at støtte forslaget.
- Det var en kæmpe fejl at
lukke for patruljeret udkørsel
fra politistationen på Kamille-

vej. Det er helt afgørende for
følelsen af tryghed, at vi har et
lokalt politi på Amager.
- Et lokalt politi som kan
være synligt, som kan rykke
hurtigt ud og som kender de
lokale ballademagere. Det er
netop derfor, vi i Socialdemokratiet har foreslået en række
nye nærpolitistationer, og en
af dem bør selvfølgelig placeres på Amager.
Socialdemokratiet fremlagde i august et nærhedsudspil
med flere forslag til, hvordan
politiet kan komme tættere
på borgerne. Blandt andet
foreslog Socialdemokratiet at
oprette 20 nye nærpolitistationer rundt om i landet.

Vi har modtaget:

Vi arbejder med sprog
En ny dagtilbudslov er
trådt i kraft 1. Juli
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Af Mads Vinterby, formand
Børne- og skoleudvalget

Med den nye dagtilbudslov
styrkes fokus på vores børns
trivsel, læring, udvikling og
dannelse.
Grundlæggende er udgangspunktet i et børneperspektiv. Centrale elementer
i de nye pædagogiske læreplaner er forståelsen af leg
og børnefællesskaber som
drivkraft for et bredt læringsbegreb og udvikling. Vi
skal ikke situere læring som
undervisningssituationer for
vores børn, men tage læring
med i dagens planlagte og

spontane aktiviteter, rutineprægede situationer og børnenes selvinitierede leg.
Den styrkede pædagogiske læreplan arbejder med
6 temaer, hvorunder det
pædagogiske læringsmiljø
skal understøtte vores børns
udvikling bredt, inden for og
på tværs. Et af de 6 temaer er
kommunikation og sprog.

Projekt Sprog i Tårnby
I Tårnby kommune kører vi
allerede projektet ”Sprog
i Tårnby” i vores daginstitutioner. Vi fortsætter projektet og fokus til næste år.
Baggrunden for det pædagogiske fokus er den nye
dagtilbudslov. Baggrunden

er også den nyeste forskning
omkring tidlig indsats. Det
viser sig, at vores børn har
en unik mulighed for sprogtilegnelse i en tidlig alder
kaldet sprogvinduet.
Vi arbejder med sprog,
fordi vores børns tidlige
sprogtilegnelse styrker vores børns kommunikative
kompetencer og vores børns
sociale relationer. Den tidlige sprogtilegnelse understøtter yderligere vores børn
i at indgå i fællesskaber som
igen giver vores børn små
succeser, anerkendelse og
selvværd.
Vi kan og vi vil vores børn.

Vi har modtaget:

Nemmere at leve med
flere sygdomme
Af regionsrådsformand
Sophie Hæstorp Andersen
(S)

Når regeringen barsler med
en ny sundhedsreform, og
sundhedsministeren
og
statsministeren overvejer
at fjerne regionsrådspolitikerne, er det blandt andet
på grund af historier om, at
tingene fungerer skidt imellem de praktiserende læger,
kommunerne og hospitalerne. I regionerne arbejder vi
hele tiden på, at borgernes
behandlingsforløb hænger
bedre sammen. Og midt i
alle de kritiske historier er
det værd at se på de mange
ting, der fungerer godt, og
som vi kan bygge videre på.
Vi skal ikke have mindre
demokrati, for det kræver politisk prioritering og
handling at få behandlingen ud af hospitalerne og
tættere på borgerne. I regionsrådet besluttede vi i
budgettet sidste år, at der
skulle arbejdes med at gøre
det nemmere at være patient med flere samtidige
sygdomme.

Amagers Fællesambulatorie
Det har Amager Hospital arbejdet med. De laver forløb,
som passer til den enkeltes
behov. For at gøre dette, arbejder hospitalet tæt sammen med praktiserende
læger, Tårnby, Dragør og
Københavns Kommuner og
en borgerrepræsentant om
at skabe nærhed og sammenhæng for den enkelte.
Behandlingen er knyttet
sammen i det såkaldte Fæl-

Socialdemokratiet
vil have flere
læger til Tårnby
Hvis man prioriterer velfærden, kan man stoppe manglen på praktiserende læger,
mener
Socialdemokratiet.
Det er der hårdt brug for, for
manglen på praktiserende
læger har bredt sig med
voldsom hast både i landdistrikter og i byerne. I Tårnby
Kommune har 93 % af lægerne lukket for nye patienter. Når læger går på pension,
er der ikke nye til at tage
over. Og inden for de næste
10 år vil hver tredje læge gå
på pension.
Derfor ønsker Socialdemokratiet at række hånden ud

Regionsrådsformand
Sophie Hæstorp Andersen
(S)

lesambulatorie, som samler
mange forskellige specialer.
Hvis du er syg – men ikke
akut syg – kan din egen læge
skaffe en tid på ambulatoriet den næste dag i stedet
for, at du skal indlægges.
Det giver en anden ro, end
hvis du skal indlægges, og
du kan undgå ventetid.
Hvis du har flere kroniske
sygdomme, kan du få samlet dine ambulante besøg
i Amager Hospitals Fællesambulatorie. Her ser én
læge dig, og den læge har
det samlede overblik over
din sygehistorie og behandling.
Så ved samarbejde mellem kommune, egen læge
og hospitalet skaber vi ro og
tryghed i dit forløb og tager
udgangspunkt i, hvad du har
brug for. For det er jo, når
vi er mest sårbare, at vi har
brug for, at nogen griber os.

og bede om hjælp fra de nyuddannede læger til at løse
problemet. Konkret foreslår
Socialdemokratiet, at nyuddannede læger, inden de
starter på en speciallægeuddannelse, skal give en hånd
med i en almen praksis i 6
måneder.
Det er kun ret og rimeligt,
at nyuddannede læger, der
har fået en eftertragtet uddannelse med tårnhøj jobsikkerhed, hjælper med at løse
problemet med lægemangel,
skriver Socialdemokratiet i
det sundhedsudspil, partiet
netop har fremlagt.

Invitation til alle Tårnbyborgere over 65 år

De Gamles Jul i
Skottegårdsskolens
aula
Selvfølgelig bliver det jul og julefest for kommunens borgere over 65 år.
Vent ikke på invitationen med posten. Som noget nyt henvender vi, Udvalget for De Gamles Jul, os til ældre medborgere via annoncer og opslag.
Giv endelig beskeden videre. TAK.
Invitationen gælder alle Tårnby-borgere over 65 år med en ledsager.
Julefesterne holdes :
Lørdag 8. december klokken 17:30 - cirka 21:15
Søndag 9. december klokken 11:00 - cirka 14:45
Søndag 9. december klokken 17:30 - cirka 21:15
Til festen søndag formiddag kan handicappede hentes i bus.
Kørsel skal bestilles hos Henning Visholm telefon 51 28 96 32
inden 1. december

Vi kan i år præsentere
Ann-Mette Elten som
underholdning.
Hun er kendt fra gruppen
På slaget 12 og sange
som Hjem til Århus.

Udvalget
De Gamles Jul

TÅRNBY BLADET NOVEMBER 2018 7

Med venlig hilsen og
på gensyn

Billetter købes torsdag 15.
november klokken 10-12 i
Foreningscenter Postkassen
Amager Landevej 71.
Pris pr. deltager 70,- kroner.
Der kan kun betales med
kontanter.
Medbring sygesikringskort.
Eventuelle spørgsmål og salg
af resterende billletter hos
Jan Jacobsen ml. kl. 18-19 på
tlf.: 20 19 24 00.

Det gamle vandtårn kan blive bolig for unge
Det prominente tårn som
idag kun rummer pumper
og rør kan genopstå som
boliger og med offentlig spa
på toppen
Der er 183 vandtårne i Danmark i dag. De fleste af dem
står tilbage som levn fra en
svunden tid, deres funktion
som opbevaring og forsyning
af vand for lokalområderne er
med tiden overflødiggjort.
Og på trods af at man verden over har gennemført
flere projekter, der gentænker og genbruger vandtårne,
er der meget få eksempler
her i Danmark, med Dorte
Mandrups transformation af
Jægersborg Vandtårn som det

bedst kendte.
Samtidig dominerer en bølge af recycling/upcycling den
danske design- og arkitekturindustri – og med det må
nødvendigvis også følge en
bevidsthed om at genbruge
eksisterende bygninger, der
har mistet deres oprindelige
funktion. Bygninger, der med
strategiske
modifikationer
kan tjene et nyt formål og
spille en ny rolle.
Eftersom hovedstadsområdet vurderes at fortsætte med
at vokse med ca 10.000 mennesker årligt i de kommende
år, vil den nuværende mangel
på (betalelige) boliger fortsætte. Der er et alarmerende
behov for studieboliger, og

spa
omklædning

long stay hotel/
studieboliger

fælles faciliteter

fælles faciliteter

i takt med Københavns voksende betydning som international business hub, mærker
byen i øjeblikket også et øget
behov for midlertidige boliger for udstationerede eller
pendlende
forretningsfolk.
Alt dette er velkendt i byggeindustrien.

Reelle funktioner
Det er med dette i tankerne,
at vi hos SquareOne har kastet blikket på Tårnbys ikoniske vandtårn, der i flere år har
stået hen som et prominent
bygningsværk, men uden
reel funktion. Dets placering
gør det interessant for forretningsrejsende og for internationale lufthavnsarbejdere
- tæt på Ørestadens erhvervsknudepunkt, lige ved siden af
lufthavnen i Kastrup, midt i et
hav af villaveje.
Eftersom det ikke er en fredet bygning og eftersom lokalområdet er meget interesseret i vandtårnets fremtid,
er det oplagt at spekulere i
tårnets anvendelsesmuligheder. I pressen og på sociale
medier er der over årene
fremlagt mange mere eller
mindre gode bud på, hvad tårnets øverste etage kan bestå
af: restaurant, café eller en
klatre-forening?
Men det giver næppe mening at fokusere så ensidigt
på tårnets top alene.
Vi vil argumentere for, at
en solid og troværdig forret-

Vandtårnet i Tårnby efter en transformation. Fotograf:
SquareOne. Pix: Pejlemærke med større potentiale

ningscase for transformation
af vandtårnet bliver nødt til
at bibringe bygningen en reel
funktion, der møder et reelt
behov i det nuværende bylandskab, som for eksempel
manglen på små boliger.
Tårnet behøver ikke fastholdes i rollen som tårn med
dertilhørende
begrænsede
muligheder. Samtidig fortje-

ner denne slags vartegn heller ikke at blive reduceret til
et spørgsmål om kvadratmeter, hvorfor det er afgørende
stadig at holde fast i dets lokale betydning.
I dette tilfælde en betydning, der knytter sig til vand.
spanger

ny gang

Der er et alarmerende behov for
studieboliger i storkøbenhavn.
Vandtårnet på Englandsvej/
Tårnbyvej kunne indrettes
med et større antal mindre
indgang
1-værelseslejligheder i ni etager til gavn og glæde for studerende.
Her en mulig indretning af
lejligheder i vandtårnet i Tårnby.
TEGNESTUEVISION, Kostas
En mulig indretning af et ombygget vandtårn med spa på
Poulopoulos, Arkitekt MMA og
toppen, og studieboliger eller long stay hotel i 9 etager
partner, SquareOne
kombineret med fællesfaciliteter. Tegnestuevision, SquareOne.

Vi har modtaget:
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Flere ungdomsboliger, lad os komme i gang!
Inspireret fra et facebookopslag om udnyttelse af Tårnbys
gamle vandtårn til boliger
eller andre formål, får os til
at sige, Hvor svært kan det
være....
Altså, hvor svært kan det
være at omdanne et vandtårn
til eksempelvis ungdomsboliger med kulturlokaler på
toppen, krydret med en socioøkonomisk cafe som det er
tanken omkring bibliotekets
cafe på Kamillevej.

Josefine Westen Michaelsen,
formand VU Tårnby

Dennis Clausen, kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre
i Tårnby

Venstre i Tårnby går helt ind
for en omdannelse af Tårnbys
gamle vartegn, med respekt
for æstetikken og nærområdet, men skulle vi ikke bare
komme i gang!
Så hvor svært kan det være
- vi ved det ikke - men lad os
komme i gang er vores klare
holdning. Erfaring fra andre
kommuner viser at finansieringen kan komme fra enten
private investorer eller almennyttige boligselskaber.

Derfor vil vi bede Borgmesteren, som også er udvalgsformand for Bygge og
Ejendomme, om at få det på
dagsordenen.
Dennis Clausen,
kommunalbestyrelsesmedlem
for Venstre i Tårnby og
Josefine Westen Michaelsen,
formand VU Tårnby

Restaurant Flakfortet
tilbyder

Julebuffet Nr. 2:

Julebuffet Nr. 1:

Bestilling og
afhentning

(Afhentes ”hvis ikke andet er aftalt”
Min. 10 personer, leveres i
engangsemballage)

(Afhentes ”hvis ikke andet er aftalt”
Min. 10 personer, leveres i
engangsemballage)
Hjemmelavet karrysild
m/ æbler & løg.

Hjemmelavet karrysild
m/ æbler & løg.

Kryddersild m/ løg & kapers.

Hjemmestegt sild
m/ løg & appelsin.

Rødspættefilet m/ citron &
hjemmerørt remoulade.

Bestilling kan fortages på
tlf. 40 26 36 87 eller på
Info@restaurantflakfortet.dk
Kan afhentes på:

Rejer m/ æg og mayonnaise.

Cafe Bane 8
Kløvermarksvej 34
2300 København S.

Medisterpølse m/ sennep.

Hjemmegravad laks
m/sennepsdressing.

Ribbensteg m/ rødkål.

Bestillinger kan (mod betaling)leveres
efter aftale.

Sylte m/ sennep & rødbeder.

Lun leverpostej m/
bacon & svampe.

Frikadeller m/ agurkesalat.

Rødspættefilet m/ citron
& hjemmerørt remoulade.

Rejer m/ æg og mayonnaise.
Frikadeller m/ agurkesalat.

Ribbensteg m/ rødkål

Æbleflæsk m/ løg.

Æbleflæsk m/ løg

3 slags ost m/ druer og pynt.

Tarteletter m/ høns & asparges

Ris á la mande m/ kirsebær
sauce.

Stegt and m/ svesker & æbler
4 slags ost m/ druer og pynt

Brød, smør & fedt.

Ris á la mande m/ kirsebær sauce

Pris pr. pers.
189,- kr. inkl. moms

Brød, smør & fedt

Pris pr. pers.
245,- kr. inkl. moms.
Tilkøb af røget ål m/ røræg 55,- kr. pr pers

Nytårsmenu
Skaldyrssalat (Jomfruhummer,
krebs, krabbe, rejer)

•

Lagt på sprøde salater hertil aioli,
sauce Aida og hjemmebagt sprød
bolle.
(Serveringsklar).

Hovedret:

•

2 stk. Kalvemedalion´s med
Seranopakke af asparges,
springløg, gulerod, lagt på
Ratatouille hertil pommes rösti
og kalvesky.

•

(Lunes i forvarmet ovn v/ 200
grader i ca. 10 min. Saucen gives
et opkog)

•

Dessert:

Chokolademousse lagt på
rabarberkompot, hertil
fragilitéroulade pyntet med
appelsinfiletér og flødeskum.
(Serveringsklar)
Pris pr. Pers 349,- kr. inkl. moms.
Minimum 4 personer
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Forret:

•

Hunden Piilou hjælper Dan gennem hverdagen
Dan er sengeliggende døgnets 24 timer, men hans
hundeven Piilou er der
altid til at hjælpe ham med
at finde ro og få et smil på
læben
Dan Falk, 32 år og fra Tårnby,
er multihandicappet og sengeliggende døgnets 24 timer
og har stor glæde af hunden
Piilou, en 16 måneder gammel blå fransk bulldog, der
holder Dan med selskab og i
godt humør.
Spørger man My Falk, mor
til Dan, er hunden Piilou en
sand dyrehelt og hun har derfor indstillet Piilou til konkur-

rencen Danmarks Dyrehelt
2018 – en kampagne afholdt
af Agria Dyreforsikring, hvor
hverdagens dyrehelte hyldes.
Dan lider blandt andet af
epilepsi, sclerose og har en
meget skæv ryg og har knogleskørhed. Det betyder, at
han er fysisk meget begrænset i sin hverdag. Dan er også
blind, har ikke noget sprog og
kan hverken bruge arme eller
ben, hvilket betyder, at hver
dag kan bringe nye udfordringer.
- Da Dan blev født for 32 år
siden, mente lægerne ikke, at
han ville blive ældre end fire
år. Men i dag er man blevet

klogere og kan hjælpe børn
som Dan meget mere, fortæller My Falk.
My Falk er alene med sin
søn og har kun en handicaphjælper ti timer tre dage om
ugen.
- Det er min fritid - det er
der, jeg går i biografen og på
besøg, fortæller hun.
- Det er lidt underligt i min
alder at skulle være hjemme
senest klokken 22.

Piilou hjælper
Heldigvis har Dan sin gode
ven, Piilou, til at passe på ham
og gøre hverdagen nemmere
og gladere. Hver dag sidder
Piilou ved foden af Dans seng,
klar til at blive løftet op i sengen til ham. Forsigtigt bevæger han sig rundt hos Dan for
at finde den bedste plads til
at være sammen med sin ven.
- Heldigvis bor jeg i Anhøj
her i Tårnby og her må vi godt

Piilou sidder hver dag og
venter på at blive løftet op i
sengen til ham, og det, at se
et kæmpe smil fra min søn,
gør mig helt blød om hjertet,
fortæller My Falk, Dans mor.
Pressefoto.

holde ét husdyr.
Den lille familie har tidligere haft både hund og en
kat, men har også boet i lejlighed, hvor man slet ikke måtte
holde husdyr og der blev ikke
givet nogen dispensation.
- Vi kan ikke have store
hunde på grund af Dans knogleskørhed, men Piilou er fantastisk.
Dan får blandt andet krampeanfald, som er utroligt ubehagelige og gør ham meget
ked af det. Men Piilou hjælper
ham med at finde roen igen.
Han kravler op i sengen til
Dan og skaber hygge og en
helt særlig tryghed.
- Piilou er det bedste, der er
sket for min søn.

Puk Elgård som dommer
My har indstillet Piilou til
konkurrencen, Danmarks Dyrehelt 2018, der afsluttes i
disse dage.
Blandt over 800 indstillede
kæledyr, blev Piilou udpeget
som én af de ti nominerede til
titlen som regionsvinder på
Sjælland.
Bag konkurrencen står
Agria Dyreforsikring.
- Det er så rørende at
læse alle de historier. Det er
enormt svært at vælge dyrehelte, for der er ingen tvivl

om, at alle dyrene gør en
kæmpe forskel for ejernes
hverdag, siger tv-vært og dyreelsker, Puk Elgaard, der i år
er med i Agrias dommerpanel.
- Jeg er glad for at have
læst alle nomineringerne, og
jeg ville ønske, at alle kunne
vinde.
- Men selvom det ikke er
alle dyrene, der bliver kåret,
så har de vundet alligevel, for
de har vundet deres ejeres
hjerter, og det betyder alt.
Det blev til en flot tredjeplads til Piilou fra Tårnby.
Den regionale vinder på
Sjælland blev hunden Sisu fra
Næstved. Under en voldsom
depression og et langt sygdomsforløb, kæmpede Jórunn
fra Næstved med viljen til at
leve. Mens lægerne prøvede
alle metoder, blandt andet
elektrochok, var det hunden
Sisu, der var den bedste medicin - og dermed Jórunns
redningsmand.
Hele Danmarks Dyrehelt
2018 kåres i uge 43. Søg på
Danmarks dyrehelt på nettet.
tsp

... gør alle glad

Bryllup · Fødselsdag · Brunch · Konfirmation Reception · Barnedåb · Møder og alt til selskaber
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Julebuffet 1

Tomat/kanel sild • Karry sild med æbler
Varmrøget laks m/ jule krydderier og dild
mousse
Paneret fiskefilet med remoulade og citron
Honning-glaseret skinke med stuvet spinat
Kalvesylte m/ flødesennep og nellikesyltede
rødbeder
Røget andebryst med æble-peberrods salat
Lun flødeleverpostej m/ ristet bacon og
champignon • Flæskesteg med hjemmelavet
rødkål og surt
3 slags oste m/ druer, kiks og peberfrugt
Ris à la mande m/ kirsebær sauce

kr 245.00

Julebuffet 2

Karry sild • Tomat/kanel sild
Stegte sild m/ Dijon og dild i lage
Varmrøget laks m/ julekrydderier og kørvelmousse
Lune fiskefileter m/ remoulade og citron
Flæskesteg m/ rødkål og surt
Røget andebryst m/ æble-peberrods salat
Honning-glaseret skinke m/ stuvet spinat
Fløde-leverpostej m/ ristet bacon og
champignon
Stegt flæsk m/ kompot af pigon æbler og løg
Stegt kalvefilet m/ rygeoste salat rørt m/ radiser
3 slags oste m/ druer, kiks og peberfrugt
Ris à la mande m/ kirsebær sauce

Jule buffet 3

Tomat-kanel sild
Serveres med løg og capers
Smørstegte rødspætter m/ remoulade og citron
Æg og rejer m/ mayonaise og dild
Flæskesteg m/ rødkål og surt
Hjemmelavet hønsesalat med bacon
Frikadeller med rødkål og syltede cornichons
Lun leverpostej m/ ristet bacon og champignon
2 slags oste m/ druer og kiks
Ris à la mande m/ kirsebær sauce
Hvidt brød, rugbrød samt smør og fedt
Alt bliver pyntet flot op på vores fade og skåle
• lige til at sætte på bordet

Kr. 200,00

kr 265.00
Amager Landevej 129 • 2770 Kastrup • Tlf.: 3250 1769

www.jensensmad.dk

JENSEN’S MAD

Køkkene
t
åbent
mandag-f
redag
08.00-20
.00

TÅRNBY MUSIKUGE 2018
Mandag den 29. oktober - søndag den 4. november

Brandvæsenets Orkester - 29. okt.
Man. den 29. okt.
kl. 13.30
Pensionistcentret
Solgården

Amager Kabareten
Man. den 29. okt. ons. den 31. okt.
kl. 17.00 – 19.00
Kulturzonen
Fri entré

Koncerter i caféen
Man. den 29. okt. ons. den 31. okt.
kl. 17.00 – 20.00
Kulturhuset Kastrup Bios
foyer

Tirs. den 30. okt. kl. 17
Foreningscenter
Postkassen / Fri entré

Koncert:
Bordinghus
Underholdningsorkester

Tirs. den 30. okt. kl. 19
Kastrupgårdsskolen,
musiklokalet / Fri entré

Koncert med
de yngste

Tirs. den 30. okt. kl. 20
Tårnby Hovedbibliotek
Entré: 30 kr.

Åbent flygel - kom og Musikalsk
fortælling:
spil hvis du kan
Reserver din tid på
Oktober ’43
kulturhusetkastrupbio.dk
ved Klezmerduo
Man. den 29. oktober kl.
16.00 – 17.30
Tårnby Hovedbibliotek
Entré: 30 kr.

Syng dig glad
- sangeftermiddag

Man. den 29. okt. kl 19
Tårnby Hovedbibliotek
Fri entré

Man. den 29. okt.
kl. 20.00 – ca. 22.00
Kulturhuset Kastrup Bio
Entré: 75 kr.

Vinyl på Scenen:
om C.V. Jørgensen

Vært Peter Lund Madsen.

Ons. den 31. okt.
kl. 18.30 - 19.00
Tårnby Hovedbibliotek
Fri entré

Dragør
Sangforening

Ons. den 31. okt. kl. 19
Tårnby Hovedbibliotek
Fri entré

Kastrupløverne

Koncert med irske og
skotske folkesange.
Ons. den 31. okt.
kl. 19.00 – 21.30
Korsvejskirken / Fri entré

Crossroad Gospel
Kom og syng med

Tors. den 1. nov.
kl. 17.00 - 22.15
Ud
Tårnby Hovedbibliotek
og
so
lg Bio
Kulturhuset Kastrup
t
Billet 150 kr.

Tove Ditlevsen jazz - 1. nov.

Tors. den 1. nov.
kl. 19.30
Tårnby Hovedbibliotek
Entré: 30 kr.

Koncert med
En aften med Queen: Cathrine Legardh:
Rockcafé og fællesI mit hjertes café spisning
Tove Ditlevsen jazz
Tors. den 1. nov.
Kl. 19.00 – 19.30
Kulturhuset Kastrup Bios
foyer / Fri entré

Musikskolens kor
Nordlys synger
Queen numre

Tors. den 1. nov.
Kl. 20.00 - 22.15
Kulturhuset Kastrup Bio,
bio 1 / Billet 90 kr.

Danmarkspremiere:
Bohemian
Rhapsody

Filmen er fantastiske fejring
af Queen; af deres musik
og deres ekstraordinære
forsanger Freddie Mercury.
Tors. den 1. nov. kl. 17
Kulturzonen / Fri entré

Fyraftenssang
med lokal gæst:
Tårnby Kommunes
borgmester
Allan S. Andersen
Tors. den 1. nov.
kl. 18 – 18.30
Café Mama Munk
Vestamagercenteret
Fri entré

Minikoncert:
Dragør Vokalensemble

Fre. den 2. nov.
kl. 10.00 – 12.30
Pensionisthuset
Pilehaven / Fri entré

Pilehavekoret Kom og syng med
Fre. den 2. nov. kl. 15.30
Kastrupgårdsamlingens
café / Fri entré

Lør. den 3. nov. kl. 11.30
Tårnby Hovedbibliotek
Fri entré

Visens Venner Koncert og
fællessang

Lør. den 3. nov. kl. 13
Den Blå Planet
Entré til Den Blå Planet

Tårnbykoret

Lør. den 3. nov. kl. 13
Tårnby Hovedbibliotek Fri
entré

Koncert: Amager
Harmonika Orkester
og Lidt af hvert

Koncert:
Benny Andersen
Tribute

Søn. den 4. nov. kl. 13
Kulturzonen / Entré: 30 kr.

Fre. den 2. nov. kl. 17
Vestamagercenteret
– torvet / Fri entré

HipSomHap er Danmarks
første rap-gruppe for børn op
til 12 år. De taler, rapper og
synger med børnene.

Koncert:
Lidt af hvert
- Amager
Harmonikaklub

Fre. den 2. nov.
kl. 17.30 – 21.00
Lør. den 3. nov.
kl. 12.00 – 17.00
Kulturzonen / Pris: 50 kr.

Singer-songwritercamp

Tilmelding senest d. 25/10
på: info@kulturzonen.net

Børnerap med
HipSomHap

Søn. den 4. nov. kl. 16
Tårnby Hovedbibliotek
Fri entré

Klassisk koncert
med unge talenter

Fire unge musikere spiller
uddrag af to strygekvartetter
af Beethoven og Dvorák
samt soloværker for violin,
bratsch og cello.
Alle fire er prisvindere ved
bl.a. Berlingskes Klassiske
Musikkonkurrence.

Se det fulde program på taarnby.dk
eller hent programmet på biblioteket.
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Koncert: Brandvæsenets Orkester
og Tårnbykoret

Klezmerduo fortæller
historien om danske
jøder, der må flygte.

Oktober ’43 ved Klezmerduo - 30. okt.

Det er muligt, det har været sjovt, men rigtig fodbold er det ikke, når
det skal foregå i pandelygternes skær. Det bliver overflødigt nu, hvor
fodboldbanerne i Ørestad har fået rigtig stadion-belysning.

Lys over banerne

En længe ventet belysning på fodboldbanerner i Ørestad er kommet
efter, at formand for Ørestad IF, Mette Nielsen havde rejst problemet
over for DBU, som så til gengæld fortalte TV2 Lorry om problemet.
Ingen af banerne havde et permanent lysanlæg. Den manglende lyssætning har blandt andet betydet,
at de unge spillere har spillet med
pandelamper og banen været oplyst
af håndværkerlamper, skriver Ørestads Avis.
Lyssætningen har ladet vente på
sig, fordi der skulle den rigtige afskærmning til, så lyset ikke blændede ind i de omkringliggende boliger.
Men nu er afskærmningen på plads,
og lamperne stråler over banerne.

five star

renseri
Dag
til dag
service

Skrædder & Renseri

Tøjreparation • Rens • Vask • Rulletøj
Gardiner • Sofabetræk • Ægte Tæppe
Canada Goose / North Face o. lign.

300.-kr.

Dynesæt (dyne og pude)

250.-kr.

3 par benklæder med rens og strygning

150.- kr.

12 TÅRNBY BLADET NOVEMBER 2018

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

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

Prisfest for foreningerne

Det er blevet tid til at prissætte en
foreningsleder og en forening fra
det ikke-idrætslige felt i Tårnby
kommune.
Der er mere end 70 foreninger
i Tårnby, som koncentrerer sig om
andet end medaljer og placeringer.
De kan til gengæld blive valgt til
Årets Foreningsleder eller Årets Foreningspris en gang om året.
Tirsdag 13. november er foreningslederne inviteret til sammenkomst på Tårnby Rådhus, hvor det vil
blive afsløret, hvem der i år bliver
prisværdig og alle vil blive mødt
med et let aftensmåltid og underholdning samt taler.

AMAGER FÆLLED TIL TÅRNBY PARCELHUSE: Vestamager - det oprindelige Amagers fælleder - er nu en vidtstrakt bydel med utallige parcelhuse. De har gradvis
siden ‘50erne erstattet de ydmyge rønner, der udgjorde et tidligere klondykeområde, hvis initiativrige nybyggere ikke havde andre muligheder under den store bolignød.
Tror man nu, at Vestamager er et uendeligt parcelhuskvarter helt uden bystruktur, tager man delvis fejl. Med årene er
fremvokset et bycenter med skole, kirke, bibliotek, butikker
samt sportshaller og -baner i massevis. Altsammen flittigt benyttet. Der er også en
svømmehal på vej... nu skulle det endelig
være ganske vist!
Bronzeskulpturen ‘Pige med rygsæk’ er modelleret i 1994 hos billedhuggeren Bjørn Nordahl, af hvem der
også står en fin skulptur i foyeren på
plejehjemmet Løjtegårdsvej.
- Efter et par år skulle pigen ikke
længere stå alene foran Skelgårdsskolen. Derfor bestilte kommunen
i 1996 så ‘Dreng med bold’, også
hos Bjørn Nordahl.
Disse skulpturer kan kommunen så
absolut godt være bekendt; derfor er
det ærgerligt, at de ikke har fundet
plads i den digitale skulpturfolder,
der er udarbejdet, og som kan ses på
kommunens hjemmeside.
Begge skulpturer er skabt til netop
Tårnby Kommune. Stor var forundringen da også ved at se pigen
stå på hovedgaden i Hobro!!!

Stor P-plads

Tekst og tegning: Ninna Feldvoss.

Midlertidig praksisklinik
på Amager Hospital
På grund af akut lægemangel i København åbnede regionen 1. oktober en midlertidig praksisklinik
Flere praktiserende læger som er gået
på pension, lægepraksisser som er
lukkede og en fortsat befolkningstilvækst gør, at alle i øjeblikket desværre ikke kan få en praktiserende læge.
Lige nu er alle praktiserende læger
i Københavns kommune lukket for
tilgang af nye patienter. Det samme
gælder 93% af Tårnbys læger.
- Det er selvfølgelig uholdbart, at
man ikke kan få en praktiserende læge
i København. Den situation skal løses,
og det er vi i dialog med de praktise-

rende lægers organisation om – og
indtil da, der afhjælper vi situationen
med en midlertidig praksisklinik på
Amager Hospital, så alle kan komme
til lægen, siger formand for Region
Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng, Qasam Nazir
Ahmad (Å).
Klinikken på Amager Hospital kommer efter planen til at være åben i et
år, indtil der er fundet en mere langsigtet løsning, som kan sikre lægedækningen i København. Der er også
planlagt en praksisklinik på Frederiksberg Hospital, som åbner senere i oktober måned.
Borgere, der ikke har en praktiserende læge, kan tilmelde sig via den
almindelige tilmelding på borger.dk.
bbark

Aftensmad

med borgmesteren?
Se mere på
www.3fkastrup.dk
Alle er velkommen

SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG?
Kontakt os for en gratis salgsvurdering

Ring på 52 90 00 12

FASTE LAVE SALÆRER
Villa/rækkehus 49.995
Ejerlejlighed
39.995
Andelsbolig
19.995
Hos os er prisen inkl. salær, fremvisning,
annoncering og foto.
Husk også at vi har 100% solgt eller gratis!

David Lorentzen og
Claus Rasmussen
Samlet 38 års erfaring
Tlf.:
70 25 42 64
Direkte 52 90 00 12
www.minbolighandel.dk
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20% rabat til
medlemmer af

Flere transferer

Skak med 150 brikker
Syv klasser fra Korsvejens
skolen har leveret selvproducerede brikker til udsmykning

Af Terkel Spangsbo

I flere år har eleverne på Korsvejens skole haft særlige muligheder for at lære at spille
skak. Nu er der også kommet
et synligt bevis på denne særlige pædagogik.
I foråret fik Dorte Juul, som
underviser i fagene billedkunst og Håndværk og Design,
øje på Huskunstnerordningen
hos Statens kunstfond. Her
kunne man søge om støtte til

kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde
med professionelle kunstnere
i skoler og dagtilbud m.m
- Jeg fandt frem til kunstneren Anders Benmouyal, og
han havde tid og var med på
ideen.
- Min ide var, at der skulle
laves en stor udsmykning på
to store yder-mure ved vores
“skak-hule” og bibliotek.
Temaet skulle være skak,
da det er en stor del at skolen hverdag, og at skakspillet, brikkerne og historien
kunne danne udgangspunkt
for mange gode historier og

billeder.
150 elever fra 4., 5. og 6. årgang har i faget håndværk og
design arbejdet med at lave
deres egen brik. Børnene har
været hele den kreative proces i gennem og de har skitseret, designet, malet, slebet og
udsmykket brikkerne i store
formater på træplader, som
Anders Benmouyal fik savet
ud inden eleverne malede
dem færdig.
Arbejdet startede i slutningen af august og fredagen
inden skolernes efterårsferie
var der fernisering.

Næsten 2,8 millioner passagerer rejste i september
igennem terminalerne i Københavns Lufthavn. Det er
4,5 procent flere end samme måned sidste år.
Særligt den interkontinentale trafik og transfertrafikken kunne notere
fremgang i september. Antallet af passagerer på de
interkontinentale ruter steg
med 12,8 procent i september i forhold til samme måned sidste år, mens antallet
af transferpassagerer voksede med 8,1 procent, skriver netavisen check-in.dk.
Samlet er 2.216.059 passagerer i årets første ni måneder fløjet via Københavns
Lufthavn og videre ud i verden. Det svarer til en vækst
på 1,3 procent i forhold til
de samme ni måneder sidste år.

Samlede 52.319 kr.
ind til Røde Kors

Søndag 7. oktober samlede
Røde Kors ind i hele landet,
og i Tårnby samlede 68 personer 52.319 kroner ind. På
landsplan blev resultatet 16
mio. kr., mens det samlede
resultat i Røde Kors Hovedstaden – der dækker København, Frederiksberg, Tårnby
og Dragør kommuner – blev
1,5 mio. kroner.
- Jeg vil gerne sige mange tak til alle de mennesker,
som samlede ind i vores bydel og til de mange, der gav
et bidrag til den gode sag.,
siger Malene Maria Hansen,
som var frivillig mødestedsleder for indsamlingen i
Tårnby.

Høje hastigheder
skaber bekymring

14 TÅRNBY BLADET NOVEMBER 2018

Der var stor glæde og tilfredshed blandt de mange elever, der havde været med til at lave den
store udsmykning på Korsvejens skole. Fra venstre i billedet: Signe, Dorte (lærer) Amanda,
Kathrine, Alberte, Noah, Ida og Marie.
Dorte Juul er lærer i fagene billedkunst og Håndværk og Design. Det var hende, der blev
opmærksom på Huskunstnerordningen hos Statens kunstfond, som gjorde projektet muligt.
Foto: Tårnby Bladet.

Ida og Alberte
var med til at
fejre sig selv og
deres eget arbejde
med at lave det
store skak-relief
på facaden af
Korsvejens skole.
Foto: Tårnby
Bladet.

Øresundsbroen og Rådet for
Sikker Trafik foreslår, at der
indføres strækningskontrol
for at forebygge voldsomme
trafikulykker.
I perioden 10. juli til
18. september har politiet
målt 11.000 trafikanter, der
kørte med over 125 km/t.
på strækningen. De fleste
blev taget på Peberholm,
hvor man må køre 110
km/t., men en del bilister
blev også målt i tunnelen,
hvor hastighedsgrænsen er
90 km/t. Den højeste målte
hastighed i tunnelen var på
203 km/t. og på Peberholm
hele 209 km/t.
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48 grams avispapir vil næppe yde dette månedens foto kunstnerisk
retfærdighed, men hvis vores læser vil se, hvilken perle og netop novemberstemning, der er tale om, kan hente en større glæde for øjet på www.
taarnbybladet.dk for på skærm er stemningen klarere og dybere. Men
november er jo den måned, hvor mørket for alvor manifesterer sig og hvor

en gadelygte lyser klarere end den 200 watt led-lampe ellers gør. Vi ved jo,
at vi kommer gennem årets længste måned og det kunstige julelys vil bringe
os gennem december, inden vi dag for dag tæller de lyse timer op. Her er
det Kongelundsvej midt i Kongelundsskoven, som er indfanget. Foto: René
Fokdahl, Amager Fotoklub.

Stor opbakning til Stafet For Livet
- 100.000 tak til alle fightere, hold,
deltagere, frivillige, optrædende og
sponsorer, som var med til at gøre
Stafet For Livet Tårnby til 24 fantastiske timer, lyder det fra formand
Katja Hansen
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Stafet For Livet er et døgn, hvor der
sættes fokus på kræftsagen, og på det
at være kræftpatient og pårørende.
De 24 timer er et symbol på, at
kræften aldrig sover for dem, der er
ramt, og det gælder både de kræftramte og de pårørende.
Det er en begivenhed, hvor man
er til stede i nuet, hvor man går sammen og er fælles om én sag, nemlig at
samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Det er et døgn, som er præget af
både livsglæde og sorg.

- Vi mindes dem, vi har mistet, og vi
støtter dem der stadig kæmper, og ja,
så fejrer vi livet, og dem der er kommet igennem deres sygdom, siger
Katja Hansen.
- Det er et døgn fyldt med mange og
store følelser, men det er så skønt, at
der er plads til dem allesammen, både
tårerne og latteren. Der bliver snakket
meget åbent, også om de svære ting,
og det er blandt andet med til at nedbryde nogle tabuer.

412,82 kroner fra de 100.000
Stafeten endte med et imponerende
resultat. Der blev nemlig skabt et
overskud på 99.587,18 kroner, som
går til Kræftens Bekæmpelses arbejde
med blandt andet forskning og patientstøtte.

Det var 24 timer med et utroligt fællesskab og sammenhold blandt deltagerne,
holdene og fighterne, fordi man er sammen om den samme gode sag. Der er en
rummelighed og en ånd, som er helt unik, og jeg er meget stolt af at være en del
af det, siger formand for Stafet For LIvet Tårnby, Katja Hansen.

- Der er ingen tvivl om, at det er en
fælles indsats, hvor alle har en stor
betydning for det endelige resultat,
siger Katja Hansen.
- Vi er en gruppe på 23 frivillige,
som siden januar måned har knoklet
for at stable stafetten på benene, og
det lykkedes, i samspil med en masse
andre, at skabe endnu en succes.

I selve stafetweekenden var der
34 frivillige, der havde meldt sig om
hjælpere. Der var tilmeldt 6 hold, 36
Fightere (tidligere og nuværende
kræftpatienter) og 213 andre deltagere. Alle de optrædende stillede op
gratis, og så var der også en meget
lang række af sponsorer.

2019 planlægges

selvfølgelig at se en masse nye ansigter.
Man er også velkommen til mødet, hvis
man er nysgerrig, og vil høre lidt mere om
Stafet For Livet. Har man spørgsmål, kan man
altid kontakte Katja Hansen på taarnby@stafet.cancer.dk
Næste års Stafet For Livet Tårnby afholdes
lørdag 31. august til søndag 1. september
2019 ved Tårnby Skole.

- Vi glæder os til at gå i gang med planlægningen til Stafet For Livet 2019, siger Katja
Hansen.
I november måned holdes Informationsmøde for nye frivillige, som ønsker at være
med. Det foregår mandag 19. november klokken 19 på Tårnby Hovedbibliotek i lokale 1.
- Vi har brug for nye frivillige og håber

SVØMMEKLUBBEN KVIK er et stærkt fællesskab med plads til både bredden
og elite. KVIK er med sine 2.600 medlemmer den største idrætsforening på
Amager, og her er ambitionen: ”at lære alle at svømme”. Der er plads til både
babysvømning, motionshold i alle aldre og konkurrencesvømning. Klubben
blev dannet 1. oktober 1933, et års tid efter åbningen af Kastrup Søbad.
Sådan lød det, da Kristian Durhuus, Chief Operating Officer hos Københavns
Lufthavn uddelte Kære-Nabo legater til idrætsklubber, som netop er nabo
til lufthavnen. Formand for Svømmeklubben KVIK, Jan Urban, sagde efter
modtagelsen af de 20.000 kroner, at medlemmer nok skulle opdage, når
pengene blev brugt. De ville ikke bare glide ind i den daglige drift. Her ses Jan
Urban (nr. 2 fra venstre) sammen med Kristian Durhuus (tv.)og medlemmer
af svømmeklubben. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Unikke åbningstider - intet vagtgebyr
Det er blot en af de ting vi tilbyder på Hjørnegårdens Dyreklinik klinikken hvor vi sætter en ære i at imødekomme vores klienters
behov og yde professionel og kompetent behandling under rolige,
trygge og venlige rammer.
Har du kæledyr i hjemmet og har du oplevet, at det kan være svært
at få dyrlægens åbningstider til at passe med dine arbejdstider?
Eller du har stået i den situation, hvor du kommer hjem fra arbejde,
og opdager at dit kæledyr er blevet syg?
Måske overvejer du, om du kan vente med at kontakte dyrlægen til
imorgen, eller om du skal afsted med det samme velvidende, at det
koster lidt mere udenfor normal åbningstid.
Vi kan hjælpe dig - endda uden det koster dig ekstra.
I forbindelse med, at Hjørnegårdens Dyreklinik 1. september 2018
skiftede ejer, således at dyrlæge Marianne Sølvsten nu er eneejer af
klinikken, ændrede klinikken åbningstider.
Klinikken har åbent for konsultation og behandling
af en dyrlæge hver
mandag-torsdag

7.30-19.00

fredag

7.30-17.00

lørdag

9.30-14.00

Tidsbestilling på 88 775 775
Klinikken tilbyder en bred vifte af behandlinger og operationer - også
indenfor ortopædi og tandbehandling.
Desuden har klinikken eget laboratorium, røntgen og ultralydsscanner så der hurtigt kan stilles en diagnose og en behandling
igangsættes. Desto før en behandling sættes igang,desto bedre for
dyret.

Du kan holde dig orienteret om månedens aktuelle fokusemne via
vores hjemmeside www.hjoernegaardens.dk, hvor du også kan
læse mere om klinikken eller du kan følge os på Facebook.

Kastrupvej 243 • 2770 Kastrup • Tlf.: 88 775 775
info@hjørnegårdens.dk • www.hjoernegaardens.dk
Vi tilbyder hjemmebesøg efter aftale.
ÅBNINGSTIDER:

Mandag - torsdag 7.30 - 19.00
Fredag : 07.30 - 17.00 • Lørdag 9.30 - 14.00
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Som noget nyt vil vi hver måned sætte fokus på et relevant emne.
Månedens fokusemne vil ofte være fulgt op af et godt tilbud.

Tårnby får et familieråd

Vind og støj bekæmpes
Et 7000 kvm. stort område foran Rambøll
i Ørestad skal omdannes til en grøn oase Hannemanns Park
Områdets største udfordringer er den dominerende sydvestenvind, der kan skabe kastevinde på pladsen, illige med støjen fra motorvej,
metro og kystbanen. Begge dele skal parken
være med til at begrænse.
Ved hjælp af beplantning og opholdsområder skal lydbilledet ændres, så det rummer
bladenes raslen, fuglekvidder, vandets rislen
fra kanalen og snakkende mennesker.
- Man maskerer så at sige støjen fra de store

Et nyskabt hold af borgere
skal give råd, men ikke
bestemme eller klage

trafikstøjkilder med andre mere behagelige og
naturlige lyde, forklarer Neil Hugh Mclean Goring, Rambøls projektleder på parken.
bbark

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

Glarmester Helge Nymand
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Fra januar skal et nyt Familieråd bestående af fem medlemmer rådgive Børne- og
Kulturforvaltningen i kommunen i spørgsmål, som har
betydning for børn, unge og
deres familier. Der er valg til
rådet i november.
Det helt overordnede formål med det nye Familieråd
er, at det skal være med til at
styrke samarbejdet mellem
familierne og kommunen i relevante spørgsmål på børneog ungeområdet.
Konkret skal rådet beskæftige sig med familiernes samarbejde med for eksempel
dagtilbud, skoler, familieafdelingen og familiehuset.
Fokus fra rådet og forvaltningen skal altid være kvalificeret faglig og menneskelig
dialog samt et godt fundament for udvikling, sammenhæng og helhed i samarbejdet.
Familierådet får også mulighed for at tage spørgsmål
af mere generel karakter op
til drøftelse og komme med
forslag til forvaltningen.
- Oprettelsen af et Familieråd i Tårnby har været et
fokusområde for mig som
borgmester gennem længere
tid. Vi får nu lagt rammerne
for et styrket samarbejde
mellem forældre og den kommunale forvaltning, herunder

ikke mindst samarbejdet med
familier, der har det svært,
siger borgmester Allan S. Andersen.
Rådet får ikke mulighed for
at behandle spørgsmål om
enkeltpersoners forhold og
klagesager.

Valg til rådet
Der ydes ikke honorar for at
sidde i Familierådet.
Der bliver afholdt fire
møder om året i rådet, hvor
tre møder kun er for rådets
medlemmer, mens det fjerde
møde er med en repræsentant fra Børne- og Kulturforvaltningen.
Familierådet kommer til at
bestå af fem personer. Det er
et krav, at man bor i kommunen og har børn under 18 år
for at blive medlem.
Valg til Familieråd og åbent
hus i Familiehuset
Amager Landevej 61, 2770
Kastrup
Torsdag 8. november
kl. 17.00 – 19.00
- Dialog er vejen frem i forhold til, at vi bliver bedre til
at forventningsafstemme og
lære af hinanden. Faglighed
og forældrenes egne ønsker
og behov skal kombineres, da
de bedste resultater opnås
ved samskabelse. Både jeg
selv og Børne- og Kulturforvaltningen ser meget frem
til det fremtidige samarbejde
med det nye Familieråd, udtaler botgmester Allan S. Andersen.
tsp

Familiedans … at gøre noget sammen

At kombinere kvalitetstid
sammen med motion, er
målet med disse workshops.

Når man er færdig, så kommer
man retur og pengene bliver talt
op med det samme, og man får
selvfølgelig også et lille diplom
med hjem som kan hænges op på

De penge, du samler ind, bliver
brugt til at hjælpe i nærområderne. De gør det muligt for
os at sætte hurtigt og effektivt
ind, når katastrofen rammer et
nyt sted, og mennesker akut får
brug for hjælp. Det skete for
eksempel sidste år, da omkring
700.000 rohingyaere måtte
flygte fra brutale overgreb i
Myanmar.
De bor nu i verdens største
flygtningelejr i Bangladesh,
som Dansk Flygtningehjælp på
ganske kort tid har været med til
at bygge op fra bunden.
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Kom til
fremtidsværksted
og vær med til at
udvikle din kommune.
Tag gerne din nabo
med.

bo

?

sunde
re?
ver vi

?

da

nne

or

hvord
an bli

hv

v

hv

ad

vil

vi

m

ed

ku

ltu

ra

rv

en

?

m?

mmer vi fre

hvordan ko

Vi ses

Allan S. Andersen
Borgmester

Fremtidsværkstedet afholdes her:
mandag den 5/11 2018, kl. 15.00 til 17.00, på Skottegårdsskolen
tirsdag den 6/11 2018, kl. 19.00 til 21.00, på Tårnby Rådhus
lørdag den 10/11 2018, kl. 10.00 til 12.00, i Amagerhallen
TÅRNBY KOMMUNE
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Det er på Tårnby Skole at vi udleverer ruter og raslebøsser med
mere. Vi har åbent fra kl. 1000 til
1500. Man kan vælge at gå hvor
man bor, man kan vælge etager
eller villaer som man synes, eller
måske man har et helt tredje
ønske. Vi har 120 ruter at vælge
imellem, og man er selvfølgelig
velkommen til at være to om at gå
sammen.

Derfor: Sæt fluks kryds i kalenderen, fat i kone, kæreste, mand, bør
og bedsteforældre og meld dig
til på:
www.flygtning.dk eller
skriv til tfr@tfr.dk eller
ring til Michael Pedersen, som er
koordinator her i Tårnby på tlf.
2878 3927.
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Bliv indsamler søndag den 4.
november og hjælp dem, der har
allermest brug for det lige nu.
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køleskabet.

INFO: Amager Folkedansere hver mandag, fra 3. sep. til 8.
april i festsalen på Løjtegårdsskolen fra kl. 19.30 - 21.30.
Husk skiftesko! www.amagerfolkedansere.dk

im

Tre timer af din tid. Det er alt,
hvad det kræver at gøre en livsvigtig forskel for verdens mest
udsatte mennesker!
Og når du samler ind for Dansk
Flygtningehjælp, kan du være sikker på at hjælpe lige præcis dér,
hvor nøden er størst.

Amager Folkedansere er en forening med 40 aktive voksne
dansere som træner hver mandag og har det sjovt sammen,
får sved på panden og lytter til god musik.
– Vi danser, fordi det er en del af vores kulturarv. Vi danser for
fællesskabet. Glæden og smilet. Men vores form for sportsgren, dansk folkeDANS er ikke så populært som den har været.
Synd synes vi, vi savner at dele denne glæde med alle andre.
Børn og voksne.

det

Vi mangler flere friske hænder til søndag d. 4. november!

11) vil komme endnu flere
børn og forældre/bedsteforældre, som har lyst til at prøve
noget nyt.

ed

Familiedans på biblioteket fik

ud så ud fra deltagerne lægge
programmet, så alle kan være
med.
- Vi håber, at der næste
gang (søndag 28. oktober kl.

il v

Prøv noget nyt

sin dåb den sidste søndag i
september.
- Vi ved godt, at publikum
skal se noget nyt tre gange,
før de tænker, ”det vil jeg prøve”, siger Lotte Youden.
Men alligevel fik gulvet
besøg af nysgerrige børn og
deres forældre. Det blev til
lidt legedanse og sange, som
både små og lidt større børn
kunne være med til. Det var
en dejlig times tid, hvor der
blev hygget.
Lotte Youden er instruktør
og god til at spotte, hvem der
har lyst til at være med og så

dv

- Så hvad med at tumle
sammen til toner af spillemandsmusik, prøve at flytte
fødderne i nogle bestemte
trin eksempelvis et tissetrin
(hurretrin), og så sætte det
hele sammen til en dans, eller
få genopfrisket de gl. sanglege sammen med de små
poder?
- At danse og synge og høre
på musik, er mentalt flødeskum, når man skal slappe af
og hygge.

hva

Amager Folkedansere og
Tårnby hovedbibliotek har
taget hul på en række workshops for at få voksne og
børn til at bevæge sig sammen
Den sidste søndag i september og igen i oktober og november har Amager Folkedansere sammen med biblioteket
sat familiedans i højsædet.
- I øjeblikket er der meget
fokus på, at vi får alle aldersgrupper ud og bevæge sig –
Bevæg dig for livet, fortæller
Lotte Youden fra Amager Folkedansere.

Hvad gør vi for vores bier i Danmark

Tæt på Tårnby-bierne
På en solrig og varm efterårsdag
tog VUC’s inklusionsklasse ud for at
besøge foreningen Tårnby-bi.

På vores skole arbejder vi efter at styrke medborgerskab og give kursister
bedre mulighed for, at vi kan blande
os i vores lokalsamfund. Derfor besluttede vi os for at besøge den lille
forening, der kæmper for biodiversitet, selvom vi ikke vidste meget om,
hvad det betød på forhånd.
Hos Tårnby-bi mødte vi Jesper
Johnsen, som fortalte os lidt om, hvorfor han selv var blevet så interesseret
i honningbierne.
Efter endnu en aften foran fjernsynet, mærkede Jesper et behov for at
gøre noget aktivt for at hjælpe honningbierne. Han havde set et program
i fjernsynet, der forklarede hvordan
biernes bestøvning var helt afgørende
for menneskets overlevelse. Derfor
tog Jesper den beslutning at han måtte gøre noget aktivt, i stedet for bare
at sidde derhjemme og se “Paradise

Naturen i Danmark
Af Maria Rim og Isabella Lenander.

Der er kamp om arealerne i Danmark,
for der skal være plads til alt: byer,
anlæg, landbrug, skovbrug og natur.
Men måske er det hele ikke så sort
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Klimaændringer, vejr og vind forandrer
Danmark. Danmark er under forandring,

hotel”.
Jesper Johnsen er med i en forening,
der kæmper for at sprede kendskab til
honningbier og deres betydning for
vores natur.
Han og andre medlemmer af foreningen fik stillet et område ved Tømmerupvej til rådighed, hvor Foreningen kunne opstillet et antal bistader.
Foreningen Tårnby-Bi er stiftet i 2017
med det formål at udbrede kendskabet til bier og biavl.

Bier er faktisk utrolig vigtige for os
mennesker, når blomster og grønsager
skal bestøves og formere sig. Hvis ikke
vi havde bier, kunne vi vi ikke bestøve
mange af vores afgrøder, som vi gør
i dag. Derfor er det meget vigtigt at
hjælpe med at give bierne bedre livsbetingelser.
Jesper fortæller, at hvis vi ikke gør
noget nu, kan vi stå over for uoverskuelige problemer i fremtiden. Det er
vigtigt, at der findes foreninger som
Tårnby-bi, der gør en indsats for vores
fælles fremtid.
Vi fik en god indsigt i, hvordan man
kan gøre en forskel, også selvom man
ofte tænker, “hvad kan lille jeg gøre
for at hjælpe et på et kæmpeproblem
som klimaet”.

Bier stikker sjældent
Mange tror, at bier stikker. Men det er
faktisk meget sjældent, at honningbier stikker. Honningbier kan stikke,
men det er kun hvis de er truede eller
hvis de føler, at bistaden er truet. Honningbien overlever sjældent at stikke,
fordi den har modhager på sin brod.
Honningbien er også sjældent særligt
generende for os. For det meste flyver
de blandt blomster for at samle nektar
til honning.
og vi vågner hver dag op til et nyt land.
Eksempelvis er Amagerfælled truet af
oversvømmelse. Hvis vi ikke forhøjer
digerne, kan store dele af Amager være
under vand om 30 år. Vi skal tage klimaforandringerne alvorligt. Og selv
Danmarks statsminister nævner i sin
åbningstale, at klimaforandringer er
Danmarks største udfordring.
Bølger og voldsomt vejr vasker år for

Beviset på, at
bier normalt
ikke stikker.
Bemærk
kursistens bare
hænder.

år landet i havet. Nogle steder ryger
der næsten to meter af kysten om året.
Danmark forandrer sig også, fordi vi
benytter det meste af landet intensivt,
og fordi vi siden 1980’erne har givet
de store vilde dyrearter lov til at brede
sig. Vi danskere taler om at gøre noget,
men gør vi nok?
Kilder: Naturstyrelsen. dk og dragoer.dk

Kender du forskel på svampe

gran og er ret almindelig i Danmark.
Kantarel svampen er ikke giftig og
er en fantastisk ingrediens til sovs og
suppe.

Svampe har et negativt rygte, det er
gratis at samle eller, som det hedder,
sanke dem i danske skove.
Mange
tør
ikke spise dem,
da
de
ikke ved
1 om de er
g i f t i ge .

Karl Johan er almindelig i løv-, nåleskove og på mager bund og kan ses
fra august og til oktober. Svampen
er kendt i varme retter, som risotto
og suppe, men kan også spises med
i kolde retter.
Hvilken svamp er hvilken svamp?
Svaret finder du under spalten til
højre.

”Alle svampe kan spises, men virkningen er forskellig” siges det

Men svampe er
både
nærende
og lækre (med
piskefløde lyder
det fra redaktionen).
2
Hold dig til de
to mest kendte,
så tager du ikke
fejl.
Almindelig Kantarel ses fra midt juni
til november med højsæson i august.
Den vokser især under bøg, eg og

SIGNE, STUDIEVEJLEDER: Det bekymrer mig meget, da det er et
meget vigtigt emne. Jeg synes at vi
for eksempel
burde fokusere mere
på miljødebatten end
integrationsdebatten, da
dette emne
tages mindre
alvorligt pt.
Jeg håber det
bliver bedre.
TRINE, PÆDAGOG: Det bekymrer
mig meget. Det bekymrede mig specielt, med den sommer vi lige har
haft. Jeg synes at det er vigtigt, da
vi skal give
det videre til
næste generation, dvs
vores børn.
Jeg ved ikke
om det bliver bedre,
men jeg
tænker at vi
bliver mere
bevidst om
det.

KASPER, STUDERENDE: Den virker
dårlig på vores natur, og ødelægger dermed vores klima. Vi ser
eksempelvis mere og mere defekt
kød, som tages tilbage fra butikkerne. Jeg synes at de burde bruge
pengene på vores natur i stedet for
på dem, der
ikke laver
noget. jeg
tror ikke, det
bliver bedre
indtil videre,
men hvis
de laver om
på tingene,
kunne det
blive bedre.
AMALIE, LÆRER: Det påvirker mig
meget, fordi jeg er ung og fordi
jeg tænker meget på fremtiden og
vores børn. Jeg synes at de fremfor
at have så meget fokus på integrationsdebatten,
burde de
have mere
fokus på
miljødebatten. Om det
bliver bedre,
kommer nok
mest an på
hvem man
spørger, men
jeg håber det.
Udspørgere:
Aolla, Noah, Hiba og Ercan

Svampe:

Hveps derimod er rovdyr og de elsker når mennesker griller om sommeren fordi så kan de få glæde af alt den
gode grillmad vi indtager. Og hvepse
kan godt finde på at stikke for at få del
i den gode mad på sommergrillen.

Hvordan påvirker klima og
miljødebatten dig?

1: Almindelig kantarel
2: Karl Johan

En kursist i beskyttelsesdragt
sammen med Jesper Johnsen før de
skal ud at hente en honningtavle i et
bistade.

Du kan nå det endnu
Hyr en gymnasieelev til arbejde på
dagsværksdagen
Eleverne på Ørestad Gymnasium
tilbyder deres arbejdskraft til både
private og virksomheder.
Ved at hyre en
elev er du med til at gøre en forskel!
De penge, eleverne tjener på dagen,
går dette år til de unge på Grønland.
I samarbejde med den grønlandske
ungdom vil Operation Dagsværk gennemføre et uddannelsesforløb i so-

cialt entreprenørskab for unge, som
skal booste deres innovation og evne
til at skabe.
Samtidig etableres et uddannelsesforløb, der kan give dem ulighed for at
skabe forandring for dem selv og for
andre unge i Grønland.

nogen behov for en hjælpende hånd
til at rydde op på et lager, få vasket
gulve, ryddet en garage, sortere papirer eller gøre hovedrent i køkkenet, er
de unge klar.
• Det koster 350 kroner pr dagsværker
for fem timer.

Kontakt
Hvis du sidder inde med et job til en
elev eller nogle spørgsmål kan vi kontaktes på helena.fraenkel@oegnet.dk
ellerclara.hachache@oegnet.dk fra
3.B på Ørestad gymnasium.

INFO
• Operation Dagsværk finder sted onsdag 7. november.
• Tidspunktet på dagen er valgfrit.
• Arbejdstiden er max. 5 timer, men
er opgaven større, kan man hyre flere
dagsværkere
• Arbejdet kan bestå af alt muligt. Har

Vi har modtaget:

Giv os nærpolitiet tilbage
Af Ali Qais, medlem af
kommunalbestyrelsen (V) og
initiativtager
Tårnby Naboværn

Da familien Lindgreen kom hjem fra
ferie sidste søndag, blev de mødt af
det, som mange frygter.
De havde haft indbrud. Huset på
Natalvej på Vestamager var fuldstændig raseret, og tyvene løb med
alt fra børnenes slikposer til uerstattelige arvestykker og smykker samlet igennem mange år.
Et indbrud som dette er grænseoverskridende for de fleste. Fremmede mennesker bryder ind i vores
tryghedsbase, roder i private ejendele og stjæler måske dyrebare og
uerstattelige minder.
Ifølge det Kriminalpræventive Råd
er nabohjælp- og overvågning et af

de bedste råd til at forebygge indbrud. Det er derfor, at vi har Tårnby
Naboværn. Når vi er ude og gå en
tur, hjælper vi hinanden ved at være
ekstra opmærksomme på mistænkelige biler, personer og aktiviteter i
lokalområdet.
I fællesskab kan vi gøre livet surt
for indbrudstyven, men det er nu
engang politiets opgave at skabe
tryghed og passe på os alle sammen.
I april 2016 blev Amagers eneste politistation lukket, så patruljevognene
i dag skal komme helt inde fra byen,
når vi har brug for dem.
Et nærpoliti øger trygheden gennem synlighed og løfter samarbejdet med unge mennesker i området.
Derfor kæmper jeg for at få nærpolitiet tilbage til Tårnby.

Pas på børnene til
halloween
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Spøgelser, hekse og zombier fylder
snart villavejene, når børnene inden
længe kimer dørklokker og siger ”slik
eller ballade”.
På onsdag den 31. oktober fejres
halloween nemlig. Men med levende
lys, brandfarlige kostumer og efterårsmørke er det en god idé, at familierne følger en række forholdsregler,
så aftenen ikke ender med en tur på
skadestuen.
- Halloween er en sjov og anderledes højtid, som kan bringe familie og
venner sammen om nogle hyggelige
aktiviteter. Men halloween ligger samtidig med, at det for alvor bliver mørkt,
så forældre skal huske, at børnene
skal være synlige i efterårsmørket, siger Henriette Madsen, Generalsekretær i Børneulykkesfonden.
Også kostumerne skal ifølge Henriette Madsen igennem et ”sikkerhedstjek”:
- Det kan være en god idé at være
opmærksom på, om kostumet har lange snore, da disse kan udgøre kvælningsfare. Hvis det perfekte kostume
fx har en kappe, så gå efter én med
velcro-lukning i stedet.
bbark

Krimi som forfatteren selv vil læse
Lars Sjøstrøm har skrevet en krimi,
han gerne selv vil læse. Om du også
vil læse den, kan du tage stilling til
senere
Boganmeldelse af Else Andersen

Helten i bogen er HELT - i bogstaveligt
forstand: en mand på 35, opvokset
i det ”mørke” Jylland – men
som heldigvis tidligt i
livet har fundet ud af,
at han er født til noget
større.
Han har gennem en arv
fået mulighed for at bo i
en herskabslejlighed på
Frederiksberg, give den gas
i en Maserati Quattroporte GTS,
frekventere byens bedste spisesteder,
ja, i det hele taget nyde livet, som sådan en mand nu har fortjent det. Hans
tidligere ellers så lysende fodboldkarriere blev afbrudt af en jordnær
menisk-skade, men så var der bud efter ham hos Rigspolitiet, i Europol og
hos PET. Sådan et talent kan man ikke
sidde overhørig i de øvre luftlag.
Han løber i Dyrehaven og afslutter
sine sædvanligvis fantastiske morgenløb med en metallisk smag af blod
i munden og Mahler i hovedtelefonerne – parat til at indtage dagen og
den grønne te, som han selv rituelt
tilbereder ved det klargjorte cafébord
på Café Jorden Rundt. Hvor de naturligvis kender ham.
Medens denne næsten perfekte
mand (han lider dog af høfeber) til-

bereder sin te, kan vi kaste et hurtigt
blik på ham her i morgensolen: lige
og aristokratisk næse, undertrykt venligt smil om de fyldige læber, markant
øjenparti med strålende, blå øjne som
ikke virker ubehagelige, snarere hypnotiserende, dyb kløft i hagen, myndig stemme og med personlighed og
maskulin udstråling. (Måske kunne
han ved lejlighed lokke en enkelt
hemmelighed eller to ud af den flok
cykelryttere, som har pit-stop ved
caféen, om hvordan man behandler høfeber – dette blot en bonusinformation til HELTEN).
Så er vi vist kommet fra start.
Men helt parate er vi ikke. Vi skal
lige have præsentationen af HELTINDEN på plads. Heltinden lider af
søvnløshed, er 33 år og har udpræget talent for kriminaltekniske undersøgelser. Hun elsker vinyl og bor
på Nørrebro med en overvægtig kat.
Skinnende hvide tænder, spillevende
grønne øjne, tykt mørkebrunt krøllet
hår, pikant næse, yndig og feminin,
høje kindben og blide træk. Et rødt
hjerte på højre overarm med indskriften: Amor Vincit Omnia – kærligheden
overvinder alt. (Naturligvis kunne
man næsten sige – især når hun nu
lever alene med en kat). For at gøre
billedet fuldendt hedder heltinden
Sparkling til efternavn.
Forbrydelsen, som fører til opdagelsen af flere forbrydelser, præsenteres
i bogens første kapital: to drenge fin-

der et lig i voldgraven omkring Kronborg slot. Derefter fortælles om mere
eller mindre voldelige, makabre og
psykopatiske situationer som det nye
superteam, Gemini, bliver sat i verden
for at udrede. Gemini er nedsat af
Rigspolitichefen og består af HELTEN
og HELTINDEN, Simon og Viktoria.
Efterhånden som det fantastiske
samarbejde mellem Simon og Viktoria
resulterer i flere og flere løgne, mord
og uhyrligheder, får læseren også, bid
for bid, småafsløringer i teksten, således at det ved kapitel 56 lykkes for
– i hvert fald denne læser - at gætte
morderen.
Inden man når så langt, skal man
igennem 538 sider – vist lidt over et
normalt gennemsnit for en krimi. Men
i løbet af alle disse sider får man – ud
over plottet - også adskillige bonusinformationer som f.eks. om levende
og døde menneskers kropstempera-

turer, hvorfor
sved
ikke lugter,
hvordan
lugten af
muggen
kælder
o p s t å r,
observation e r
omkring
res
tobakslugt,
hvad
vovalg af drinks siger om os, lidt om et
exoskelet og en kvast flue med mere.
Samt sidst, men ikke mindst, om Kronborg og omegn.
Mon du vil læse den?
Lars Sjøstrøm: Fluen i dødsfællen.
Del af krimiserien Operation Gemini.
Famous Dreamers 2017.

De rette læsere
I oktoberudgaven af Tårnby Bladet
omtalte vi bogen De Døes Ø
Om bogen skriver forfatteren Karsten
S. Mogensen.
- Den er i dag overvejende befolket
af flere hundrede kreaturer og tusindvis af fugle. Men for godt 300 år siden
havde øen en helt anden funktion. Her
lå en karantænestation for Storkøbenhavn og Sjælland, da pesten rasede.
De dystre beretninger fra øen og en
række lignende øer i de danske farvande har inspireret mig til De dødes ø.
I De dødes ø vågner hovedpersonen
Aksel midt om natten, da det banker
på døren. Men da han åbner den, er
der ingen udenfor.

De to 10-årige
Nu har vi bedt to læsere i den aldersgruppe om at læse bogen.
Bogen handler om to børn der sejler i en lille jolle da det begynder at
blæse op. Vinden fører dem over på
øen Granholm. De tænker at de kan
sejle tilbage, når vinden har lagt sig.
Men der tager de fejl.
De er nemlig havnet på de dødes
ø, hvor der engang kom nogen pira-

ter
med
pest. Den
bredte sig
og snart
efter døde
alle
på
øen. Men
før
det
ville piraterne have
deres skat
med i graven. Så De aftalte med guvenøren, at de blev begravet med deres skat. Men den aftale holdt guvenøren ikke. Resten må du læse dig til.
Bogen er rigtig god og spændende.
Jeg kan anbefale den til børn mellem 6 og 9 år, gerne til at læse selv,
men kan også bruges til at læse højt.
Ragnar Troelssøn, 10 år
Jeg ville ønske den var længere, for
det er en sjov og spændende fortælling.
Bogen er hurtig at læse og det er
ikke svært at følge handlingen. Den
er realistisk indtil de døde og ånderne dukker op.
Seir Troelssøn

Invitation til julestue
i Tømmerup
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Fra fredag 23.11. til søndag 2.12. 2018
Spændende håndværk, keramik, glaskunst, tekstil, nisser, lys, julerier og
skønne dekorationer, kranse og planter.
Kom og bliv inspireret og nyd julestemningen, eller book en tid i workshoppen, her kan du lave din egen advents-krans eller lysdekoration.
Drik en kopkaffe og nyd en småkage midt i julehuset.
Vi støtter igen i år julemærkefonden
med mindst10% af omsætningen og
sælger også julemærker.
Kaffe-the-kage og donationer går
ubeskåret.
Glæder os til at se jer
Birgitte Nielsen og
Trine Bramminge mfl.
Tømmerupvej 68 tlf: 24 27 34 22

Noget at gå til i november, december og længere endnu

PICNIC – Monotypier af Morten Buch
Morten Buch er primært kendt som maler,
men men har også bred erfaring med
grafikken, er her er det helt centrale

mest kendt hos Édouard Manets berømte værk fra 1863
af samme navn. Hos Buch er ”PICNIC” en moderne udgave i både titel, form og indhold.

I udstillingen PICNIC har Buch med stor nysgerrighed
kastet sig ud i den særlige trykteknik kaldet Monotypi.
Det særlige ved den er, at man modsat andre trykketeknikker ikke trykker i oplag.
Trykket er MONO – der er ét enkelt tryk. På den
vis har det både fællestræk med maleriet og grafikken. I alt 44 monotypier er blevet trykt på værkstedet
Hostrup-Pedersen & Johansen i Valby. I denne udstilling suppleres de af skulpturer og et stort maleri, som
alle kredser om Buchs fascination: En udforskning af
det klassiske motiv ’Frokost i det grønne’. Nok først og

En pervers omgang med naturen
Stilen hos Buch er figurativ, men formen er fri og nærmer sig sine steder det abstrakte. Men det skal samtidig være figurativt og forestille noget og i værkerne går
flere motiver igen. En aubergine, et par høje hæle, en
kvindekrop og dunhamre skaber et møde imellem natur
og menneske, som bearbejdes som form og flade.
Kastrupgårdsamlingen indtil 20. januar 2019.

Tribute-koncert for Benny Andersen
Som en del af Tårnby Musikuge inviterer
Kastrupgårdsamlingen til koncert i
museets cafe med jazzede fortolkninger
af Benny Andersens udødelige digte og
sange.
Kunstmuseets hyggelige cafe lægger rum til en kvintet, som vil fortolke en række af nyligt afdøde Benny
Andersens digte og sange. Benny Andersen kan om
nogen karakteriseres som en folkekær digter og både
hans digte og sange, men også børnebøgerne om Eigil og Snøvsen har været faste bestanddele af mange
danskeres liv.

Musikken leveres af
en kvintet samlet til lejligheden af Jacob Smedegaard Andreasen, som
også er tilknyttet Tårnby
Musikskole som underviser. Han suppleres af
Rene Madsen - vokal/
guitar, Jacob Broholm
- orgel/klaver og Marco
Spallanzani – guitar.
Stilen er ovre i det jazzede og der er lagt op til
en musikalsk rundrejse
i hele Benny Andersens Foto: Klaus Holsting
virke. Der vil være mulighed for at forsyne sig i museets café. Arrangementet er gratis for alle, lige såvel som der altid er gratis
entré på Kastrupgårdsamlingen.
Koncerten er en del af det samlede program for
Tårnby Musikuge, hvor Tårnby kommunes kulturinstitutioner sætter fokus på musikken og byder
på koncerter med både lokale talenter og udenbys
kunstnere. Museet vil være åbent som normalt,
så der er rig mulighed for at se både Tårnby Kommunes Borgmesterportrætter og museets nyåbnede
særudstilling Picnic – Monotypier af Morten Buch ved
samme lejlighed.
Kastrupgårdsamlingens cafe, fredag 2. november kl.
15.30 til 17.00.

Morten Buch 2018. Foto:
Hans Ole Madsen

Plyssen - November
På grund af aflysninger fra udstillere er
der i november kun mindre fornyelse i
udstillingerne
Fra lørdag 3. november udstiller Ina Wittbold malerier.
Ina Wittbold er en tysk/dansk autodidakt billedkunstner. Hendes tilgang til maleriet er abstrakt, intuitivt
og eksperimenterende. I sine værker forsøger hun at
kombinere glade, lette farver og former med mørke
accenter, således at der fokuseres på skønheden og så
der skabes en balance, som er en fryd for øjet.
Ina udstiller løbende hos virksomheder og har for nyligt deltaget i AFUK’s Designmarked og Designmarked
i Prismen.
Indtil søndag 18. november
Fra lørdag 24. november udstiller Johnny Vang, Anne
Mette Bærensen og Inge Helbo.

Julemarked
Lørdag 24. november og tre weekender frem er der julemarked. Læs mere herom på www.plyssen.dk og i næste
nummer af Tårnby Bladet.

Underholdning

PICNIC
MONOTYPIER AF
MORTEN BUCH
fri
entré

KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

TÅRNBY BLADET NOVEMBER 2018 23

11. OKT 2018 – 20. JAN 2019

Visesanger Kirsten Dahl søndag 25. november kl. 14.

Luftbåren motorvej over Amager
Særligt ved østenvind trækker store flokke
af gæs fra det nordlige Skandinavien
over Amager med kurs mod Vadehavet og
Holland
Men først lander de på Vestamager for at fouragere.
For tiden kan man både se og høre de store flokke
af bramgæs – som i Sverige hedder hvidkindet gås, på
grund af den hvide plet på siden af gåsens hoved – og
af grågæs. De kommer fra det meste af det nordlige
Skandinavien, hvor de har ynglet og er nu på vej sydpå, for at overvintre. Undervejs lander mange af dem

Bramgæs fouragerer på Amager - både på de fredede arealer på
Vestamager og på opdyrkede arealer. Foto: Rene Fokdahl.

på Vestamager for at fouragere. Ved det helt rigtige
vejr er flokkene så mange og kommer så tæt efter hinanden, at lyden fra den ene flok næppe er dødt ud, før
man kan høre den næste i luften.
- Der kan være op til 30.000 gæs ad gangen på
Vestamager, fortæller Jacob Jensen fra Tårnby Naturskole.

Naturen er foranderlig
- Mange tror, at naturen ikke ændrer sig, fortsætter
Jacob Jensen, men både bramgæs og grågæs er i voldsom fremgang, på trods af, at bramgåsen er fredet og

ikke må jages.
Men da det store antal er en udfordring for lufthavnen, er det tilladt at regulere bestanden i kommunerne
omkring lufthavnen – altså i Tårnby og Dragør kommuner.
- Også havørnen er i fremgang i Danmark, og der
har det seneste år ynglet 100 par i Danmark. Også på
Amager har et havørnepar ynglet for første gang, og da
gæs er en vigtig fødekilde for havørnen, er det muligt,
at det store antal gæs på Vestamager netop er en forudsætning for, at havørnen yngler, slutter Jacob Jensen.
bbark

Juleværksted i Naturpark Amager

24 TÅRNBY BLADET NOVEMBER 2018

Vi slår det store telt op på Naturcenter
Amager og her er der traditionen tro gjort
klar til juleforberedelser
Vi har hentet et læs grønt fra granerne i Kongelunden,
så du kan lave en flot, lokal juledekoration.
Den er med hjemmerullede lys af bivoks og flotte
kogler og bær, som vi finder på fælleden. Bunden skærer du selv af en stamme med den store skovmandssav.
Juledekorationer koster 25 kroner stykket.
Der er snitteværksted, hvor du med kniv og god fantasi kan snitte din egen helt personlige nisse. Eller en
ske til risengrøden?
Du kan også lave ”fuglekugler” til haven, af grankogler, fedt og fuglefrø.
På Traktørstedet Vestamager kan du få varmen med
en lækker kop æblegløgg og en lun vaffel. Traktøren
holder også julemarked, hvor du kan købe håndværk,
strik, kropspleje og skind.
De søde heste og ponyer fra Hestefolden Kanalvej
kommer på besøg søndag 16. december. Der kan du få
en tur på hesteryg fra kl. 11.30-13.30.
I butikken i Friluftshuset kan du måske også finde en
spændende julegave. Vi har et mindre sortiment af grej
til brug i naturen, uld og skind fra vores egne får og

forskellige gode naturbøger.
Der er risiko for kolde tæer, forfrosne fingre og trætte børn. Men der er garanti for røde kinder, hygge ved
bålet og æblegløgg.
Naturcenter Amager. Weekenderne 24.-25. november,
1.-2. december, 8.-9. december og 15.-16. december
2018
Heste og ponyer fra Hestefolden ved Kalvebodvej
kommer på besøg søndag 16. december kl. 11.3013.30. Arkivfoto

Naturcenter Amager - Åbningstider i Friluftshuset
Indtil 16. december:
hverdage undtagen mandag 9 - 15.
Weekend 10 - 16.

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.

Kontakt Friluftshuset friluftshuset@nst.dk - Telefon 3246 1053. Vi kan være udenfor, så prøv igen.

Blå Base v/Tårnby Naturskole

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

Noget at gå til i november og december

november og december
Borgmesteren synger for
Kulturzonen fortsætter rækken af
sangaftener med fællessang og
hygge.
Fyraftenssang er fællessang for
alle med en lokal gæst, der vælger
sange og fortæller lidt om, hvorfor
netop de sange er valgt ud. En pianist fra Tårnby Musikskole styrer
slagets gang, og hver gang vil der
også være en overraskelse - en
musikalsk gæst som optræder med
et par musiknumre.
Invitér familie, kolleger, venner,
børn og børnebørn på Kulturzonen
til en stemningsfuld torsdag eftermiddag i fællessangens tegn!
Der vil være lidt godt til ganen og
noget at drikke til.
Torsdag 1. november kl. 17 - gratis
Lokal gæst: Tårnby Kommunes borgmester Allan S. Andersen
Næste fyraftenssang er Torsdag 29. november kl. 17.
Lokal gæst: museumsleder Mette Sandhoff Mansa.

Tangokoncert

Kulturzonen inviterer til en
unik koncertoplevelse med
rødder i den ægte argentinske
tango.
Javier Rodriguez, som er en
international anerkendt musiker og komponist, synger og
fortolker kendte og originale
værker fra den argentinske
folklore. Han akkompagneres
af en perlerække af argentinske musikere - fløjet direkte
ind fra Bounes Aires.
Javier er kendt for sin
fortolkning af den verdensberømte ”Miza Criolla”, skrevet af Ariel Ramirez. Igennem
10 år har han tourneret verden rundt som sanger.
Pris 75 kr. Billetter købes på www.kulturzonen.net eller ved indgangen. Du kan købe vin, vand og let tapassnack i baren.
Onsdag 28. november kl. 18-21

Jul på Kulturzonen

Kom og bidrag
til en bæredygtig
jul, og oplev den
ægte Morten Korch julestemning
når vi traditionen
tro hygger med
gløgg, æbleskiver
og risengrød.
Igen i år byder
vi på åbne værksteder, julemarked med juleboder, live
julemusik, og som en rigtig juleoverraskelse får vi i år
besøg af Nissen Spilop!

Juleprogrammet
11.00 Blæsere fra Tårnby Musikskole tager imod på
gårdspladsen med julemusik
11-15 Åbne værksteder - lav din egen juledekoration
11.30 Nissen Spilop underholder
12.45 Luciaoptog med Pilegårdsskolens børnekor
13.30 Julekoncert med Tårnby Musikskoles harmoniorkester MiniHOT
14.00 Julekoncert med Tårnby Musikskoles hamoniorkester HOT
Vi varmer op til Jul på Kulturzonen i hele uge 48 kom og julebag, lav din egen julepynt og vær
med til at pynte vores store, flotte juletræ.
Kulturzonen, Lørdag 1. december kl. 11-15 - gratis

Book en stand til ”Jul på Kulturzonen”
Tilmelding på info@kulturzonen.net senest 20. november. Skynd dig for der er rift om pladserne!

Julerytmik/hyggestue

Ta’
hele
familien
med til
julerytmik
hos
René
og
Nanna, hvor vi synger julesange og leger julelege så vi
alle kommer i rigtig december-stemning.
Arrangementet er for de 0-100-årige.
Kulturzonen Lørdag 8. december kl. 10-11:30 - gratis.

Tårnby Musikskoles koncerter
På Kulturzonen
Torsdag 22. november kl. 17.30-20.30 Junior Bandaften
Fredag 7. december kl. 19-22 Bandaften Julespecial

Andre steder
Torsdag 6. december kl. 19.30-21 Julekoncert med
Nordlys/HOT og sangsolister, Skelgårdskirken
Søndag 9. december kl. 12-13 Julekoncert med MiniHOT, Kastrup Kirke

Musikugekoncerter i Kulturzonens café

Kom og oplev koncerter i Kulturzonens café mandag til
onsdag i tidsrummet fra kl. 17 til 19. Nyd et måltid i
caféen, mens du lytter til god musik.
29. – 31. oktober kl. 17-19 - gratis

Børne-rap med HipSomHap

HipSomHap er
Danmarks første rap-gruppe
for børn!
Hiphop er en
af de største
musikgenrer
i verden. Alligevel er der
aldrig blevet
lavet rap-mu-

sik til børn i Danmark. Før nu….
Den står på svedige beats og seje rim, når Anna
spejlæg og Johnny ligeglad fortæller sjove historier om
at fyre den af og gøre det, man har lyst til - også når
de voksne ikke synes, at det er verdens bedste ide.
HipSomHap er kommet for at gøre børnemusik cool,
og har over 1.000 koncerter bag sig. De taler, rapper og synger med børnene. Det handler om at slippe
hæmningerne og smide hænderne op – her er det okay
at have krudt i røven og danse boogiewoogie i fars
fodboldsko. Du har sikkert hørt “Min far”, ”Fredagsslik”
(kendt fra DR Ramasjang) og “Av!” De to rappere er
trætte af kedelig børnemusik. Derfor opstod ideen om
at danne Danmarks første rap-gruppe for børn. Og interessen har været overvældende.
Billetter på www.kulturzonen.net eller på www.taarnbybib.dk.
Kulturzonen. Søndag 4. november kl. 13 - entré 30 kr.

UngTårnby med liv og læring
Sæsonen for valgfag er i fuld gang på alle
kommunens skoler

Fritidsundervisningen
I sidste uge af september startede sæson 18/19 på
UngTårnby. Her kan unge mellem 13 og 18 år vælge at
gå til undervisning efter skoletid. Også her er udbuddet af fag stort. I år har vi startet et hold i kinesisk.
Selvfølgelig kan man ikke nå at beherske det kinesiske
sprog på en vinter på UngTårnby. Men man får nogen
sprogfornemmelse og derudover et indblik i kinesisk
kultur, madtraditioner og viden om selve landet og det
politiske system.
Der er undervisning i fritidsundervisningen hver tirsdag, onsdag og torsdag. Huset syder og bobler af liv fra

Undervisning i valgfaget Idrætsteori. Foto UngTårnby

kl. 17 til 20.30 og stemningen er præget af, at deltagerne selv har valgt at bruge deres fritid på ny læring
og fællesskab.
I løbet af sæsonen er der også en lang række enkeltstående arrangementer, ture og projekter. Eksempelvis
den kommende Halloween overnatning, hvor 40 unge
skal tilbringe natten på Ung Tårnby, som i den anledning er forvandlet til et skrækhus med uhyggelige oplevelser og skrækindjagende mad.
Læs meget mere på Us.taarnby.dk eller på https://www.
facebook.com/Taarnbyungdomsskole/
Lasse Hal, UngTårnby
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8. og 9. klasserne har haft deres første uger med valgfag arrangeret og afviklet af UngTårnby. 7. klasserne
starter først deres valgfag efter nytår.
Udbuddet er enormt og spænder lige fra outdoor
med kanosejlads, fiskeri og bålmad til arbejdskendskab
med ansøgningsskrivning, virksomhedsbesøg og gennemgang af forskellige uddannelsesmuligheder og alle
mulige spændende fag, der ligger derimellem.
Der er mange nyheder på programmet i år og en af
dem er spansk. Her har man mulighed for at gå op til
en karaktergivende prøve i 9. kl., hvis man har fulgt
faget fra 7. klasse og alle
tre år.
I år har UngTårnby
Valgfag en del af holdene i
lokaler på Brønderslev Alle
i det tidligere Next hus.
Det fungerer rigtig godt
og både de unge elever og
UngTårnbys undervisere er
glade for stedet.
Også på Tårnby Teater
er der et valgfag i gang

med undervisning i drama, musik og teater. Her er 16
elever og to undervisere i fuld gang med at udvikle en
velfungerende og tryg gruppe, der føler sig godt tilpas med hinanden, så man tør kaste sig ud i at træde
frem i større forsamlinger og stå ved sine meninger
og holdninger. Det er et af målene med undervisningen. Ud af busken og stå fast ved hvem du er og hav
mod til at udtrykke dig. Senere på året vil vi starte et
tæt samarbejde med musicalgruppen på Musikskolen/
KulturZonen. Ideen er, at valgfagsgruppen skal stå for
skuespillet i årets store musical, der har premiere i foråret 2019.

Noget at gå til i november

Biblioteket i november
Tårnby Musikuge

I Tårnby elsker vi musik og
sang og har et rigt musikliv.
Kom og oplev det for fuld udblæsning i Tårnby Musikuge i
uge 44. Glæd dig til et varieret
program med lækker jazz,
klezmermusik, klingende korsang, muntre viser, folkemusik,
gospelkor, en aften med Queen
musik og unge klassiske talenter.
Detaljerede oplysninger om tid, sted og billetpriser
kan ses i det samlede program, som fra begyndelsen af
oktober kan ses på taarnby.dk og taarnbybib.dk eller
fås ved henvendelse på bibliotekerne, Kulturzonen, Kastrupgårdsamlingen, Kulturhuset Kastrup Bio og Tårnby
Rådhus.
Musikugen er arrangeret i et samarbejde mellem
Tårnby Kommunebiblioteker, Kulturhuset Kastrup Bio,
Kastrupgårdsamlingen, Kulturzonen – Tårnby Musikskole og Kulturhus, AOF Amager og følgende foreninger i
Tårnby: Visens Venner på Amagerland, Brandvæsenets
Orkester, Tårnbykoret, Kastrupløverne, Dragør Sangforening, Amager Harmonikaklub, Crossroad Gospel og
Bordinghus Underholdningsorkester.
Nogle arrangementer er gratis, og nogle har entrépris. Se under de enkelte arrangementer i programmet.
Tårnby Musikuge. Mandag 29. oktober til søndag 4. november.

Selvværd er guld værd

Foredrag ved Susanne Worm
Du er selv din værste dommer, når du sammenligner
dig med andre og tænker
”Hvis bare jeg vejede 5 kg
mindre og var lige så klog
som de andre”.
Den slags negative tanker
giver over tid dårligt selvværd. Tingene hober sig op,
livsglæden forsvinder og du
får ikke gjort noget ved problemerne. Susanne Worm fortæller, hvordan de med
træning er kommet videre med det gode liv.
Vestamager Bibliotek, torsdag 8. november kl. 19.
Billetpris 30 kr.

Brætspilslørdag - for hele familien
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ved spilekspert Thomas Vigild
De gode, gamle brætspil oplever i disse år en sand renæssance, og der er mere godt at vælge mellem end
nogensinde før.
Spil med og få nye, sjove oplevelser, når spilekspert
Thomas Vigild guider dig igennem årets nye, hotte,
prisvindende brætspil.
Prøv for eksempel det danske Magic Maze, hvor spillerne styrer retninger og ikke brikker og lydløst skal arbejde sammen. Alle generationer kan være med - børn,
unge, forældre og bedsteforældre.
Tårnby Hovedbibliotek, lørdag 10. november kl. 11-13.
Gratis billetter.

Skumringstime - højtlæsning i
stearinlysets skær

ved bibliotekar Lise Lotte Larsen
Traditionen tro fejrer vi
den nordiske litteratur
og spreder lys og stemning med højtlæsning i
novembermørket. I år
læser vi fra islandske
Einar Már Gudmundssons roman Islandske
konger.

Hvad er skumringstime?
Siden 1995 har man, som en del af Nordisk Litteraturuge, læst højt fra en nordisk fortælling på samme
tidspunkt den samme aften i november på hver sit
modersmål på hundredevis af biblioteker og kulturhuse
i Norden.
I år er den islandske litteratur i fokus, temaet er helte i Norden og bibliotekar Lise Lotte Larsen læser højt
fra romanen Islandske konger af den islandske forfatter
Einar Már Gudmundsson.
Tårnby Hovedbibliotek, mandag 12. november kl. 19 20. Fri adgang - uden billetter.

Fars fede kur

Foredrag ved Henrik Duer
I dette morsomme foredrag
tager Henrik Duer afsæt i
bogen af samme navn ‘Fars
fede kur’, hvori journalisten
Ole Rasmussen, bl.a. kendt
fra Politikens populære satirespalte ATS, er gået med til
at følge et vægttabsprogram
hos Henrik.
Henrik Duer fortæller om
Ole Rasmussens forløb i et
program, der byder på fremmedartede ting som proteinchips, intervaltræning, skridtmål og meget mere,
ligesom Henrik Duer giver sine tilhørere motivationen til
eget vægttab og gode råd om mad, vægttab og træning.
Vestamager Bibliotek, tirsdag 13. november kl. 19. Billetpris 90 kr. Billetter via AOF Amager.

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.
Tirsdag 20. november kl. 14. Fri adgang – uden billetter.
Mødested: Rundkørslen ved Vandtårnet på Englandsvej

Stand-up

v. Anders Fjeldsted
Går ungdomskulturen op i røg?
Komikeren Anders Fjelsted sætter spot på de unges
rygevaner og inviterer til dialog og debat om emnet.

Stor efterspørgsel på arrangementer og kurser
Tårnby Kommunebiblioteker inviterer til
mange arrangementer i løbet af året, og
publikum tager rigtig godt imod de mange
tilbud
I dette efterår er der så stor efterspørgsel efter billetter, at mange af arrangementer meldes udsolgt længe
inden, de når at blive omtalt her i avisen.
Også bibliotekets it-kurser er der rift om. På kurserne Brug facebook mere, Er du tryg ved dine digitale
fodspor? og Få tjek på feriebillederne er alle pladser
optaget.

Foto: Allan Meyer ©

Vil du gerne i
god tid sikre dig
billetter til bibliotekets arrangementer og kurser,
kan du holde dig
ajour med kommende begivenheder på bibliotekets hjemmeside
taarnbybib.dk

De fleste hjem er røgfri, og
på arbejdet og i det offentlige
er askebægrene væk. Men
hvad sker der for de unge?
Hver eneste dag er der 40
danske børn og unge, der
tænder deres første cigaret.
• Hvorfor spiller tobak stadig
en central rolle i unges liv?
• Hvad er forældrenes rolle?
• Hvordan er du selv blevet opdraget i forhold til rygning?
• Vejen til en røgfri fremtid?
• Hvordan bryder man med, at rygning er et socialt
fænomen?
Anders Fjelsted vinder publikums hjerte med sin dygtige og varierede brug af ironi og sarkasme. Han skyder
på sig selv og alle andre med udgangspunkt i oplevelser, observationer og ting, som undrer og irriterer ham.
Anders Fjelsted er kendt fra DM i stand-up, Standup.
dk, De Udvalgte, Talegaver til børn, Comedy Aid, soloshowet Barnligt voksen og som morgenvært på Nova
FM’s GO’NOVA.
Arrangementet er for unge, forældre til teenagere og
alle, der er nysgerrige på sagen.
Tårnby Hovedbibliotek, torsdag 22. november kl. 19.
Gratis billetter

Fra dårlig hukommelse til klæbehjerne
Foredrag ved Ole Larsen

Hvad er hemmeligheden bag
at huske navne og… hvorfor
glemmer vi?
Disse spørgsmål får du få
svar på i Ole Larsens foredrag,
hvor du også får værdifulde
tips til enkle husketeknikker,
som du med det samme kan
anvende.
Du får en kort introduktion i, hvordan hjernen fungerer og ved hjælp af lette øvelser kan du selv blive i
stand til at øge din koncentration, holde fokus og huske
bedre. Ved at holde hjernen aktiv og ved at anvende
enkle teknikker til at lære ny information, kan du bevare tilliden til din hukommelseskapacitet. Hukommelsen
forfalder ikke med alderen, men forandrer sig.
Tårnby Hovedbibliotek onsdag 28. november kl. 19.
Billetpris 30 kr.

Hovedbiblioteket, Kamillevej 3246 0520
Mandag - fredag: Kl. 8 – 20
Lørdag - søndag Kl. 9 – 16

Vestamager bibliotek, Ugandavej 3253 5499
Mandag - fredag: Kl. 9 – 19
Lørdag Kl. 9 – 16. Søndag lukket

Billetter og info
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk
eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes af
AOF i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker (mærket )købes billetter
på tlf. 3251 1495 eller via www.aof-amager.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.
Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller
printes på www.taarnbybib.dk

NOVEMBER • 2018
MAGASINET
LOKALAFDELINGEN
TÅRNBY
Magasinet er en fornem tryksag
der fortæller om lokalafdelingens
arbejde og aktiviteter. Man kan
hente magasinet på kontoret,
i foreningscentret og i
sundhedshuset!

JULEFEST PÅ TÅRNBY SKOLE
Traditionen tro indbyder vi igen i år til julefest,
lørdag den 24. november 2018 kl.13-17.
Prisen er kr. 150,-, drikkevarer kan købes til
rimelige priser. Undervejs vil der være festtale,
levende musik med fællessang og underholdning
samt naturligvis det store lotteri med mange
flotte præmier fra vore sponsorer. Tilmelding
på kontoret (først til mølle), senest tirsdag den
15. november 2018. Tilmelding kan også ske
på Søndags Café den 4.november. Betaling
MobilePay 35 267 eller

Konto 4183 4183098047

LOKALAFDELINGEN 30 ÅR

Vores lokalafdeling blev 30-års den 30.
september. Det blev fejret i Postkassen søndag
den 30. 9. med kaffe og fødselsdagslagkage,
underholdning af Visens Venner på Amagerland,
fællessang m.m.

MANDAG DEN 19. NOVEMBER 2018
BESØG PÅ NORDISK FILM
Særudstilling om de populære Olsen banden Film
"SKIDE GODT EGON"
Vi mødes ved indgangen Mosedalvej 14, Valby kl. 9.45.
Rundvisningen starter kl. 10.00 og varer ca. 5 kvarter.
Transport: Der er betalingsparkering på de
omkringliggende veje, og Valby Station ligger
ca.6 minutters gang fra Nordisk Film.
Efter turen finder vi et sted hvor vi kan få en
forfriskning (for egen regning).
Betaling for turen på Konto 4183 4183098047
FIRE DAGE FRA 25. TIL 28.MARTS 2019
Sort Sol, Ribe, Rømø og Mandø
Turen koster 4.050. Tillæg enkeltværelse
kr. 570. Mindst 35 deltagere. Der er kun 18
enkeltværelser, så muligheden for at turen
gennemføres er større, hvis du kan finde en du
vil dele værelse med.
Første dag: Udrejse, Arresten i Fåborg,
Bøjden-Fynshav, Gråsten slot.
Anden dag: Ribe, Højer, Schackenborg,
grænsehandel?, Sort Sol.
Tredje dag: Mandø med Mandøbussen og
Vadehavscenteret.
Fjerde dag: Rømø og hjemrejse.
Kom ind på Kontoret i åbningstiden og få hele
turbeskrivelsen.
Betaling for turen på Konto 4183 4183098047
BORDINGHUS SPILLEMÆNDENE
Lørdag den 10.november kl.14. i Postkassen
spiller Bordinghus Spillemændene melodier fra
de glade tyvere.
Entre 20 kr.Tilmelding på kontoret
Betaling MobilePay 35 267 eller på

Konto 4183 4183098047
De tidligere formænd (på nær Knud Weichrauc,
der ikke er blandt os mere) var mødt op, og blev
takket for deres insats gennem årene. Herover ses
de tidlidere formænd Hedevig Bang 1991-2000,
Torben Jensen 2000-2005, Vita Lund 2005-2010,
John Møller Jørgensen 2010-2014,
og den nuværende formand Anne-Grethe Kragerup.

Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12
Billard, Plejehjemmet Ugandavej 149
Alle dage 10-16
Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14 Torsdag kl. 10-11
Bridge
Torsdag kl. 10.30-14.30 Ved Diget 21 tv. 1sal "klubhuset"
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag 13-16 Undervisning Postkassen 1.sal
Cafe livsglæde
Tirsdage i ulige uger kl.10-12 Villaen sirgræsvej134
Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30
Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16
IT-hjælp (PC-café)
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen.

Tirsdag kl. 14-16
IT-reparation hjemme hos dig
Kontakt kontoret for en aftale.
IT iPad/iPhone kursus, Postkassen
4 onsdage i hver måned kl. 10-12
IT Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 torsdage i hver måned kl. 10-12
IT Personlig instruktion
2 timer. Du bestemmer selv i hvad.
Kontakt kontoret for en aftale.
IT-undervisning i Postkassen
4 fredage i hver måned kl. 9.30-11.30
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Kontakt kontoret.
Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10
Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00
Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10
Pilates/Godtvedgymnastik, Amagerhallen
Mandag og Onsdag (kontakt Solveig 61 67 52 15)
Strikke Café, Postkassen stuen
Tirsdag kl. 13-15
Svømning, Kastrup svømmehal(Venteliste)
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30 Torsdag kl. 14.30
Søndags Café, Postkassen
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16
Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen
Tirsdag kl. 10-14
Vandrehold, røde port ved Ugandavej
Ikke egnet for gangbesværede.

Onsdag kl. 10 Speedhold. Vi går mellem 5 og 10 km.
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går omkring 6 km.
Whist, Postkassen
Tirsdag kl.12-15

Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13

Besøgstjenesten
Aflastning af demensramte familier
Vågetjenesten

LOKALAFDELINGEN
KASTRUPVEJ 324 TLF. 21 70 05 16
KONTORTID:
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12
www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
Mobile Pay : 35 267
Demensvenlig Lokalafdeling
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TEMA-TIMER I IT-CAFÉEN
Tirsdag den 13. november kl. 14:00 i IT-caféen:
Streaming
Spar penge ved at streame gratis TV, film og
serier … sådan gør du!
Streaming giver dig adgang til alverdens serier,
film og tv-programmer. Men hvor finder du
gratis streaming uden at bryde loven? Kom og få
overblik, samt se hvordan du gør det. Afhængig
af hvad man ønsker at se – er der mulighed
for at opsige sin TV-pakke eller nøjes med den
mindste!
THOMAS WIVEL
Lørdag den 6.oktober oplevede 54 fremmødte
Thomas Wivejs humoristiske portræt af
skuespilleren og maleren William Rosenberg. Et
intenst indblik i en artistisk og dramatisk familie.
Anekdoter fortalt med kærlig indlevelse på
Thomas Wivels sædvanlige medrivende facon.

SUNDHEDSUGEN
Ældre Sagen Tårnby har fået Sundhedsprisen
2018 pga de tre nye tiltag.
Vågetjenesten – siden januar 2017
Sorg-og Livsmodsgruppen – siden foråret 2018
Café Livsglæde for demensramte og deres
pårørende – nystartet
Vi kan ikke hjælpe den døende,
vi kan ikke hjælpe den døde og
vi kan ikke hjælpe den demensramte,
MEN vi kan hjælpe den PÅRØRØRENDE.
Den pårørende til den døende (Vågetjenesten),
den pårørende til den døde (Sorg-og
Livsmodsgruppen) og den pårørende til den
hjemmeboende demensramte (Café Livsglæde).
Jeg er stolt af at være formand for en
lokalforening, hvor frivillige stadig søger hen,
så vi fortsat kan tilpasse og indrette vores
aktiviteter efterhånden som der opstår et
behov for borgere i vores kommune, udtaler
formanden Anne Grethe Kragerup ved
overrækkelsen, den 10. oktober.

VORES FASTE AKTIVITETER:

Allehelgen og Halloween
På den første søndag i november holder
kirken Allehelgens gudstjeneste. Faktisk er
det den 31. oktober der er allehelgens dag,
men traditionen tro fejres højtiden i kirken
den følgende søndag. I tidligere tider var
dagen viet til at fejre troens forbilleder,
men i dag er det primært dagen, hvor vi
mindes de bortgangne. Sådan er det også i
Korsvejskirken, hvor vi læser navnene op på
dem i menigheden, der er gået bort i årets
løb. Det er altid en god og smuk dag, omend
den også føles tung for de mange, der har
mistet en de har kær.
Kirkeligt set fejrer man denne dag, at
døden er overvundet, og derfor er det en
fejringens dag. Tidligere, da der kun fandtes
den katolske kirke, havde man opdelt
fejringen i en allehelgensdag, hvor man
fejrede de helgener der var gået bort, og en
allesjælesdag, hvor man mindes dem, der
var gået bort i det forgangne år. Mens man
i kirkerne stadig opretholder denne smukke
tradition, synes det, at danskernes viden
om allehelgen efterhånden er ved at blive
trængt tilbage af Halloween traditionen.
Men der er store forskelle. Halloween har
sine rødder i en gammel keltisk skik ved
navn samhain, 8-900 år før Kristus, hvor man
ved en nytårsfest fejrede enden på den lyse
tid og bød vinteren velkommen. På denne
sidste dag mente man desuden, at dørene
til helvede stod åbne, og at de dødes sjæle
kunne stige op af gravene og bevæge sig
ind i de levendes rige. Derfor satte man
mad på gravene, for at de skulle forblive

Aktiviteter - November
Klassisk Højskole

v. Martin Herbst
Tobits bog
Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger

Kirkens kor, Euphonia, medvirker ved allehelgens gudstjenesten, søndag 4. november
tæt på de dødes verden og ikke få lyst til
at komme tilbage til de levendes verden.
Ved mødet med kristendommen tusinder af
år senere, forsøgte man så at smelte denne
dag sammen med Allehelgen, deraf navnet
All Hallows´ Eve.
I dag er det religiøse indhold af Halloween
helt forsvundet, og alene forestillingen
om de dødes sjæle i form af forestillinger
om monstre, genfærd og vampyrer er
er en samling jødiske skrifter fra
århundrederne omkring Jesu fødsel. Det
gennemgående tema er den gudgivne visdom
til at skelne mellem godt og ondt og handle
derefter til samfundets bedste og personlig
lykke. 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

28 TÅRNBY BLADET NOVEMBER 2018

Gudstjenester
Oktober
Søndag

28.

Festgudstjeneste, Kirkefestival jf. program

kl. 10.00

November				
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

4.
11.
18.
25.

Allehelgensdag m. deltagelse af Euphonia Matt. 5,13-16
24. s. e. trin. Johs. 5, 17-29
25. s. e. trin. Luk. 17, 20-33
Sidste søndag i kirkeåret Matt. 11, 25-30

December		

Søndag
Søndag

2.
9.

kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
10.00

		
1. s. i advent Matt. 21, 1-9
kl. 10.00
2. s. i advent Luk 21, 25-36
kl. 10.00

Kirkernes præster
Aaboe/Herbst
Julie Aaboe
Martin Herbst
Martin Herbst
Martin Herbst
Julie Aaboe

blevet tilbage. Men jeg tror, der er plads
til både den ene og den anden tradition i
det moderne danske samfund. For mens
halloween er en sjov anledning for børnene
til at klæde sig ud og til at stille spørgsmål
og hygge sig, er allehelgens traditionen
stadig for mange en særlig dag, hvor vi
mindes dem, som vi elsker.
Sognepræst
Julie Aaboe
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.
Torsdag 1. november kl. 19.30

Musik-andagt – En tid til eftertanke

v. Julie Aaboe
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 6. november kl. 10.00

Prædiken værksted
v. Julie Aaboe

Kom
og vær
med til
at skabe
søndagens
prædiken.
Gennem
samtale
og analyse
vil vi i
fællesskab komme til bunds i søndagens
læsning for at forstå, hvad der ligger til
grund for den pågældende tekst både
kulturelt, historisk og teologisk. Vi mødes
i kirken. Tilmelding til sognepræst, Julie
Aaboe.
Torsdag 1. november kl. 12

Dagens Kina – kirkerne og de
kristne
Korsvejstræf v. Jan Larsen

TV-Avisens
tidligere
korrespondent
i Kina
kommer og
fortæller om
dagens Kina
og specielt
om det
anspændte
forhold
mellem styret og de kristne kirker. Religion
– og især kristendommen – er blevet meget
populær hos kineserne. Om 8-10 år vil der
formentlig være flere kristne i Kina end i
USA.
Men styret i Kina er utryg ved, at flere
kinesere foretrækker religion frem for
kommunistpartiets ideologi. De seneste år
har der været en markant undertrykkelse,
der har ført til nedrivning af kirker og
fjernelse af kors.
Men foredraget er også en introduktion til
dagens Kina. Jan Larsen har i 12 år fulgt
udviklingen i Kina, heraf har han som
korrespondent været bosat i Beijing i seks
år. Med sin indsigt og personlige oplevelser

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24.
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk tirsdag-fredag.
Mandag er fridag.
Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11.
Fredag er fridag.
Organist Ole Reuss Schmidt
Tlf. 2581 5762 • olereuss@hotmail.com
Træffes efter aftale.

Mens Bibelen blev skrevet færdig

Sogneaften v. lektor Søren Holst
Et kig i dødehavsrullerne
Det Gamle
Testamente er
blevet til over
mange år, og
allerede før man
var færdig med at
samle de hellige
skrifter til én
bog, var man i
fuld gang med at
fortolke dem og
fortælle videre
på dem. Blandt
Dødehavsrullerne,
som stammer fra tiden lige før Jesus, finder
man både bibelskrifter og en lang række
genfortællinger, omskrivninger, tilføjelser og
udvidede udgaver.
Søren Holst, som har arbejdet med
udgivelsen af rullerne i Israel, vil fortælle
om, hvordan de gamle teksters forfattere
ledte efter svar på svære spørgsmål, som
fx ”Hvornår blev tiden egentlig skabt?” og
”Hvorfor lånte Abraham sin kone ud?”
Torsdag 15. november kl. 19.30

Her får du:
• Præstens moderne bibelfortællinger
• Hjemmelavet sund, økologisk aftensmad
• Legekammerater til børnene
• Socialt samvær med andre børnefamilier
fra lokalområdet
• Kendskab til de kristne værdier, samfundet
er opbygget omkring
• Kirken som indendørs legeplads
Måske Ulvetimen er noget for jer?
Vi lytter til bibelhistorier i børnehøjde, laver
sanglege, knytter venskaber, er kreative og
hygger os med hinanden.
Vi begynder kl. 17, men allerede kl.
16.30 kan I lande. Der vil være en lille
aktivitet inden gudstjenesten. Til de sultne
ulveunger er der frugt, og der er the og
kaffe til de voksne. Efter gudstjenesten
spiser vi sammen. Derefter er der fri leg på
kirkens areal indtil vi slutter ca. 18.45 med
aftensang.
Det er gratis at deltage, men et tilskud er
altid velkomment. Arrangementet henvender
sig til børn 4-8 år og deres voksne. Alle er
dog meget velkomne fx ældre søskende og
bedsteforældre.
Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig,
kontakt da børnemedarbejder Lone Madsen
lone@korsvejskirken.dk / 6116 5509.
Værter: Sognepræst Julie Aaboe,
børnemedarbejder Lone Madsen og frivillige
fra kirken.
Torsdag 22. november kl. 16.30-18.45

Kom til Ulvetime i Korsvejskirken
- Din vej til en stressfri eftermiddag
v/ Julie Aaboe

Aktiviteter - December
Julehygge med kirkens præster -

Korsvejstræf
Vi synger julens smukke salmer, klipper
julepynt og forbereder os på den kommende
højtid. Medbring venligst en julegave til
cirka 25 kroner.
Onsdag 5. december kl. 14.

Kordegn:
Karina Jensen. Tlf. 3251 7424
kaje@km.dk
Kontortid på kirkekontoret: Mandag-fredag
kl. 10-13. Torsdag tillige kl. 15-18.
Kordegnevikar:
Bibi Övermyr. Tlf. 3251 7424, bmo@km.dk
Kontortid på kirkekontoret: Fredag kl.10-13
Sognemedhjælper :
Lone Madsen. Tlf. 6116 5509
lone@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.

Menighedsrådsformand:
Jessica Rygaard. Tlf. 3141 6030.
Kirketjener:
Johnny Løndorf. Tlf. 6116 3336.
johnny@korsvejskirken.dk
Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 8-12.
Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest
fredag inden kl. 12.00.
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Kontakt

kommer han tæt på kinesernes hverdag og
de emner, som har betydning for kineserne
og for os.
Onsdag 7. november kl. 14.00

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
AlleHelgen. Det er dig
Stop alle kirkeklokker, tænd solen, tryk på repeat
Skæve atomer fylder mit vand, gæster fra flyvende
skyer,
de kom fra de dødes land, henlagt til de lysende
byer,
På stierne udenfor faldt der sten ned, træer og
rosenrøde blade
Foran gravstenen, der hvor de blev gravet ned
men de er ikke der, de er lige der, hvor du er,
også i det her øjeblik, er det ikke rigtigt?
Vi så jer engang. Der så ikke ud til at der var
liv i jer. I kunne næsten ikke sige noget. Det var
en af de dage man beder til ikke kommer. Det så
ud til, at livet var blevet taget fra jer. Men I er her
endnu. I lever stadig. Det lyser stadig i jer, måske
langt væk, måske kun i et lillebitte glimt.
Jeg er ret sikker på, at der er dage, hvor I vil
sige; Nej, der er intet liv i mig, hvor I bare vil
blive liggende, aldrig vågne, aldrig igen vågne op
til visheden om, I skal ikke se ham eller hende i
live igen. Hvor I bare vil forsvinde, til der hvor
han er, eller til der hvor hun er. Det må I godt,
blive liggende. Hvis nogen fortæller jer, at nu
må I snart komme videre, så bed dem pænt om
at holde kæft. Hvis nogen siger, at der er mange
andre fisk i vandet, så sig I ikke fisker. Tro ikke på
sorgfaser og 4 led til at komme over døden.
Min farfar sagde altid; Livet skal jo gå videre.
Det lød som en remse han ikke selv troede
på. Det havde været bedre, om han var blevet
siddende i sofaen til livet selv kom tilbage til ham
i stedet for at presse sig selv ud i det.
Dem I kender mener det nok godt.
Selvfølgelig. De vil bare have jer tilbage til livet
for de elsker jer. Fortæl dem, det håber I også I

kommer, men at I venter på at livet bringer jer
tilbage til livet.
Det bliver ofte sagt, at den som tror på Gud
må have det nemmere med døden. Det kan jeg
ikke se. Jeg tror ikke Gud er en trøst og jeg tror
ikke kirken kan trøste jer. Der står ingen steder
noget om at Jesus trøstede nogen. Trøst er rart,
men også misforstået, for den ændrer ikke noget.
Det gør vores klogskabstanker heller ikke. Vi
kan finde på at sige, at det var godt, hun fik fred,
at det er den vej, vi alle skal, at hun havde haft
et godt liv. Vi prøver vel at skabe en form for
mening med vores tab, at stille det op så det giver
mening.
Jeg forstår alle ordene. Jeg kan også finde på
at sige dem, men livet kan ikke forstås gennem
klogskabstanker. Livet er altid større end det, vi
kan tænke om det. Der er ikke nogen mening
med døden. Det vil være meningsløst at sige
der er. Vi kan stille det op på alle måder, men vi
sidder stadig tilbage og savner. Det kan selv den
stærkeste tro på Gud ikke ændre.
I ved det godt. Man kan ikke gå tilbage. Vi
kommer aldrig over det. Man kommer kun over
det, man er ligeglad med.
Jeg er bange for at det her er livet. Verden som
pludseligt bryder sammen. Alt synker. Alt er
intet.
Kristendom er at forstå at livet ikke skal ses i
dets livsbaner. Livet er ikke godt, fordi vi levede
det godt, og nu ondt fordi det blev ondt. Livet
er godt i sig selv. Den I elskede havde et liv som
var lige så godt som jeres. De var en del af livet
med jer. Blev det kort. Blev det langt. Det blev
sammen med jer og det var liv.

Oktober
Dåbsgudstjeneste						11.30
Højmesse 22.s.e.t. BUSK- gudstjeneste			
10.00

Nielsen
Nielsen

Halloweengudstjeneste						19.30
Højmesse Allehelgen						10.00
Eftermiddagsgudstjeneste/ Hverdag er som onsdag
13.45
Konfirmandgudstjeneste					19.30
Dåbsgudstjeneste						11.30
Højmesse 24.s.e.t.						10.00
Konfirmandgudstjeneste					19.30
Dåbsgudstjeneste						11.30
Højmesse 25.s.e.t.						
10.00
Aftengudstjeneste						19.30
Dåbsgudstjeneste						11.30
Højmesse Sidste søndag i kirkeåret				
10.00
Konfirmandgudstjeneste					19.30

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

30 TÅRNBY BLADET NOVEMBER 2018

November
Tors
Søn
Ons
Tors
Lør
Søn
Tors
Lør
Søn
Tors
Lør
Søn
Tors

1.
4.
7.
8.
10.
11.
15.
17.
18.
22.
24.
25.
29.

Hold jer i live.
Hold fast i håbet Tårnby.
Det er jo stadig os som skal danse,
det er tiden som skal standse,
tag vores tanker,
lige når de banker
flyv dem fra Kastrup Lufthavn,
til sorgens violette afsavn
det er morgenlyset som river os afsted,
elsk videre

Karsten M. Hansen

Gudstjenester
Lør 27.
Søn 28.

Kristendommen er hverken at man med Gud
finder mening, hvor der ingen er eller med
Gud passivt at vente på at han tager os hjem.
Kristendom er når alt bliver til intet at håbe
at intet også kan blive til alt. Kristendom er at
kunne leve i en verden, hvor vi mister dem vi
elsker. Kristendom er opstandelse. Engang, men
først og fremmest nu. Hver dag er en opstandelse.
En opstand imod døden.
Det er snart Allehelgen. Vi håber I kommer
forbi. Ikke for at mindes. At mindes er at blive i
fortiden. Troen og håbet er altid for fremtiden.
Og det er dem, vi har mistet, som kommer til at
hjælpe os, for den kærlighed, de gav os, og den
vi gav dem, den som nu holder os lukket fast om
os selv og i vores savn, - fordi vi ikke kan give
den tilbage, - den vil forhåbentlig en dag fylde så
meget, at vi bliver nødt til at finde nogen at give
den til.
Den kærlighed vi har, den Gud gav os, den
kærlighed vi har til dem, vi har mistet, skal vi
give videre, - kun sådan hører kærligheden aldrig
op. Den kærlighed vi har fået, er den vi skal give
videre, og sådan tager vi de døde med ind i livet
igen. Og derfor skal vi aldrig komme videre, men
holde fast og tage med.

Alle Helgens dag
- Søndag 4. november
I Tårnby Kirke holdes en særlig
gudstjeneste, hvor vi mindes dem, vi
har mistet.
Der er mange måder at sørge på. Og
ingen kender den ”rigtige”. At holde
en gudstjeneste er kun én måde, som
kan være med til at gøre sorgen mere
udholdelig at bære.
Vi vil derfor invitere dig/jer, der har
mistet, til en særlig mindegudstjeneste.
Det sker på Alle Helgens dag, hvor
vi samles til gudstjeneste kl.10.00 i
kirken. Efterfølgende kan man gå på
kirkegården og lægge blomster.
Kirkens præster Ida, Karsten, Desirée

NOVEMBER 2018
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 november mødes netværksgruppen:
Søndag 4. november til Alle Helgens
gudstjeneste kl. 10.00. Her mindes vi
de døde, og mødes bagefter til kaffe i
konfirmandstuerne.
Søndag 11. november til Gudstjeneste
kl. 10.00 og efterfølgende kaffe med
erindringscafé, hvor vi taler videre om ting og
skikke fra 50erne. Så har du noget fra det årti,
vil vi meget gerne se det søndag den 11.
Torsdag 22. november kl. 19.30 til
aftengudstjeneste hvor vi tager forskud på
julen ved at synge advents- og julesalmer.Efter
gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver i
konfirmandstuerne.
Søndag 25. november til gudstjeneste
kl. 10.00 med efterfølgende frokost i
konfirmandstuerne.
HUSK også at tilmelde dig julemiddagen,
tirsdag 11. december, tilmelding senest 3.
december til Ida Nielsen på 3250 4186.
Tilmelding er bindende.

FOR BØRN

Babysang ...
.. er ved at være slut, men du kan tilmelde dig
forårets babysang som starter til marts.
Babysang er et tilbud til forældre på barsel.
Gennem sang og dans og leg lærer vi nye og

Børnegudstjeneste
For alle børnehaver, vuggestuer og dagplejere
beliggende i Tårnby sogn, er der mulighed for
at tilmelde sig kirkens julearrangementer for
institutioner. I kirken synger vi en julesalme
efterfulgt af en julehistorie, vi slutter med
risengrød i konfirmandstuerne.
Tilmelding hos Ida Nielsen på 3250 4186
eller idni@km.dk
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

Koncert

Blokfløjtekvartetten IN CONSORT spiller
musik fra renaissance og barok samt fra vor
egen tid og demonstrerer forskellige blokfløjter.
Der er gratis adgang til alle koncerter i Tårnby
Kirke.
Søndag 25. november kl. 13 (NB)

ADRESSER •
TELEFONNUMRE
Sognepræst:
Karsten M. Hansen (kbf) Præstegården,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.:
2175 1030
e-mail: kmha@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18,
mandag fri.
Sognepræst:
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst:
Desireé Risum
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330.
Fri mandag.
Organist:
Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej
6,3.th., 2000 Frederiksberg Tlf.: 2784
6045, e-mail: pall349@hotmail.com
Kordegnekontor:
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej
330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129,
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid:
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag
også kl. 16-19
Kirkegårdskontor:
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708;
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13
Menighedsrådets formand:
Flemming Niemann Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag
kl. 10.00-11.00
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf:
2166 7030
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
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Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100 Torsdag 15. november
kl. 10.30 ved Karsten M. Hansen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
Fredag 10. november kl. 10.45 i Oasen ved
Ida Nielsen. Inden gudstjenesten synger vi
sammen fra kl. 10.15.

gamle børnesange- og salmer.
Babysang foregår i Tårnby Kirke torsdage kl.
11.00. Det er gratis at deltage i babysang. Vil
du vide mere, så kontakt Ida Nielsen på idni@
km.dk eller 3251 4186

Allehelgensgudstjeneste
i Kastrup kirkegårds Kapel
KB Sognepræst
Susanne Worm
Steensgaard
ssan@km.dk.
Tlf. 4045 2530
Sognepræst 		
Allan Ivan Kristensen

Allehelgens søndag
er fra gammel tid den
gudstjeneste sidst på
året, hvor man mindes
alle de mennesker, der
gik forud for os.
Det gør vi også i Kastrup
kirkegårds Kapel.

Vi tænker på alle dem, vi
som pårørende savner.
aik@km.dk.
Familie og venner,
Tlf. 2913 8323
som vi mistede i det
		
Sognepræst 		
forgangne år.
Elizabeth M. Laursen
eml@km.dk.
Tlf. 5144 8112
Kordegn
		
Sandra Burrett

Vi ber’ om, at Gud
passer på dem, og
passer på os, som er
tilbage.
Søndag 4. november kl. 14 i Kastrup kirkegårds Kapel, Kastrupvej 410

smsb@km.dk.
Tlf. 3250 0972
Kirke- og kulturmedarb.
Grethe Hamborg
grbh@km.dk.
Tlf. 5144 8111
Organist 		
Niels H. Jessen
njessen@email.dk.
Tlf. 2589 3301
Kirketjener I		
Jens Andersen
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170

Dialogandagt

Vi belyser et emne med musik (både ny og gammel)
og tekster (fra Bibelen, filosofiens og skønlitteraturens
verden).
Vi byder på rødvin, brød, ost og oliven i kirkerummet.
Det kirkerum, hvor vi igennem andagten skaber dialog
mellem nutid og fortid, dialog mellem kristne tekster og
moderne kultur og sidst, men ikke mindst dialog mellem
alle deltagerne.
Torsdag 8. november kl. 19 i Kastruplundgade 3

Kirketjener II		
Annette Honoré
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110

Julehjælp
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Kirkegården		
Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Tlf. 3250 7193

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Kastrup Sogns Menighedspleje kan i et vist omfang yde julehjælp til trængte børnefamilier
som bor i Kastrup sogn. Vi ønsker de får mulighed for at købe lidt ekstra ind til julen.
Har du brug for hjælp ?
Ansøgningsskema kan fra torsdag 1. november afhentes og i udfyldt stand afleveres på Kirkens Kontor,
Kastruplundgade 3. Sidste frist for ansøgning er mandag 10. december.
Alle ansøgninger vil blive læst og vurderet. Ansøgere, der får tildelt julehjælp, vil få direkte besked pr. telefon
senest fredag 14. december.
Vil du hjælpe?
Bidrag til julehjælpen modtages med tak. Kan indbetales til BankNordik reg.nr. 6506 konto 3052994208.

Solokoncert med Niels
Henrik Jessen

Kirkens organist giver solokoncert på vort fine Frobeniusorgel.
Programmet er meget varieret og vil virkelig vise hvor
mange forskellige klange, der er i instrumentet.
Først Bachs mesterlige transskription af en af Vivaldis
violinkoncerter, den i d-mol.
Derefter et uddrag af den tjekkiske komponist Petr Ebens
suite over Faust, meget illustrativ programmusik fra
slutningen af det tyvende århundrede, tre satser som
beskriver dramaets kvindelige hovedperson Gretchen.
Endelig en af de helt store franske orgelkomponister
Louis Viernes 3. symfoni i fem meget forskellige satser,
måske det ultimative mesterværk i denne genre.

Søndag 11. november kl. 16 i Kastrup kirke,
Kastruplundgade 3, 2770 Kastrup

Tårnby Orgelstafet
Som led i Tårnby Kirkefestival, hvor det samlende
tema er “kampen mellem godt og ondt”, optræder
kommunens 4 organister ved en koncert i Kastrup
Kirke lørdag 27. oktober kl. 14.

Det sker også i
Kastrup kirke
OKTOBER
Lør. 27. kl. 14 Kirkefestival:
Orgelstafet for Tårnby
kommunes 4 organister
Søn. 28. kl. 10 Elizabeth
Laursen
NOVEMBER
Tors. 1. kl. 17-19
”Allehelgen” i Noas Ark for
alle børn fra ca. 4 år
Søn. 4. kl. 10 Susanne
Worm Steensgaard
Søn. 4. kl. 14
Allehelgensgudstjeneste i
Kastrup kirkegårds kapel,
Kastrupvej 412:
Susanne Worm
Steensgaard og kirkens
øvrige præster
Tors. 8. kl. 19 Dialogandagt

De fire organister, Bennie Reebirk fra
Skelgaardskirken, Poul Anders Lyngberg Larsen fra
Tårnby Kirke, Ole Reuss Schmidt fra Korsvejskirken
og Niels Henrik Jessen fra Kastrup Kirke spiller hver
ca. et kvarter og har valgt meget forskellige værker:
barokmusik af blandt andet Buxtehude og
Bach, fransk romantisk musik af Vierne,
uddrag af Carl Nielsens store orgelværk
Commotio og tre satser fra den
tjekkiske komponist Petr Ebens suite
over Faust.

Søn. 11. kl. 10 Susanne
Worm Steensgaard
Søn. 11. kl. 16 Solokoncert
med kirkens organist Niels
Henrik Jessen
Tors. 15. kl. 14 Torsdagstræf
Søn. 18. kl. 10 Allan Ivan
Kristensen
Søn. 25. kl. 10 Elizabeth
Laursen
Tirs. 27. kl. 20 Julekoncert
med Danske Bank Notes
Tors. 29. kl. 17
Menighedsrådsmøde. Alle
er velkomne

Lørdag 27. oktober kl. 14
i Kastrup kirke,
Kastruplundgade 3

Så sejler Noas
Ark ud igen

Torsdag 1. november kl. 17
i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej 1

Andagt hver onsdag kl. 12
Minikonfirmander for 3. kl.
hver onsdag kl. 14.10 ved
skolens låge, Nordmarksvej
Rytmisk musikalsk legestue
hver torsdag kl. 16 i ulige uger
Babysalmesang hver fredag
kl. 10
Højmesse hver søndag kl. 10
Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden: www.
Kastrup-kirke.dk
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Vi sejler ud i efteråret med vinden i ryggen og
bladene om ørene. Vi glæder os til at se gamle
som nye besætningsmedlemmer, når vi skal
hygge os med en god historie, legobyggeri og
nogle gode sanglege.
Vi slutter med aftensmad kl. ca. 18.30, og her
kan flere familiemedlemmer støde til.
Målgruppe: Alle børn fra ca. 4 år og deres
forældre

Hver tirsdag kl. 11 til 13.30
Kastrup Ældreklub

DØDSBOBEHANDLING

Opsamler havfald som aldrig før

- Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte 		
af dødsboer.

22.000 frivillige hjælper
nu aktivt Forsvaret med at
holde de danske strande og
- Eneste autoriserede bobestyrer med kontor
farvande fri for olie, plastik
på Amager.
og andet affald
- Kontakt os for en uforpligtende orientering.
Forsvarets
havmiljøvogterkampagne har netop budt
- Første møde er gratis.
velkommen til frivillig havmiljøvogter nummer 22.000,
og det er det klart højeste
antal registrerede siden kamAmager Landevej 37 - 2770 Kastrup
pagnens start i 2006. Alene
Tlf. 32 50 55 60
siden sommer har 2.500 nye
Mail.: al@molck.dk - mb@molck.dk
frivillige ildsjæle meldt sig til
arbejdet.
I år har der været særlig fokus på at fjerne havfald, som
er Forsvarets betegnelse for
v/ Burchhardt
alt det løse affald, der bliAmager Landevej 49 • 2770 Kastrup
ver smidt på strandene og i
havet. Indsatsen er støttet
Tlf. 32 52 77 87
med 500.000 kroner af Spar
Nord Fonden, og det har gjort
Vi træffes i vor forretning
det muligt at uddele over
Mandag-torsdag kl. 9-16.00 • Fredag kl. 9-15.00
600.000 specielle havfaldsAftaler træffes også gerne i Deres hjem.
poser til havmiljøvogtere
overalt i Danmark.
Vi træffes telefonisk døgnet rundt.
- Poserne bliver flittigt
Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.
brugt på strandene, hvor de
mange frivillige havmiljøvogwww.burchhardt.dk
Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en aftere hver dag samler havfald,
livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores fortæller orlogskaptajn Frank
Erland Jensen, der står i spidnærvær vil for jer, føles trygt.
sen for havmiljøvogterkampagnen.

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

Tårnby Begravelsesforretning

Drachmann Begravelser
Omsorg, Nærvær & Til for Jer

Drachmann
Begravelser

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

Omsorg, Nærvær & Til for Jer

Rikke Drachmann

Vi fokuserer på at være
nær værende & omsorgsfulde, når vi guider Jer
igennem en af livets svære
stunder. Vores nærvær vil
for jer føles trygt.

Casper Drachmann

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

www.drachmann.nu • Mail: drachmann@danskebegravelser.dk
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Mindre olieudslip
- Forsvaret prioriteter også
kampen mod oliedumpning
fra skibe meget højt. Og indsatsen nytter. Siden kampagnens start for 12 år siden er
antallet af olieudslip i danske
farvande mere end halveret,
og det skyldes ikke mindst,
at lystsejlere, surfere, fritidsfiskere og andre på og ved
havet har holdt et vågent øje,
fortæller Frank Erland Jensen.
Forsvarets havmiljøvogterkampagne er Danmarks første, største og længstlevende
kampagne mod havfald, og
indsatsen handler ikke kun

Distributionen af poserne er
sket i samarbejde med Spar
Nord banker, lystbådehavne
og en række maritime
foreninger.

om olie og plastik, men også
om kapsler, tomme dåser,
chipsposer, cigaretskodder og
madpapir med mere.
22.000 frivillige danskere
deltager nu i havmiljøvogterkampagnen, der har kørt siden
2006, og er den første, største
og længstlevende danske indsats mod ”havfald”.
tsp

Bazar igen
Igen i år arrangerer Soroptimist International
Kastrup-Tårnby deres hyggelige efterårsbazar på Løjtegårdsskolen. På Bazaren 18. nov.
fyldes både pigernes gymnastiksal og skolens festsal med boder.
Dagen starter med underholdning ved Pilegårdsskolens lille kor og lukker med vægtlæfterbørn fra AK Viking.
Så hele familien vil kunne komme i førjulestemning og blive fristet af loppefund og
spændende nye og hobbyfremstillede varer.
Årets overskud fra bodslag, lotteri og cafe
vil blive doneret til Dansk kvindesamfunds
nye kriseCenter på H.C. Andersens Boulevard
og til Centre Delwendé, der tager sig af hekseanklagde kvinder i Burkina Faso.
Jytte Crusell, Soroptimist
International Kastrup-Tårnby

Bliv nu medlem i Tårnby Bladforening
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Uden folkelig fundering - intet Tårnby Bladet
Det er Tårnby Bladforening, som står bag
Tårnby Bladet og sørger for, at der er
medlemmer til at producere Tårnby Bladet.
Uden aktive medlemmer er det ikke muligt at
have et månedsblad som Tårnby Bladet
Ligeså vigtigt det er med de aktive medlemmer er
det, at der er opbakning fra borgere og foreninger
i Tårnby, som ved et medlemsskab viser, at de ønsker et månedblad som Tårnby Bladet.
Vi ser naturligvis også gerne, at medlemmerne
vil komme med ønsker og idéer til foreningens
virke - det er værd at huske, at en af Bladforeningens opgaver også er at hjælpe foreninger og andre med at beherske den tekniske disciplin, Desk
Top Publishing og at fremme information.

Vi har de fleste af de 25 år, vi har eksisteret, lagt
de allerfleste kræfter i udvikling og produktion
af Tårnby Bladet, men har også påtaget os andre
opgaver. Vi har jævnligt erhvervspraktikanter fra
folkeskolerne, vi har haft personer i jobtræning
og undervist mange i begreberne information og
kommunikation.
Et medlemsskab af Tårnby Bladforening koster
50,- årligt for enkeltpersoner og 200,- kroner for
en forening/organisation. Kontakt kontoret - se
kolofonen s.2.
Tårnby Bladet er i gang med sin 25. årgang og
skrives, fotograferes, redigeres og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en
krone for det. Det betyder, at bladets fremstillings-

pris kan holdes på et niveau, så annoncepriserne er
rimelige, og bladet kan omdeles gratis.
Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra offentlige myndigheder, læserbreve, artikler fra kulturlivet og oplysninger om arrangementer. Endelig
kan man læse noveller, skægge historier,
se foto fra livet i kommunen og
andre skæve påfund.

Maleriudstilling i Skelgårdskirken
En gruppe på otte malere fra
Tårnbymalerne, der til daglig maler sammen, udstiller for tiden
deres billeder i Skelgårdskirken.
Udstillingen kan opleves il slutningen af november og kan ses omkring Skelgårdskirkens atriumgård
og gange.
Allerede i begyndelsen af oktober var der fernisering, hvor kirkens kunstudvalg bød velkommen
og gav udtryk for glæde over de
mange dejlige billeder.
Malerierne, der er udført i olie,
akryl og akvarel, viser et bredt udsnit af retninger indenfor maleri.
Således er der både naturalistiske
og abstrakte malerier, som er meget forskellige i deres udtryk.
Udstillingen bærer præg af fantasi og inspiration fra naturens

mangfoldighed samt hverdagens
oplevelser og indtryk.
Gruppen af malere består af:
Nina Bjerregaard, Inge Vilhelmsen,
Svend Vagn Pedersen, Ib Christensen, Maria Solrun Hansen, Erling
Ravn, Henny Marmetschke og og
Dorthe Munck.

En af Amagers store profiler
indenfor ridning, Grete Skov er
her desværre ikke mere.
Grete drev i mange år Amager Sportsrideklub og gjorde
meget for at få udbredt ridemærkeprøverne. Både som underviser og dommer.
Grete Skov døde efter lang
tids sygdom om aftenen 21.
oktober i sit hjem på Bornholm,
86 år gammel. Hun begraves
fredag 26. oktober kl. 13.00 fra
Tårnby Kirke

Indtil onsdag 28. november i
Skelgårdskirken, Sindingvej 9,
2770 Kastrup. Omkring kirkens
atriumgård og på gangene.

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

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Kælder duoen John og Svend synger viser 1. nov.
Globetrotter Kim Greiner 8. november.
Banko 15. november.
Lad ikke julen komme bag på dig v. Erik Lindgren 22. nov.
Bente Thers fortæller om Saltholm. Billetsalg til julefrokost 29. november.

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer om
onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag starter kl.
11.30.
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 31. okt.
Banko fredag 2. nov.		
Alfred Kronborg spiller mens vi hygger onsdag 7. nov.
Banko fredag 9. nov.
Spisning og hygge med det hele kr. 100, onsdag 14. nov.
Banko fredag 16. nov.
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 21. nov.
Banko fredag 23. nov.
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 28. nov.
Banko fredag 30. nov.

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, er
velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Frokosttur med Pia. Menuen, Brigadevej 49. Tilmelding i
huset. Mad & drikke på egen regning. Onsdag 7. november kl. 12.
Generalforsamling med bestyrelsesvalg. Efterfølgende
let anretning – tilmelding senest 30. okt. Fredag 9. november kl. 12.
Fællesfrokost - Medbring egen madpakke. Fredag 30.
november kl. 13.
Adventshygge - Adventskransen tændes - gløgg og æbleskiver. Pris kr. 15. Søndag 2.december kl. 13.

Solgården

Mindeord

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Niss underholder med historier og harpe, dejlig efterårssuppe. Torsdag 1. kl.18.30. 60 kr.
Åben korprøve hos Pilehavekoret samt kaffebord. Fredag
2. nov. kl. 10.
Fælles frokost - selleribøf - 25 kr. Tilmelding senest
dagen før. Onsdag 7. kl. 12.30.
Mortens aften -Mortensaftens and fra Meyers. Billet á 200
kr. betales senest 1 nov. Lørdag 10. kl. 18.
Zoo-Banko - dyrtid - 3 plader og noget til ganen. 51 kr.
Tilmelding Pilehaven. Søndag 11. kl. 13.
Galleri Gl. Strand – Kvindelige surrealister i dansk kunst.
Entre 65 kr. Mandag 12. kl. 13.30 – 17.30
Enkel Tapa’s menu, 25 kr. Tilmelding senest dagen før.
Onsdag 14. kl.12.30.
Danse Teater, hvor publikums deltagelse inddrages (kun
lidt) i handlingen. Pindemadder og et glas vin. Billet a´60
kr. i Pilehaven. Onsdag 14. kl. 19-21.
Dessert kursus. Gratis. Tirsdag 20. kl. 12.
Radise salat og kartoffelmad – 25 kr. Tilmelding senest
dagen før. Onsdag 21. kl.12.30
Julemarked på Gisselfeld. Billet i Pilehaven 225 kr. inklusiv entre på 100 kr. Lørdag 24. nov. kl. 11-17.
Puttefest for alle 1. G’erne - 1. klasses gamlinge! I er blevet fotograferet i smug og valgt som Tårnby’s smukkeste
pensionister. Vi sørger for det med flødeskum. Billet á 20
kr. Tilmelding senest dagen før. Søndag 25. kl. 14.
Shiatzu massage, 1. gang 100 kr. derefter 200 kr. for ½
time. Mandag 26. kl. 9-14.
Fælles Middag. Billet 50. kr. i Pilehaven fra 15. nov. Tirsdag 27. kl. 18-20.
Stjerneskud, 35 kr. Tilmelding og betaling senest fredag
før. Onsdag 28. kl.12.30.

Hjernesagen Tårnby Dragør

Cafémøder med foredrag, musik, film og banko mandag i
ulige uger kl. 14-16, Foreningscentret, Postkassen, lok. 1.
Tilmelding to dage før til Lizzie Gylstorff, 6170 1961, eller
til formanden, Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785.
Motion i dagligdagen, nemme små øvelser for de unge,
der er blevet noget ældre. Mandag 5. november
Julebanko. Mandag 19. november
Kryds i kalenderen - Julemiddag (tidspunkt og pris kommer senere) Tirsdag 4. december.
Sund motion på Hjertestien. 3. søndag i hver måned.
Næste gang 18. november. Vandtårnet, Englandsvej kl. 11.
5 kilometer. Info: Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785 eller
Asbjørn Rasmussen, 2279 5818.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71

Tinnitus - få hjælp og viden mandag 19. nov. kl. 13-17.

Parkinson Klub Amagerland

Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 5128
7999
Parkinson ballroom fitness i Fysiq Kastrup, Kamillevej 4.
med henvisning fra egen læge. Hver onsdag kl. 13-14.
Møde i Postkassen med kaffe, sang og lotteri. Torsdag 15.
november kl. 14.
Julefrokost i Sundby Sejlforening. Torsdag 6. december
kl. 12.

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
Susanne Kalvaag Wiik om narcissisme. Tirsdag 20. november. Kl. 19-21.

Gigtforeningen

Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriksvej
102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 9061
Banko . 6. november.
Cafémøde 13. november.
Gløg og æbleskiver 20. november.
Cafémøde 27. november.

Diabetes foreningen

www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjtegårdsvej. Hver mandag kl. 10 hele sommeren.
Vi går også i Dragør. Hver torsdag kl. 10. fra Dragør Aktivitetshus, Wiedergården 2.
Begge steder: 4 eller 2 km, ingen tilmelding.
Stavsæt kan lånes/ købes. Info: Jane Piasecki 4041 0868
eller jane@piasecki.dk
På tur med diabetesforeningen. Lokalforeningen TårnbyDragør arrangerer en tur til Kastrupgårdsamlingen onsdag
7. november kl. 14.
Museumsinspektør Kristian Rasmussen giver os på en
time en spændende omvisning i museets faste samling.
Derefter drikker vi kaffe/te sammen i cafeen.
Arrangementet kræver tilmelding, da der er begrænset
deltagerantal. Det koster ikke noget at deltage, da lokalforeningen har været så heldig at få del i Tårnby Bladets
jubilæumsudlodning. Tilmelding snarest og senest
31.oktober til Ellen Buur Tlf. 6130 3219 eller ellen.buur@
webspeed.dk

Café Livsglæde

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

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.
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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
Vi syr hjertepuder til de brystkræft opererede på Rigshospitalet og Hillerød Sygehus. 1., 15. og 22. november kl.
10.30 på 2. sal
JJ’s Duo kommer forbi og synger Elvis sange. Fredag 2.
november kl. 13.30-15.30
B&B kikker forbi - udsalg af tasker, punge og tørklæder.
Tirsdag 6. november kl. 13.30-15.30
Åbent hus kl. 11.00. Samme eftermiddag kl.13.30 holder vi fælles møde hvor der er valg til brugerbestyrelse.
Fredag 9. november
Solgårdens kabaret inviterer til en morsom eftermiddag.

Billetter købes i caféen. Fredag 16. november kl. 13-15.30
Ivan Liljebæk synger julen ind, og fortæller om julens
hemmeligheder. Fredag 23. november kl. 13.30-15.30
Juleturen går til Ærø. 30. november til 2. december.

Tina Skov

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Arbejdet med de unge djævle
Amager Demons blev hædret af alle landets klubber
for ungdomsarbejdet U12
af Søren Havemann

- Vi er superstolte af alle involverede i og omkring hele
vores ungdomsafdeling, siger
bestyrelsesformand
Jacob
Udengaard.
- I Amager Demons vægter
vi ungdommen højt, og har
altid fokus på at gøre klubben attraktiv for både nye og
nuværende medlemmer, gennem sociale arrangementer
og sjov og lærerig træning
- Vi har set en fremgang i
medlemstallet i hele vores
ungdomsafdeling det seneste
år, og denne pris er kulminationen på det store arbejde.
Flere og flere får øjnene op
for amerikansk fodbold som
en god og lærerig holdsport
for både store og små, og børn
helt ned til otte år kan trygt og
sikkert begynde at spille. Især
muligheden for, at de ”tunge”
drenge og piger virkelig kan
få succes og positive oplevelser i en holdsport, er en af de
ting som bliver fremhævet af
alle, der stifter bekendtskab

med amerikansk fodbold.

I sæsonens sidste spillerunde kunne samtlige Amager
Demons’ turneringshold gå fra banen med en sejr.
U19, ungdomshold for spillere under 19 år (foto)
vandt på udebane en tæt og nervepirrende kamp 2014 mod Frederikssund Oaks.

Ingen huller i rækkerne
I Amager Demons kan man
spille amerikansk fodbold,
når man er fyldt otte år, og der
er træning to gange om ugen
det meste af året.
En støt medlemsstigning på
især junior- og ungdomssiden
betyder, at Amager Demons
for første gang i mange år har
hold i samtlige rækker.
- Det er enormt vigtigt i en
sport som amerikansk fodbold, hvor medlemstallet generelt er beskedent, at man
kan holde på medlemmerne.
Én af de vigtigste faktorer er,
at der ikke må være huller i
årgangene, så de unge spillere altid har muligheden for at
spille på et alderssvarende niveau, siger Jacob Udengaard.
Hårdt arbejde gennem de
sidste par år betyder nu, at
der er tilbud til alle fra U10
til senior i Amager Demons,
så alle, der har lyst til at spille
amerikansk fodbold, kan komme ud og være med.

Hædret af rivalerne
Til

det

årlige

afslutnings-

stævne for U10, U12 og U14
hold i amerikansk fodbold, er
der tradition for at kåre tre
klubber, der har udmærket sig
gennem sæsonen.
Priserne overrækkes i pau-

sen af DM-finalen, også kaldet Mermaid Bowl, som i år
blev spillet på Harboe Arena
i Slagelse foran tusindvis af
larmende tilskuere.
Det er repræsentanter

fra alle landets klubber, der
stemmer på hvem der fortjener et ekstra skulderklap for
deres gode ungdomsarbejde,
og i år tilfaldt æren Amager
Demons U12.

Skøjteløb og frikadeller
Penge er nødvendige
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I mange år har TSK samarbejdet med Børnehjælpsdagen
og klubbens unge sælger
børnelodder og skaffer indtægter til ungdomsarbejdet i
klubben.
Men der skal tænkes kreativt for at få penge nok i kassen. Derfor holdt TSK sin første sponsor event. Formand
Brian Skibby fortalte om klubben og dens visioner. Elitemesterskabsholdet viste deres
færdigheder og forhenværende finansminister Bjarne
Corydon var inviteret som
gæstetaler.
spanger

Tårnby Skøjteklub havde
påtaget sig en stor opgave,
da de afviklede en camp for
100 deltagere
Campen omfattede træning
på isen, hygge med spil, is
diskotek og overnatning på
Kastrupgårdsskolen for både
øvede og begyndere.
Hvad gør man, når så mange
munde med forskellig smag
skal mættes?
Skøjteløbere og frivillige
tryllede en dejlig frikadellebuffet frem. Et sandt frikadelleparadis af vegetardeller,

mormordeller og fiskefrikadeller. Det blev en stor succes
og ”Dunse Dronning” blev Pia
Kragh.
En camp er socialt samvær,
sjov og hygge på kryds og
tværs af klubberne fra hele
landet og for både unge og
ældre.

Skøjteeliten konkurrerer
TSK havde otte deltagere
med til Hvidovre Skøjte Klub
HSK Cup, hvor der blev hentet
både guld og bronze til klubben, på trods af at sæsonen
først lige er startet. Cecilie

P. Christensen løb suverænt
med guld i senior rækken.
Charlotte Lütken imponerede
i junior med bronzemedalje
og nyoprykkede Annika Skibby fik overraskende bronze i
junior mesterskabsrækken.
I næste konkurrence debuterer mange helt nye små iskrystaller (meget unge talenter). Og i november afvikles
så sjællandsmesterskaber og
Sjællands Cup på hjemmebanen i Tårnby
Line og Annika fra TSK sælger
lodsedler for Børnehjælpsdagen

Guldmedaljer til unge tennistalenter
Resultater skabes ved talent
og hårdt arbejde
Det er normalt at se, høre og
beundre Caroline Wozniacki
og hendes teams indsatser på
verdens tennisbaner.
Talent og hårdt arbejde satser man også på i NTK Amager,
Nøragersminde Tennis Klub.
At klubben er på rette vej
kan man se på U18-holdet,
der i år har vundet guld for
holdtennis i Østdanmark.
Siden maj har holdet bestående af Jovana, Gustav, Fillip,
Mike, Philip og Adam spillet
seks holdkampe. De vandt
samtlige indledende kampe,
semifinalen over Brøndby og
slog overbevisende Vedbæk
i finalen.

Polsk power
Bag de unge talenter er der
polsk power. Her er det cheftræner Maciej Wawrzyniak
der styrer træningen.
En cheftræner med store
tennisambitioner for de spillere han har ansvaret for. Maciej er tidligere polsk professionel tennisspiller og ved,
hvad der skal til for at skabe
en vinderkultur. Dette kommer bedst til udtryk ved Ma-

Fortsæt
sundheden med
Tårnbyvandringen
Børn, børnebørn og oldebørn gør Tårnbyvandringen til en familieudflugt

Fra venstre: Jovana Gusak, Gustav Schlichtkrull, Fillip
Schlichtkrull, Mike Jensen, Maciej Wawrzyniak (cheftræner)
og Philip Maksimovic. Adam Kaic Kragh er desværre ikke med
på billedet.

ciejs kommentar til holdet,
inden de går på banen:
- Fokusér på jeres eget spil.
Vis respekt uanset hvordan
modstanderne spiller og at vi
går efter at vinde alle kampe
6-0 6-0.
En nem opskrift på tennissucces i NTK Amager, der spiller tennis på idrætsanlægget
ved Vestamager centret.
Klubben, der blev grundlagt i 1977, råder over seks
udendørsbaner, to kunstgræs-

baner, fire softtennis baner
og en indendørsbane i Skelgårdshallen.
Klubben er medlem af
Dansk Tennis Forbund (D.T.F)
og deltager i så mange turneringer som muligt herunder
holdturneringer og Amagermesterskaberne for juniorer.
NTK-Amager er en klub for
alle – elite, begyndere, motionister, unge og ældre.
SH

Ungt talent vinder sølv
og bronze
Ungt KMB-talent udtaget til
ungdoms VM i Canada
Christine Busch Andreasen fra
Kastrup Magleby Badminton
Klub, KMB, har vundet sølv og
bronze ved europamestermesterskaberne for ungdom og
er samtidig udtaget til ungdoms VM i Toronto.
Sølvmedaljen kom i hus
med det danske ungdomslandshold, der i finalen mødte
Frankrig, som i tæt kamp hev
sejren i land med en 3-2 sejr
over det danske landshold.

EM-bronzemedalje i mix

Christine Busch Andreasen
fra Kastrup Magleby
Badminton Klub, KMB.

Sportsnoter

Ved det individuelle EM vandt
Christine en bronzemedalje
sammen med sin makker
Mads Vestergaard fra Højbjerg. De har ikke tidligere

spillet sammen, men til lejligheden var de sat sammen af
de danske landstrænere.
Der skulle lige et par kampe til før timingen var helt på
plads. Herefter spillede de
sig frem til semifinalen, hvor
det blev til et nederlag til de
senere franske europamestre.
Christine deltog også i damedouble med sin makker, Amalie Schulz fra Højbjerg.

Ungdoms VM
Christine er udtaget til det
danske landshold som skal til
ungdomsverdensmesterskaberne i Toronto. Her skal hun
deltage i holdturneringen,
mixdouble og damedouble.
Store opgaver venter for
badmintontalentet fra KMB.

I den nys afviklede Sundhedsuge i Tårnby var der
rigtig mange interesserede
til alle de spændende arrangementer. Der var mulighed for at afprøve en
masse sundhedsfremmende
aktiviteter. Der var noget for
enhver smag, også for dem,
som havde lyst til at prøve
kræfter med en gåtur.
Motionsforeningen
København gør det muligt at
holde formen ved lige ved
at deltage i de gåture, som
de året rundt arrangerer i
Tårnby. Et af de rigtig store
arrangementer er Tårnbyvandringen, der udgår fra
festsalen på Tårnby Skole,
hvor de vil være klar med
morgenkaffe og morgenbrød og salg af startkort.

Tre ruter
Starten går kl. 8.30 på de tre
afmærkede ruter, som er på
henholdsvis 6, 9 og 15 kilometer. Ruterne er forskellige og kan med fordel kombineres til længere distancer. 15 kilometer-ruten skal
påbegyndes senest klokken
11, mens der er start på de
to korte ture helt frem til
klokken 13.
Alle skal være tilbage på
skolen klokken 15. Afslutning for hver af de tre ruter
er ligeledes på skolen. Omtrent midtvejs på 15 kilometer ruten er der rast, hvor
der kan købes kaffe og kage.
- Vi håber at se rigtig
mange på denne vandretur
rundt i Tårnby. Den er egnet for alle aldersklasser.
Og fordi der ikke er tale om
konkurrence, kan man helt
bestemme
hastigheden
selv, Karen Lintner Motionsforeningen København
.
- Prisen på et startkort er
20 kroner, dog deltager børn
til og med 12 år gratis, hvil-

ved Søren Havemann
ket gør arrangementet familievenligt.
Frokosten kan med fordel
indtages på skolen ved mål,
da Motionsforeningen medlemmer sælger smørrebrød
og drikkevarer til særdeles
rimelige priser.

INFO
Tårnbyvandring
Søndag 11. november
Start: Tårnby Skole,
Sneserevej 10.

Mikkel Andersen fra AK
Viking - bronzevinder ved
nordiske mesterskaber.

Mikkel hentede
medalje i Island

Vægtløfteren Mikkel Andersen har været til nordiske
mesterskaber i Island for
at løfte med andre stærke
mænd fra Norden.
Han repræsenterede Danmark og sin klub AK Viking
på bedste vis ved at hente
en bronzemedalje i den
tungeste vægtklasse, hvor
løfterne er mænd over 105
kilo, altså et skrapt selskab
af tunge drenge. Mikkel
tangerede sin egen personlige rekord på 330 kilo i tokamp, med et stød på 183
kilo og et træk på 147 kilo.
Disse løft var også med til
at sikre Danmark det nordiske nationsmesterskab.
Næste mål for Mikkel er
naturligvis at løfte lidt mere
og den chance får han ved at
repræsentere Danmark ved
vægtløftning
verdensmesteskaberne i Turkmenistan.
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I TÅRNBY ER DER 20.000 AKTIVE
FORENINGSFOLK!
Hvad med at lægge aktiviteten til side
i et par timer, og i stedet donere tid
og energi på de, som ikke kan gå til
fodbold, spille skak eller danse? Tag
en kammerat i hånden og meld jer til
indsamlingen søndag d. 4. november!
Skriv til Fælleskontoret der koordinerer
her i Tårnby på tfr@tfr.dk!

Musikken der dulmede de barske oplevelser
Da brandfolkene pustede til ilden den musikalske
Engang havde hvert fag og hvert væsen sit eget orkester - nu er et af de få
tilbageværende Brandvæsenets.
Musik, organiseret lyd, som beviseligt har stor indflydelse på mennesker som lytter til det, ligeledes i den
grad, hos mennesker som udfører det.
Musik er for det meste til stor glæde,
stemnings skabende, beroligende, til
tider ekstatisk. Musik er et fantastisk
værktøj, til at skabe positive sociale
relationer, skabe venskaber og fællesoplevelser.
1939 er året hvor brandmænd ansat
i Frederiksberg og Københavns Brandvæsener stifter Brandvæsnets Musikforening.
Brandfolkene havde øjnet den fantastisk positive indvirkning, som det
aktive musikliv havde på både det sociale og mentale velbefindende. Gode
kolleger, venner og samspil var med
til at dulme til tider meget barske oplevelser, oplevelser som uundgåeligt

havde sat sig på nethinden.
Visesangere, et guitar- og mandolinorkester og harmoniorkestret med
messing og træblæsere, Københavns
Brandvæsens Orkester, så dagens lys.
Der blev spillet og sunget i fritiden og
ved mange lejligheder, blandt andet
ved jubilæer, indvielser af nye brandstationer, brandmuseer m.m. Der blev
etableret samarbejde med Brandorkestre i de øvrige nordiske lande, udvekslingsbesøg var og er stadig hyppigt forekommende.
Orkestret var i mange år en fast
bestanddel af juletræstændingen på
Københavns Rådhusplads. Orkestret
skabte og skaber stadig stor glæde,
hvor det kommer frem.

Færre musicerende brandmænd
I 70’erne kneb det for det 30-40 mand
store Harmoniorkester at hverve musikere alene fra ansatte i Brandvæsnet. Der blev åbnet for, at interesserede udefra kommende musikere kunne
få adgang. Det fik i den grad orkestret

til at blomstre, for blandingen skabte
et fantastisk miljø.
Som årene er gået, er interessen
hos ansatte brandfolk for at spille på
et instrument, som falder ind under
besætningen i et harmoniorkester,
desværre faldende.
Orkestret overlever dog fint på de
vedblivende pensionerede brandfolk
og de udefra kommende. De cirka 30
musikere er stadig et festligt indslag
ved jubilæer, runde fødselsdage og
mange andre lejligheder. I den grad en
overlevende selvejende institution.
En oase for, trods alt, især for interesserede aktive brandfolk.
Brandvæsenets Orkester havde i
mange år tilholdssted på Brandstationen i Markmandsgade i København.
Øvelokale i gymnastiksalen på 1. sal,
samt adgang til en skunk til opbevaring af orkestertilbehør, noder, nodestativer, instrumenter, slagtøj, paradeuniformer m.m.
- Et hyggeligt sted, hvor vi er faldet

godt ind med mandskabet på brandstationen, fortæller Steen Øst-Jacobsen, mangeårigt medlem af orkestret.
Orkestret var på den tid finansieret
ved egenbetaling, koncertindtægter,
frivilligt bidrag fra ansatte brandfolk
og et tilskud fra Københavns Brandvæsen, (Københavns Kommune). Et
tilskud, som var mindre end prisen på
et sæt blå blinklys.
Stadidigvæk optræder de som et
fagorkester uagtet at tilknytningen til
væsenet mest handler om øvelokalet
og det årlige tilskud.
Det skulle snart ændre sig.
spanger

Tårnby redder Brandvæsenets Orkester
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Det havde en helt uventet følgevirkning at syv brandvæsener blev
lagt sammen til Hovedstadens Beredskab
Kulturen har trange kår – det hører
man ofte i disse år. Det skulle Brandvæsnets Orkester mærke på egen
krop.
Da Københavns Kommune gik sammen med syv brandvæsener fra Københavns omegn (dog minus Tårnby)
skete der store og små forandringer.
En af de små men utilsigtede var,
at det store fællesskab ikke ville betale til et Københavnsk
orkester, som nok kunne beholde øvelokalet, men ikke
få tilskud og ikke opbevaringsplads til udstyret.
Der holdes flere møder med beredskabet
omkring orkestrets eksistens og alt tegner lyst ”ingen ko på isen”.
Men en maj-dag i 2017
modtog
Brandvæsnets
Orkester et brev fra bered-

skabschefen. Alt samarbejde ophører
pr. 1. september. Orkestret skal rømme brandstationen i Markmandsgade,
uniformer afleveres, al økonomisk
støtte bortfalder. Orkestret ønskes
nedlagt. Det til trods for, at orkestret
har været en flot repræsentant for
brandvæsnet i mere end 75 år. Et stadigt
levedygtigt
orkester med godt
30 spil
lende
medlemmer
og ydende ved mange forskellige arrangementer i ind- og
udland.

Men et
pennestrøg
satte
orkestret på gaden.

Slutning der bliver til ny begyndelse
Heldigvis kunne man dokumentere,
at paradeuniformer, noder og instrumenter var orkestrets ejendom, købt
og betalt af egne midler, så det var i
det mindste i behold.
- Københavns kommune kunne muligvis godt finde et øvelokale, men
depot til orkestret var ikke muligt og
et orkester uden depot er heller ikke
muligt – så sad vi ligesom fast, fortæller Steen Øst-Jacobsen fra Brandvæsnets orkester.

instrument, som falder inden for rammerne af et Harmoniorkester, skulle
være hjertens velkomne.
Tårnby Kommune var meget positive og i dag holder orkestret til på
Skottegårdsskolen med fast øvelokale
og depot (i øvrigt samme lokale som
Skotterne havde i tidernes morgen).
Orkestret er på flere måder gået ind
i det lokale musikliv og har haft fælleskoncert med Tårnby Koret.
spanger

Overlevelsen kom et helt uventet
sted fra
En meget stor del af orkestrets medlemmer er bosat i Tårnby Kommune,
og har tidligere spillet i orkesterregi
i Tårnby blandt andet hos Skotterne,
der var ”husorkester” på Skottegårdsskolen helt op i 70’erne.
Der skulle bare et brev til Tårnby
Kommune, som forklarede situationen
og hvor man samtidig tilbød sig som
en forening for et ”voksent orkester”
med en aldersspredning på 16 til 100
år, hvor alle borgere som spiller på et

Øvedage:
Brandvæsenets
Orkester
øver hver onsdag
klokken 17 – 19.30.

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

Idyl i smukke Sauerland
6 dage på hotel ved Winterberg

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis
2 børn 6-12 år ½ pris
Opred. fra 13 år fra 1.59
9,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

Der Schöne Asten - Resort Winterberg ★★★
Sauerland er ferieoasen, der kan give Harzen
baghjul! Ligesom Harzen bugner Sauerland
af charmerende bindingsværksbyer, disede
bjergtinder, dybe skove og klare søer - og så
har ferieregionen et væld af historiske seværdigheder foruden et af de mest varierede
aktivitetsudbud i Tyskland. På jeres ferie får I
hjemme i den idylliske landsby Altastenberg,
blot 6 km fra centrum af skisportsbyen Winterberg, der uden for vintersæsonen er et oplagt
udgangspunkt for vandreture, cykeludflugter
og oplevelser i området.

2.249,-

Pris uden rejsekode fra 2.549,Pristillæg 1.5.-31.10. 2019: 600,-

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 5 x 3-retters middag/buffet
• Velkomstdrink
• Oplevelsespas 2019 med
fri adgang eller rabat på
mere end 40 attraktioner

3 nætter fra 1.349,4 nætter fra 1.799,-

Ankomst: Mandag til lørdag 1.11.-26.11.2018
samt 1.4.-26.11.2019.
Kurafgift EUR 2,20 pr. person over 16 år pr. døgn.

at
Børnerab ratis
år g
1 barn 0-5 år ½ pris
4
2 børn 6-1 5 år 849,a1
Opred. fr

2 nætter fra 849,-

Miniferie ved slottet i Güstrow

Skønne dage i Skagen

4 dage i Mecklenburg-Vorpommern, Nordtyskland

3 dage i Nordjylland

Hotel am Schlosspark
Renæssanceslottet i den historiske
kulturby Güstrow går for at være
et af Tysklands smukkeste – og lige
over for slottet ligger jeres hotel med
udsigt til det eventyrlige bygningsværk for enden af slotsparken, der
også grænser op til den charmerende, gamle bydel. Slotsparken er
genskabt i renæssancestil efter de
gamle tegninger og beskrivelser fra
slutningen af 1500-tallet. I har desuden let adgang til en perlerække
af seværdigheder i det historiske
Mecklenburg-Vorpommern.

Color Hotel Skagen ★★★★
På det 4-stjernede hotel på toppen
af Danmark har I mulighed for at
finde ind til det ægte Skagen med
den ro, originalitet og stemning, som
skagensmalerne fandt inspiration i.
Skagen er perfekt til en slentretur
i historien mellem de hvidmalede
stakitter og små dukkehuse bag
hovedgaden. Og man kan stadig
møde Krøyer, Drachmann og ægteparret Ancher – deres ånd lever på
Skagens Museum og i Anchers og
Drachmanns huse, hvor det originale
interiør stadig giver et stemningsfuldt
indblik i kunstnerkoloniens hverdag
for over 100 år siden.

1.199,-

Pris uden rejsekode 1.349,Pristillæg 1.5.-30.9. 2019: 100,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag/buffet i restauranten med
udsigt til Güstrow Slot og
renæssanceparken
• Velkomstdrink
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis
1 barn 6-14 år ½ pris
Opred. fra 15 år fra 749
,-

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

1.099,-

Pris uden rejsekode 1.249,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag på
Restaurant Holger
3 nætter 1.499,-

Ankomst: Valgfri t.o.m.
14.12.2018 samt 1.4.-28.6.2019.

Rejsekode:
TAARNBYBLADET

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

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

Teknisk arrangør:
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Ankomst: Valgfri t.o.m. 19.12.2018
samt 3.1.-28.9.2019.

Pris pr. person i dobbeltværelse

En vidunderlig eftermiddag

Fødselsdagen var det levende bevis
på, at Tårnby Bladet er kulturens og
foreningernes avis – mest
Af Terkel Spangsbo, redaktør

Det er ikke god tone at fremhæve
nogle gæster frem for andre, når man

har indkaldt/inviteret til fest, men der
er en lille forskel på de personer, som
man møder i det daglige og så dem,
der dukker op fra for lang tid siden.
Og det var jo tilfældet, da vi på Tårnby Bladet holdt fest for 25-årsdagen
for vores første udgivelse i 1993. Med

mulighed for at glemme nogen vil jeg
alligevel nævne de personer, der var
var med i den første pionértid, den tid
hvor vi faktisk ikke anede om vi holdt i
en måned, to eller et halvt år.
Men blandt gæsterne mødte vi Martin Jensen, mest grafiker, men også
journalist, Mia Engstrøm, så absolut
en af det mest flittige skribenter, Vibeke Pless, lidt af hvert som de fleste
af os og nu indehaver af Avisen 2770,
Astrid Berg med de mange opgaver i
administration og produktion, Søren
Markvart som holdt ud i 24 år.
Og så de der har været med og stadig er aktive, Erik Nielsen i bestyrelsen, Heinrich Ehrenreich, som ligeså
godt kunne være kaldt I.P. fra Rejseholdet, ham der klarede ”resten”.
Hvordan gjorde vi?
Det vidste vi faktisk først, da vi gik
i gang.
Der var på ingen måde tale om en
langsigtet planlægning med at bygge
en forening op med det underlige for-

mål at leve op til vores § 2, Formålet:
Tårnby Bladforening har til formål
at skabe grundlag for skriftlig kommunikation og information kommunens
borgere imellem. Kommunikationen
og informationen skal bygge på et folkeligt og kulturelt grundlag.
Store ord i januar 1993, men nu
skulle pionererne/ildsjælene være
mere praktiske, økonomiske og udholdende end idealistiske.
Det var først hele det grundlæggende arbejde med at bestemme layout,
aftale med trykkeri og distribution. Og
så skulle de finde ud af og beherske
den nyopfundne edb, finde annoncører og samle artikler.
At de gjorde det, er jo ingen hemmelighed og gensynet var glædeligt
og taknemmeligt.

Tre sider af samme sag
Fødselshilsener var meget forskellige ved
pandekage-receptionen
Af Terkel Spangsbo, redaktør

Der var et flot gavebord ved Tårnby Bladets 25
års fødselsdagsfest og der kom fine hilsener –
også fra kollegaerne på Amager.
Kollegaerne med samme postnummer som
Tårnby Bladet sendte tre flasker vin, men landflygtige Amager Bladet gentog deres hilsen fra
1993, hvor de mente lille Tårnby Bladet truede
kommunens pengekasse og at vi selv havde
hentet startkapitalen på Rådhuset.
På side 2 i Amager Bladet 18. september gentog avisen i deres ugentlige nostalgiske tilbageblik en snas, et klip fra dengang for længe

siden.
Allerede den gang i 1993 svarede vi Amager Bladet på beskyldningerne og de urigtige
påstande. Amager Bladet mente ikke, det var
nødvendigt at bringe vores svar, men hvis det
er forsvundet i flytterodet eller brændt som et
kætterisk dokument, kan vi tilbyde, at redaktør
Jan Jeppesen (også redaktør i 1993) kan få en
kopi tilsendt.
Vi skal ikke belemre vores læsere med andet
end to udsnit af den gamle fejde og i stedet
glæde os over, at vi og kommunekassen overlevede. Men vi vil ikke undlade at fortælle, at et
enkelt v anbragt strategisk i ordet snas måske
var meget dækkende.
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Til venstre Amagerbladets
artikel 1993, i midten TB’s
svar og i stjernen årets
fødselsdagshilsen fra AB.

Fødselaren selv i gavehumør på fødselsdagen
Tårnby Bladet har stor opbakning fra sine medlemsforeninger - derfor blev de
begavet ved festen
Af Terkel Spangsbo

Ved Tårnby Bladets fødselsdagsfest uddelte avisens bestyrelse legater til ni foreninger, som skulle gå til aktiviteter, som havde et anderledes
informations-element
end
det, foreningerne traditionelt
beskæftiger sig med.
Det var foreninger fra
Idrætssammenslutningen
og det der dengang hed Kastrup Tårnby Ungdoms Råd,
nu Tårnby Forenings Råd,
som sammen med et stort
antal enkeltpersoner dannede Tårnby Bladforening, der
skulle sprede den nyeste edbteknik til foreningslivet og
forsøge selv at beherske den
og udgive et magasin, som på
foreningernes og kulturlivets

vegne skulle løfte arven fra
KT-Posten.
Da flere og flere foreninger
bruger Tårnby Bladet redaktionelt og med annoncering var
det naturligt for Bladforeningens bestyrelse at benytte
dagen og de pt. gode tider for
Tårnby Bladet til at dele lidt
gaver ud.
Følgende foreninger fik
hver et legat til en selvvalgt
aktivitet:
AK-Viking: ...at få indblik
i mentaltræning og gerne
koblet sammen med kost og
ernæring. Besøg af idrætspsykolog, Anders Bendixen
fra Team Danmark, som vi
forestiller os skal lave en aften seance hvor både atleter,
forældre og interesserede fra
foreninger kan deltage.
Ældre-Sagen:
Vil
opleve
Vestamager pr. hestevogn.

Flest mulige skal med på den
hestevogn og foreningen
tænker, at det primært kan
være for de bevægelseshæmmede, mens mange vil kunne
cykle med på turen.
Tårnby Kreativ Klub skal samlet til Danmarks største kreative messe i Fredericia - Kreative dage hedder den.
Roklubben Øresund vil se
hvordan deres robåde bliver
til på Grejsdalens Bådværft.
Det er ikke en metervare, men
langt hen ad vejen klassisk
håndværk.
Der venter en særlig koncert
til Kastrupgårdssamlingens
Venner, som medlemmerne
kalder sig og forhåbentlig
flere kommende medlemmer.
Det skal være en særlig koncert – ikke mindst som en aktivitet, der skal give flere kend-

Borgmester ord til Tårnby Bladet
Festen blev indledt med at Tårnby
borgmester Allan S. Andersen overbragte sin hilsen

Mænds Mødesteder vil have
deres medlemmer ud på en
sightseeing med foredrag og
debat på Holmen, hvor søværnets mange værksteder
(og skibe) har ligget i mange
hundrede år.
Amager Folkedansere vil på
en fællesudflugt til en tid,
hvor folkedans var måden at
komme sammen på til fest
og ungdommelig dans efter
dagens arbejde. De vil til Andelslandsbyen Nyvang ved
Holbæk, en genskabelse af en
tid uden elektronik i alle dens
afskygninger. Andelslandsbyen er i øvrigt også drevet med
en stor forening bag.
Tårnbykoret skal prøve at
synge med noget mere musikalsk opbakning end deres
sædvanlige klaver. De vil

sammen med Brandmandsorkestret have en øverække
som kan munde ud i …?
At være ramt af livslang sygdom som sukkersyge kræver
mere end medicinsk behandling. Derfor vil Diabetesforeningen invitere til en
sensitiv aften med foredrag
af en psykoterapeut om de
psykiske følger som depression, angst og diabetes-stress.
Oveni skal medlemmerne
”tvinges” til mere motion ved
at lægge ture ud i det fri eller på museum (der går man
nemlig længere end man
tænker over).
Alle legaterne var på 6.000
kroner.
Modtagerne har forpligtet
sig til at sende Tårnby Bladet
en lille artikel, når arrangementerne er gennemført.

AMAGERTEATRET
Årets familieforestilling

Emil fra Lønneberg

Teaterb

illetter

En juleg

ave-idé

?

I Folketeatrets nye version af EMIL FRA
LØNNEBERG, der nu opføres på Amagerteatret i Kulturhuset KastrupBIO, er
der gang i teaterlegen, når Emils hoved
sidder fast i suppeterrinen; når Ida hejses op i flagstangen; når Kommandusen
falder i Emils ulvefælde; når Emil holder
gilde for sognets fattiglemmer, og når
vi møder Tyttebær-Maja, Tumbe-Jokum,
Bette-Rikke og alle de andre vidunderlige
figurer fra Astrid Lindgrens fortælling om
skarnsknægten med hjertet på rette sted.
En utilpasset dreng?
Astrid Lindgrens Emil er en dreng, der med moderne briller kan være svær
at placere. I dag ville Emil sikkert blive diagnosticeret som et såkaldt ’bogstav-barn’, men er det Emil, den er gal med eller er det verden omkring
ham?
EMIL FRA LØNNEBERG er en eviggyldig klassiker for hele familien, som
favner alle generationer; både dem, der er vokset op med fortællingerne
om EMIL FRA LØNNEBERG, men også dem, der skal til at lære Emil at
kende. Folketeatrets version er en
gennemmusikalsk forestilling, hvor
Denne forestilling er ikke omfattet
mange af de medvirkende spiller på
af abonnement på Amagerteatret
instrumenter, og publikum kan glæde
Billetter til Emil fra Lønneberg kan
sig til en teaterleg med blandt andet
købes i Kulturhuset KastrupBiOs
svensk folkemusik.
billetsalg fra 2. november.
Forestillingen opføres i samarbejde
Enhedspriser 120,- kr.
med Tårnby Kommune

Læs om Amagerteatrets øvrige forestillinger på www.amagerteatret.dk
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Først og fremmest stort tillykke til
både Tårnby Bladet, til alle de frivillige skribenter og til alle os læsere
med 25-års jubilæet. Et blad som er
drevet af frivillige og med en bladforening som basis, fortjener i høj grad
at blive fejret.
Flere lokalaviser var blevet lukket
ned eller fusioneret (i 1993 red.) og
samtidigt var Tårnby kommune også
dengang beliggende lige op ad hovedstaden og underlagt de landsdækkende avisers dominans.
Berlingske Tidende og Politikken
ville ikke dække de lokale begivenheder som vævning og skovkatte, som
man kunne læse om i første udgave af
Tårnby Bladet.
Her var der også en reportage om
Stifindernes 40-års jubilæum, en lokal spejdergruppe.
Tårnby Bladets første nummer indeholdte også stof om foreningen
Stuekulturen, der udstillede fugle på
Tårnby Rådhus og Amagerskytterne,
der tilbød at skyde genvej til klubben,
altså ved at prøve at skyde udenom
det at være medlem og betale.
Det første nummer var et mønstereksempel på den lokale tilknytning,
der lige siden har været Tårnby Bladets kendetegn, selvom bladet har
været igennem nogle forandringer af
forskellig karakter fra 14 dages frekvens til månedsudgivelse, formatet
er blevet justeret.

Så har bladet vist sig holdbart også
i dag hvor en væsentlig del af nyhedsformidlingen foregår via internettet
og avisernes oplag generelt falder.
I den sammenhæng, vil jeg minde
om og kan nævne, at Tårnby Bladet
allerede for 22 år siden var tilgængeligt på nettet. Det er min vurdering, at
Tårnby Bladet i sin nuværende form
vil stå distancen en rum tid endnu.
Tak til Tårnby Bladforening og de
frivillige for indsatsen med at få formidlet alle de aktiviteter, der er en
vigtig del af det gode liv i Tårnby kommune.
I kraft af alle de gode aktiviteter,
der foregår i Tårnby og synliggørelsen
blandt andet via Tårnby Bladet, så har
vi i dag en kommune med en meget
stærk kulturel profil.
Det er godt og det er attraktivt at bo
i Tårnby Kommune og nu skal jeg ikke
kun komme ind på økonomien, men
det er godt og dejligt, at der er rigtig
mange udenbys borgere og turister
der kommer på besøg i Tårnby.
Endnu engang tak til alle de frivillige. Tillykke med jubilæet og så synes jeg faktisk, at vi skal udråbe et
trefoldigt leve for Tårnby Bladet og
bladforeningen, er I ikke enige med
det? (publikum: joo!)
Tårnby Bladet længe leve (Publikum: hurra, hurra, hurra) Tak for ordet.
(Klapsalver).

skab til foreningens virke.

Her kan vi blande os
med det fremmede
Tårnby Torv Festival er Film, fest,
forestillinger og fællesspisning!

I en tid hvor frygt fører til overvågning af vores naboer, hvor aktiviteter
og tendenser til at genopbygge mure
forøges, vil Tårnby Torv Festival gøre
et forsøg på at styrke båndet imellem
kunstnerisk arbejde, sociale debatter og vores hovedroller: dem der bor
rundt om hjørnet.
Efter et succesfuldt første forsøg i
2017 og adskillige aktiviteter i efteråret 2018, såsom Tårnby Torv Fuglehave i samarbejde med Tårnby Torv
Forening og kampsportsklubben Sor
• 14.-18. november Tårnby Torv
Programmet er omfattende og ses på
taarnbytorvfestival.dk
• Onsdag 14. nov. kl. 19 sidste start kl. 21
• Torsdag 15. nov. kl. 15 sidste start kl. 21
• Fredag 16. nov. kl. 15 sidste start kl 19.
• Lørdag 17. nov. kl. 10 slut kl. 02
• Søndag 18. nov. sidste start kl.13

Rachan, Filosofi for børn sammen med
Tårnby Kommunebibliotek og den lokale genindspilning af filmklassikeren
E.T. med mange af Tårnbys beboere og
filmskuespiller Nicolai Dahl Hamilton
som medvirkende, inviterer festivalen
til fem dage med debatter, performances, film, fest og fællesspisning.
- Som en del af Tårnby Torv Festival har vi blandt andet børnenes dag
(lørdag 17. november) med ”VIRAK
Revy” af Liveart.dk en performance
for børn, der involverer en workshop
og en præsentation af ”Filosofi for
børn”, siger kunstneriskleder Andreas
Liebmann. .
- Vi har også premiere på det lokalproducerede E.T. remake Tårnby får
besøg, der blandt andet involverer lokalpolitikere og fritidsklubber, en fest
skabt af The Mood Providers, en guide
for Tårnby turister, nye værker af opkomne kunstnere og en naboskabssøndagsbrunch.
tsp

EKSPERIMENTALT FOLKETEATER: Baggrunden for festivalen er en
undersøgelse af scenekunstens funktion for en demokratisk kultur.
Hvordan kan underholdning, samspillet imellem metaforer og håndgribeligt
indhold, det ligeværdige møde og fælles morskab, skabe en fornemmelse af
et sted og de mennesker der bor der?
Kan vi blive stærkere ved at øve os i at være nysgerrige? Kan vi blive bedre til
at håndtere det fremmede, den fremmede og vores flyvende skridt.
Golden Angels Cheerleaders, som
blandt andet har optrådt ved Tårnby
Bladets 25 års jubilæumsgest
modtog i 2017 10.000 kroner fra
benzinselskabet Go’on. Foto Steen
Jensen, Amager Fotoklub.

Find Årets Forening på Amager
Det danske benzinselskab Go’on udlover penge til 25 foreninger rundt i
hele Danmark.
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En roklub for børn, en kampsportsforening eller noget helt tredje. Det
danske benzinselskab Go’on har sat
sig for at finde Danmarks bedste forening gennem konkurrencen ’Årets
Forening’, hvor vinderen løber af med
100.000 kroner.

- Vi er kendte for at have åbnet
tankstationer i alle de områder, som
andre benzinselskaber er flygtet fra,
og de områder er ofte bundet sammen af nogle meget aktive foreninger,
forklarer Mick Kjær, administrerende
direktør i Go’on.
- Derfor vil vi gerne være med til at
understøtte foreningerne, så de kan
blive endnu stærkere i lokalområdet.
I 2017 modtog blandt andet Gol-

den Angels Cheerleaders fra Kastrup
10.000 kroner.
- Pengene har haft en kæmpe betydning for os. Det har gjort, at klubben
har fået flere redskaber, og det gør
træningsfaciliteterne meget bedre.
Vi har fået en måtte mere, så vi nu har
fuldt cheer-gulv i form af syv måtter.
Det betyder at pigerne kan dygtiggøre
sig til konkurrence, siger Jesper Stage
fra Golden Angels Cheerleaders.
Andre Amager-modtagere har været Amager Volleyball Klub, der spiller
i Sundby hallen og Sundby Taekwondo Klub.

Din forening kan deltage
På hjemmesiden www.støtdelokale.
nu støtdelokale.nu kan alle indstille
en lokal forening, og det er også derfra, at man kan stemme på den for-

ening, som man mener skal vinde konkurrencen.
Når afstemningen er slut torsdag
15. november, så bliver de 20 foreninger med den højeste score sendt ind
til en jury, som vil afgøre, hvem der
vinder.
- I juryen sidder repræsentanter fra
det politiske liv, erhvervslivet, medieverdenen og selvfølgelig fra foreningslivet, forklarer Mick Kjær.
tsp

Småt er også godt

Det er ikke nødvendigvis en fordel
at være en kæmpestor forening med
mange tusinde medlemmer, hvis
man vil vinde prisen og de 100.000
kroner.
Sidste års vinder blev kampsportsforeningen Krav Maga Kolding.
- Krav Maga er en meget lille
sportsgren i Danmark, men klubben i Kolding havde bare en helt
fantastisk energi og et meget stærkt
sammenhold mellem de frivillige
instruktører og medlemmerne. En
energi som juryen ikke kunne stå for,
understreger Mick Kjær.

FAKTA:
I alt er der pengepræmier til 25 foreninger fordelt på følgende beløb;
100.000, 50.000, 15.000, 5.000 eller 2.500 kr. Fem regionale vindere á
25.000 kr.
Stem og indstil på www.støtdelokale.nu
Se optaktsfilm: https://youtu.be/C0vV2Yc3_xU

I TÅRNBY ER DER 20.000 AKTIVE
FORENINGSFOLK!
Hvad med at lægge aktiviteten til side
i et par timer, og i stedet donere tid
og energi på de, som ikke kan gå til
fodbold, spille skak eller danse? Tag
en kammerat i hånden og meld jer til
indsamlingen søndag d. 4. november!
Skriv til Fælleskontoret der koordinerer
her i Tårnby på tfr@tfr.dk!

AMAGERTEATRET
AMAGERTEATRET er den lokale teaterforening i Tårnby og
spiller i sæson 2018/2019 fire forestillinger i abonnement samt en
familieforestilling i Kulturhuset KastrupBIO.
Gentegningen er i gang! Såvel gen- som nytegning kan ske på www.amagerteatret.dk, hvor
der er en udførlig beskrivelse af forestillingerne.

Bridge Over Troubled Water
Historien om to unge drenge fra
Queens, New York, der gik hen og
blev verdens mest succesrige duo
nogensinde - som teaterkoncert.

22. - 23. og 24. oktober k1. 19.30
Landsteatret

© Erling Mølgaard

De medvirkende i PIS - en forestilling på Tårnby Teater er Dennis Corlin,
Hans Nordbæk, Otto Plantener, Kenneth Hansen og Martin Sleimann. De
iscenesættes af Anders Krag.

Tag jer sammen mænd!
I november fuldender Tårnby Teater
deres tre års projekt på Tårnby Teater
med forestillingen, der åbner op for,
hvad mændene tænker, tror og håber
på.
Nu, hvor ingen længere har brug for
manden, er han blevet til overs. Nu
sidder han stille i sit hjem med hvide
møbler og fantaserer om at bygge en

hytte i Alaska. Om lidt skal han i seng,
så han kan levere på arbejdet i morgen. Han skal være en rigtig maskulin, følsom, højtydende metroseksuel
afslappet mand, der selvfølgelig er en
super far - men ender alt for tit som en
stresset udgave af et mandfolk, alene
og efterladt med drømmen om det rigtige liv hængende i en tynd tråd. Et liv
han føler er gledet fra ham.
Og så skal han i øvrigt bare tage sig
sammen! Man er vel en mand.

Drengen der ville
være vægtløs

© Gudmund Thai

PIS er sidste del i Kamilla Wargo
Breklings trilogi om mænd og kvinder i dag

En anmelderrost forestilling for sin
blanding af humor og skarphed i
beskrivelsen af, hvor svært det er at
være mønsterbryder.

19. - 20. og 21. november kl. 19.30
folketeatret | turne

Holgers forsvarstale
© Lars E Andreasen

Holgers Forsvarstale er en musikalsk og grænseløs komedie om
løse grænser for komik.

28. - 29. og 30. januar 2019 kl. 19.30
letITbe

Svend, Knud & Valdemar
En absolut nybearbejdning af det
Danmarkshistoriske, romantiske udstyrsstykke i fem changementer med
indlagte sange.

18. - 19. og 20. marts kl. 19.30
Den Ny Opera og Figaros
Indmeldelse gælder hele sæsonen.
Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

Abonnement				
Gruppe A:
Gruppe B:

Række 1 til 11
Række 12 til 15

180 kr.
150 kr.

(720 kr. + 50 kr. = 770 kr.)
(600 kr. + 50 kr = 650 kr.)

•
•

Løssalg
230,- kr.
200,- kr.

Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,‑ kr. for hele sæsonen.
Der kan tegnes abonnement ved at sende indmeldelsesblanketten til:
AMAGERTEATRETS kasserer
Ole Skibsted • AMAGERTEATRET, Vinkelhuse 5 3.tv, 2770 Kastrup.
eller på www.amagerteatret.dk/abonnement og priser • Ole Skibsted • 30 23 39 85

w w w . A M A G E R T E A T R E T. d k
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Priser 2018-19

Filmoversigt

uvurderlig skat og ender i en eventyrlig
verden opdelt i fire riger.

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

© Scanbox

GRINDELWALDS
FORBRYDELSER

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

R

IER

E

© Nordisk Film

M
PRE

BOHEMIAN RHAPSODY …

… er en hyldest til Queen, deres musik
og deres uforlignelige forsanger,
Freddie Mercury. Freddie blev en af
verdens mest elskede entertainere ved
at gå imod strømmen og bryde med
traditionerne.

NØDDEKNÆKKEREN
OG DE FIRE
KONGERIGER

Queen opnår stjernestatus, mentil
alles overraskelse vælger den plagede
Freddie at forlade bandet og fokusere
på sin solokarriere.
Efter en svær og tumultarisk tid uden
Queen genforenes Freddie med sine
bandkammerater umiddelbart inden
Live Aid-koncerten.

JULEMANDENS
DATTER

27 – 28/10:

kl. 15.30
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VILDHEKS
27 – 28/10:
3 – 4/11:
10 - 11/11:

t. f. a.

kl. 17.30 + 20.15
kl. 17.00
kl. 17.30 + 20.15
kl. 17.30
kl. 17.00
t. o. 15
med danske undertekster
kl. 12.30
kl. 12.30

t. f. a.

kl. 14.45
kl. 14.45
kl. 12.30

fr. u. 7

SMALLFOOT med dansk tale
27 – 28/10:
3 – 4/11:

FIRST MAN
26 – 28/10:
29/10:
30/10:
31/10:
1 – 7/11:

kl. 13.00
kl. 15.15

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

DEN TID PÅ ÅRET

Hos Katrine og Mads emmer det af jul,
- alt er så kaotisk og traditionelt som
det altid er, når familien skal samles
denne ene aften om året for at spille
’generationsspillet’ som den ideelle
og lykkelige familie. Under overfladen
lurer mange års uudtalt jalousi, mistro
og misforståelser mellem de to søstre,
deres ægtemænd og deres fraskilte
forældre.

DA

NMA
P R E M R K SIERE

Pigen Clara søger efter nøglen til en

JAKOB OG PETER PLYS med dansk tale
27 – 28/10:
3 – 4/11:

FIRST MAN
BOHEMIAN RHAPSODY
DEN TID PÅ ÅRET med
danske undertekster

IERE

JOURNAL 64
26 – 28/10:
29/10:
30/10:
31/10:
1 – 7/11:
Visningerne er

TIRSDAGSBIO kl. 10.30:

30/10:
6/11:
13/11:

A R K S-

PREM

Oppe i Grønland bor den 12-årige Lucia
med sin mor Claudia og sin far Julius,

TEAM ALBERT

FIRST MAN
BOHEMIAN RHAPSODY
DEN TID PÅ ÅRET med
danske undertekster

© Disney

Selvom han er blevet diagnosticeret
med aids, leverer Freddie og Queen
en af de største liveoptrædender i
rockmusikkens historie.

DANM

BABY BIO kl. 11.00:

30/10:
6/11:
13/11:

I et desperat forsøg på at forhindre
Grindelwalds onde planer, søger den
unge troldmand, Albus Dumbledore,
hjælp fra sin tidligere studerende, Newt
Scamander, dog uden at vide, hvor
livsfarlig en mission han har påtaget sig.

© UIP

DAN

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

Mørkets Troldmand, Gellert Grindelwald
er fanget og sat bag magisk lås og slå af
Makusa. Men – præcis som han truede
med – er Grindelwald nu undsluppet sit
fangenskab og er med det samme gået i
gang med at samle ligesindede følgere.

I KRIG & KÆRLIGHED

Da Esben
FOR PRE MIE RE
deserterer
DA NM AR KSfra krigen,
PR EM IE RE
er det for at
blive forenet
med sin
elskede kone
Kirstine og
deres søn
Karl efter 3
år. Men alt
er ændret
i hans
fravær...
Den charmerende tyske officer Gerhard
bejler kraftigt til Kirstines hjerte og
rollen som familiefar. Esben må sætte
alt ind for overlevelse, kærligheden og
at redde familien.

K S-

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.

© Nordisk Film

. Da det går op for Lucia, at Alberts far
er blevet smittet af den ondskabsfulde
Krampus, indser hun, at hun skal løse
en næsten umulig opgave – hun bliver
nødt til at fange Krampus for at gøre
Alberts far rask igen.

ÅBNINGSTIDER
© SF Studio

Lucia går på den internationale
julemandsskole, og vil så gerne være
julemand. Det må hun bare ikke, for
det er kun drenge, der får lov til at gå
i julemandsklassen. Da Lucia fortsat
protesterer, giver Julemandsskolen
hende én chance for at bevise, at hun
kan være en ligeså god julemandselev
som drengene.

Kastrupvej 270

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

FANTASTISKE SKABNINGER:

bedre kendt som julemanden.

Kulturhuset
Kastrup BIO

BILLETPRISER
OG RABATKORT

Hun møder soldaten Philip, en gruppe
mus og regenterne fra tre af rigerne,
og sammen drager de til det fjerde
rige, hvor nøglen måske befinder sig.

t. f. a.

17.00 + 19.45
19.45
17.00 + 19.45
17.00 + 20.15
19.30
t. o. 11

Danmarkspremiere:

Danmarkspremiere:

1 – 7/11:
8 – 9/11:
10 – 11/11:
12 – 13/11:
14/11:
15 – 18/11:

8 – 9/11:
10 – 11/11:
17 – 18/11:

BOHEMIAN RHAPSODY
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

20.00
19.30
16.45 + 19.30
19.30
20.15
17.00

Danmarkspremiere:

NØDDEKNÆKKEREN OG DE FIRE
KONGERIGER
1 – 2/11:
3 – 4/11:
5 – 7/11:
8 – 9/11:
10 – 11/11:
12 – 14/11:
17 – 18/11:
tale og danske

kl. 17.30
kl. 13.00 + 17.30
kl. 17.30
kl. 17.00
kl. 14.45
kl. 17.00
kl. 12.30 Vises med engelsk
undertekster

Danmarkspremiere:

DEN TID PÅ ÅRET
8 – 9/11:
10 – 14/11:
15 – 18/11:
Visningerne kl.
undertekster

kl. 20.00
kl. 17.30 + 20.00
kl. 17.45
fr. u. 7
17.30 og 17.45 er med danske

JULEMANDENS DATTER

kl. 17.30
kl. 13.00 + 15.15
kl. 13.00 + 14.30

I KRIG OG KÆRLIGHED
Forpremiere:
31/10: 19.45
Danmarkspremiere:
15 – 18/11:
kl. 19.30
Danmarkspremiere:

FANTASTISKE SKABNINGER 2, 2D
15 – 16/11:
17 – 18/11:

Pyjamasbio:
14/11:

kl. 20.00
kl. 15.00 + 20.00
kl. 19.00

Programmet for perioden 19 – 29/11 kan ses på
www.kulturhusetkastrupbio.dk
fra starten af uge 45, vi ved allerede nu at du
kan glæde dig til ROBIN HOOD og GRINCHEN.

En hverdagskomedie med Mette Horn
Amagerteatret i november
er en fortælling om håb og
drømme - og Rene, der ikke
vil være blikkenslager
Drengen, der ville være vægtløs, er en skæv og underfundig komedie om, hvor svært
det er at få lov til at se så langt
som mod stjernerne, når horisonten for ens nærmeste er
dagens varme ret fra Grillen.
René er en overvægtig
nørd, som stadig bor hjemme
hos sin migræne-ramte mor.
Før hans far døde, skaffede
han René en læreplads hos
den lokale blikkenslager.
Men René vil ikke være
VVS’er – han vil være astronaut. Han drømmer om at
flyve højt op i himmelrummet
– ikke om at vade rundt i andre folks kloakslam.
Han drømmer om at bo i
sin egen lejlighed i storbyen – ikke om at hænge fast i
barndommens provinsby med
en omklamrende mor og en
insisterende chef, der gerne
vil overtage pladsen efter Renés far.
Renés eneste venner, Theis
og Winnie, drømmer også om
at finde vejen væk: Theis fifler med at score nogle hurtige, men lyssky, penge. Winnie drømmer om at vinde en

sangkonkurrence og blive
berømt.
Drengen, der ville være
vægtløs, er skrevet af en af
de mest interessante og pt.
mest spillede dramatikere i
Danmark, den prisvindende
Thomas Markmann.
tsp

Valdemar Pustelnik:
’Dansk, danskere...’

Komiker Valdemar Pustelnik præsenterer sin nyeste
forestilling: ”Dansk, danskere...”- en comedy performance om danskhed og
nationalitet.
Danskheden
er til debat. Hvad er det at
være dansk? Hvem har ret
til at være dansk? Og skal
vi være overhovedet være
stolte over at være danske?
I en interaktiv monolog, der
blander komik, historiefortælling, klovneri og musik,
inddrages publikum i en
ekstatisk, overdreven fejring af vores folkesjæl, historie og kultur.
Fredag 9. november kl. 20.
INFO og billetter på www.
teaterplay.dk/comedyafdeling/dansk-danskere

Medvirkende: Nicolai
Jørgensen, Mette Horn, Lars
Bom, Mads Reuther, Mette
Klakstein Wiberg
Forfatter: Thomas
Markmann
Instruktøt: Geir Sveaass

Anmelderne skrev:
Rammer gysende godt den
menneskelige nerve.
FrilandsLiv
Skynd dig ind og se den, hvis
du vil trylles ind i en hjerteskærende fortælling om
at drømme sig hele vejen til
stjernerne og samtidig opleve fantastiske Nicolai Jørgensen i sin første hovedrolle!
Den 4. væg

Teater Play viser hele efteråret
Improcomedyshows,
testshows, et radioprogram
LIVE på teaterscenen, samt
en stor revy... på Teater Play
TEATERPLAY.DK

Hvis forældre tager deres
teenagebørn med i teatret,
bliver begge generationer
sikkert klogere på hinanden.
Frederiksborg Amts Avis

Julebazar

Dans mig til livets ende ...
Mens publikum lærer at danse
”Cumbia” og danser sammen, åbner
danserinden op og begynder at fortælle om sit liv og hvorfor hun er der
med dem. Langsomt bliver publikum
trukket ind i en fortælling om rejser,
breve, glæder, savn og om hendes
bedstefar, det danske postbud, der
præger hende den dag i dag. Vi hører
historier om bedstefarens liv, hvordan
han levede med sin familie i Chile, og
deres kommunikation gennem breve,
da han rejste tilbage til Danmark.
Forestillingen er egnet for voksne i
alle aldre.

Tårnbys lokale teaterkompagni,
GLiMT, byder op til en danseforestilling med latinamerikanske rytmer.
Her danser publikum selv med

Tid og sted
Kulturzonen fredag 9. nov. kl. 19
og lørdag 10. nov. kl. 16.30 og 19.
Billetter på www.teaterbilletter.dk
Traktørstedet Vestamager fredag
23. november. Her køber man
en samlet billet til aftensmad
og forestilling – maden serveres
kl. 18.30, og forestilling start
kl. 20.00. Billetter til www.
traktoerstedetvestamager.dk

Camila Sarrazin i GLiMTs forestilling
Dans mig til livets ende. Foto: Lars
Lindegaard Gregersen.

Julebazaren er for børn i alle aldre, forældre og
bedsteforældre. Man kan prøve forskellige
hyggelige aktiviteter.
Der vil være mulighed for at købe blandt andet
kaffe, te, varm kakao og æbleskiver.

1 fisketur i
andedammen
1 lod i
børnetambolaen
1 snobrød,
som du bager
i bålhytten
1 honningkage, som
kan dekoreres

Med denne
kupon kan du
prøve de viste
aktiviteter en
gang

værdi 30 kr

1 lille gave
fra FDF
juledekoration,
som du selv
laver
æbleskriver i
cafeen
1 brikjuice
eller
kakaomælk
i cafeen
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En guitarist spiller op, og hans latinamerikanske rytmer og melodier
spreder sig i rummet, mens værtinden
byder os velkommen til denne time i
latinamerikansk dans. Sådan begynder forestillingen ”Dans mig til livets
ende”, som er en noget anderledes
teateroplevelse.
- Forestillingen handler om samvær
og kommunikation på tværs af generationer, fortæller Camila Sarrazin,
den ene af GLiMTs kunstneriske ledere om forestillingen, som hun instruerer og også selv medvirker i.
- Vi skaber et rum, hvor folk kan
være sammen på lige fod, uanset
hvem de er og hvor de kommer fra her kan alle danse frit sammen.

Ud over forestillingerne på Kulturzonen og Traktørstedet arrangerer
GLiMT med støtte fra Tårnbys Kulturog Fritidsudvalg en række særlige
forestillinger for byens ældre. Forestillingen kommer blandt andet. på
besøg i Pensionisthuset Pilehaven,
Daghjemmet Blåklokkevej, samt på
flere af Tårnby kommunes plejehjem.
bbark

Lørdag 1. december 2018 klokken 10-15
Højborg, Løftegårdsvej 232

Svenske søspejdere på Flakfortet
Kastrup søspejderne havde
genbesøg af søspejdere
fra venskabskommunen
Alingsås
Tekst og foto: Solvei Hjorth
og Henny Scheurer, Kastrup
Søspejdere

Midt i september fik vi genbesøg af vores svenske søspejdervenskabsgruppe fra
Alingsås. I september sidste
år var vi 24 spejdere og ledere oppe at besøge dem, hvor
de havde lavet et fantastisk
arrangement i weekenden baseret på historierne om Harry
Potter og Hogwarts.
Vi måtte udarbejde mange
alternative planer i forbindelse med arrangementet, for
blev det sejlvejr, eller blev vi
nødt til at lave en anderledes
tur? Der var spænding til det
sidste, da vinden svingede

mellem 4 og 11 m/sekund,
og vi ikke sejler i over 8 m/
sekund.
Vi havde allieret os med
Blushøjspejderne i Dragør,
hvor vi havde booket deres
sheltere på Kongelundsfortet.
Heldigvis fik vi ikke brug for
det. Vi havde lånt fire både
med fartøjsførere fra Fribytterne, søspejdere i Sundby,
to forældre og vores leder
Bjarne Gislasson lagde også
båd til. Så med vores egne
fire Svendborgjoller og International 806 var vi en samlet
eskadre på 12 sejlbåde.

Sov i bådene
Svenskerne nåede først frem
sent fredag aften, hvor vi startede med at spise indonesisk
ristaffel, som to mødre havde
stået for at lave til os. Spejderne havde om eftermiddagen snittet en masse grøntsager og andet til at drysse over.
Der blev også tid til at
hygge og lærer hinanden lidt
at kende ved bålet ude foran
hytten, inden alle bådholdene, bestående af både svenskere og danskere lagde sig til
at sove i deres både.
Vi sejlede ud fra Kastrup
Gl. Havn i hold af 4-6 i hver
båd ved 10-tiden lørdag
rundt om Middelgrundsfortet
(Ungdomsøen som åbner for
offentligheden i 2019) og nå-

Glarmesterarbejde udføres

ede Flakfortet kl. 13. Der var
en pæn vind, men alle klarede
det godt. Hvert hold havde sin
frokost pakket med i bådene,
og nogle spiste under turen,
andre ved ankomsten.
På Flakfortet var der fri leg
til at udforske fortet og havbadning inden den store skattejagt!
Målet: at være det første
hold til at finde de 6 numre
til skattekistens lås. Vi fik
udleveret et kort over fortet
samt en kasse med lygte, snor,
kompas, og alt det vi kunne
drømme om for at løse de
forskellige opgaver og nå til
de næste poster før de andre!
Alle hold fandt koden til skattekisten og fik del i skatten.

I 2017 var Kastrup søspejdere i Sverige for at sejle på indsø,
nu har der været svensk genbesøg, så de kunne opleve at
sejle i havvand - her er er frokost på Flakfortet. Foto: Kastrup
Søspejdere.

Om aften grillede vi pølser
og frikadeller på grillstedet
og spiste dejlig salat til. Og
selvfølgelig kom hyggetidspunktet med skumfiduser,
mariekiks og snøfler! Svenskerne optrådte og vi tilbød
sange, som de også kendte på
svensk.

Modvind hjemover
Vi tog fra Flakfortet i solskinsvejr og modvind, så der skulle
krydses næsten helt over
til Saltholm for at kunne nå
tilbage til havnen i Kastrup.

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00

Glarmester

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Hans Diderichsen
Fax: 3252 0344
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Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
Pas på Tårnby Bladet - meld dig ind i
Tårnby Bladforening

Gratis tilbud til
foreninger
Mange foreninger - for
ikke at sige alle - har brug
for frivillige i bestyrelser,
til praktisk arbejde, hjælpeinstruktører etc.
I kan søge efter person med
Kendskab til Word og excel
(og hvis du ikke har det sørger vi for gratis oplæring)
Kendskab til klubliv (gerne)
Fleksibel (vi arbejder med
frivillige)
Ansvarsfølelse

3250 4218

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

Der blev lavet sjov og hygget på hver båd samt at lære
lidt mere om ror og sejl på de
større joller.
Der blev sagt farvel og
på gensyn over en stor frokostbuffet. Alle fik udleveret
turmærket ”Nat på Fortet”,
og svenskerne fik også vores
”Kastrup Søspejder mærke”
med.
De havde i mellemtiden
fået lyst til at købe nogle joller som vores! Vi fik også aftalt at ses igen i de næste par
år.

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

... og tilbyde:
Et levende miljø
Deltagelse i et aktivt klubliv
Kurser i regnskabsprogrammer
Til gengæld er lønnen i kontanter ikke eksisterende

Skriv lidt om foreningerne som dette eksempel:
Kastrup Højdespringer
Forening har 60 medlemmer, eget klubhus på Lille
Hovedgade og deltager i
danmarksturneringens 1.
division.
Forsøg selv eller lad redaktionen hjælpe jer.

Søspejderne imponerede
svenske kolleger
Svenske søspejdere indtog
Flakfortet sammen med
Kastrup Søspejder Trop

Af Erik Sandwall, Alingsås
Sjöscoutkår

Her er en beretning fra de
svenske
søspejdervenner,
som var på genbesøg hos
Tårnby. Redaktionen har valgt
at bringe artiklen på originalsproget – ikke fordi vi ikke kan
svensk, for det kan vi, men for
at komme tættere på den tak
til værterne, som udstråler af
gæsternes takkeskrivelse.
Oj, vilken trevlig utflykt vi
gjorde i mitten av september!
Alingsås sjöscoutkår åkte till
Kastrup sjöspejder och seglade med dom i tre dagar. Vi
stressade i väg efter jobb och
skola på fredag eftermiddag, och anlände i mörker till
scoutlokalen, och till en väntande sen middag. Utmärkt!

Efter en god natts sömn på
båtarna i hamnen, så seglade
vi ut på havet! Förbi stora
vindkraftverk och ett fort! Vi
seglar normalt på en insjö,
20x30 km stor, så våra scouter
tyckte verkligen det var rymligt!
Båtarna lutade rätt mycket i
de hårda vindarna. Jag kom på,
att vi hade glömt sjösjukepiller/plåster... men allt gick jättebra, ingen mådde dåligt.
Hamnen på Flakfortet kändes trygg innanför de stora
stenpirerna, och fortet var
verkligen spännande särskilt
då vi sprang omkring i en
skattjakt. Efter en god grillmiddag sov vi gott på båtarna.
Bara en liten, liten regnskur
kom på kvällen.
På söndagen seglade vi tillbaka i något lugnare vindar.
Bilfärden hem gick bra,
trots att en av scouterna
hade glömt passet. Men han

Tage Bruun
50 90 85 07

fick komma in i Sverige ändå.
Scoutskjortan hjälpte nog till!
Victoria, 15 år, utmanarscout säger:
- Jättekul! Kul att segla
Svendborg-båtarna och lära
känna de danska scouterna.
God mat fick vi också! - Bra
segling trots de hårda vindarna. Båtarna var trygga. Rolig skattjakt inne och utanpå
fortet!
Oscar, 12 år, äventyrare
hälsar:
- Det var roligt att segla
större båt än våra giggar, och
att segla på havet. - Kul att
se fortet. Spännande med de
mörka gångarna. Tänk att det
finns kvar! Kul att se Kastrupspejdernas scoutlokal. Jag
pratade lite danska, men det
var svårt. Annars pratade jag
engelska.
Alingsås sjöscoutkår tackar
tusen gånger våra danska värdar för arrangemangen!

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 •

Så lykkedes det igen at få en fantastisk weekend med spejdere fra Alingsås og Tårnby. Og
takket være støtte fra kommunen, var det også økonomisk overkommeligt.

Tårnby Bladet laver ikke sig selv
Bag Tårnby Bladet står entusiastiske medlemmer af Tårnby Bladforening.
Det er interessant at producere Tårnby Bladet,
men det er også tidskrævende,
så flere hænder og hoveder kan bruges
Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange brikker, som
tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag kontakt med
redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290 og hør, hvor dine interesser
kan bruges i fællesskabet
Vi er 15 personer, som deltager i de praktiske opgaver. Nogen er her mange
timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et månedsmagasin.
Opgaverne er:
- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12
- skriveopgaver som journalist eller redigerende

Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og hviler økonomisk i sig selv.
Tårnby Bladet er afhængig af den frivillige arbejdskraft - som vi til gengæld
passer og plejer blandt andet med en årlig studietur eksempelvis til vores
trykkeri, Vordingborg Slotsruin, kernekraftværket i Barsebäck - og...
Tårnby Bladet er i gang med sin 26. årgang og skrives, fotograferes, redigeres
og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en krone
for det. Det betyder, at bladets annoncepriserne er rimelige, og bladet kan
omdeles gratis.
Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra offentlige myndigheder, læserbreve, artikler fra kulturlivet og oplysninger om arrangementer. Endelig kan
man læse noveller, skægge historier, se foto fra livet i kommunen og andre
skæve påfund.
Tårnby Bladet er også med til at lave byens nemmeste internet-portal: www.
taarnbynet.dk. Få mail eller sms, når vi opdaterer vores nyhedssite.

- desktop og layout
- fotoopgaver enten i marken eller på redaktionen
Tårnby Bladet læses og gemmes og vi vil fortsat gerne være det magasin, som
samler information om først og fremmest kultur- og fritidslivet i kommunen.
Det gøres ikke uden en seriøs indsats, hvor journalistiske principper vægtes
meget højt. Redaktøren er og har været professionel journalist i mange år,
bogholderi og kontor ledes af fagfolk - og alle lærer fra sig, så man bliver klogere og dygtigere af at deltage i opgaverne.

Se www.taarnbybladet.dk

Du kan også støtte op om Tårnby Bladet ved at
melde dig ind i Tårnby Bladforening. Ring
dagligt på 32 509 290 mellem kl. 9 og
12 og sig, du og/eller din forening vil
være medlem.

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

Tårnby Bladet laver ikke sig
selv.

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

UDLEJNINGEN ER I FULD GANG
Eksklusive lejelejligheder i en af Københavns mest innovative bydele

KOM TIL
ÅBENT HUS
Søndag
kl. 14.30-15.30

Else Alfelts vej 72D, 2. th.
2300 Kbh. S
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Ren natur midt i byen
Det er udsigten, der har givet navnet til Savannehuset.
Og det er en udsigt helt i særklasse for enhver
storby-beboer.
Det er på alle måder en lejebolig af høj kvalitet, man
flytter ind i. Der er altaner i alle de smukke gennemlyste lejligheder, og flere af dem har to altaner.

God rumfordeling
Lejlighederne i Savannehuset fordeler sig på mellem
2, 3 og 4 lyse rummelige værelser. Her er der tænkt
nøje over rumfordelingen. Det gør lejlighederne
praktiske og lette at indrette og fleksible i forhold til om
der skal være mange børneværelser, gæsteværelser
eller der skal være plads til et hjemmekontor.

www.savannehuset.dk

Projekt udviklet af Topdanmark

Fakta
• 2 - 4 værelser
• Størrelser 66 m2 - 111 m2
• Elevator til døren
• Priser fra 10.700/md
• Indflytning fra december 2018
• Mulighed for leje af p-plads i kælderen

LokalBolig Projektsalg
Amerika Plads 30A
2100 København Ø
Telefon 32 53 22 22
projektsalg@lokalbolig.dk

LokalBolig Amager
Holmbladsgade 76
2300 København S
Telefon 36 30 15 55
amager@lokalbolig.dk

