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Mens nye bygninger er 
skudt op som paddehatte i 
efteråret på københavner-
delen af Amager Strandvej 
ligger mange grunde i 2770 
øde  hen

Af Terkel Spangsbo

Idéer og planer har der været 
mange af, når det har drejet 
sig om anvendelsen af de 
tomme industrigrunde langs 
Amager Strandvej.

Her lå Kastrup Glasværk, 
Kalkværket, Superfos Kemi og 
Agri, BPs kemilager. Nu anes i 
bedste fald fundamenterne af 

tidligere tiders storindustri. 
Men nu tyder alt på, at der 
sker store ændringer.

Ferring Medical, som vil 
bygge på en halvø ud for 
Scanport Marina har spunset 
færdig og skal nu ”bare” fylde 
grunden op, før deres spekta-
kulære domicil kan begynde 
at vokse over jorden.

Tættere på Amager Strand-
vej har Skanska tanker om et 
hotel- og kontorbyggeri for 
Scandic hotelkæde. Det sker 
samtidig med, at der bygges 
og udvides hoteller i lufthav-
nen og i Ørestad.

Noget mere atmosfærisk er 
partiet Venstre i Tårnby, som 
har luftet en plan for Øre-
sundsparken - grundstykket 
ved metrostationen Femøren 
og omkranset af den ensom-
me Bøjlevej.

Umiddelbart før finanskri-
sen paralyserede det danske 
samfund, fremlagde kom-
munen en plan om 10 ”lang-
huse” med 100 lejligheder 
i hver og alt løftet op over 
niveau på grund af grundens 
klassificering som giftgrund. 
”Stueetagen” kunne anven-
des til parkering.

Nu foreslår venstre (som 
et led i den forestående 
valgkamp?) at lade private 
bygge tæt på 700 boliger og 
ved grundkøbet betale for, at 
Amager Strandvej graves ned 
mellem Saltværksvej og He-
degårdsvej.

Læs meget mere om pla-
ner og idéer på  
siderne 6 og 7

Der sker noget på strandvejen

Mangler han luft?
Der sker voldsomme ting i vo-
res lille kommunale samfund, 
men at denne mand enten har 
lagt sig for at få lidt frisk luft 
eller ligefrem er suget fast til 
sit arbejde kan sætte de fryg-
teligste konspirationer frem i 
hastigt forbipasserende.

Denne situation er fanget 
af Kurt Pedersen, fotograf for 
Amager Fotoklub, og egentlig 
indsendt til Tårnby Bladet i 
dysten om at blive månedens 
foto. 

Den uhumoristiske komité, 
som udvælger Månedens 
Foto har valgt anderledes, 
men redaktionen er ikke ner-
vøs for at give læserne en 
miniforskrækkelse og har der-
for adopteret billedet, der er 
knipset i Kastruplundgade, til 
intet mindre end forsiden.

Vi har ellers en regel, som 
siger, at der skal mennesker 
på forsiden, men ingen regel 
uden undtagelser. Her har en 
arbejder altså fundet en fa-
con til at tørre sin kedeldragt. 
Hvem kunne ikke bruge den 
metode i denne sommer.

Det var Bjarne Thyregods 
sidste fremlæggelse af æn-
dringsforslag til et Tårnby 
budget

Af Terkel Spangsbo

Der manglede ikke ros til Bjar-
ne Thyregods person og sym-
pati for de ændringsforslag, 
han på Enhedslistens vegne 
fremsatte ved kommunalbe-
styrelsens anden behandling 
af budget 2018.

Rosen kom i forbindelse 
med, at Bjarne Thyregod flyt-
ter til København S efter nytår 
og derfor ikke længere kan 
sidde i Tårnbys styre. Der lød 
ord som stor saglighed og tro-
værdighed. 

Men der var ingen afskeds-
gave til Bjarne Thyregod på 
det politiske område. Med 
stemmer 14 mod 1 blev ”de 
sympatiske” forslag fejet af 
bordet. Netop ikke fordi de 
var sympatiske, men fordi 
man ved en vedtagelse var 
kommer faretruende tæt på 
det såkaldte service-/drifts-
loft, som regeringen og Kom-
munernes Lands-forening er 
blevet enige om.

Overskrides 
loftet samlet 
set i alle Dan-
marks kommuner skal der be-
tales bod.

Et enkelt af ændringsfor-
slagene kostede ikke noget 
og borgmester Henrik Zimino 
trøstede med, at selvom det 
samlede ændringsforslag blev 
nedstemt, kunne det jo være 
at det omkostningsfrie forslag 
blev taget op i Socialudvalget 
i kommende samling.

Ændringsforslagene

Flere SFO-timer 3 mill.
Psykolog ordning i Skoler og 
institutioner. 2-3 psykologer 
med åben konsultation. kla-
res budget omorganisering
Hurtigere og lempeligere 
sagsbehandling af de tunge-
ste kontanthjælpsmodtageres 
vedr. førtidspension. 2 mill.
Borgerombudsmand 1 mill.
Forbedre normeringen på æl-
dreområdet 3 mill.
Fire botilbud til midlertidig  
og længerevarende ophold to 
§110 botilbud, grundet pres 
på handicapområdet. 3,7 mill.

100% sympati men 
ingen virkningSkandering af et muligt 

udseende af et Scandic-hotel 
på Glasværks-grunden. 
Illustration: Skanska. 
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Tre om Nybolig
Nybolig Ørestad, Nybolig Kastrup & Tårnby og Nybolig Dragør 
har nye indehavere og medarbejdere.

Camilla Munck sidder som butikschef i butikken i Vestama-
ger Centret. Camilla er ejendomsmægler MDE og har otte års 
erfaring i branchen. Hun er uddannet finansøkonom og kører 
desuden som vurderingskonsulent for Totalkredit.

Butikken ejes af ansvarlige indehavere Jacob Nilausen og 
Nicki Peters. Jacob Nilausen har 18 års erfaring i branchen – 14 
af dem på Amager og Nicki er født og opvokset på Amager og 
har udelukkende arbejdet som ejendomsmægler på Amager. 

Lufthavnen som luftfragtcenter
Tårnby Kommune har vedtaget en lokalplan, som åbner for, 
at luftfragten i Københavns Lufthavn kan vokse. Dermed er 
lufthavnens projekt Airport Business Park sat i gang for alvor.

Airport Business Park skal ligge på et 150.000 kvadratme-
ter stort område i Københavns Lufthavn øst for Kystvejen, 
som med Tårnby Kommunes accept kan udvikles til et cen-
trum for luftfragt. Byggeriet vil betyde flere arbejdspladser, 
mere luftfragt og bedre muligheder for eksport af højværdi-
varer som fragtes med fly. Samtidig vil det give globale virk-
somheder mulighed for at placere sig lige ved lufthavnen.

Mere fart på svenske jernbaner
De svenske statsbaner – SJ – vil satse hvad der svarer til syv 
milliarder danske kroner på nye tog og modernisering af de 
eksisterende. Omkring to tredjedele af beløbet skal gå til 30 
nye hurtige tog, der skal indsættes i hele landet og på ruter til 
København og Oslo.

Den store nyhed kom i forbindelse med fremlæggelsen af 
årsregnskabet med et overskud på 837 millioner kroner, mod 
625 millioner året før. 

De nye hurtige tog skal ikke forveksles med højhastigheds-
tog, som efter de foreløbige planer skal trafikere nye jern-
baner fra Stockholm og sydpå. Hvis planerne gennemføres, 
kommer den togtype først om 10-15 år.

Nyt advokatkontor 
Fair Advokater Amager flytter ind på Saltværksvej 2 lige ved Ka-
strup Havn. Kontoret er stiftet af advokat Heidi Hyldgaard, som 
har mange års erfaring indenfor advokatbranchen. Kontoret vil 
primært beskæftige sig med køb og salg af fast ejendom, fa-
milieret, strafferet og selskabsret. Advokat Heidi Hyldgaard har 
desuden stor erfaring med behandling af retssager.

Biltosset - jada...
JEG KAN LIGESÅ GODT INDRØMME DET. Jeg er 
et af de tossehoveder, der ikke kunne få bil 
hurtigt nok. Jeg var dårlig fyldt 18 år og dum-
pet til et par køreprøver, før jeg faldt over en 
annonce om en meget billig, men stor firedørs 
Moskvich 408 – jeps en russer med komplet 
værktøjssæt, så man kunne hovedreparere 
den i Sibirien.

TRODS DET BILLIGE TILBUD endte det med en 
brugt Moskvich 407, der havde visse ligheder 
med en traktor med stort førerhus. Den blev 
også brugt som sådan. Den kunne i modsæt-
ning til dagens biler både trække og lade sig 
trække. Det var kun et spørgsmål om tovværk. 
Den larmede gevaldigt og det med reparation 
på øde steder blev kompliceret af, at det tog 
en evighed at få reservedele. Det var ikke på 
danske landeveje, den var blevet brugt, så la-
geret af reservedele i Danmark var sparsomt.

JEG VAR IKKE FIRST MOVER, men vi var ikke 
mange. Nåh køre kunne den – indtil den ikke 
kunne længere. Den endte sine dage efter 
en tungere flisetransport på Oliefabriksvej, 
parkeret i nattens løb udfor en skrothandler 
på Oliefabriksvej med nøglen siddende i. Det 
ærgrer mig stadig, for nøgleringen var sam-
let af plastik dimser, man fik i Irma, når man 
købte kaffe og smør. Hvor er den nu!

DET BLEV TIL MANGE UNØDVENDIGE BILER 
efter Moskvitchen. Ford Granada, som viste 
sig at være en frikøbt taxa, så den havde run-
det de 100.000 på speedometeret mindst en 
gang. Jeg kunne ikke omsætte den til to cyk-
ler, da den skulle lade livet. Mere spektaku-
lært var det, at jeg troede at en trecylindret 
Daihatsu Charade kunne fragte en familie på 
fire rundt i Østeuropa med fuldt læs.

MEN DET VAR TRODS ALT PÅ DEN TUR, at der 
røg et par grimme fordomme om Polen. Top-
pakningen brændte af og jeg så i ånden at 
SOS International skulle sende mig en ny bil, 
men næh. Der var da autoriseret værksted 
med væggen fuld af udmærkelser fra det ja-
panske hovedkvarter, som hurtigt og billigt fik 
fikset topstykket. Jeg har vist tidligere beret-
tet, at transporten fra hotellet til værkstedet 
kostede mere end reparationen – der i øvrigt 
holdt resten af Charadens levetid.

BILBRANCHEN TJENTE IKKE PÅ HANDLEN med 
mine biler, men de skovlede penge hjem på 
reservedele, nye (brugte) motorer, udstød-
ningsrør og ikke mindst arbejdsløn. Senere 
i livet tjente jeg godt og vel til livets ophold 
som journalist i autobranchen, hvor det gik 
op for mig, hvilken industri det var og stadig 
er. Jeg mødte reservedelsfolk som arbejdede 
med ophug og genbrug, der var og er en dæk-
og oliehandel, karrosserismede, der klarede 
både buler og ejendommelige spoilere og 
kølerhjælme på custom-cars. Dertil kom hele 
uddannelsesområdet med lærlinge og læ-

rere. Jo bilbranchen var og er en levevej for 
mange mennesker og disses børn.

INGEN BEHØVER at      stille regnestykket om, 
hvor mange penge jeg har ofret, fordi jeg som 
mindst hele Danmarks og den såkaldte indu-
strialiserede verdens mænd og nogle kvinder 
uanset, hvad det kostede, måtte have og fik/
købte biler.

SENESTE OPGØRELSE fra Danmarks Statistik 
fortæller, at der er indregistreret 2.466.000 
biler i vores 5,5 millioners land. Det er da 
en sjat og hvert år forøges mængden med 
75.000 nye og brugte køretøjer.

I MIN BARNDOM skulle vi på landet hos fe-
riefamilierne på bondegårde for at opleve en 
privatbil. Det gik endda. Men det skulle æn-
dre sig. Nu har hver anden dansker statistisk 
set bil.

MEN BILER HOLDER IKKE EVIGT. Det kan 
jeg tale med om. Der skal nye kareter ind i 
flokken og sidste år blev der indregistreret 
223.000 fabriksnye biler i Danmark. Næsten 
20.000 flere end i 2015. Her i årets første otte 
måneder var tallet nede på 150.000. Der fin-
des personer i blandt os, der med voldsomme 
armbevægelser kan argumentere for, at det er 
intet mindre end katastrofalt. 

BILSALGET BLØDER – vi må fortsætte med at 
køre i trafikusikre og forurenende biler et par 
uger mere, inden nationen reddes af afgifts-
nedsættelser. Det vil sige - det er kun de godt 
200.000, som køber ny ny biler – men så kan 
andre købe bedre og billigere brugte. Måske, 
men hvad får du for den, du skal give i ind-
bytning?

DET KAN IKKE NYTTE, man bliver helt elek-
trisk af de såkaldte billige biler. Der står in-
gen Tesla og venter på at køre ind i carporten 
og ud på landevejene. Dels ligger den stadig 
i det høje klassement, som må døje med til-
svarende afgift og dels har den miljøvenlige 
blå blok tænkt meget lidt på el-bil markedet. 
Blå blok er i spidsen for bedre miljø interna-
tionalt og man kan som bekendt ikke være to 
steder på en gang.

DET SIGES, AT MENNESKET BLIVER KLOGERE 
med alderen. Så jeg beholder min Kia (ind-
købt som ny) i mange år endnu. I 2042 vil der 
trods afgiftsnedsættelser være 132.000 biler 

af dagens bilpark, som stadig 
kører. Jeg er 95 år til den tid, 
hvis …

Man kan jo håbe.

Og nyd så den Indian 
Summer... 

vi har fortjent den
Terkel Spangsbo, redaktør.
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gitte Barkholt, Mona Gjedved, 
Ole Gjedved (foto).

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

OPLAG: 21.000.  
16.500 husstandsomdeles, 
resten distribueres via butiks-
centre, biblioteker, Rådhuset, 
Udstillingscenter Plyssen, oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

DISTRIBUTION: Forbruger Kon-

takt. Udebliver Tårnby Bladet 
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hurtigst muligt efter udeblivelse 
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DENNE UDGAVE OMDELES  
fredag 29. september.

OBS FØRSTKOMMENDE UD-
GAVE  herefter er november, der 
udkommer fredag 27. oktober, 
deadline mandag 23. oktober. 
Annonce-deadline  fredag 20. 
oktober - men ring, hvis man er 
senere på den.

UDGIVELSESDATOER I 2017: 
OBS  Ekstranummer med 
valgstof fredag 10. november, 
deadline mandag 6. november. 
Annonce-deadline fredag 3. 
november.
OBS December udkommer 
fredag 1. december OBS , dead-
line mandag 27. november. 
Annonce-deadline fredag 24. 
november

UDGIVELSESDATOER I 2018: 
Januar udkommer fredag 5. ja-
nuar, deadline tirsdag 2. januar 
kl. 12, store annoncer deadline-
fredag 29. december 2017.

Februar udkommer fredag 26. 
januar, deadline mandag 22. 
januar, store annoncer deadline 
fredag 19. januar
Marts udkommer fredag 23. 
februar, deadline fredag 16. fe-
bruar. Store annoncer deadline 
fredag 16. februar
April udkommer fredag 30. 
marts (påske) deadline søndag 
25. marts, store annoncer dead-
line fredag fredag 23. marts

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

Nicki Peters, Camilla 
Munck og Jacob Nilausen 
i kontoret i Ørestad.
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Onsdag 27. september 
1997, var det 20 år siden, 
at Øresundsmotorvejen 
blev åbnet og indviet af 
trafikminister Bjørn Westh

Årene med anlægsarbejdet 
af motorvejen over Amager 
til Københavns Lufthavn og 
Øresundsbroen betød en 
kraftig forbedret tilgænge-
lighed og forvandlede for 
altid Amager.

Med Øresundsbroen og 
de danske landanlæg blev 
der skabt en tættere kontakt 
mellem Københavnsområdet 
og Sydsverige samt et større, 
fælles job- og boligmarked, 
hvilket danner grundlaget 
for den politiske vision om 
Øresundsregionen.

Lokalt gav motorvejen og 
jernbanen trafikmønsteret 
på Amager et tiltrængt løft. 
Erhvervsliv og borgere i Tårn-
by, Kastrup og til dels Dragør 
fik opgraderet infrastruktu-
ren med en togforbindelse 
og en nem adgang til motor-
vejsnettet, og som endnu en 
positiv effekt blev der mærk-
bart mindre gennemkørende 
trafik på lokalvejene.

Men det var ikke uden pro-
tester fra lokale borgere, som 
med hjælp fra miljøgrupper 

andre steder fra i København 
forsøgte at blokere for byg-
geriet. Øresundsforbindel-
sen svarede igen med at op-
rette et informationscenter 
med en sympatisk chef, Leif 
Pedersen, tidligere skolelæ-
rer. Han ”omvendte” mange 
skeptikere med fakta oplys-
ninger.

Motorvejen blev kaldt 
unødvendig, men første 
hverdag efter åbningen kørte 
der 30.000 biler på den nye 
københavns-forbindelse.

I dag koketterer Tårnby-
borgere med, at det slet ikke 
er en bro mellem Danmark 
og Sverige, men en lokalbro 
mellem Tårnby og Limhamn.

Anlæg lig med arbejdspladser

Da byggeaktiviteten var 
størst i slutningen af 1995 
og i 1996, var der ca. 1.500 
mand direkte beskæftiget 
hos entreprenører og råd-
givere. Opførelsen af de 
danske landanlæg betød ca. 
4.000 mandeårs beskæfti-
gelse fra 1992 til 1998.

Jernbanen åbnede 27. 
september 1998.

Kiilde: Sund og Bælt

Tænk det er 20 år siden
Det er næsten tradition, 
at et enkelt ikke særligt 
markant forslag kalder på 
diskussionslysten i Kommu-
nalbestyrelsen

Af Terkel Spangsbo

Med fem lokalplanforslag og 
en enkelt lokalplan til endelig 
vedtagelse så dagsordenen 
ganske harmløs ud, men det 
var dér aftenens debatbombe 
eksploderede.

Et forslag til ny Lokalplan 
58 A for Haveforeningen 
Sommervirke, der gav mulig-
hed for at bygge kolonihave-
hus på op til 60 m2 og to små-
bygninger pr. havelod var så 
harmløst, som det lyder. Ingen 
kommentarer fra politikerne.

Forslag til Lokalplan 129, 
Bevarende lokalplan for Ka-
strup Broforening gled også 
glat igennem. Planforslaget 
indeholdt da også blomstren-
de ord som ”Kastrup Brofor-
ening er beskrevet som et 
ikke-beskyttet område med 
kulturhistorisk bevarings-
værdi, som bidrager til kom-
munens sjæl”.

At Teknisk Forvaltning i 
samarbejde med Vestamager 
Pumpedigelag og konsulenter 
har udarbejdet forslag til lokal-
plan 134 om anlæggelsen af et 

landdige mellem Kalveboddi-
get og Ullerup gav heller ikke 
anledning til anden debat, 
end at dette forslag har en 
høringsperiode på fem uger, 
men øvrige forslag kun fik fire 
uger.

- Det skyldes, at der er en 
efterårsferie i perioden, for-
klarede borgmester Henrik 
Zimino.

- Er der ingen efterårsfe-
rie i høringsperioden ved de 
andre forslag, spurgte Avisen 
2770’s udsendte i spørgeti-
den.

Det var der jo også, sagde 
Henrik Zimino, men der er 
ingen offentlige instanser 
indblandet. Når der er det, 
kræver det altså mere tid, 
konkluderede den udsendte.

Plads til uddannelse

Så kom forslag til Lokalplan-
tillæg 108.1 vedrørende er-
hvervsområde ved Kastrup 
Station.

Den eksisterende lokalplan 
skal suppleres med anvendel-
sesmulighed til undervisning 
i forbindelse med gymnasiale 
uddannelser samt almen vok-
senuddannelse.

Bomben var forslaget til 
lokalplan 128 omhandlende 
ændrede trafikale forhold på 

Kongelundsvej i forbindelse 
med muligheden for at opføre 
et center med detailhandel, 
dagligvarebutik og mindre 
udvalgsvarebutikker i den 
nordlige del af området og 
boliger, etageboliger/række-
huse i den sydlige del af om-
rådet ved Kongelundsvej på 
den tidligere Tømmerhandel-
grund.

Brian Bruun (DF) ønskede 
flere boliger, gerne almene og 
ungdomsboliger. Mente også 
at man skulle tage hensyn til 
Vestamagercentrets butikker.

Bjarne Thyregod (EhL) var 
også imod. Men mest fordi 
forslaget stred mod Kommu-
neplanen fra 2014.

- Det er uanstændigt, at vi 
bryder med Kommunalpla-
nen, når Vestamagercentret 
netop er udvidet for 65 mill. 
i tiltro til, at de kunne stole på 
en kommunalplan, som ikke 
tillader yderligere lokalcentre 
med detailhandel end de tre, 
kommunen har i forvejen. 

Flere politikere slog på, at 
en ekstra indkøbsmulighed 
ville styrke den lokale handel

Frants Nielsen (V) var po-
lemisk og kaldte det en ene-
stående situation at enheds-
listen forsvarer private inve-
storer.

Det var lokalplanernes aften
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Sted: Foreningscentret Postkassen,  
Amager Landevej 71.

Tid: Onsdag 8. nov. 2017 kl. 19-21.30.

Ældre Sagen Tårnby inviterer til borger møde for 
at sætte fokus på ældrepolitik. Der er inviteret 
en repræsentant for de partier, der stiller op til 
valget. Hver kandidat præsenterer sig selv og sine 
holdninger. Der er mulighed for at stille spørgsmål 
til kandidaterne. 

Kontakt lokalformand Anne-Grethe Kragerup  
for spørgsmål på mail: agkragerup@gmail.com

KOMMUNALVALG 2017Borgermøde

Skelgårdsskolen har 
hele 30 klasser med i 
Naturvidenskabsfestivalens 
Masseeksperiment, der 
i år handler om skolers 
toiletforhold og inkontinens 
blandt børn og unge 

At tisse i bukserne om dagen 
eller om natten eller at være 
forstoppet er en del af dag-
ligdagen for tusindvis af dan-
ske skolebørn. Op mod hvert 
femte syvårige barn har pro-
blemer med inkontinens, især 
drengene.

Forskerne har en mistanke 
om, at den udbredte inkonti-
nens blandt børn i skolealde-
ren skyldes, at skolernes toi-
letforhold ikke er i orden, og 
at børnene derfor holder sig 
hele dagen. Verdens største 
undersøgelse af sin art, Mas-
seeksperimentet, har aktiv 
deltagelse af 35.000 elever 
på landets skoler og gymna-
sier. Undersøgelsen skal kort-
lægge, om toiletforholdene 
på danske skoler er årsag til 
ufrivillig vandladning hos tu-
sinder af skolebørn. 

Indholdet i eksperimentet

- Både lærere og elever skal 
udfylde spørgeskemaer med 
spørgsmål om skolens toilet-
forhold, og så skal skolerne 

registrere elevernes konkrete 
toilet-adfærd. For tiden sid-
der der derfor elever ved sko-
lens toiletter i frikvartererne 
og observerer/registrerer ele-
vernes adfærd ved toiletbe-
søget. Det gælder eksempel-
vis om der trækkes ud, vaskes 
hænder og lignende, fortæl-
ler lærer Anne Strandsbjerg 
Pedersen fra Skelgårdsskolen. 

Data samles og indgår i det 
samlede Masseeksperiment. 

Et af de valgfrie aktivitets-
forløb har fokus på det fæ-
nomen, at tis på gulvet og en 
skarp lugt af urin på skolernes 
drengetoiletter er et velkendt 
problem på skolerne, lige-
som mange skoler oplever, at 
drengene har problemer med 
at ramme rigtigt, når de står 
op og tisser.

Ved hjælp af skydeskiver 
og vandpistoler arbejder 
eleverne systematisk med at 
ramme rigtigt, når man er på 
toilettet.

Årets topscorer

Skolekonsulenten i Tårnby 
Kommune har i år lagt op til, 
at alle skoler skal have mindst 
to klasser med i Masseekspe-
rimentet.

På Skelgårdsskolen, der er 
topscorer med 30 klasser, står 
lærerne Anne Strandsbjerg 

Det er velkendt, at tis på gulvet og en skarp lugt af urin 
på skolernes drengetoiletter er et almindeligt problem 
på skolerne og at mange skoler oplever, at drengene har 
problemer med at ramme rigtigt, når de står op og tisser. 

Derfor går et aktivitetsforslag ud på ved hjælp af skydeskiver 
og vandpistoler at lade eleverne arbejde systematisk med at 
ramme rigtigt, når man er på toilettet.

Tager tid på tisseriet

Petersen og Anders Høøck 
Hansen i spidsen for årets 
masseeksperiment.

- Der var stor interesse 
blandt lærerne for at deltage, 
og ledelsen bakker op. Både 
fordi vores trivselsundersø-
gelse viser, at eleverne ikke 
bryder sig om at bruge skole-
toiletterne, og fordi den prak-
tiske og eksperimenterende 
tilgang er spændende for 
eleverne. Elevrådet har også 

opfordret eleverne til at pres-
se på hos lærerne, fortæller 
Anne Strandsbjerg Petersen.

- Vi kan bruge opmærksom-
heden omkring Masseekspe-
rimentet til at vise eleverne, 
at de er en del af noget større, 
og at det, de laver med under-
søgelsen, faktisk analyseres 
og bruges i virkelighedens 
forskning, påpeger Anne 
Strandsbjerg Petersen.

bbark

Kommunal-
bestyrelse optages 
og udsendes på tv

Kommunalbestyrelsens 
fletal har besluttet, at der 
skal transmiteres live fra 
møderne - i Dragør - og 
det naturligvis også Dra-
gørs kommunalbestyrelse, 
der har vedtaget transmi-
teringen.

Det vil koste omkring 
100.000 kroner i etab-
leringsomkostninger og 
få driftsudgifter omkring 
90.000 årligt, skriver Dra-
gør Nyt.

En to år gammel debat i 
Tårnbys kommunalbesty-
relse endte med et pænt 
stort nej til transmitering 
og til lydoptagelse fra 
journalister. Der var dog 
den undtagelse, at pres-
sen efter ansøgning kunne 
optage mødet som lyd, 
hvis de ville love, at op-
tagelserne kun blev brugt 
internt på redaktionen og 
ellers blev slettet efter to 
måneder. Ingen fra den lo-
kale presse er gået ind på 
de betingelser.

Dragør er mere avance-
ret, så deres borgere får 
mulighed for at afspille 
møderne, når det passer 
dem.

tsp
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Åbningstider
Man og tirs  09:00 - 17:30
Ons  09:00 - 18:00 
Tor  og fre  09:00 - 17:30
Lør  09:30 - 13:30 
Søndage lukket

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

Velkommen på Kastrup Apotek

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Decubal Oririginal Clinic 3 for 2´ gaveæske. 
Decubal Original Clinic Cream er den klassiske Decubal creme der 
kan anvendes af både børn og voksne. 
Det er en blødgørende, beskyttende og fugtighedsbevarende  
hudcreme uden parfume til daglig pleje af tør, sart og irriteret hud. 

Gaveæske med 3 tuber nu kun 251,-

Avène XeraCalm A.D Balm Duo.
Kløedæmpende og genopbyggende fedtcreme til meget tør, irriteret, rød 
og atopisk hud hos spædbørn, børn og voksne.
Balmen hæmmer inflammation og irritation samtidig med at den genop-
bygger og styrker hudbarrieren.
Balmen fordeles let uden at fedte og den trænger hurtigt ind i huden.
Avène XeraCalm A.D Balm er uden parfume, konserveringsmidler, alkohol 
og farve.

Normalpris for 200 ml 179,50 - Her og nu pris for 2 x 200 ml 201,95

Multi-tabs Mænd 50+ og Kvinder 50+ 
Multi-vitamintabletter tilpasset hhv. mænd og kvinder over  
50 års behov for vitaminer og mineraler.
Anbefalet daglig dosis: 1 tablet. Bøtte med 60 tabletter.

Normalpris 98,95 - Nu kun 79,95

Apotekets beige serie
Plejeprodukter til hele kroppen fra 
Apotekets egen serie.
Alle proukterne er Svanemærket og 
Astma-Allergi deklareret.
Køb 3 produkter, betal for 2
Alle priser er gældende fra mandag den 
25/9 til lørdag den 28/10

Ud over de programsatte aktiviteter i Tårnby Sundhedsuges 
officielle program tilbyder vi i uge 41...

Mandag 9. okt.  kl. 11-12: Konsulenten fra Tena 
kigger forbi og giver gode råd og vejledning 
omkring inkontinens.
Mandag 9. okt.  kl. 15.30-17.20: Gratis influen-
zavaccination for alle over 65, patienter med 
kroniske sygdomme samt førtidspensionister. 
(For alle andre 160,-)
Tirsdag 10. okt.  kl. 10-11.30: ”Energien du 
behøver og smagen du vil ha´” Mette står klar 
med smagsprøver på Fresubin ernærings-
drikke og en snak om vigtigheden af at få spist 
nok i sygdomsperioder.

Onsdag 11. okt.  kl. 11.30-13: Decubal Demo-
dag. Vi får besøg af hudplejeeksperten fra 
Actavis. Derudover giver vi 20% rabat på hele 
serien - gælder hele dagen.
Fredag 13. okt.  - ”Køb 3, betal for for 2” på al 
hudpleje på Apoteket - tilbuddet gælder hele 
dagen.
Lørdag 14. okt.  kl. 10-13: Gratis influenzavac-
cination for alle over 65, patienter med kroni-
ske sygdomme samt førtidspensionister. (For 
alle andre 160,-) 

Det undrede redaktionen, at kun et 
enkelt parti i Kommunalbestyrelsen, 
ville sætte ord på budget 2018

Af Terkel Spansgbo

Tårnby Bladet tilbød de politiske par-
tier at kommentere det af forvaltnin-
gen fremlagte budget for kommunen 
i 2018 – kun et enkelt parti havde ord 
til overs.

Forklaringen kom få dage ef-
ter fremlæggelse af budgettet ved 
augusts kommunalbestyrelsesmøde, 
hvor borgmesterkontoret udsendte 
følgende meddelelse:

Partierne A, (Socialdemokratiet), 
B, (Det radikale Venstre), C, (Konser-
vative Folkeparti), F, (SF, Socialistisk 
Folkeparti), O, (Dansk Folkeparti) og V, 
(Venstre) i Tårnby Kommunalbestyrel-
se har indgået budgetforlig for 2018. 

Ovenstående partier udtrykker alle 
stor tilfredshed med, at det igen er 
lykkedes os at indgå et meget bredt 
forlig om kommunens budget. 

Der har således i denne valgperiode 
være indgået budgetforlig to gange, 
hvor alle partier har været repræsen-
teret og to gange, hvor kun et parti 
ikke har været med.

Budget-udvidelser

Der er tale om et budget, hvor de stå-
ende udvalgs driftsrammer generelt 
er blevet udvidet. 
Mest markant er Børne- og Skoleområ-
det med 16,5 mill. kr. og Arbejdsmar-
keds- og Beskæftigelsesudvalget med 

40,8 mill. kr. 
Vi er på serviced-

riftsområdet gået helt 
op til maksimums-
grænsen – og derved samtidig 
sikret, at vi ikke risikerer en individuel 
økonomisk straf fra Regeringen. 

Anlægsbudgettet er på 100,2 mill. kr. 
Heraf tegner ejendomsvedligeholdel-
se, ny svømmehal og udskiftning af 
vejbelysning sig for de største poster. 

Der er budgetteret med et kasse-
træk på ca. 20,5 mill. kr. 

Kassetrækket svarer til nettoprove-
nutabet af de to gange skattenedsæt-
telser i denne valgperiode – eller sagt 
på en anden måde – skattenedsæt-
telserne medfører ingen servicefor-
ringelser. 

I denne valgperiode er det således 
lykkedes både at sætte skatten ned og 
hæve serviceudgifterne, gør borgme-
steren opmærksom på.

Det forventes at Enhedslisten, som 
ikke er med i forliget, vil fremsætte 
ændringsforslag på septembermø-
det og det forventes ligeledes, at alle 
forslag vil blive stemt ned med stem-
merne 18-1 (hvis alle medlemmerne 
er tilstede).

(denne tekst skrevet timerne inden 
kommunalbestyrelsesmøde tirsdag 

26. september, grundet Tårnby Bladets 
deadline, mens mødet 

finder sted.)

De var jo enige
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SOCIALDEMOKRATIET

Erik Rostell Gregersen nr. 4 på 
A`s Region stemmeseddel 
til Regions Valget 2017.

Jeg har brug for  
din personlige stemme.

Mere menneske

Valgprogram. 

•  Bedre uddannelsesmuligheder
•  Flere lærepladser til unge i Region H. 
•  Den nødvendige behandling  
 og hjælpemidler til handicappede.
•  Sociale klausuler overholdes i Region H.

Ferring og Scandic bygger 
begge på Scanport-grunden 
og partiet Venstre vil grave 
Amager Strandvej ned

Af Terkel Spangsbo

Københavner-delen af Ama-
ger Strandvej har de seneste 
år været en byggeplads, hvor 
gamle slidte industribygge-
rier er udskiftet med kopier af 
Manhattans skyline. Det varer 
et par år, før Tårnby-delen 
får samme karakter, men en 
begyndelse bliver gjort, når 
Ferrings og hotel Scandic står 
færdig om få år på den tidlige-
re, meget tidligere glasværks-
grund, nu kaldet Scanport.

Det er netop offentliggjort, 
at Skanska opfører og udlejer 
nyt hotel til Scandic-kæden 
på Scanport-området.

Hotellet bliver på cirka 
25.500 kvadratmeter og be-
står af 357 værelser, konfe-
rencefaciliteter til 400 per-
soner og parkering til 200 
gæster. 

Hotellet kommer til at ligge 
lige vest for Ferring med et 
livligt og maritimt miljø med 
en havn på hver side. 

Hotellet vil åbne sig op 
mod alle sider af Scanport 
blandt andet ved det store 

indgangsparti og tagterrassen 
på 11. sal. 

Scandic åbner hoteller i 
Kødbyen i 2018, Scandic Fal-
koner i 2019, Scandic Spec-
trum i København og Scandic 
på Aarhus Havn i 2021, i alt 
næsten 2.200 værelser.

Kombineret med kontorhus

Sideløbende med byggeriet 
af hotellet opfører Skanska et 
kontorhus på ca. 5.000 kva-
dratmeter med plads til ca. 
300 arbejdspladser. 

Kontorhuset får direkte ad-
gang til hotellet og forventes 
at blive udlejet til forskellige 
internationalt orienterede 
virksomheder, der kan gøre 
brug af hotellets service og 
konferencefaciliteter og nær-
heden til Lufthavnen og Øre-
sundsbroen. 

Byggeriet starter i januar 
2018 og forventes afslut-
tet i september 2020. Skan-
ska har yderligere ca. 45.000 
kvadratmeter til kommende 
kontordomiciler og flerbru-
gerhuse.

Ferring spunset færdig

Foruden hotellet er byggeriet 
af Ferring Pharmaceuticals’ 
nye domicil i fuld gang.

Byggepladsen til Ferring 
Pharmaceuticals A/S’ nye do-
micil for forskning og udvik-
ling på glasværksgrunden er 
spunset færdig ud for Scan-
port Marina og skilter med, 
at de er færdige i 2019, Men 
endnu er det ultimative bevis 
på byggeaktivet, en kran, ikke 
dukket op.

Ferring bor i dag i det sorte 
højhus i Ørestad, som var en 
af de første markante byg-

værker som vovede pelsen og 
byggede på den bare mark. 
Nu bygger Ferring ude i Øre-
sund.

Huset, der skal rumme kon-
torer, mødefaciliteter og la-
boratorier, er placeret på en 
plint hævet ca. syv meter over 
vandet, der blandt andet in-
deholder parkering. 

Huset vil kunne huse ca. 
750 medarbejdere, når det 
står færdigt.

Der bliver offentlig adgang 
rundt om bygningen, der kom-
mer til at ligge på en halvø 
sydøst for Bryggergården.

On Venstres idé om at grave 
et stykke af Amager Strandvej 

ned læs side 7.
 

Ferrings kontorer og laboratorier kommer til at ligge omkring en stor 
atriumgård med et glasparti ud mod Øresund.

På denne scandering fra Skanska ses såvel Ferrings domicil på halvøen, der er under 
opførelse og hotel Scandic samt det 5000 kvadratmeter store kontorhus op mod 
Bryggergården.

Byggeri og idéer på strandvejen
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Partiet Venstre lægger et Colum-
busæg, hvor blommen er en over-
dækning af Amager Strandvej
Ørkenområdet ved Femøren metrosta-
tion omgivet af ”Bøjlevej”, Saltværks-
vej, og Amager Strandvej har det poe-
tiske navn Øresundsparken og det er/
var planen over en 20-årig periode at 
bygge 1000 boliger i et antal blokke.

- Altså 20 års konstant byggerod for 
de borgere, der flytter ind i 1. etape 
og for resten af området! Det er alt for 
lang tid, siger Heidi Ladegaard, spids-
kandidat til kommunalbestyrelsen i 
Tårnby for partiet Venstre.

- Vi foreslår en meget hurtigere ud-
bygning, hvor vi bygger 500 boliger 
meget hurtigere.

Venstres plan omfatter 150 til 200 
ungdomsegnede boliger, så kommu-
nens unge kan blive i byen, 150 til 

200 såkaldte ”senior-boliger” – som 
passer til dem, hvor børnene er flyt-
tet hjemmefra og omkring 200 helt 
almindelige boliger.

Stor strandpark

- Vores plan er, at de nye boliger skal 
forbindes trafikalt via Bøjlevej – men 
det løser jo ikke problemet med tung 
trafik på Amager Strandvej, siger Hei-
di Ladegaard. 

- Derfor skal Amager Strandvej på 
strækningen fra Saltværksvej til He-
degårdsvej graves ned i en tunnel, 
så der bliver fri adgang, uden biler, 
fra Kastrup og ned til kysten og en 
del af Øresundsparken kan blive ved 
med at være park. Et sted, hvor de nu-
værende og kommende beboere kan 
mødes. Gerne med parkour, skaterba-
ne og boldspil, som vi kender det fra 
Ørestadens plug´n´play.

Pengene

Tårnby har en del erfaringer med at få 
veje nedgravet og de komplikationer, 
der møder sådanne projekter.

Det lykkedes efter kommunalt pres 
at få en såkaldt cut and cover tunnel 
ved Tårnby Station. Pris 300 millioner 
omkring årtusinde-skiftet, som sta-
ten/Øresundsforbindelsen betalte. 
Metroens passage ved Saltværksvej 
endte i en åben grav i modsætning til 
en planlagt højbane.

Men da Øresundsforbindelsen 
anlagde jernbanen ved lufthavnen 
blev man opmærksom på, at en tun-
nel (i samme havnære område som 

den foreslåede Amager Strandvejs 
nedgravning) ville kræve evig opsug-
ning af grundvand. Det ville skabe 
indtrængen af saltvand og forringe/
ødelægge Tårnby grundsvandsindvin-
dinger.

Bortset fra grundvandsproblemer-
ne vil en tunnel også koste mange 
millioner, men det forestiller Venstre 
sig ikke bliver noget problem.

- Vi mener, at nedgravningen finan-
sieres med den nye bebyggelse. Vi la-
der simpelthen den nye bebyggelse i 
Øresundsparken betale for vejen, for-
tæller Heide Ladegaard.

- Det betyder selvfølgelig, at kom-
munen får mindre for grunden, end vi 
ellers kunne have fået, fordi tunnelen 
bliver en del af grundkøbet. Det er 
en pris, vi gerne betaler! Tårnby kom-
mune har som bekendt allerede en 
bugnende kasse. 

- Vi vil hellere give kysten tilbage til 

byen end putte endnu flere penge i en 
allerede bugnende kommunekasse.

Ikke kun i Kastrup

Venstre vil bygge flere boliger både 
på Vestamager, i Tårnby og i Kastrup. 

- Der er brug for alle slags boliger, 
ungdomsboliger, voksenboliger og fa-
milieboliger. Ejerboliger, private leje-
boliger og almennyttige boliger.

- Allerhelst vil vi have, at ungdoms-
boligerne ligger stationsnære. At der 
kommer flere almennyttige boliger 
på Vestamager og også flere i Tårnby. 
Vi ser muligheder på Ugandavej, i 
Egensevejs-kvarteret og som beskre-
vet i Øresundsparken.

Grav vejen ned!
Hele strandvejen er 
præget af mange 
biler, der skiller byen 
fra kysten. Det er 
enormt ærgerligt, at 
vi og vores børn ikke 
kan komme til vandet 
uden at skulle forbi den tromlende 
trafik.
Vi foreslår:
- at Amager Strandvej graves ned 
fra Saltværksvej til Bøjlevej.
- at vejområdet bliver udlagt til 
park-område, så der er fri adgang 
til kysten for såvel de nye boliger 
som for hele Kastrup.

Venstres planer for byggeri i 
Øresundsparken indeholder krav om 
nedgravning af Amager Strandvej 
udfor byggeriet.

Giv kysten tilbage til Kastrup

DAGENS RET oktober: 
Nydes her eller med bestil med hjem 
fra kl. 16.00 – 20.00 - alle retter 80,- kr.

Alle mandage: Stegt flæsk med 
persillesauce og små kartofler

Uge 40 fra 2/10 til 6/10
Tirsdag: Italienske kødboller i 

tomatsauce med spaghetti og 
basilikum
Onsdag: Hamburgerryg med stuvet 
spinat og brunede kartofler samt hvide
Torsdag: Millionbøf med kartoffelmos og 
hjemmesyltede rødbeder
Fredag: Kamben med hjemmelavet rødkål 
og skysauce samt kartofler

Uge 41 fra 9/10 til 13/10
Tirsdag: Svensk pølseret med fløde 
Onsdag: Skibberlabskovs med syltede 
rødbeder
Torsdag: Thai gryde med oksekød og ris  

Fredag: BBQ ben med coleslaw. 
Fritter med chili mayo

Uge 42 fra 16/10 til 20/10
Tirsdag: Kylling i karry med ris og 
mangochutney
Onsdag: Jensen gryde med oksekød og 
pølser hertil ris
Torsdag: Paneret isingfilet med 
smørsauce, kartofler og citron
Fredag: Kamben med hjemmelavet 
rødkål og skysauce samt kartofler

Uge 43 fra 23/10 til 27/10
Tirsdag: Ovnstegt halv kylling med 
skysauce, kartofler og surt
Onsdag: Porchetta med rodfrugt-mos, 
skysauce og grønt  
Torsdag: Forloren hare med tyttebær 
brun sauce og kartofler
Fredag: BBQ ben med coleslaw. Fritter 
med chili mayo

Uge 44 fra 30/10 til 31/10
Tirsdag: Bankekød med kartoffelmos og 
surt

Mortens aftens menu

Forret:
Hjemmelavet gravad laksefilet med let 
sennepscreme. Sprøde flager og syltede 
blommetomater, vild brøndkarse og  
hjemmebagt brød samt aioli 

Hovedret:
½ andesteg med brune – hvide små kartofler 
Andesky sauce, hjemmelavet rødkål og 
agurkesalat, hertil tyttebær-ribs marmelade, 
samt friteret kartoffel chips

Dessert:
Æblekage med makroner og hindbær-jordbær 
coulis med vanille skum samt portvins sirup

2 retter kr. 240.00 • 3 retter kr. 270.00

Husk at reservere bord på 32501769
Også ud af huset 

w
w

w
.jensensm

ad.dk

JENSEN’S MAD
... gør alle glad

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

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

Køkkenet 
åbent 

mandag-fredag08.00-20.00
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TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 31.10.2017, kl. 
18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 
Kastrup. 
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk

KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER I 2017
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2017 afholdes i mø-
desalen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 28.11. og 
12.12.2017
Der tages forbehold for ændringer.

INDSKRIVNING TIL 0. KLASSE MED 
SKOLESTART AUGUST 2018/2019. 
Er dit barn fra årgang 2012 starter undervisningspligten pr. 1.8.2018.
Sidst i oktober er der fremsendt brev til alle skolepligtige fra årgang 
2011 og 2012, der ikke er tilmeldt skole, med nærmere oplysning om 
indskrivning til skole.
Tilmelding til 0. klasse sker digitalt på Tårnby Kommunes hjemme-
side www.Taarnby.dk i ugerne 45 – 46.

UDSÆTTELSE AF SKOLESTART
Der kan ansøges om 1 års udsættelse af undervisningspligten. An-
søgningen skal være begrundet i barnets udvikling. Ansøgning sker 
også digitalt via www.Taarnby.dk i forbindelse med tilmelding.

SKOLEVALG
Tårnby Kommune er geografisk opdelt i 7 skoledistrikter, og opta-
gelse finder normalt sted på distriktsskolen.
Folkeskoleloven indeholder en bestemmelse om, at kommunen 
kan foretage distriktsændringer i perioden efter indskrivningen, men 
inden endelig optagelse. Såfremt elevtallet til den enkelte skole 
afviger fra plangrundlaget, kan det være nødvendigt at foretage så-
danne omlægninger.

ØNSKE OM OPTAGELSE PÅ ANDEN SKOLE END 
DISTRIKTSSKOLEN
Hvis forældrene ønsker det, kan barnet optages på anden skole end 
distriktsskolen, hvis der er plads på den ønskede skole. Kommunal-
bestyrelsen har besluttet, at en skole ikke må optage flere elever fra 
andre skolers distrikter, når der i gennemsnit er 24 eller flere elever 
pr. klasse på det relevante klassetrin.
Hvis skolen modtager flere ønsker om optagelse af elever fra andre 
skoledistrikter end skolen har plads til, optages først børn fra fami-
lier, der allerede har børn indskrevet på den ønskede skole og heref-
ter de børn, der bor nærmest ved den ønskede skole.

Kommunalbestyrelsen har dog besluttet at give dispensation til, at 
børn fra følgende veje i Løjtegårdsskolens distrikt: Dortheasmin-
devej, Fægårdsvej, Kalvebodvej 30, Rytterstien, Skelgårdsstræde, 
Tømmerupvej fra nr. 62 og 77, Ullerupstræde og Viberupstræde kan 
optages på Skelgårdsskolen, hvis man ønsker det, uanset at elev-
talsgrænsen på 24 elever er nået.
Fraskilte forældre med bopæl i Tårnby Kommune, der har aftalt at 
dele forældremyndigheden, kan selv vælge hvilken af de 2 distrikts-
skoler, som forældrenes adresser har, der skal være gældende som 
barnets distriktsskole. Det er en forudsætning, at barnet opholder sig 
lige meget hos hver af forældrene, og at der kan forelægges doku-
mentation for aftale om fælles forældremyndighed.

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY INFORMERER

TÅRNBY SUNDHEDSUGE 2017
Tårnby Sundhedsuge finder traditionen tro sted i uge 41 
– i år således fra lørdag 7. oktober til søndag 15. oktober. 
Programmet kan blandt andet hentes på Tårnby Kommu-
nebiblioteker, Tårnby Rådhus og SundhedsCenter Tårnby. 
Programmet for ugen kan også ses på www.taarnby.dk/
sundhedsugen 

TÅRNBYLØBET OG GÅTUR 2017
Tårnbyløbet er for alle – motionister, hurtigløbere, mænd, kvinder, 
unge og ældre. Kom og vær med til et herligt efterårsløb. Du kan 
løbe 5 eller 10 km på en rute rundt i kommunen med start og mål 
ved Tårnby Sundhedshus. Løbet koster 80 kr. ved forhåndstilmel-
ding, 100 kr. ved tilmelding på selve dagen.
Du kan læse mere og tilmelde dig på: 

TÅRNBY KOMMUNE

DIGITAL SELVBETJENING
Skal du fx flytte, giftes, søge boligsikring, have 
pas eller andet, så er der på www.taarnby.dk og 
på www.borger.dk en lang række muligheder for 
digital selvbetjening døgnet rundt. Løsningerne 
sikrer en hurtig, nem og sikker betjening. 
Du kan også benytte BorgerApp, som virker til både iPad /iPhone / 
Android / Windows Phone. BorgerApp indeholder en lang række af 
kommunens selvbetjeningsløsninger. 
På www.taarnby.dk er der udover muligheder for selvbetjening 
også en stor mængde information om kommunens tilbud, vores 
mange institutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle 
nyheder. 
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                                       Kontaktoplysninger i forbindelse med digital indskrivning 
 
 Distriktsskole                                        Åbningstid                                           Indskrivning 
Kastrupgårdsskolen 
Blåklokkevej 1, 
Telefon: 32470350 
Skoleleder: 
Christian Bruun-Andersen 
email:kg.uk@taarnby.dk 
www.kg.uvtaarnby.dk 

Spørgsmål vedrørende  
indskrivning kan rettes til skolens 
kontor mandag til fredag  
kl. 8.00-14.00.  

Spørgsmål og hjælp til 
indskrivning kan ske på skolens 
kontor mandag til fredag  
kl. 8.00-15.00. Informationsmødet for 
de kommende 0. klasser afholdes d. 
8. november 2017 kl. 17.00-18.30 i 
Personalerummet 

Korsvejens Skole 
Tårnbyvej 1-3, 
Telefon:32500168 
Skoleleder: Hanne Larsen 
email:ko.uk@taarnby.dk 
www.ko.uvtaarnby.dk 

Spørgsmål og hjælp til 
indskrivning kan ske på skolens 
kontor mandag til fredag  
kl. 8.00-15.00. 

Spørgsmål og hjælp til 
indskrivning kan ske på skolens 
kontor mandag til fredag  
kl. 8.00-15.00. 
Informationsmødet for de 
kommende 0. klasser afholdes d. 7. 
november 2017 kl. 17.00-19.00 i 
Personalerummet indgang E 1. sal i 
E16 

Løjtegårdsskolen 
Løjtegårdsvej 36, 
Telefon:32507503 
Skoleleder: Sussie Nørsø 
e-mail:lg.uk@taarnby.dk 
www.lg.uvtaarnby.dk 

Spørgsmål vedrørende  
indskrivning kan rettes til skolens  
kontor mandag til fredag  
kl. 8.00–14.00. 

Den 13.11.17 vil der være åbent på 
skolens kontor frem til kl. 17.00, hvor 
der vil være mulighed for hjælp til 
digital indskrivning – Husk NEM-ID 
Informationsmødet for de 
kommende 0. klasser afholdes d. 8. 
november 2017 kl. 17.00-19.00 i 
Festsalen 

Nordregårdsskolen 
Tejn Alle 3, 
Telefon: 32514033 
Skoleleder:  
Niels Bahn Rasmussen 
mail:ng.uk@taarnby.dk 
www.ng.uvtaarnby.dk 

Spørgsmål og hjælp til 
indskrivning kan ske på skolens 
kontor mandag til fredag  
kl. 9.00-14.00. 

Hjælp til indskrivning udenfor kontorets 
åbningstid kan aftales på telefon 
32514033.   
Husk NEM-ID 
Informationsmødet for de 
kommende 0. klasser afholdes d. 6. 
november 2017 kl. 17.00-19.00 i 
Naturfagslokalet 

Pilegårdsskolen 
Ole Klokkersvej 17, 
Telefon: 32507525 
Skoleleder: 
Karen Bille  
e-mail:pg.uk@taarnby.dk 
www.pg.uvtaarnby.dk 

Spørgsmål vedrørende  
indskrivning kan rettes til skolens 
kontor mandag-fredag 
kl. 8.00-12.00. 

Den 13.11.17 kl. 15.00-17.00  vil der 
være mulighed for hjælp til 
digitalindskrivning på skolens kontor. 
Husk NEM-ID 
Informationsmødet for de 
kommende 0. klasser afholdes d. 8. 
november 2017 kl. 17.00-19.00 i 
Festsalen 

Skelgårdsskolen 
Ugandavej 138,  
Telefon: 3253 4211 
Skoleleder: Anette Bekker Kjærgård 
mail:sg.uk@taarnby.dk 
www.sg.uvtaarnby.dk 

Spørgsmål vedrørende indskrivning 
kan rettes til skolens kontor mandag–
torsdag  
kl. 10:00-14:00. 

Hjælp til indskrivning kan ske mandag-
torsdag kl. 10:00-14:00 eller efter 
aftale på telefon 32 53 42 11 
Informationsmødet for de 
kommende 0. klasser afholdes d. 
14. november 2017 kl. 17.15-18.45 i  
Festsalen 

Skottegårdsskolen 
Saltværksvej 65 
Telefon:3250 4037 
Viceskoleleder: Kia Juul Vilhelmsen 
e-mail: sk.uk@taarnby.dk 
www.sk.uvtaarnby.dk 

Spørgsmål vedrørende  
indskrivning kan rettes til skolens 
kontor mandag-fredag  
kl. 08.00 - 14.00 
 

Hjælp til indskrivning, i og udenfor 
kontorets åbningstid, 
kan aftales på telefon 3250 4037 
Husk NEM-ID  
Informationsmødet for de 
kommende 0. klasser afholdes d. 7. 
november 2017 kl. 17.00-19.00 i 
Personalerummet 
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Fortsættes næste spalte ... Fortsættes næste side

• www.events4u.dk  eller www.amageratletik.dk senest 4. oktober 
2017 (startnummer tilsendes)
• Tilmelding på dagen i Tårnby Sundhedshus fra kl. 16.00-17.20 - 
kom i god tid.
Husk at påføre navn, adresse og løb ved indbetaling.
Der er gode lodtrækningspræmier og præmier til hurtigste mand og 
kvinde på de to distancer. Præmieoverrækkelse kl. 18.30 i Tårnby 
Sundhedshus.
Læs mere på www.amageratletik.dk
Gåturen finder sted samme dag og tid. Du kan vælge at gå enten 3 
eller 5 km med start og slut ved Tårnby Sundhedshus.
Tårnbyløbet og gåturen finder sted onsdag 11. oktober kl. 17.30. Der 
vil være fælles opvarmning kl. 17.15 og vand og frugt til alle delta-
gere.
Læs mere på http://www.taarnby.dk/sundhedsugen

TILBUD TIL BORGERE MED KOL I 
SUNDHEDSCENTER TÅRNBY
Tilbuddet består af:
• Individuel forsamtale
• 8 ugers træning 1 time to gange ugentligt
• Introduktion til motion i nærområdet
• Undervisning om KOL ved lungesygeplejerske 1½ time tre gange i 
forløbet
• Undervisning om ernæring og KOL 2 x 1 time
• 2 målsætningssamtaler på 1 time med fokus på motivation til at fort-
sætte en mere aktiv og sund livsstil efter forløbet
• Tilbud om rygestopkurser
• Tilbud om ernæringsvejledning ved klinisk diætist
For at deltage, skal du henvises fra egen læge.
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 2770 
Kastrup. Information på tlf. 3076 0568.

TILBUD TIL BORGERE MED DIABETES I 
SUNDHEDSCENTER TÅRNBY
Tilbuddet består af:
• Individuel forsamtale
• 8 ugers træning 1 time to gange ugentligt
• Introduktion til motion i nærområdet
• Undervisning om ernæring ved diabetes og praktisk madlavning 2½ 
time 4 gange i forløbet
• 2 målsætningssamtaler på 1 time med fokus på motivation til at fort-
sætte en mere aktiv og sund livsstil efter forløbet
• Undervisning ved en sygeplejerske med speciale i diabetes 1½ time 
3 gange i forløbet.
• Tilbud om rygestopkurser
• Tilbud om ernæringsvejledning ved klinisk diætist
For at deltage, skal du henvises fra egen læge.
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 2770 
Kastrup. Information på tlf. 3076 0568.

FÅ APPETIT PÅ LIVET OG NÆRING TIL NYE 
VENSKABER MED TÅRNBYS SPISEVENNER 
SundhedsCenter Tårnby har etableret spisevenner i samarbejde med 
Ældre Sagen. En spiseven er en form for besøgsven, som du har 
mulighed for at invitere til middag. 

En spisevært er 65+, bor i Tårnby og savner indimellem mere selskab. 
Du får din spiseven på besøg en gang om ugen til hyggeligt samvær og 
Galsgaardkøkkenet leverer maden. Du får leveret mad til to personer, 
men betaler blot for det ene måltid.
Er du interesseret i spændende livsfortællinger over middagsbordet, og 
ønsker du samtidig at glæde et andet menneske med dit selskab, er du 
måske vores nye spiseven. 
Spisevenner bliver organiseret gennem Ældre Sagen, hvilket bl.a. in-
debærer, at du er dækket af Ældre Sagens forsikring, og at du bærer et 
personligt id-kort.
Ønsker du at få en spiseven på besøg – eller vil du være spiseven skal 
du blot kontakte: 
Naomi Gurfinkiel, Frivillighedskoordinator, tlf. 3076 0525 eller  
ngu.sc.as@taarnby.dk 

STAVGANG VED DIABETESFORENINGEN
Hver mandag fra kl. 10.00-11.00 hele året. Du 
kan vælge at gå 2 km eller 4 km, den korte rute 
er i moderat tempo, 4 km-ruten er rask i tempo.
Stave kan lånes eller købes af Diabetesfor-
eningen, Tårnby Lokalforening. 
Mødested P-pladsen ved Plejehjemmet, Løjte-
gårdsvej 100, Kastrup
Ingen tilmelding – du kan bare møde op, med 
eller uden stave.

ER DU GRAVID?
Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i SundhedsCenter 
Tårnby.
Vi afholder foredraget på følgende dage i 2017 fra kl. 14.00-15.30:
• 2. oktober 
• 4. december
Foredraget foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
Tilmelding er ikke nødvendig.

UDLEVERING AF FOREBYGGENDE 
HJÆLPEMIDLER
Er dit funktionsniveau dalende og er du i risiko for at falde eller er du på 
vej til at få brug for hjælp i hverdagen, så er et forebyggende hjælpemid-
del måske noget for dig.
Hvis du har brug for et gangredskab (rollator, gangbuk, stok), en bade-
bænk eller måske en toiletforhøjer, kan du henvende dig til Sundheds-
Center Tårnby på tlf. 5144 3148 i telefontiden torsdag kl. 13.00 – 15.00, 
eller på mail: hjaelpemidler.sc@taarnby.dk  
Der er åbent for personlig henvendelse samt udlevering af hjælpemidler 
hver torsdag kl. 13.00 – 15.00 i SundhedsCenter Tårnby,  
Kamillevej 4, 2770 Kastrup.

PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”
Nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
Tlf. 3252 9500 
www.taarnby.dk/solgården
Onsdag 4. oktober kl. 13.00  -  16.00
Influenza vaccinationer på 1. sal.
Fredag 6. oktober kl. 13.30  -  15.30
Caféeftermiddag: Vi får besøg af Lars Grand som spiller på 
harmonika.

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsat fra forrige spalteFortsat fra forrige side



1
0

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 O
K

TO
B

ER
  2

0
1

7

Tv 2 Lorry kommer 
til Amager
Hver kommune har sin valgdebat, 
og fra torsdag 26. oktober dykker 
TV 2 Lorry ned i de lokale debatter

TV2 Lorry styrer deres sendevogn gen-
nem sendeområdets 34 kommuner og 
to regioner. Målet er lokale valgdebat-
ter med kandidater og borgere.

I stedet for at lade debatterne fore-
gå i et kunstigt TV-studie, sender vi 

debatterne fra rådhuse, biblioteker, 
gymnasier, shoppingcentre og andre 
spændende locations i regionen. 

- Vi sender fra locations, der er ud-
valgt i samarbejde med kommunerne 
- og alle er velkomne til at overvære 
slagets gang, siger Morten Kjær Peter-
sen, direktør for TV 2 Lorry.

Valgdækningen kommer også på 
nettet. Her kan man finde kandida-
terne og de vigtigste nyheder fra hver 
kommune, og gense debatten.

Hvornår bliver det sendt?

Valgdebatterne bliver sendt direkte 
på Lorry+ henholdsvis klokken 15 og 
klokken 19.55 fra torsdag 26. oktober. 
Hver aften kan du i hovedudsendel-
sen klokken 19.30 se sammendrag og 
aktuelle valgnyheder. 

- Regionrådsvalgene dækker vi i vo-
res 19.30-udsendelse søndagene 5. 
og 12. november.

- Det er vigtigt for os som regionalt 
mediehus af komme ud i kommuner-
ne og arbejde for, at synspunkter og 

debatter i de enkelte kommuner når 
helt frem til borgerne, enten på deres 
TV, deres telefon eller deres compu-
ter, siger Ninna Kokholm, ny-
hedschef på TV 2 Lorry.

I Tårnby og Dragør

Tårnby, Korsvejens Skole, 
Tårnbyvej, 
torsdag 16. nov. kl. 19.55.
Dragør, Dragør Skole, afdeling 
syd, Vestgrønningen, 
mandag 6. nov. kl. 15.00.

Fortsættes næste spalte ...

Onsdag 11. oktober kl. 8.30  -  12.00
Influenza  vaccinationer på 1. sal.
Fredag 13. oktober kl. 13.30  -  15.30
Caféeftermiddag: Kastrupløverne kommer og spiller og 
synger for os.
Mandag 16. oktober kl. 11.00  -  15.30
Temadag: Vi strikker smarte halsedisser.
Fredag 20. oktober kl. 13.30  -  15.30
Caféeftermiddag: Fællessang kom og vær med og hyg dig 
med os andre.
Mandag 23. oktober kl. 13.15  -  15.30
Caféeftermiddag: Bankospil
Fredag 27. oktober kl. 12.00  -  16.00
VIN og ØLFEST med P. Ekdal band (billetter købes i caféen)
Tirsdag 31. oktober 13.30  -  15.00
Caféeftermiddag: BB tasker kikker forbi med deres udvalg.

BORDINGHUS
Tårnby Kommunes Pensionisthus 
Klitrose Alle 30 
Tlf. 3250 7395
Åbningstider:
Mandag lukket  
(åbent for mad og litteraturhold) 
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus 
Fredag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus (sidste fredag i måneden kl. 
13) 
Lørdag lukket  
Søndag kl. 13:00 - 16:00 Åbent hus
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til 
arrangementerne i Bordinghus. 
Er du interesseret i at se hvad der sker i huset, og kunne du tænke 
dig at høre nærmere, så kik indenfor tirsdag, fredag eller søndag til 
åbent hus med hyggeligt samvær. Der er mulighed for køb af kaffe 
og kage. 
Se også vores hjemmeside www.bordinghus.dk for yderligere in-
formation.
For brugerne i huset er der adgang til Pc’er og der er næsten altid 
en, som kan give en hjælpende hånd, hvis man ikke selv kan betjene 
den. 
Ved generalforsamlingen var der genvalg til brugerbestyrelsen. Be-
retning og referat fra mødet kan ses på www.Bordinghus.dk eller 
opslag i Bordinghus.

FÆLLES AKTIVITETER:
Oktober:
Onsdag 11. tur ud af huset se opslag i huset, eller på vores 
hjemmeside www.bordinghus.dk 
Fredag 27. kl. 13.00 fællesfrokost.
November:
Fredag 03. kl. 14.00 Underholdning med Kastrup løverne.
Fredag 10. kl. 12.00 Valg til bestyrelsen.

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298 
Tlf. 3252 0972
Mandag 2. oktober 
Massagedag - Shiatsu massage – 1. gang kun 100 kr. derefter 
200 kr. for ½ time. Tidsbestilling. Kl. 9.00 – 14.00
Onsdag 4. oktober               
Vaccinationsdag - Gratis for 65+ Husk Sygesikring. Kl. 9.00 – 
11.30
Søndag 8. oktober                                     
Skat- Kiste Banko – Der er ikke noget så sundt som at vinde i 
banko. Bliv kisteglad når du vinder en kiste. 3 plader og gravøl 
- 50 kr. Kl. 13.00 – 16.00
Onsdag 11. oktober             
Vaccinationsdag - Gratis for 65+ Husk Sygesikring Kl. 13.00 – 
16.00
Fredag 13. oktober              
Alt det ny – vandring - Vi tager bussen eller cyklen til stoppet 
efter Vestamager st. og går på opdagelse i alt det ny, der er 
ved at blive bygget omkring arenaen. Kl. 14.30 – 16.00
Lørdag 14. oktober              
Hobbyværksted – Anne instruerer i nisser og trolde eller 
medbring eget håndarbejde. Kl. 9.00 – 15.00
Fredag 20. oktober
Tårnby Naturskole - Amagerbrædt hos Hanne i cafeen og 
fortælling om de mange muligheder der er på naturskolen ved 
Jakob Jensen daglig leder og Mads Madsen, der har unge i 
beskyttet arbejde m.m. Billet – 65 kr. i Pilehaven senest en uge 
før. Kl. 9.30 – 12.30
Onsdag 25. oktober             
Seniorshop – Se på nyt tøj og drik en kop kaffe og få en sludder. Kl. 
12.00 – 14.00
Onsdag 25. oktober             
Dødefest – Vi inviterer til mexicansk dødefest med Niss på harpe. Små 
lækre retter der kan få spøgelserne op af graven. Billet à 60 kr. i Pileha-
ven.  Kl. 19.00 – 21.00
Lørdag 28. oktober              
Hobbyværksted – Anne instruerer i nisser og trolde eller medbring eget 
håndarbejde. Kl. 9.00 – 15.00

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsat fra forrige side
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Alle partier i Region Hovedstaden 
er enige om budget for 2018 - men 
ikke om en natbus
Socialdemokratiet, Venstre, Enheds-
listen, Det Konservative Folkeparti, 
Dansk Folkeparti, Det Radikale Ven-
stre, SF samt Liberal Alliance i Regi-
onsrådet er enige om at fastholde og 
udvikle et sundhedsvæsen, der bliver 
målt på den værdi, det betyder noget 
for patienterne.

- Bornholms Hospital og Hjertecen-
tret på Rigshospitalet slipper for takst-
styring. Det er visionen, vi viderefører 
ved at godkende en række nye forsøg 
på vores hospitaler. Herunder hele 
Finsencenteret der behandler kræft, 
så de kan sammensætte nogle bedre 
forløb for patienterne, siger regions-
formand Sophie Hæstorp Andersen.

- Vi skal styre efter patientrettighe-
der og udrednings- og behandlingsret-
tigheder. Men det er en håndsrækning 
til personalet, at vi ikke længere ho-
vedløst skal løbe stærkere og stærkere.

- Desværre blev der ikke aftalt øko-
nomi til genoptagelse af natbuslinje N 
81 til Vestamager og Søvang, trods til-
førsel af omkring 20 millioner kroner 
til den kollektive trafik, siger Erik Ro-
stell Gregersen, regionsrådsmedlem 
for socialdemokraterne.

- Dette beløb dækker kun øgede 
omkostninger. Jeg spurgte til sagen 
kort inden aftalen blev underskrevet 
og fik svaret, at ingen andre partier 
har haft dette som budgetkrav.

Regionsrådet sender 12 mio. kroner 

til psykiatrien. Det 
betyder, at ordningen 
med akut psykiatrisk 
hjælp fortsætter, at 
børne- og ungepsy-
kiatrien får udvidet 
kapaciteten og at 
ordningen med recovery men-
torer inden for psykiatrien viderefø-
res.

- Som medlem af Psykiatriudvalget 
glæder det mig meget, at der sker en 
væsentlig forbedring af dette område, 
siger Erik Gregersen.

tsp

De fandt (blandt andet) penge til:

• 6 mio. kroner til styrkelse af pa-
tientsikkerhedsarbejdet og læring i 
forhold til hurtigere diagnosticering
• 29,1 mio. kroner til hurtigere am-
bulancer, en permanent akutlægebil 
på Bornholm og en fortsat Sociolan-
ce på vejene
• 2 mio. kroner i 2018 stigende til 4 
mio. kroner i 2019 til nyt Center for 
Komplekse Symptomer, som sikrer 
god udredning og behandling
• 3 mio. kroner til Copenhagen Skills, 
som skal få flere unge til at vælge en 
erhvervsuddannelse
• 5 mio. kroner i 2018, 2019 og 6 
mio. kroner i 2020 skal målrettes 
turismeindsatsen og bidrage til den 
fortsatte vækst i hele Greater Co-
penhagen området.

Fred om regionsbudget

PLYSSEN • UDSTILLING • OKTOBER
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET I TÅRNBY 

KOMMUNE.
Foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk, samlere og frivillige medarbejdere
Tårnby Stads- og Lokalarkiv udstiller festfotografier af glasværkets 
ansatte.
På arkivet har vi haft disse sjove festfotografier liggende – uden rig-
tigt at vide noget om dem. Derfor er de blevet scannet, så I kan give 
jeres bidrag til historien. 
Det er angivet til at være en fest i SiD i Klub 3 fra 1965, men er af 
arkivets frivillige sat til før 1961. Desuden er glasmagere, smede og 
elektrikere med til festen. Formanden Martin Johansen overrækker 
en pengekasse. Kan det afsløre anledningen til festen?
Udstillingen lægger op til, at der skrives med på historien og på bil-
lederne.
Fra 23.09. til 08.10. udstiller:
• Tommy Sørensen naturfoto fra bl.a. Nykøbing Sj., 
Kalvebod Fælled og Nordsjælland 
• Dorthe Hecht malerier
Fra 23.09. til 22.10. udstiller:
• Urban Art malerier
Fra 14.10. til 29.10. udstiller:
• Flemming Sørensen fotos Amagerbrogade – set med 
nattens øjne 
• Liselotte Lyngsø malerier

De faste udstillinger fortsætter:
•Tårnby Kirke - Kastrup Kirke - Skelgårdskirken - Bryggergården
• Farvetegninger fra Kastrup og Øresundsparken v/Chr. Flint
• Fotos fra det gamle Amager v/Poul Broholm
• Amagerbanens historie
• Modeller af tre stationer v/Allan Meyer
• Mini stationsby
• Modeller af lokomotiver v/Allan Meyer
• Gerda Rasmussen: Souvenirskildpadder
• Kurt Bierlie: Håndlavede militærfly i 1:100
• Kastrup Broforening 
• Poul Broholm: Lufthavnens museum. Plancher. Store og små flyvema-
skiner – modeller brandstationer i lufthavnen, mange effekter fra luftfar-
tens historie.
• Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune: Ombygningen af Brygger-
gården.
• Allan Meyer: Tømmerup-Saltholm-Kastrupgaard
• Barber Theodor von der Ahé: Kirke og mølle af gamle cigaræsker.
• Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune: Udstilling om væveriet Plys-
sen. Her må du rette i udstillingsteksten og skrive navne på de fotogra-
ferede
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, Gratis adgang.
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE
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Er dit internet 
ligeså smart som 

dit tv?

Waoo � berbredbånd er up-to-date og fremtidssikret. 
Det er lynhurtigt, stabilt og med knivskarpe skærmoplevelser. 

Og så giver det direkte adgang til Waoo TV med masser af valgfrihed.

Tjek om du kan få fremtidens 
� berbredbånd og deltag i konkurrencen 

på � bia.dk/up-to-date

  VI  
GI’R 
DIG

Bliv 
ringet op og

VIND 
� berbredbånd

 i 1 år

Hesteudlejning dagligt -
Faste rideture alle dage • Både for nybegynder og øvede 

Rid 1 time i skoven kun  225.- kr.
Skov og strandturen 1,5 time  300.- kr. 

Ridelejr i efteråret
I 2017 arrangerer vi ridelejr i 
efterårsferien i uge 42. Vi bor i 
et lille cowboyland i naturrige 
og afslappede omgivelser hvor 
der også er mulighed for at 
hoppe en tur i boblebadet 
efter vores daglige rideture. Vi rider hver dag i vores skønne 
omgivelser som tæller både Kongelundsskoven, Naturreservat 
Amager og stranden ved sydvestpynten. Alt i alt en ridelejr 
med udfordringer, kammeratlighed, masser af natur og 
hestene i højsæde.

Ring eller SMS 51641503 for bestilling.
Amagervoksenridetur

V/ Kari Anne Petersen

Kongelundsvej 589 • 2791 Dragør
Mange flere detaljer om vores ture og mange andre aktiviteter på 

 www.amagervoksenridetur.dk

Amager Voksen Ride Tur

En nyoprettet forening sam-
ler penge ind til Nanna Pug-
gaard og hendes familie

Af Terkel Spangsbo

En gruppe forældre fra ”Nan-
nas fodboldklub”, har dannet 
foreningen Nannas kamp. De 
har tidligere gjort en indsats 
for at hjælpe familien, som 
efter Nannas ulykke også på 
flere området er udsat for 
store økonomiske byrder.

- De får bestemt ikke dæk-
ket alt af Tårnby Kommune. 
Der er mange udgifter forbun-
det med at indrette hjemmet, 
så det bliver handicapvenligt, 
uden at komme til at ligne et 
hospital og det vil vi gerne 
hjælpe med, fortæller en re-
præsentant for foreningen.

Navnet på stifterne af for-
eningen er Tårnby Bladet 
bekendt, men man ønsker at 
være anonyme, da det som 
de udtrykker sig ”ikke drejer 
sig om os, men om Nanna og 
familien”.

- Vi ønsker, at familien får 
een bekymring mindre ved at 
hjælpe med noget af det øko-
nomiske. 

Gruppen har været med til 
indsamlinger for Nanna tidli-
gere.

- Sidst var vi en komite, der 
via Indsamlingsnævnet fik lov 
at samle ind til Nanna, men for 
at få mobilepay ind over, så 
krævede det, at vi oprettede 
en forening, hvilket er gjort 
for nogle måneder siden.

- Indsamlingen er lovlig og 
er godkendt af indsamlings-
nævnet, og der er oprettet en 
indsamlingskonto i Danske 
Bank, oplyser man.

Ny forening ”Nannas kamp”
Nanna Puggaard opholder 
sig stadig kun i stueetagen 

i rækkehuset på Jacob 
Appels allé, mens hendes 

kommende værelse på 1. sal 
er under indretning. Værelset 
med tilhørende badeværelse 

kan dog først tages i brug, 
når der er installeret en lift/

elevator mellem stue og 1. 
sal. På foto træner Nannas 

mor, Hanne Puggaard 
hendes øjefunktion.

INFO:

Indsamlingen foregår til 28. februar næste år, hvorefter 
foreningen ophæves. Via FaceBook under Nannas kamp, 
kan befolkningen følge indsamlingen.
Mobilepay på tlf.: 7178 9730

Nannas kollaps
Som TårnbyBladet beskrev 
det i november 2016
Nanna Puggaard var 13 år da 
hun uden varsel faldt livløs 
om på gulvet i Amager Hallen.

Lærerne og hal-manden 
begyndte genoplivning, der 
blev ringet 112 og Nannas 
forældre blev kontaktet. Am-
bulancereddere kom til og 
hjerteambulancen overtog 
genoplivningen. De anbragte 
Nanna i en ”hjertemassage-
maskine”, men der skulle gå 
mere end en halv time, før 

Nannas hjerte selv slog og 
hun trak vejret. 

- På traumecentret overtog 
20 personer Nanna og alle 
havde en funktion.

Nanna havde en udposning 
på en stor blodåre. Sådan en 
udposning er en skidtsamler, 
fordi blodets almindelig gen-
nemstrømning og rensning 
ikke når ind i den. 

I denne gymnastiktime løs-
nede en stor klump skidt sig 
og blokerede blodgennem-
strømningen i lungerne og 
forårsagede Nannas kollaps. 

Reddernes arbejde fik knust 
blodproppen så meget, at 
blodet igen kunne strømme, 
men der gik mere end en halv 
time, før Nanna kunne køres 
til Rigshospitalet.

Hjerneskaderne (efter den 
lange tid uden ilt til hjernen) 
var fatale med mange kompli-
kationer. 

Efter to måneder på Rigs-
hospitalet kunne Nanna klare 
den fire timer lange tur til 
Hammel Rehabiliteringscen-
ter ved Aarhus, hvor genop-
træning skulle finde sted. 
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Vi har is fra Frisko Is    og Premiere Is  

samt Gammeldags Is fra Premiere

... Kastrup Slikland & Spillehal på hjørnet af  
Kastruplundgade / Alleen

Velkommen til ...

Over 150 
forskellige 

slags tag selv slik 
til kun kr. 9.95 / 

100gr.

Slik  
Spillehal - Kiosk

Øl & Vand
Aviser & Blade

Tobak

Kastrup Slikland & Spillehal
Kastruplundgade 27 • 2770 Kastrup

Åben hele ugen mellem kl. 09.00 - 24.00

Cash-
point (Sports Spil)   

- Gratis kaffe / 
vand når du spil-

ler i spillehal-
len Pakistanske 

Sweet  
på bestilling

Bestil i dag 
- hent i morgen

Mango 
Lassi kr. 25,-

Pakistansk Te kr. 12,-
Coffee kr. 20,-

Samosa  stk. kr. 12,-  
/  2 stk. Kr. 20,-
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GREBET AF NOSTALGI: I 1950erne var der en gul bygning der, hvor Spar ligger i dag. Der var der bl.a. Fiskehandler, Bager, Boghandel m m. Fastelavn 
blev afholdt her med lange rækker af udklædte børn. Der var også en slagter på Pilegårds alle lige bag ved Spar. Købmanden lå hvor HOME er nu. Der var 
grønthandler ved siden af Købmanden, Lagermann Radio lå lidt længere henne, lige efter Spar. Det var tider. Foto: Allan Petersen , Amager Fotoklub.

Hvad vil du lære om ...
PC/computer1

iPad og/eller iPhone2

Android-tablet og/eller -mobil3

1) 4 fredage i hver måned kl. 09:30-11:30
2) 4 onsdage i hver måned kl. 10:00-12:00
3) 4 torsdage i hver måned kl. 10:00-12:00 

Kurserne afholdes i Postkassen, Amager Landevej 71 

Indholdet kan f.eks. være: Sikker adfærd på internettet, installation 
af programmer/apps, programopdateringer, søgninger på nettet,
behandling af billeder og videoer, vedligeholdelse, virus-værn, 
e-boks, borger.dk, sociale medier (f.eks. FaceBook), ekstern lagring 
af data/filer, sikkerhedskopiering, tilslutning og brug af eksterne 
enheder (f.eks. mobil og højttaler), Wi-Fi og bluetooth, brug af  
Word / Excel / Power Point, etc. … du bestemmer!

Tilmelding på kontoret: Kastrupvej 324 eller  
på tlf. 21 70 05 16 (mandag-torsdag kl. 10-12)Tårnby

Kurserne tilpasses
dine ønsker og behov!
 4 kursus-dage = kr. 50
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EN ANDEN VEJ MED
TÅRNBY KOMMUNE
Kommunekassen er fuld og der er 2 valgmuligheder. Man kan, som de borgerlige partier ønsker, tømme kassen med
skattelettelser, eller man kan vælge Enhedslistens vej, at bruge af kassen til velfærdsforbedringer.
• Alle, som rammes af kontanthjælpsloft eller kravet om 225 timers arbejde, skal sikres et reelt tilbud. Og/eller have vurderet,
om de ikke reelt hører hjemme på en anden ydelse. 
• Siden folkeskolereformen blev vedtaget i 2013, har Enhedslisten kæmpet for de bedst mulige forhold. Vi anbefaler brug af
muligheden for kortere skoledage, så antallet af 2-undervisertimer kan øges, kvalitet frem for kvantitet.
• Adgangsvejene til skolerne skal sikres for de helt unge cyklister. Lysregulering, cykelstier og parkerings faciliteter skal tilpasses, 

For en solidarisk kommune, med plads til forskellighed - Stem Ø den 21. november

facebook: enhedslisten tårnby/dragør
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Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

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

DAME
Klip 200,- 
Pensionist 180,-
Pige u/ 12 år 160,-
Vi tilbyder også at komme 
og klippe dig i dit hjem
GAVEKORT UDSTEDES

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

LO
N
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Kastrup Lystbådehavne står foran 
store ændringer på bådenes vinter-
opbevaringspladser

Af Terkel Spangsbo. Foto: Ole 
Gjedved og LP Yacht ApS.

Der mangler pladser til sejl- og motor-
bådene i Kastrup Lystbådehavn, når de 
skal op af vandet og parkeres på land 
i vinterperioderne. Samtidig har den 
mobilkran, som skal løfte bådene op af 
vandet og køre dem til vinter-p-plad-
serne det skidt og står for udskiftning.

Det har fået Havnens personale og 
sammenslutning af motorbåds- og 
sejlklubber, Samkas, til at se om der 
findes en ny måde at stuve bådene 
mere effektivt sammen på den afmål-
te plads og om pladserne kan indret-
tes mere effektivt, så der bliver plads 
til de godt 100 både, som er på ven-
teliste.

Samtidig har man kigget efter en ny 
kranmulighed.

Ved et informationsmøde i Skot-

tegårdsskolens aula mødte over 100 
bådejere op og hørte havnemester 
Helge Jørgensen og Leder af de våde 
områder Lasse Naamansen sammen 
med Erik Munnecke fortælle om pla-
nerne.

- Der er flere faktorer, som gør, at 
vi skal udskifte den mobilkran vi har i 
dag, fortalte Helge Jørgensen.

- Dels er den slidt og det bliver svæ-
rere at få reservedele til den og det er 
tvivlsomt om et arbejdstilsyn vil god-
kende arbejdsformen.

Når havnens mobilkran i dag løfter 
en båd op af vandet, hænger båden i 
to stropper, mens den køres til båd-
ejerens stativ på vinterpladsen. Det 
kræver tre personer at styre et fartøj 
på plads.

- Vi har set på systemer i andre hav 
ne, som både er mandskabs- og plads-
besparende, fortalte Helge Jørgensen.

En mulighed

Herefter demonstrerede Lars Peder-
sen fra firmaet LP Yacht ApS deres 
system med mobile bådstativer og hy-
drauliske løftevogne.

En stationær kran løfter en båd op 
af vandet på den ”gamle” måde med 
stropper under fartøjet, men i mod-
sætning til mobilkranen sættes båden 
med det samme i et stativ, som passer 
til båden (vægt og facon på skroget er 
forskellige). Firmaet leverer stativer til 
de forskellige bådtyper/vægt.

En løftevogn/trolly skubbes ind un-
der stativet med fartøjet, løfter stativ 
med skib cirka 25 centimeter op og 
kan så styres af en mand på en truck 
hen til vinterpladsen. Som en nyska-
belse kan sejlbådene beholde master-
ne på vinterpladserne.

Skal der i løbet af vinteren rokeres 
rundt på bådene, klares det på kort tid 
på samme måde.

- Det vil give mellem 100 og 150 
ekstra bådpladser og dem er der al-
lerede venteliste på, sagde Lasse Naa-
mansen.

De skal stables om sommeren
Præsentation af de foreslåede 
stativer til vinteropbevaring af 
lystbåde. 

I panelet sad  Lasse Naamansen, 
leder af de våde områder i Tårnby 
Kommune, Helge Jørgensen (tv.), 
havnemester og Jens Lauridsen (th.), 
kulturchef, Tårnby kommune.

©
 S

ebastian R
ich
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Endelig kan stativerne stables 15 
og 15 i sommerperioden og vinter-
pladserne bruges til andre formål, 
blev det fortalt.

Samkas bestyrelse har været på 
studietur til havne, som allerede har 
et system som det, Lars Pedersen for-
talte om.

Mange spørgsmål

- Det koster vel noget, blev der spurgt 
fra salen.

- Ja. For det første bliver alle der vil 
have deres både opbevaret på hav-
nens vinterpladser tvangsindlagt til at 
leje     et stativ til mellem 500 og 1000 
kroner, sagde Helge Jørgensen.

Der er en mindre besparelse, hvis 
man lader masten blive på skibene 
vinteren over. Det skulle ikke betyde 
noget rent forsikringsmæssigt. Det 
blev oplyst, at der sker flere skader på 

master, når de skal tages af og i lager 
vinteren over end der er skader på 
både, som har beholdt masterne på.

Havnen har opkrævet ekstra forhø-
jet leje af vinterpladserne gennem en 
årrække, netop for at have penge til 
vedligeholdelse og investering i hav-
nen. Fra den pulje på 3,5 mio. kroner 
kan hentes omkring 2,5 mio. kroner. 
Hele investeringen forventes – alt 
efter valg af system – at ende på om-
kring 7 mio. kroner. Det betyder sam-
tidig at andre projekter må udskydes.

Da driften af lystbådehavnene skal 
betales af brugerne, er der kun båd-
ejerne til at betale.

Det færdige regnestykke var ikke 
på plads ved mødet, men Samkas er 
principalt enige med havnen om et 
system som det demonstrerede.

Havnen råder over 427 vinterplad-
ser, som skal dække både ny og gl. 

havn. 115 bådejere står på den aktive 
venteliste og kan altså rykke ind, når 
der bliver plads.

Kapaciteten ialt i de to havne er 
mellem 950 og 1000 både. Omkring 
30 bådejere er på venteliste til såvel 
vand- som landplads.

Autocampere

Lars Pedersen fortalte om andre hav-
ne, som udlejer vinterpladserne til 
autocampister i sommerperioden.

- Ja der er flere havne, som har stør-
re indtægt på camper-udlejning end 
på vinterpladser til bådene.

- Men så skal der vel investeres i fle-
re baderum, toiletter, vand og strøm. 
Det skal vi bådejere vel så betale? 
blev der spurgt.

Helge Jørgensen mente ikke, der 
skulle indrettes yderligere baderum 
og toiletter.

Der skulle ikke vedtages en plan, 
der var alene tale om et informations-
møde.

- Vi håber, I vender tilbage med fle-
re oplysninger om priser og budgetter 
inden I bare vedtager noget, lød det 
opfordrende fra salen til havnens og 
kommunens repræsentanter.

De foreslåede stativer til 
vinteropbevaring stablet om 

sommeren.

Mere end 100 bådejere var mødt op til et 
informationsmøde i Skottegårdsskolens aula om 
ændringer i Kastrup Lystbådehavn.

SUNDHED I
TÅRNBY
“Vi socialdemokrater går op i borgernes sundhed. Derfor er tilbud om
motion, rygestop og sund kost højt prioriteret. En del heraf er den
årlige sundhedsuge,, der sikrer, at vi når bredt ud til alle i forsøget på
at forbedre deres sundhed.”
Fra socialdemokratiets valgprogram for de næste 4 år

Kom og løb/gå med os til Tårnbyløbet den 11. oktober kl. 17:30

STEM PÅ ALLAN  ANDERSEN

   Følg mig på facebook.com/allan.s.andersen.taarnby

   Besøg allanandersen.dk og se hele vores valgprogram

BORGMESTERKANDIDAT:
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LØJTEGÅRDS-KIOSKEN

VIN - SPIRITUS - ØL (KOLDE) - VAND
SLIK - IS - SNACK -  UGEBLADE- AVISER 

CIGARETTER/TOBAK - ALLE SPIL
ÅBNINGSTIDER:
Mandag til fredag  .......... 7.00 - 20.00
Lørdag og søndag  .......... 8.00 - 20.00

LØJTEGÅRDSVEJ 77 • 2770 KASTRUP
• 71 43 27 84 •

NY EJER

Af Nina Hemmingsen

Politikerne i Tårnby vedtog ved skole-
reformens indførelse i 2014, at kva-
liteten i fritidsinstitutionerne skulle 
bevares. Det løfte har været svært at 
opfylde. 

Pædagogerne løser vigtige opgaver 
i skolen med fx inklusion, varieret un-
dervisning, trivsel og styrkelse af de 
sociale fællesskaber. Det betyder, at 
pædagoger får flere og flere timer i 
skolen. Det er godt for børnenes sko-
ledag, men mindre godt for deres fri-
tid, fordi de ekstra timer, pædagogen 
lægger i skolen, går fra tiden i SFO el-
ler klub. 

Når normeringen i fritidsinstitutio-
nerne udhules, går det ud over kvali-
teten. 

Husk pædagogerne

I den nyeste skole-fritidsundersøgel-
se fra BUPL svarer en stor del af pæda-

gogerne i Tårnby, at der ofte ikke er tid 
til nærvær i det pædagogiske arbejde. 
En nærværende pædagog kan hjælpe, 
når livet er svært, og udfordre, når der 
er behov for et lille ekstra skub til at 
udforske sine drømme og ideer. Det 
går med andre ord ud over aktiviteter, 
der styrker børnenes og de unges so-
ciale trivsel og selvværd.

Fritidsinstitutioner af høj kvalitet 
og nærværende pædagoger bidrager 
til at skabe kreative og livsduelige 
børn og unge, der kan klare sig godt 
- ikke kun i skolen men i hele livet. 
Derfor håber vi, at politikerne vælger 
at prioritere flere pædagoger i fritids-
institutionerne, når de 16,5 millioner 
kroner, der er afsat ekstra til børne- og 
skoleområdet i næste års budget, skal 
fordeles.

 Nina Hemmingsen er faglig sekretær 
og kasserer i BUPL Hovedstaden

Vi har modtaget:

Husk børn og unges fritid i 
SFO’er og klubber

16 unge, vordende bagestjerner fra 
Klub Valhalla, Gl. Kirkevej stillede 
spændte og fulde af kampvilje op til 
Den Store Bagedyst

Af Tina Ehlers og Jette Bjerre 
Klub Valhalla

Tårnby kommunes Klub Valhalla var 
inspireret af Den Store Bagedyst fra 
DR TV, da otte hold, heraf to hold fra 
Kastrup Juniorklub, med to piger på 
hvert hold skulle dyste på en opskrift, 
de havde fundet. Nogle havde prøve-
bagt et par gange derhjemme og hav-

de helt styr på det.
Pigerne fik først en forklaring om 

vigtigheden af en rigtig god håndhy-
giejne i køkkenet og så gik de i gang. 

Indkøb var klaret dagen i forvejen, 
så børnene gik i gang med at veje, 
røre, bage og gøre ved. 

De klassekammerater, der ikke var 
med til at bage, sad på sidelinjen og 
heppede på deres favoritter. 

Hele dagen gik personalet rundt og 
vurdere de forskellige hold i samar-
bejde, godt venskab og skills. Dette 
kom også med i dommernes vurde-
ring.

Præcis som i TV blev der talt ned da 
klokken nærmede sig 18.  Den hekti-
ske aktivitet forsatte til sidste sekund, 
så kagerne var klar, da fire ukendte 
dommere fra KJK, store 16-årige dren-
ge fra Unge Center Kastrup kom for 

at vurdere smag og udseende. Mange 
forældre overværede afsløringen af 
vinderne og kunne bagefter købe ka-
gerne og en kop kaffe eller te. 

Alle hold fik et stykke af deres egen 
kage gratis og vi er sikre på, at de gik 
hjem til en dejlig weekend med ma-
verne fyldt. 

Ugen efter bagte pigerne kagen 

igen til stor for-
n ø j e l s e 
f o r 
a l l e 
k a m -
m e r a -
terne i 
huset.

Bagedyst i Valhalla

Fire ukendte dommere fra Kastrup 
Junior Klub, store 16-årige drenge fra 

Unge Center Kastrup skulle vurdere 
smag og udseende.
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Frokost i det grønne og 
en tur på Bakken blev en 
fantastisk sommerferieop-
levelse for de lige godt 100 
Venligboere fra Tårnby, børn 
og voksne, som besøgte 
Dyrehaven

Hvad stiller man op, når man 
er flygtning og ikke har tid 
eller råd til at holde sommer-
ferie? Så var Dyrehaven en 
oplagt ramme for et besøg. en 
søndag i juli.

Dyrehaven er jo heldigvis 
åben for alle, og indgangen til 
Bakken er også gratis. 

Turarmbånd, så man frit kan 
prøve alle de kørende forly-
stelser på Dyrehavsbakken, var 
dog en umulig udskrivning for 
de fleste flygtningefamilier. 

Venligboerne i Tårnby fik 
heldigvis et sponsorat fra 
Enhedslisten Tårnby - Dragør, 
som gjorde det muligt at be-
tale turarmbånd til alle bør-
nene - 52 i alt. Der var julelys 
i øjnene bare ved tanken, så 
det gjorde,  at både børnene 
og deres forældre fik en op-
levelse, de ikke glemmer lige 
med det samme.

Et godt sommerferieminde, 
noget at tænke tilbage på og 
noget at fortælle om. ”Jeg var 
tre gange i rutschebanen, og 
den var helt vild”. ”Jeg kunne 
bedst li’ vandrutschebanen, 
men når man sidder bagerst, 
bliver man våd.” ”Ham der 
Pjerrot var for sej, han kunne 
spise ild”.

På rødternede duge

100 frivillige, familier, børn, 
unge og gamle nød skovturen 
og hinandens selskab. Vejret 
holdt nogenlunde tørt, og der 
kom endda enkelte solstrejf. 

Fire rødternede duge blev 
bredt ud på græsset midt i 
Dyrehaven og der blev klatret 
i træer og løbet om kap, inden 
alle spiste frokost sammen. 
Der var masser af lækkerier 
og alle havde bragt noget til 
bordet. Der var noget for en 
hver smag og alle blev mætte. 
Efter en kop medbragt te gik 
turen til Bakken, hvor der var 
mulighed for at prøve forly-
stelserne eller bare sidde og 
nyde menneskemylderet og 
alle de glade ansigter.

Sponsorat

Mange børn var trætte og fik 
sig en lille lur på togturen 
hjem til Tårnby Station.  Men 
mange snakkede og hyggede 
også på togturen.

Venligboerne i Tårnby hav-
de fået mulighed for at betale 
togturen for alle, blandt andet 

fordi de havde fået et andet 
sponsorat fra Soroptimisterne 
International Kastrup Tårnby. 
Det gjorde det muligt, at få 
endnu flere, som ellers ikke 
kommer på sommerferie, med 
på en oplevelsesrig tur.

Venligboerne i Tårnby har 
planer om at forsøge at skaffe 
penge til flere ture i børnenes 
sommerferie, så flygtninge-
børnene på lige fod med an-
dre børn, kan møde op i sko-
len efter ferien med masser af 
sjove oplevelser i tasken.

 

Der var masser af lækkerier 
og alle havde bragt noget til 

bordet. Kyllingelår, minipizzaer 
i flere udgaver, tomatsalater, 
humus, pølsehorn, tunsalat, 

samosa, kartoffelsalat, 
frikadeller, snittede grøntsager, 

pastasalat, og rugbrøds-klap-
sammen-madder.

Mere end 100 personer - 
heraf 52 børn var sammen 
på skovtur i Dyrehaven og 
på Bakken en søndag i juli. 

Nye borgere på tur med Venligboere

Socialdemokraterne 
Kastrup afd.

afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Buslinier 2A, 5C og 36 lige til døren

Vi spiller hver onsdag kl. 19

Alle er velkomne
18 gennemgående spil + startspil - puljespil

Gæstenummer
Snapse- og grisenumre. Lotterier

Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade
Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker

Uændrede priser og gevinster

På gensyn

Kommunalvalg 2017

Tværpolitisk debat i 3F
Tirsdag 6. november kl. 19.00

Alle er velkommen

Spisning før mødet 
Se mere på www.3fkastrup.dk
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Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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.

”GRØNT HÅB” I TÅRNBY KOMMUNE

Bjarne Nielsen Sophia Kruselinne

”GRØNT HÅB” rummer mange emner.
F.eks. mere miljøvenlig transport, bæredygtig energi, affaldssortering og gen-
brug, bæredygtigt byggeri, giftfri haver og også emner der omhandler social 
bæredygtighed som boliger til unge og handicappede.

Op til kommunalvalget d. 21. november 2017, vil 
Alternativet i Tårnby især have fokus på håbet om: 

• Bæredygtighed

• 100% økologiske indkøb

• Plantebaseret kost i institutionerne

• Størst mulig naturkapital

Tårnby - den bedste kommune for Danmark

Hvem vil ansætte studeren-
de fra Tårnby Gymnasium 
som daglejere for en dag?

Af Mathilde Zøllner Jensen, 
Operation dagsværk 

gruppen på Tårnby 
Gymnasium & HF

Mangler du at få ryddet op i 
garagen? Få vasket bilen? El-
ler måske et ungt og kreativt 
indspark til en virksomhed? 
Nu står friske elever fra Tårn-
by Gymnasium & HF igen klar 
til at arbejde – ikke for egen 
vinding, men for at hjælpe 

unge, der bor i Dhakas slum.
Igen i år deltager eleverne 

i operation dagsværk for at 
bidrage i kampen for lighed 
blandt unge i verdenen. Årets 
projekt er etableret i samar-
bejde med organisationen 
Plan Danmark, som har til 
hensigt at uddanne unge fra 
slummen i Dhaka i deres ret-
tigheder, og hvordan de kan 
gøre krav på dem.

Sidste år deltog over 200 
seje, frivillige elever fra Tårn-
by Gymnasium, og var med til 
at indsamle over 80.000 kro-

ner til Operation Dagsværks 
projekt. 

- I år satser vi på at gentage 
succesen, men det kræver at 
nogen vil ansætte en eller 
flere elever i fem timer. Vi er 
åbne for privatpersoner såvel 
som virksomheder og vi hå-
ber, at du vil hjælpe os med 
at få en dejlig, produktiv dag 
samt gøre en forskel for de 
unge i Dhaka.

Operation dagsværk?

Operation Dagsværk er Dan-
marks globale elevbevæ-

gelse, som hvert år vælger at 
støtte op om et internationalt 
udviklingsprojekt, som udfø-
res af en dansk udviklingsor-
ganisation.

Hvilket projekt der skal 
støttes, er elever fra hele lan-
dets ungdomsuddannelser 
med til at stemme om. Frivilli-
ge unge i Operation Dagsværk 
organisationen udarbejder 
dernæst en kampagne, som 
de lokale dagsværk grupper 
er med til at implementere på 
deres skoler. 

Handlingen sker dog sær-

ligt på Dagsværkdagen ons-
dag 8. november, hvor elever 
på baggrund af oplysning 
og deres egen stillingtagen 
bidrager med deres arbejds-
kraft for sikre uddannelse til 
andre unge ude i verden. Læs 
mere på od.dk

Info: Hyr en dagsværker!
Skriv til os, på vores mail odtgy16@gmail.com med en kort 
beskrivelse af, hvad arbejdet går ud på samt hvornår på dagen 
det skal finde sted, og hvor mange elever du vil ansætte. Vi 
vil dernæst kontakte jer, når vi har fundet nogle friske elever, 
som kan hjælpe med at fikse, hvad der nu fikses skal. Arbejdet 
kan være alt. Besøg af en dagsværker koster minimum 350 
kroner for fem timers arbejde, og alle pengene går til årets 
projekt i slummen i Dhaka. 

Dagsværkerne er klar igen

Udviklingsbistand hjælper

Se lidt lysere... 
Normalt er nyheder omtale 
af krig, hungersnød, kata-
strofer og terror – og det 
skal omtales, men verden er 
ikke kun negativ 

Det siger Einer Lyduch, for-
mand for NGO-foreningen 
Pugad, medlem af kommunal-
bestyrelsen og også avisbud 
med Verdens Bedste Nyheder.

Verdens Bedste Nyheder 
er en nyhedskampagne un-
der FN, Danida og de danske 
udviklingsorganisationer, 
der med udgangspunkt i FN’s 
2015-mål formidler konkrete 
fremskridt i udviklingslande. 

- Vi har aldrig været rigere 
og aldrig har så mange haft 
så mange muligheder som i 
dag, derfor har vi oplister 10 
gode nyheder fra 2016, men 
vi kunne have omtalt flere 
hundreder. For det er vigtigt 
at fortælle danskerne, at de-
res bistandskroner hjælper 
med at skabe en bedre ver-
den.

Foreningen Pugad var på 8. 
år på gaden for at uddele Ver-
dens Bedste Nyheder og fik 
på Tårnby Torv hjælp af flere 
socialdemokrater.

Herunder er de udvalgte 
top-ti nyheder

Plastikposer og fred

I 2016 valgte flere lande og 
delstater for at beskytte især 

havet mod plastikforurening 
at forbyde plastikposer eller 
skære kraftigt ned på dem 
ved hjælp af afgifter. 

Efter over 50 års borgerkrig 
indgik den colombianske re-
gering i 2016 endelig fredsaf-
tale med den største oprørs-
gruppe, FARC. De tidligere 
fjender er nu i gang med at 
pille landminer op af jorden i 
fællesskab.

Klima-aftale og mindre aids

Da verdens lande underskrev 
klimaftalen i Paris i 2015, var 
det usikkert, om landene også 
ville indskrive den i deres 
lovgivning, så aftalen kunne 
træde i kraft. Det lykkedes 
og aftalen trådte i kraft 4. no-
vember 2016.

I år 2000 kostede medicin 
mod aids ca. 100.000 dol-
lars, men prisen er faldet, og 
i dag koster samme behand-
ling under 100 dollars. Alene 
de sidste fem år er antallet 
af smittede, der får medicin, 
fordoblet.

Malaria udryddet og grøn 
energi 

Hver dag i 2015 blev der i 
gennemsnit opsat 500.000 
solpaneler, og for første gang 
kan verden nu producere 
mere elektricitet fra vind, 
vand og sol end fra kul.

Tropesygdommen malaria 
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Velkommen til Lions Kastrup-Tårnby 

KÆMPE BINGO-SPIL 
 

På Skottegårdsskolen  -  indgang fra Nordmarksvej 

1 ste spil begynder kl. 11.00 - 2 den spil kl. 14.30 

Kæmpestore   
og  fra 

Sidemandsgevinster og bonustal i hvert spil!  
Lodtrækning om gavekort på indgangsbilletten 
fra Brasserie X, DAN hotel. Kaffe, vand, øl,  
pølser og Lions snegle til rimelige priser i 
”Restauranten”. 

 

 

0 % til administration 

Brobygning om uddannelse
Et givende og meningsfuldt samar-
bejde med TEC og NEXT

Af Charlotte Rybner Schleimann 
Nielsen, afdelingsleder  
Tårnby Ungdomsskole

Eleverne på US10 Tårnby (10.klasse-
centeret på Tårnby Ungdomsskole) har 
i uge 38 arbejdet kreativt og praktisk. 
De har skåret, boret og skruet. De har 
målt forkert og lavet om, men er endt 
med nogle rigtig flotte resultater.

US10 Tårnby har indgået et sam-
arbejde med NEXT og TEC, som er de 
to store erhvervsskoleudbydere i Kø-
benhavn. De har udbudt to forskellige 
projekter, som eleverne i teams har 
arbejdet med.

Det erhvervsrettede team har væ-
ret på TEC i Hvidovre, hvor de har ar-
bejdet med projekt Drømmen. De har 
designet og lavet salgsopstilling samt 
bygget et rum fra deres egen bære-
dygtige drømmebolig. Forældrene var 

inviteret på TEC torsdag aften for at 
blive overtalt til at købe deres barns 
drømmebolig. 

Eleverne i det gymnasierettede 
team var på NEXT på Nørrebro og ar-
bejdede med projekt Tænk på ener-
gien, hvor de gennem praktiske og 
teoretiske øvelser blev introduceret 
til problemstillinger vedrørende bæ-
redygtighed, madspild og kendskab 
til råvarer generelt. De byggede des-
uden nogle virkelig flotte bænke med 

plantekasser, som nu står og pryder på 
Tårnby Ungdomsskole.

Dette forbedrede brobygningsfor-
løb har for alvor været med til at ud-
vide elevernes horisont på flere områ-
der, og flere elever har fået be- eller 
afkræftet deres uddannelsesønske, 
hvilket er med til at kvalificere de-
res fremtidige uddannelsesvalg efter 
10.klasse.

er på tilbagetog. Argentina, 
Marokko og Sri Lanka er er-
klæret helt fri for malaria og 
den første vaccine mod mala-
ria forventes afprøvet i prak-
sis i 2018.

Mindre afhængighed i Afrika 
af bistand og havområder 
fredet 

Mens skandalen om skattely 
i Panama rullede over dan-
ske tv-skærme i 2016, er en 
række lande i Afrika blevet 
bedre til at opkræve skat fra 
deres egne borgere. I forhold 
til år 2000 får Tanzania nu ti 
gange så meget ind i skatte-
indtægter, og Burundi forven-
ter at kunne dække alle faste 
offentlige udgifter selv fra 
udgangen af 2017. 

I 2016 gik 20 lande sam-
men om at frede naturen i 40 
havområder. USA’s tidligere 
præsident Barack Obama har 
firdoblet et beskyttet havom-
råde ved Hawaii, så det er nu 
verdens største havreservat. 

Omskæring og ebola

I de lande, hvor kvindelig om-
skæring er mest udbredt, me-
ner to ud af tre nu, at skikken 
skal standses. Forrige år for-
bød Nigeria og Gambia kvin-
delig omskæring.

Da den ekstremt farlige 
sygdom ebola i 2014 begynd-
te at brede sig eksplosivt i 

det vestlige Afrika, skræmte 
det mange. To år efter meldte 
Verdenssundhedsorganisati-
onen WHO, at den internatio-
nale ebola-nødsituation var 
overvundet. I alt 11.310 men-
nesker døde, før sygdommen 
kom under kontrol. Det var en 
katastrofe. Men det lykkedes 
at forhindre en verdensom-
spændende epidemi.

... på verden

Nogle af de mange 
”socialdemokratiske 
avisbude for en dag” 
på Tårnby Torv. Her 
folketingsmedlem 
Peter Hummelgaard, 
borgmesterkandidat 
Allan Andersen, 
kommunalbestyrelses-
medlemmer Einer Lyduch og 
Mads Vinterby.
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Gør Vestre Bygade og Præ-
stefælledvej til en sikker 
cykel- og skolevej

Vi er flere familier, der bor 
nord for Løjtegårdsvej, der 
har børn, der går på Pilegårds-
skolen. Disse børns skolevej 
går ad Vestre Bygade, Præste-
fælledvej, over Løjtegårdsvej 
og derefter til højre ad Ole 
Klokkersvej. 

Mange cykler gerne med 
deres børn. Både til Pilegårds-
skolen, Amager Privatskole 
og Børnehuset Vestre Bygade 
hvor der er vuggestue, børne-
have og SFO.

Om eftermiddagen færdes 
børnene igen på strækningen, 
på vej fra skolen til SFO, på 
gåben eller cykel.

Der er en del tung trafik på 

vejen. Lastbiler der bakker ind 
for at læsse varer af ved Rema 
1000, samt lastbiler, som har 
ærinder i industrikvarteret 
blandt andet ved kommunens 
materialegård. 

Det er ikke en sikker skole-
vej for vores børn! Og vi har 
derfor flere forslag til hvor-
dan man kan forbedre trafik-
sikkerheden. 

For det første bør den tun-
ge trafik til industrikvarteret 
ledes væk fra Præstefælled-
vej. Meget af den tunge trafik 
kunne med fordel ledes ind 
og ud af Egensevej. En løsning 
kunne ganske enkelt være at 
lave en indsnævring af vejen 
på Hornevej og på Ved Ler-
gravene, så lastbiler ikke kan 
svinge fra Præstefælledvej 
ind på disse to veje. 

For det andet ville det være 
optimalt med en cykelsti på 
hele strækningen. I krydset vil 
vi foreslå cykelbokse foran bi-
lerne og særskilte lyssignaler 
til cyklerne. 

For det tredje kunne man 
lave fartdæmpende chikaner 
på Præstefælledvej og Vestre 
Bygade. 

Ulf og Kirsten Simper 
Skovgaard, Hans Jægers 
Vænge, Trine Sorgenfrei El-
Ibari og Heddo El-Ibari, Hans 
Jægers Vænge, og Anne 
Mette Vang-Rydall, Hans 
Jægers Vænge.

Krydset er uoverskueligt - særligt for mindre trafikanter og 
læserbrevets forfattere foreslår cykelbokse foran bilerne og 
særskilte lyssignaler til cyklerne. 

Vi har startet en underskriftsindsamling, så vi sammen kan 
skubbe beslutningstagerne i den rigtig retning.  https://www.

skrivunder.net/sikker_cykel-_og_skolevej_nu

Vi har modtaget:

Giv vores børn en sikker skolevej

Mange flere nyheder fra  
Festival strømper er ankommet -  

leggings helt op til str. 56.

Flotte detaljer med blonder,  
lynlåse og læderlook

Vi har fokus på tøj i plus size  
samt masser af tilbehør

Vi byder efteråret velkommen!
Hele oktober vil der være 10% rabat på alt tøj i butikken -

- både nyt og brugt*

Ny hjemmeside www.abitmore139.dk - hold jer opdateret her eller 
på Facebook

* gælder ikke strømper og tilbehør

Ikke mere plads i metroen
Københavns Metro har nået den 
maksimale kapacitet på stræknin-
gen mellem Kongens Nytorv og Chri-
stianshavn i myldretiden.

Problemet spreder sig til hele 
strækningen mellem Nørreport og 
Amagerbro, hvor Metroselskabet op-
lever, at man må ’efterlade passage-
rer’ på perronen, skriver tv2.dk.

Metroselskabet har fulgt udviklin-
gen i ledig kapacitet, som er faldet 
i takt med, at der er kommet flere 
passagerer. Derfor har selskabet lø-
bende lavet mindre justeringer. De 
har blandt andet fjernet sæder fra 
togene.

- Vi skal til at tænke i nogle af de 
lidt større greb. Et af de greb er at 
gøre togene længere. Derudover ser 
de på at indføre et nyt styresystem, 
så togene kan køre hurtigere og tæt-
tere på hinanden, siger Rebekka 
Nymark, kundedirektør i Metrosel-
skabet.

Metroen er bygget, så den kan ud-
vides. Det har man tænkt ind. Vi har 
fulgt udviklingen tæt med henblik 
på at sige, hvornår vi skal udvide ka-
paciteten, skriver TV2 Lorry.

Gratis vaccination
Personer over 65 samt andre i risi-
kogruppen for influenza blive gra-
tis vaccineret hos Matas to steder i 
Tårnby.

 Alle over 65 år, svært overvægtige 
med BMI på over 40, gravide i mere 
end 12. uge, førtidspensionister 
samt personer med visse kroniske 
sygdomme kan gratis blive vaccine-
ret mod influenza i Matas butikken 
på Tårnby Torv og i Matas i Vestama-
ger Centret. Vaccinationerne fore-
tages af sygeplejersker fra Danske 
Lægers Vaccinations Service.

Borgere, der ikke hører til risiko-
gruppen, kan også møde op for at 
blive influenzavaccineret. I så fald 
skal der betales 160 kroner til syge-
plejersken i butikkerne.

Tårnby Torv, søndag 1. oktober, 
klokken 10.00-13.00

Vestamagercenteret lørdag 7. ok-
tober klokken 10.00 til 13.00.

tsp
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Noget at gå til i oktober

Halloween på
Glæd dig til en dag med gru, skræk og 
masser af sjove aktiviteter, når Kulturzonen 
smækker dørene op til Halloween

Vi har 
samlet en 
god hånd-
fuld gys og 
uhygge for 
hele fami-
lien.

Kom 
udklædt i 
dit mest 
uhyggelige 

kostume - præmie til bedst udklædte.

Du kan bl.a. opleve
Kl. 11:30 Mystik, leg og sang. Alder 3-10 år.
Kl. 11-14 Vi skal male hinanden til monstre, pynter 
klamme cupcakes og særer græskar. 
Kl.14:15 Vi kårer vinderne af bedste udklædning og 
græskar.
Lørdag 28. oktober kl. 11-15 - gratis

 

Bandaften på
Kom og hør en masse fed musik til 
bandaften på Kulturzonen.

Talentful-
de bands 
fra mu-
sikskoler, 
gymnasier 
og ung-
domssko-
ler leverer 
pop og 
rock.

Bandaf-
ten er en platform, hvor bands, sangere og ensembler 
får muligheden for at stå scenen foran et publikum. 
Bands, som optræder til bandaftener, vil få chancen for 
at optræde på Kulturzonens store udendørs sommerfe-
stival ”End of the Road” i juni 2018.

Har du lyst til at deltage kontakt info@kulturzonen.
net eller 3076 0335 eller e-mail. 
Torsdag d. 12. oktober kl. 19:00-21:30 - gratis.

 

Rock school på
Spiller du et instrument eller synger du, og 
har du lyst til at spille med andre, så er det 
her noget for dig!

Sammenspillet er i centrum, og vi tager udgangspunkt 
i kendte sange i forskellige genrer. Du vil med sikker-
hed blive bedre til at spille med andre, men der lægges 
også vægt på det sociale - vi skal gi’ den gas og ha’ det 
sjovt.

For 12-15-årige let øvede - alle instrumenter.
Pris: 100 kr. inkl. sodavand og snack.
Tilmelding: info@kulturzonen.net eller 3076 0335 se-
nest fredag 29. september. Begrænset antal pladser. Du 
er tilmeldt, når du har betalt og fået en bekræftelse. 
Mandag og tirsdag 16. og 17. oktober kl. 13-17 - entré.

Brætspil – væk din indre gambler
Er du tændt af brætspil så kom på 
Kulturzonen i efterårsferien! 
Kom og prøv kræfter med nye, spændende brætspil 
som f.eks. Klask og mere klassiske brætspil som Ludo, 
BezzerWisser og Konsensus.
Mandag - onsdag 16. - 18. oktober kl. 13-17 - gratis.

Dans til latinamerikanske rytmer
Teater GLiMT inviterer dig til at komme og danse sam-
men. I fællesskab skal vi nyde at bevæge os til levende 
latinamerikansk musik spillet af duoen The Latin Losers. 

Koncerten er for alle aldre.
Tilmelding til jonas@glimt.info eller 2860 5521. 
Billetter  til 50 kr. kan også købes i døren.
Torsdag 19. oktober  kl. 19-21.

Efterår på Til dig mand 
Har du lyst til at være en del af et aktivt 
fællesskab med andre mænd er du mere 
end velkommen i vores mødested 
Vores mål med mødestedet i Tårnby er at blive et 
fantastisk sted for mænd i alle aldre, hvor vi mødes 
omkring hyggelig madaftener, kultur, natur, fiske-
ture, håndværk, kortspil og hvad vi kan finde på. 
Du kan være med til de aktiviteter der allerede er 
planlagte - eller være med til at starte nye. 

Kom forbi
Har du lyst til at høre mere eller være med? 
Så kig forbi Kulturzonen på Nøragersmindevej 90, 
torsdage kl. 16.00 – 21.30

Info: www.sundmand.dk/Maends-moedesteder.
php eller mail: maends.moedested.taarnby@gmail.
com Formand Jan Erik Hansen jehsif@hotmail.com 
eller tlf. 5088 0207

Lindy og Hammer 
Kom og hør om Lindy og Hammers rejse 
som Rigtige Mænd, og hvilke udfordringer 
og succeser, der er fulgt med

Foredrag ved tv-kendisser 
Lindy Aldahl og Jan Ham-
mer, mandag 9. oktober kl. 
17.30–19.00, Kulturhuset 
Kastrup Bio
Gratis billetter på: kulturhu-
setkastrupbio.dk, på Tårnby 
Hovedbibliotek eller i Kul-
turhuset Kastrup Bio.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt 
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og 
spilleområde og en række aktiviteter. 
Åbningstider:
Kulturzonen er åben alle hverdage: 
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00

I efterårsferien har Kulturzonen åbent mandag-ons-
dag kl. 10-17 og torsdag kl. 10-22.

Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør
Telefon: 3076 0334, kulturzonen.net

Sundhedsuge på 
Meditation
Det skulle være så sundt - og der er 
noget om snakken... Kom og vær med, 
når vi sammen med medarbejdere på 
Kulturzonen træner forskellige typer af 
meditation, der skaber ro og nærvær, 
styrker din kreative og skabende sans 
og er sundt for hoved, krop og sjæl i al-
mindelighed. For alle.
9. og 10. oktober kl. 17-17.30 og 11. og 
12. oktober kl. 11.30-12.30 - gratis.

Løbehold
Kulturzonens Løbehold deltager i Tårn-
byløbet. Du kan nå at træne med, så du 
også bliver klar. Hver onsdag kl. 18 fra 
Kulturzonen - professionelle trænere, så 

vi får mest muligt ud af anstrengelserne. 
Mød op omklædt - der er plads til alle.
Onsdag 11. oktober kl. 17.30.

Sund på den fede måde?
På Kulturzo-
nen er vi også 
med på den 
sunde bølge 
i Sundhedsu-
gen. I Caféens 
åbningstid 
tilbyder vi 
forskellig slags 
sund mad og drikke for enhver smag.



2
4

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 O
K

TO
B

ER
  2

0
1

7

Noget at gå til i oktober

Kom med Tilbage til 1950´erne
Foredrag i selskab med historikeren Ove Dahl 

Var du barn eller teenager i 50´erne, 
eller synes du bare, det var et spæn-
dende årti, som du har lyst til at 
dykke ned i og vide mere om? 

Oplev eller genoplev årtiet med 
hjemmegående husmødre, refræn- og 
rocksangere, fjernsyn, Nina og Fre-
derik, Farlig Ungdom, jazz, Christel-

tegninger, ungdomsklubber, Tommy Steele, fanklubber 
og meget andet. 
Mandag 2. oktober kl. 19.00 Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 30 kr. 

3 Fantastiske Fortællinger
Til Søs med Mikkel Beha
... om at rejse med børn, om mødet med fremmede kul-
turer og glæden ved at krydse de store oceaner. Og om 
det hårde slid for at få drømmene til at gå i opfyldelse. 
Tirsdag 24. oktober kl. 19.30

To år med Sirius-patruljen v/ Morten Hilmer
Morten fortæller om sine to år ved Sirius-patruljen, om 
det isolerede liv i den arktiske isørken. Han fortæller 
om mødet med isbjørnen, om ensomheden, udfordrin-
gerne og alle de exceptionelle oplevelser.
Tirsdag 7. november kl. 19.30

At bestige og overleve Mount Everest med 
Lene Gammelgaard
Hør om Lene Gammelgaards dramatiske oplevelse på 
Mount Everest. Lene var den første nordiske kvinde, der 
besteg Mount Everest tilbage i 1996 og overlevede en 
af de værste snestorme nogensinde, mens andre legen-
dariske bjergbestigere mistede livet. 

Tirsdag 28. november kl. 19.30. Tårnby 
Hovedbibliotek i samarbejde med AOF 
Amager. Billetter til alle 3 foredrag sælges 
samlet via AOf-Amager. Billetpris 295,- kr.

De farende svende - gårdsangerviser
Kom og syng med, 
når De farende 
Svende underhol-
der med lystige 
sange og viser fra 
den danske sang-
skat. 

Godt humør og 
spilleglæde lyser ud 

af de fire musikere, når de indtager scenen.
Torsdag 5. oktober kl. 14 – 16 Tårnby Hovedbibliotek
Fortrinsvis for bibliotekets hjemmelånere. Resterende 
billetter købes fra torsdag 28. sept. Billetpris 30 kr. 

En gåtur og en go´ historie
Udnyt muligheden i Sundhedsugen og kom med på en 
tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til 
Hovedbiblioteket. Vi runder turen af med en kop kaffe 
på biblioteket, mens Laura Michelsen læser en historie.

Rikke Klæsøe møder jer kl. 14 ved rundkørslen på 
Englandsvej, hvor Hjertestien starter. Knap 2 km. 
Onsdag 11. oktober kl. 14. Mødested: Rundkørslen ved 
Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter. 
Fri adgang – uden billetter. 

Ordblinde-café
Kom og få en snak om ordblindhed. 
Der er også mulighed for at afprøve 
apps og IT-hjælpemidler i cafeen og 
du kan høre om mulighederne for 
ordblinde-undervisning for voksne.  
Alle er velkomne. 

Cafeen er arrangeret af Læse-Skri-
veCentret, HF &VUC København Syd i 
samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker.
Onsdag 4. oktober kl. 17-18.30 Tårnby Hovedbibliotek

Bibliotekets tilbud til ordblinde:
Lydbøger - Læsevenlige bøger - Lokalavis på cd - Nem 
computer (duka) - At finde det frem du søger (spørg 
personalet) - Musik, film og arrangementer

På letbib.dk finder du:
• Inspiration og direkte link til lån af bøger, lydbøger og 
cd’er
• Gode råd om oplæsning til ordblinde forældre
• Værktøjer og programmer
Nota.dk – bibliotek for dig der har svært ved at læse
dr.dk/ligetil – nyheder der er lette at læse
Etlivsomordblind.dk – her finder du viden og historier 
om ordblindhed
Ordblindehjælpemidler.dk – en oversigt over hjælpe-
midler.

Irland under huden...
På sporet af en irsk 
identitet v/ Jørgen Refshauge
Jørgen Refshauge fortæller om Den 
Irske Republik i et historisk, socio-
økonomisk og kulturelt perspektiv, 
med en gennemgående reference til 
Nordirland.

Onsdag 25. oktober kl. 19.00 Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter

Dans med Amager Square Dancers
Amager Square Dancers giver først en 
lille opvisning med forskellige danse. 
Bagefter bydes tilskuere op til selv at 
komme med i lette danse, som en cal-
ler gennemgår for alle. 

Det er sjovt at danse sammen med 
andre og når man danser square dance 
er det ikke engang nødvendigt at have 

en dansepartner. Alle er velkomne hos Amager Square 
Dancers, der mødes og danser en 
gang om ugen. 
Fri adgang – uden billetter. 
Arrangeret af Amager Square Dancers 
i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker.
Mandag 9. oktober kl. 17-18.30 Tårnby Hovedbibliotek

Tårnby spiser sammen -  Mad og musik
Kom og spis din aftensmad sammen 
med din familie, dine venner, dine 
naboer og få nye bekendtskaber. 
Under middagen bliver du under-

holdt med swingende bossa nova-musik leveret af All 
Swing and Bossa ved Jørgen Schaarup på guitar og Ole 
Schmidt på tenorsax.
Torsdag 12. oktober kl. 17.30 på Tårnby Hovedbibliotek
Billetpris: 75 kr. pr. kuvert. 
Køb din spisebillet senest 11. oktober kl. 12.00. Billet-
ter kan ikke refunderes efter den 11. oktober.
Samarbejde med Café Lix og Kerner.

Sommer og sol og nye indtryk
Mon vi kan genopleve 
sommeren, når vi mø-
des i erindringscaféen? 
Vi taler blandt andet 
om feriekolonier og 
lejrskoler. Vi har mu-

lighed for at vise dine medbragte billeder og andet på 
storskærm, hvis du vil illustrere din historie.
Tirsdag 3. oktober kl. 14.30-16, Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter. 

For børn i oktober
Børn i alle aldre kan glæde sig til 
bibliotekets oktoberprogram, der byder 
på junglemusik, spejderliv, uhyggelige 
halloween perlerier og meget andet

Et teselskab er en nærværende og medrivende tea-
teroplevelse i stort kropssprog, 
latter og små gib. Alice møder 
sin søster Nelly for at dele mor-
mors ting, efter hendes død. 
For børn mellem 5 og 10 år. 
Ved Det lille Verdensteater.
Lørdag den 7. oktober kl. 11 
på Tårnby Hovedbibliotek. Va-

righed: ca. 45 min. Billetpris: 20 kr. (kun en voksen pr. 
barn).

Månen over Baobabtræet er en afrikansk inspireret 
teaterforestilling 
om, hvordan en lille 
hjælp kan gøre en 
stor forskel. Anders 
og Malaika bliver 
venner, selv om de 
kommer fra helt 
forskellige verdner. 
Både cyklen, leo-
pardungen, hønen, 
og ikke mindst bør-
nenes venskab er 
medvirkende til at 

Malaika får sit ønske opfyldt. For børn mellem 3 og 6 år. 
Ved Teater Lille Hest. 
Lørdag 28. oktober kl. 11-12 på Vestamager Bibliotek. 
Billetpris: 20 kr. (kun en voksen pr. barn).

De grønne pigespejderes Tårnby gruppe arrange-
rer skattejagt på Hovedbiblioteket En familieaktivitet 
hvor børn og voksne sammen udfordrer sanserne på en 
sjov måde. Som spejder lærer du nye ting gennem ud-
fordringer og der er altid noget man er god til.
Tirsdag 10. oktober kl. 18-20 på Hovedbiblioteket. Gra-
tis adgang uden billetter.

Se også De grønne pigespejderes fotoudstilling om 
værdier, som har betydning i spejderlivet.
Udstillingen åbner søndag 8. oktober kl. 14.00 og kan 
ses frem til søndag 22. oktober i Hovedbibliotekets åb-
ningstid. Fri entré.

På tur i junglen er en musikworkshop for børn mel-
lem 3 og 6 år. Med musiker og sanger Jeanette Arp 
som guide, møder vi en bongobjørn, sjove salsaslanger, 
frække aber fra Maracas, ænder der rapper, syngende 
cikader og dansemus. 
Lørdag 
 14. okt. kl. 10-11 på Hovedbiblioteket. Billet: 20 kr. 

 
Kreativt krydsfelt på Hovedbiblioteket byder hver uge 
på en ny workshop (gratis billetter)
• Lav søde bogmus af gamle bøger, der kan pynte på 
hylden derhjemme: 
Tirsdag 3. oktober kl. 15.30-17.30.
• Og så skruer vi op for uhyggen med nogle uhygge-
lige halloween perlerier: 
Torsdag 26. og mandag 30. oktober kl. 15.30-17.30

I skolernes efterårsferie i uge 42 er der endnu flere kre-
ative aktiviteter, samt film og virtual reality. Hold øje 
med aktiviteterne på taarnbybib.dk eller hent et pro-
gram på biblioteket.

Biblioteket i oktober
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Hent programmet på Tårnby Rådhus, Tårnby Kommunebiblioteker 
og i SundhedsCenter Tårnby eller se det på   

www.taarnby.dk/sundhedsugen
  facebook.com/SundhedsCenterTaarnby

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY 
SUNDHEDSUGE
7. oktober - 15. oktober 2017

10 års 
jubilæum

 

Ringmærkning og Naturpark Amager

Efterårsferie på Naturcenter Amager
Selvom temperaturerne har været 
efterårsagtige det meste af sensommeren 
er det først nu, kalenderen siger efterår
Årstiden byder på røde kinder og naturen er fuld af 
gode oplevelser netop nu. Fra morgenstunden kan man 
opleve, hvordan edderkoppespindende står helt tydeligt 
med et let lag dug. Træernes blade begynder så småt 
at skifte farve og lyset trænger igennem træernes kro-
ner, så birkestammerne lyser op.  

Fuglene trækker og gæssene har meldt deres an-
komst, med det høje kald og et flyvende V gør de klar 
til landing på engene. Her holder de en velfortjent 
pause, inden turen går videre mod nord. 

Efterårsferie og æblemost
Naturcenter Amager inviterer til efterårsaktiviteter og 

har åbent alle dage i efterårsferien fra kl. 10-16. Der er 
aktiviteter for børn under halvtaget hver dag kl. 11 og 
kl. 14. Der vil være mulighed for at lave bål og leje cyk-
ler, så man kan tage på eventyr på fælleden. Æblemo-
steriet er taget frem og man kan smage frisk æblemost. 
Det er også muligt at moste sine egne æbler fra haven. 
Æblemost er nemt at fremstille og smager fantastisk. 
Der kan bruges alt fra nedfaldsæbler og skurvede æbler 
til de helt flotte ny plukkede æbler. Udbyttet er afhæn-
gigt af hvilken sort man har, men der kan som tommel-
fingerregel forventes, at man får ca. 10 liter most ud af 
20 kg æbler. Husk at medbringe beholder til mosten. 

Man kan følge med på Naturcenter Amagers facebook-
side og se hvilke andre aktiviteter der er i efterårsferien.

Havtorn – Fælledens 
efterårsguld

Af Rikke Mortensen, naturvejleder ved Tårnby Naturskole 

Det er svært ikke at lægge mærke til 
havtorns orange-gule bær på denne 
årstid 
De lyser godt op mellem havtornbuskens grågrønne 
blade og torne. Havtorn er hvinende sure men med 
en næsten eksotisk duft og smag. Bærrene kan 
være lidt af en udfordrende at plukke bærrene, men 
der er en stor tilfredsstillelse og glæde ved at kunne 
fremtrylle mad, af råvare man selv har samlet. 

I samarbejde med Kastrupgårdsskolens Gourmet 
valghold 9. årgang fik vi udviklet et bud på, hvor-
dan selv teenagere, kan blive optaget at de smukke 
bær.

Havtorns power-shot
1 kg havtorn
500 g sukker
5 cm revet frisk ingefær 
1/2 dl vand

Ufiltreret æblemost
Bær, sukker, vand og ingefær koges op til det 

tykner.
Herefter mases væsken igennem en sigte så 

skaller og kerner sigtes fra. Ved servering spædes 
siruppen op med ufiltreret æblemost. Siruppen 
kan holde et par dage i køleskabet. Havtorn er en 
fantastisk kilde til at få et godt vitaminstilskud, til 
den kolde vinter og indeholder både C-, A-, B- og 
E-vitaminer samt omega 3 og 6.

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

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

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 samar-
bejde med Tårnby Kommunebiblioteker 
(mærket )købes billetter på tlf. 3251 1495 
eller via www.aof-amager.dk

For alle arrangementer gælder at resterende billet-
ter sælges ved indgangen.

Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer 
gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angivet ved 
arrangementet.
Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499

I september var alle europæiske 
ringmærkningschefer på besøg i Naturpark 
Amager 

Af Eddie Fritze, frivillig ved Tårnby Naturskole 
Udover at holde møde var de 60 deltagere på ture i 
området. Det er ikke for ingenting, at netop Naturpark 
Amager er valgt ud. På Vestamager er en meget lang 
tradition for ringmærkning. 

Mardal Jensen og Svend Christophersen mærkede 
100.000er af vandfugle på Vestamager fra 1950erne 
og frem! En formidabel indsats, der i den grad bragte 
vores område på verdenskortet og var kilde til mange 
fantastiske opdagelser og historier om fugle. Vandfug-
lene blev fanget i en andekøje samt dertil indrettede 
ruser, og snart kom der genfund fra de fjerneste steder! 

Troldænder, pibeænder, krikænder og taffelænder fra 
Sibirien øst for Uralbjegene. Stor Præstekrave fra Nova-
ja Zemlya, Lille Kobbersneppe fra Taimyr-halvøen og en 
brushane helt ude fra det Okhotske Hav, ikke langt fra 
Japan. Lille Regnspove, strandhjejle, rødben, tinksmed 
og skeand fra Vestafrika, en hvidklire fra Centralafrika 
samt fjordterne fra Sydafrika - og en havterne, som nå-
ede helt til Vestaustralien! Den eneste danskmærkede 
fugl som nogensinde er genfundet i Australien. 

Mardal Jensen opnåede da også at modtage dronnin-
gens fortjenstmedalje i sølv

Ringmærkning involverer i dag massevis af frivillige, 
og bl.a. foregår der fortsat ringmærkning i Amager Na-
turpark, der er blevet en vigtig del af overvågningen af 
fuglebestandene.

Børn på Tårnby Naturskole med 
udstoppede eksemplarer af nogle 
af de fugle, der efter at  være ble-
vet ringmærket på Vestamager er 
blevet fundet i så fjerne egne som 
Sibirien, Japan og Afrika.

Naturcenter Amager
Åbningstider i Friluftshuset
14. aug. – 22. okt.: 
Hverdage: 9-15  Weekender: 10-17
Efterårsferien: alle dage kl. 10-16. Aktiviteter for 
børn hver dag kl. 11 og kl. 14.

23. okt. – 30. nov.: 
Hverdage: 9-15  Weekender: 10-16 
2. dec. - 17. dec.:  Weekender: 10-16

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand alle lør-
dage og søndage kl. 10-14.
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Noget at gå til i oktober og meget længere

Serendipia – Kosmos – Polykosmos - Psykokosmos
- Lars Physant på Kastrupgårdsamlingen

Med egne ord elsker Lars 
Physant maleriet. Han mener, 
at maleriet kan gøre selve 
måden, vi ser på og dermed 
vores bevidsthed om verden og 
livet, både smukkere, sandere 
og mere kvalificeret 
Og det er der behov for, fordi vi som 
mennesker i det 21. århundrede, lever 
midt i et konstant, visuelt billedbombar-
dement af reklamer, film og medier

Igennem hele sin snart 40årige karri-
ere har Physant eksperimenteret med et 
udtryk, der bedst kan beskrives som en 
fusion af realisme og abstraktion. Disse 
eksperimenter har udviklet sig til selve 
kernen i hans kunstneriske projekt. Hans 
maleri har dybe rødder i det danske, na-
turalistiske guldaldermaleri, og arbejdet 
med lyset er inspireret af hollændere 
som Vermeer van Delft og danske Wil-
helm Hammershøi. 

I filmskaberen Peter Greenaways film 
og videoinstallationer, har Lars Physant 
fundet paralleller mellem hans og Green-

aways måde at arbejde med en opbrudt 
og fragmentarisk billedflade, på en måde 
der kræver en særdeles aktiv indsats af 
beskueren. 

Physant udfordrer sin beskuer ved 
konstant, at skabe billeder, der veksler 
mellem kontinuitet og diskontinuitet, og 
forskydninger i tilstande og tidsoplevel-
ser. Dette skal forstås helt bogstaveligt i 
både form og indhold. Flere motiver kan 
sagtens optræde i samme værk og lær-
rederne er ofte sammensat af flere min-
dre dele i en reliefstruktur, der kan være 
både kantet, rund, hullet, eller aflang - 
og nogle gange det hele på samme tid.

Udstillingen SERENDIPIA på Kastrup-
gårdsamlingen kommer til at bestå af 
både ældre og nye værker. Den er byg-
get op omkring tre afsnit med hver sit 
tematiske omdrejningspunkt. 

KOSMOS handler om hvordan oplevel-
sen af et maleri, kan opleves som et helt 
univers i sig selv. POLYKOSMOS viser 
mange meget forskellige eksperimenter 
med malerier på fragmenterede, opdelte 

overflader. En stor del af 
værkerne har vinden og 
vindens former, som både 
fysisk og metaforisk motiv. 
PSYKOKOSMOS, handler 
om sjælens univers og 
består af malerier som alle 
rummer menneskefigurer, 
som et spejlingspunkt. Det 

er værker, der har karakter af portræt. 
Her kan man blandt andet opleve Lars 
Physants portrætter af H. M. Dronning 
Margrethe II og H. K. H. Prinsesse Bene-
dikte, som til dagligt befinder sig i deres 
privateje, og derfor ikke normalt udstil-
les offentligt.

Udstillingen LARS PHYSANT - SERENDI-
PIA kan opleves fra 12. oktober 2017 til 
28. januar 2018.

Lars Physant: Panta Rei (In 
memoriam Maria Rosa Ca-
minals) 2003 Akryl på lær-
red på reliefstruktur af træ. 
Foto: Ramon Serrano.

Den danske maler Lars Physant (f. 1957), der er bosiddende i Barcelona, udfolder 
sit mangfoldige og eksperimenterende billedunivers på en omfattende udstilling på 
Kastrupgårdsamlingen.
Her portræt af H.M. Dronning Margrethe.  Privateje.

Foto og malerier - lokale motiver og fra naturen... på Plyssen
Fra 23.09.  til 08.10. udstiller
Tommy Svensson naturfoto. fra bl.a. Nykøbing Sj., 
Kalvebod Fælled og Nordsjælland
Dorthe Hecht malerier
Urban Art malerier til 22.10
Malergruppen består af en lille gruppe meget entusia-
stiske malere, der udtrykker sig meget forskelligt og i 
mange meget forskellige materialer. Primært i akryl på 
lærred, samt mix medie, collager, decoupage er også et 
udtryk vi anvender. Med afsæt i vor dagligdag udtrykker 
vi os intuitivt emotionelt og overlader det helt til besku-
eren at finde fortællingen i malerierne.

Fra 14.10. til 29.10. udstiller
Flemming Sørensen fotos Amagerbrogade – set med 
nattens øjne Når natten falder på, og folk slukker lyset 
og går i seng, så er det, at byen åbner sig for mig. Jeg 
elsker at begive mig ud i det stille mørke alene, og se, 
hvad der dukker op.

Når man har det meste af byen for sig selv, så ser 
man detaljer og motiver, som i sig selv er unikke – men 
som man ikke ser om dagen, når gaden er fyldt med 
mennesker og aktivitet.

Amagerbrogade er min gade – og den er konstant 
under forandring. Nutidens billeder er fremtidens hi-
storie.

Samtidig med billederne – som er min primære ud-
stilling – vil du også kunne se enkelte gipsafstøbninger, 
som jeg laver billedkunst af. Det er formede og tørrede 
figurer, som er støbt med naturmaterialer som grus, 
granit, sten og gips.

Liselotte Lyngsø malerier

De faste udstillinger fortsætter
• Tårnby Kirke - Kastrup Kirke - Skelgårdskirken - 
Bryggergården
• Farvetegninger fra Kastrup og Øresundsparken v/Chr. 
Flint
• Fotos fra det gamle Amager v/Poul Broholm
• Amagerbanens historie
• Modeller af tre stationer v/Allan Meyer
• Mini stationsby
• Modeller af lokomotiver v/Allan Meyer
• Gerda Rasmussen: Souvenirskildpadder.
• Kurt Bierlie: Håndlavede militærfly i 1:100

• Kastrup Broforening 
• Poul Broholm: Lufthavnens museum. Plancher. store 
og små flyvemaskiner – modeller brandstationer i luft-
havnen, mange effekter fra luftfartens historie.
• Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune: Ombyg-
ningen af Bryggergården.
• Allan Meyer: Tømmerup-Saltholm-Kastrupgaard
• Barber Theodor von der Ahé: Kirke og mølle af gamle 
cigaræsker.
• Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune: Udstilling 
om væveriet Plyssen. Her må du rette i udstillingstek-
sten og skrive navne på de fotograferede
• Tårnby Stads- og Lokalarkiv udstiller festfotografier af 
glasværkets ansatte.
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TÅRNBY LOKALAFDELING
OKTOBER • 2017

VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12
Billard, Plejehjemmet Ugandavej 149
Alle dage 10-16 
Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-11
Bridge 
Torsdag kl. 10.30-14.30 Ved Diget 21tv. 1sal "klubhuset"
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag 13-16 Undervisning postkassen 1.sal
Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
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
Fotoworkshop, Vandtårnet Løjtegårdsvej
Midlertidig stoppet. Starter påny 2018. Nærmere følger.
Handymænd og IT hjemme hos dig
Kontakt kontoret for en aftale. Ikke havearbejde.
iPad/iPhone kursus, Postkassen
4 onsdage i hver måned kl. 10-12
Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 torsdage i hver måned kl. 10-12
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag. (Kontakt kontoret)
Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10
Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00
IT-undervisning i Postkassen
4 fredage i hver måned kl. 9.30-11.30
Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10
Pilates/Godtvedgymnastik, Amagerhallen 
Mandag og Onsdag (kontakt Solveig 61 67 52 15
Roning, Øresund
Onsdag kl. 9.45
Strikkecafé, Postkassen stuen
Tirsdag kl. 13-15
Svømning, Kastrup svømmehal(Venteliste)
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30 Torsdag kl. 14.30
Søndagscafé, Postkassen
Sidste søndag i oktober flyttes til 5.NOVEMBER. 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
Kontakt til bisidder
Vågetjenesten
Aflastning af demensramte familier

LO KA L A F D E L I N G E N 
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

SUNDHEDSUGEN UGE 41
11. oktober i "Sundhedshuset" deltager vi med 
to borde. Et bord til ÆldreSagen Tårnby og et 
bord til Vågetjenesten Ældre Sagen Tårnby.
I sundhedsugen kan man også deltage i: 
Cykling på Kalvebod Fælled, mandag den 
9.oktober kl.10.30 ved Den Røde Port v. 
Finnerupvej (husk mad og drikke)
Gå-holdene : Speed-holdet onsdag den 
11.oktober kl.10, ved indgangen til Kalvebod 
Fælled/Ugandavej.
Slow.holdet, fredag den 13.oktober kl.10, ved 
indgangen til Kalvebod Fælled/Ugandavej.

TUREN PÅ KASTELLET….

Vi mødtes ved Nordporten til Kastellet, vejret 
var dog ikke med os, så rundvisningen startede 
i let regn. Derfra gik turen til Kastelkirken hvor 
vores guide Per Brix Knudsen startede med 
kirkens og hele Kastellets historie. Det blev også 
til et besøg i Den Gamle Arrest fra 1772 hvor vi 
fik mulighed for at se cellen hvor Struensee var 
fængslet. Det blev også til et besøg i Krudttårnet 
der blev brugt til fængsel i starten af 1800 tallet.
Den spændende rundvisning varede ca. 1 ½ 
time og alle var trods vejret ved godt mod.

VÅGETJENESTEN UNDER ÆLDRE 
SAGEN
Vågetjenesten er for borgere, der ønsker at 
være hjemme i deres sidste tid.
Vi kan kontaktes gennem hjemmeplejen eller 
på nedenstående telefon nr.
Vil du være frivillig i Vågetjenesten og skabe ro 
og tryghed for mennesker i deres sidste tid, så
kontakt os via telefon eller mail.
Tlf.: 42 58 27 70
E-mail: vaagetjenesten@vaagetjenestentaarnby.dk

BORGERMØDE ONSDAG DEN 
8.NOVEMBER KL.19-21 
Vi afholder et borgermøde i Postkassen, onsdag 
den 8.november kl.19-21, hvor man kan møde 
politikerne fra de forskellige partier, der stiller op til 
Kommunevalget. Se annoncen andet sted i bladet.

JULEMARKED I LÜBECK 
I samarbejde med Skan rejser arrangeres en 
1 dagstur Tirsdag den 5. december 2017 til 
Lübeck julemarked med ophold i Bordershoppen 
på hjemvejen. Pris 225,00 kr., som dækker bussen. 
Opsamling: kl. 6.00 Kastrupvej 326 ved ALDI 
Eller kl. 6.10 ved Tårnby Torv Hjemkomst: ca 
kl. 21.20 Tilmelding: Kontoret Kastrupvej 324,                 
eller på telefon 21700516 
senest den 7. november. Husk at meddele 
hvor du gerne vil samles op. Betaling: Danske 
Bank Konto 41834183098047 
Husk at skrive dit navn og Lübeck ved betaling. 
Medbring pas og dit gode humør. Det forventes 
at du er selvhjulpen. Se opslag på kontoret og 
på hjemmesiden.

 

DANMARKS SAMLERMUSEUM
En tur tilbage til fortiden…
Gamle butikker, værksteder hvor der er samlet 
alverdens ting fra ”gamle dage”, f.eks. frisør, 
legetøj, købmand,
motorcykelværksted, skolestue, samt de gamle 
luftgynger som vi husker dem og meget mere. 
Kommer i november. Følg med på vores 
hjemmeside www.aeldresagen.dk eller se 
opslag på kontoret Kastrupvej 324

CYKLING

Mandag den 21.8 gik turen til Valbyparken.
En flot tur over fælleden og langs vandet med 
flotte udsigter.
Rosenhaven er unik med ca. 12.000 
rosenplanter, som blomstrer og dufter hen over 
hele sommeren. Forskellige stauder danner 
bund under roserne og er med til at forstærke 
blomsteroplevelsen. Rosenhavens imponerende 
store, cirkelrunde haverum er 140 meter i 
diameter og dækker et område på ca. 1,5 ha, 
hvilket svarer til mere end to fodboldbaner.
De runde temahaver er et af Valbyparkens 
særkender. Der er 17 temahaver med hver 
deres tema.

AFLASTNING AF DEMENSRAMTE FAMILIER

Else på 93 år er gift med Arne på 91, som 
er demensramt. Hun har derfor kontaktet 
Ældre Sagen, for at få en besøgsven til Arne, 
så hun selv kan komme lidt hjemmefra med 
god samvittighed. Når besøgsvennen er hos 
Arne, cykler Else som regel en tur ud og 
handler eller andet, mens snakken går i det 
lille hjem over en kop kaffe i parrets hyggelige 
udestue. Arne fortæller om sin opvækst på 
Sydsjælland, sin tid som mælkeassistent og 
til sidst sine mange år som taxavognmand, så 
tiden løber. Det er så rart med et besøg, siger 
Else, da det giver et godt afbræk i hverdagens 
trivialitet. Besøget er altså godt både for Arne 
og for mig, slutter hun.
Ældre Sagen, Tårnby søger flere, der har lyst 
til at hjælpe de pårørende til demensramte - 
altså frivillige, der vil hjælpe dem, som hjælper. 
Er du en af dem, så ring til vores kontor eller 
Bente på mobil 2662 3421
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Gudstjenester
Oktober    
Søndag 1.  kl. 10.00 16. s. e. trin. Luk. 7,11-17  Martin Herbst
Søndag 8.  kl. 10.00 17. s. e. trin. Med Crossroad Gospel  Julie Aaboe
Søndag 15.  kl. 10.00 18. s. e. trin. Matt. 22,34-46  Julie Aaboe
Torsdag 19.  kl. 11.00 Plejehjemsgudstjeneste, Tagenshus  Julie Aaboe
Torsdag 19.  kl. 13.00 Plejehjemsgudstjeneste, Pyrus Allé  Julie Aaboe
Søndag 22.  kl. 10.00 19. s. e. trin. Mark. 2,1-12   Martin Herbst
Søndag 29.  kl. 10.00 20. s. e. trin. Matt. 22,1-14   Julie Aaboe

November    
Søndag 5.  kl. 10.00 Alle helgens dag, med Kammerkoret Euphonia  Herbst/Aaboe

Aktiviteter - September
 
Koncert – Carsten Pedersen, guitar

Guitaristen Carsten Pedersen fra Århus 
spiller musik af bl.a. Leif Martinussen. 
Koncerten finder sted i forbindelse med 
Amager Musikfestival  
Lørdag 30. september kl. 16.00

Aktiviteter - Oktober 

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

Kom og vær med til en stemningsfuld 
musikandagt i kirken. Med musik og 

læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud 
fra et moderne og personligt perspektiv. En 
rolig stund i kirken med tid til eftertanke. 
Efter andagten nyder vi fællesskabet over 
en kop kaffe m.m.  
Tirsdag 3. oktober kl. 10.00
 
Sangeftermiddag

På denne tid af året, hvor lyset svinder, hvor 
skoven falmer og ”fuglestemmen daler”, 
trækker vi inden for og lader til gengæld 
sangen stige til nogle af årstidens salmer og 
sange. Vi synger både fra højskolesangbogen 
og salmebogen. Sognepræst Julie Aaboe 
leder os igennem denne sangeftermiddag. 
Ved klaveret Ole Reuss Schmidt.
Korsvejstræf, onsdag 4. oktober kl. 14.00
 

- revolution eller reformation? 
Den 31. oktober 1517 offentliggjorde 
Martin Luther sine berømte 95 teser 
på kirkedøren i Wittenberg og udløste 
dermed startskuddet til den protestantiske 
reformation. Den mindes og fejrer vi i 
år med talrige arrangementer, også her 
i kirken. Luthers ærinde var nobelt og 
tiltrængt. Han ønskede at komme back to 
basics. Han ønskede at føre kirken tilbage til 
dens egentlige anliggende, der ikke er magt, 
penge og prestige, men Guds kærlighed og 
menneskers frihed. 

Budskabet fængede, men blev i høj grad 
brugt magtpolitisk. Resultatet var, at 
reformationsbevægelsen affødte en række 
voldelige konflikter. De kulminerede med 
30års krigen fra 1618-1648, der forvandlede 
Europas grønne marker til røde slagmarker, 
vædet med blodet fra millioner af faldne, 
det være sig protestanter som katolikker.

Dermed ændredes Luthers ærinde karakter 
fra at være en reformation til at blive 
en revolution. Lad os holde forskellen på 
en reformation og en revolution for øje. 
Reformationer er fredelige, revolutioner 

er voldelige. Reformationer repræsenterer 
en besindelse på fortiden, revolutioner 
udgør et radikalt brud med fortiden. 
Reformationer er kontinuerlige, revolutioner 
er engangsforetagender. Reformationer 
har en god historik, revolutioner har en 
elendig historik. Tænk blot på den franske 
revolution, der endte med blodbad og 
diktatur eller den kommunistiske, der 
gentog historien på tragiske vis. 

Vi har ikke brug for revolution. Vi har 
brug for reformation. Vi har ikke brug for 
én reformation, fordi den uvægerligt vil 
få karakter af revolution. Vi har brug for 
fortløbende reformationer. Hvis folkekirken 
kan være udklækningssted og vækststed 
for dem, kan vi trygt gå fremtiden i møde, 
ellers ikke. Lad os ikke bruge dette år 
på at fejre en enkelt reformation, men 
til at besinde os på Luthers egentlige 
ærinde: Back to basics. Ikke magt, penge 
og prestige, men Guds kærlighed og 
menneskers frihed.  

Sognepræst Martin Herbst
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Kontakt  

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24. 
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk mandag-torsdag.  
Fredag er fridag.

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.  
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk 
Træffes bedst telefonisk tirsdag-fredag 10-11. 
Mandag er fridag.

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

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

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

Menighedsrådsformand: 
Tom Allan.  Tlf. 2235 3222.
 

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

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

Nyhedsbrev fra Korsvejskirken - 
abonnér
En gang om måneden sender vi et 
elektronisk nyhedsbrev ud om, hvad du 
kan opleve af koncerter, foredrag og 
andre arrangementer i kirken. Skal vi 
også sende nyhedsbrevet til dig, så gå 
ind på kirkens hjemmeside og tilmeld 
dig nyhedsbrevet. Det er selvfølgelig 
gratis. Du kan også skrive en mail til 
kirkekontoret på info@korsvejskirken.dk

Børn, mad og kirke i Guatemala
Velkommen til ”Børn, mad og kirke i 
Guatemala”. Kom og vær med til en 
særlig gudstjeneste og eftermiddag 
med Guatemala i fokus. Vi skal lære 
lidt om, hvordan det er at være 
barn i Guatemala og om kirkens 
rolle i landets historie. Vi skal også 
spise børnevenlig guatemalansk 
mad og hygge os sammen efter 
gudstjenesten. Man kan tilmelde sig 
hos Jette Berg Poulsen på: jette@
korsvejskirken.dk senest 23. oktober. 
På gensyn til en dejlig aften. 

Torsdag 26. oktober kl. 16.30

Kammerkoret Euphonia - koncert

SOM OPTAKT TIL KORETS TYSKLANDSTURNÉ lægger de vejen forbi Korsvejskirken, 
og som altid, når koret rejser til udlandet, er der musik af nulevende, danske 
komponister med på programmet - denne gang Niels la Cour og Bo Gunge. Desuden er der 
musik af Brahms og Melchior Franck.
Mandag 9. oktober kl. 14.00

Klassisk Højskole – 
Oldkristne tekster 
ved Martin Herbst

Den tidlige kirke blev påvirket, formet 
og inspireret af en række andre 

tekster, der i nogle tilfælde er lige så 
gamle som evangelierne, men som af 
forskellige grunde ikke kom med i det 
Nye Testamente. Disse tekster ser vi 

nærmere på i denne studiegruppe. Alle er 
velkomne uanset forkundskaber. Se hele 
programmet på www.korsvejskirken.dk. 
Denne gang gennemgås Barnabas’ Brev.

Torsdag 19. oktober kl. 19.30
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Gudstjenester

Oktober
Søn 1. Højmesse     10.00 Nielsen
Ons 4. Hver dag er som onsdag    13.45 M. Hansen
Lør 7. Dåbsgudstjeneste                       10.00 & 11.30 & 14.30 M. Hansen
Søn 8. Højmesse     10.00 Nielsen
Tors 12. Konfirmandgudstjeneste    19.30 M. Hansen
Søn 15. Højmesse     10.00 Risum
Tors  19. Aftengudstjeneste     19.30 Nielsen
Lør 21.  Dåbsgudstjeneste     11.30 M. Hansen
Søn 22. Højmesse     10.00 M. Hansen
Tors 26. Halloweengudstjeneste     19.30 Nielsen
Lør 28. Dåbsgudstjeneste     11.30 Nielsen
Søn 29. Højmesse     10.00 Nielsen

November
Ons 1. Hverdag er som onsdag     13.45 M. Hansen
Søn 5. Højmesse Alle Helgens Dag    10.00 Alle præster                          

Velsignet Uorden
Ellers går det sådan her; kirken må 
følge tiden. Du tænker det måske også. 
Den må følge med tiden. Så spørger 
vi lige; hvad for en tid. Nutiden? 
Virkelig! Den her åndløse innovativt 
fremmedgørende teknologisk optimerede 
udannede tid, den vil du gerne have 
kirken skal gøre til sin? Tre fladskærme 
og en elektrisk pil pegende til alteret. 
En prædiken i overskrifter, en portion 
masterchefpasta og velsignelsen på sms.  
Chat med præsten efter gudstjenesten 
og snappedisnap med kordegnen under 
uddelingen af kirkekiksene. Nu er jeg 
karikerende; Alt styret fra toppen af en 
bestyrelse sat sammen af kompetente 
erhvervsfolk og folk som har taget en 
efteruddannelse i ledelse. Et udvalg af 
fremsynede kirkefolk, et rengørings 
TEAM, en teologisk tænketank, en 
målrettet mediestrategi og et stort skilt 
med LOVE ud til Englandsvej. Og en 
rapport med titlen; kirken på vej ind i 
fremtiden, hvorefter orglet begynder på 
Tak Gud for denne lyse morgen.
Den her artikel er ikke koordineret 
med resten af de ansatte ved kirken, så 
den er med mit navn nederst; jeg kan 
virkelig godt lide, at der er noget som 
ikke fungerer. Det er ofte det som ikke 
fungerer som fungerer bedst. Det ville nu 
være en smule paradoksalt, om du kom til 
en fuldstændig opdateret og velfungerende 
kirke, når nu evangeliet er for os som ikke 
kan få det til at fungere særlig godt. Livet 
er noget helligt rod, som Inger C. skrev. 
Hvorfor skulle kirken være noget andet? 

Det hedder folkekirken, det er folkets 
kirke, og folket er selv i Tårnby ikke ens, 
det er en broget skare, men det er liv og 
tro er tro på liv og kirken bør også være 
liv, ikke et særligt liv, men det liv som der 
nu leves her. I Tårnby.
Jeg kan godt lide folkekirken. Med alle 
dens mangler. Folkekirken er omtrent det 
sidste store folkelige fællesskab vi har i 
Danmark.  
Tager man sig til hovedet i kirken? Ja. 
Det går langsomt. Det går som det plejer. 
Kunne gudstjenesten være bedre? Ja. 
Kunne prædiken være bedre? Altid. Ved 
folk overhovedet, hvad der foregår inde 
i kirken. Næh. Er det en luksusholdning 
jeg har? Måske. Måske er der brug for at 
stramme op, få noget mere ud af det, når 
nu alle andre skal få mere ud af mindre, 
hvorfor skal kirken så ikke? 
Kirken er lokalt styret af et 
menighedsråd. Menighedsrådet er lokale 
frivillige. Sjældent har de arbejdet i en 
kirke før. Ofte er de bare nogle som kan 
lide at komme i kirke. Det må indebære 
en masse fejl og ting som ikke bliver. 
Men det må man tage med. Jeg vil gå 
meget langt for at holde kirken forbundet 
med folket. Hvad er alternativet? 
Som regel noget som langsomt taber 
forbindelsen til folket.  
Vi har en lille artikel hængende i 
sakristiet. Vi tager den ned hvert år til 
julefrokosten og læser den højt. Bjørn 
Bredal har skrevet den i Politiken for 
nogle år siden. I den avis står der sjældent 

noget godt om folkekirken. Jeg er vild 
med det han skriver her. Her har I noget 
af det i uddrag. 
Overskriften; Velsignet Uorden
Folkekirken er som en fabel fra forne 
tider, fyldt med gåder og urimeligheder. 
Forkyndelsen stritter i alle retninger. 
Ingen kan udtale sig på alle vegne. 
Mangfoldigheden grænser til anarki. Alt 
hviler på urgamle, uafklarede sædvaner, 
men de samlede mærkværdigheder 
fungerer forbavsende godt og favner høj 
og lav i et fællesskab som ingen rigtig 
kan gennemskue eller se logikken i, det 
hele bliver ikke mere logisk af at 80% af 
folket er frivillige medlemmer uden de 
særlig ofte kommer i kirken. Alt muligt 
i folkekirken er utidssvarende, uafklaret 
og umoderne, men måske markerer 
disse u’er nogle kvaliteter som er værd 
at passe på. En effektiv management-
folkekirke vil være alt for tidssvarende 
og aldrig blive halvt så moderne og 
modstandsdygtig som det gamle hus, der 
står om end tårnene falde. 

Vi er Guds hus og kirke nu,
Bygget af levende stene,
Som under kors med ærlig hu,
Troen og dåben forene,
Var på jord ej mer end to,
Bygge dog ville han og bo
Hos os i hele sin vælde.
Amen.

Skrevet af Karsten M. Hansen
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OKTOBER 2017
Møder og arrangementer
Netværksgruppen                               
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis 
bestående af enker og enkemænd. Men andre, 
der har tid og lyst til et nyt socialt 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 oktober mødes netværksgruppen: 
Torsdag 19. oktober til aftengudstjeneste 
kl. 19.30 med efterfølgende kaffe i 
konfirmandstuerne.

Hverdag er som onsdag
Som altid den første onsdag i måneden. I 
oktober onsdag den 4. For alle.

Kl. 13.45 gudstjeneste i kirken, bag efter i 
konfirmandstuerne det 3. sakramente; kaffen, 
og som altid kaffebordet, og den her onsdag 
kommer sognepræst ved Nærum Kirke og 
forfatter Bruno Rasmussen og holder foredrag; 
historien om Martin Luther, med fokus på 
nogle af de centrale begivenheder i hans liv og 
tankerne i hans lære.  

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 Torsdag 19. oktober kl. 10.30 
ved Karsten M. Hansen.                                                                              
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
fredag 27. oktober kl. 10.50 ved Ida Nielsen. 
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.30. Gudstjenesten finder 
sted i aktivitetens lokaler.  

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… er et tilbud til forældre på barsel. Gennem 
sang og dans og leg lærer vi nye og gamle 
børnesange- og salmer. Babysang foregår i 
Tårnby Kirke torsdage kl. 11.00. Det er gratis 
at deltage i Babysang men vi vil gerne have 
tilmelding til Ida Nielsen på 3250 4186. 

Datoerne i efteråret er: 5., 12. og 26. oktober, 
samt 2. og 9. november.

BUSK
Søndag 29. oktober kl. 10.00 (Bemærk vi går 
over til normaltid den dag) er der BUSK 

gudstjeneste i Tårnby Kirke. BUSK står for 
Børn Unge Samfund og Kirke. Ved BUSK 
gudstjenesten medvirker FDF Korsvejen. 
Prædikenen vil være tilrettelagt for mindre 
børn.

Børnegudstjenester
Dåbsgudstjenesten lørdag 28. oktober ved Ida 
Nielsen vil være tilrettelagt for mindre børn. 
Alle er velkomne til at deltage, også selv om de 
ikke skal til dåb.

Konfirmander
Søndagene 1. og 8. oktober er der introdage for 
konfirmanderne fra Nordregårdskolen. Alle er 
meget velkomne til at deltage i gudstjenesterne 
for på den måde at byde de nye konfirmander 
og deres familier velkomne i kirken. 

Torsdag 26. oktober kl. 19.30 er der 
Halloween gudstjeneste for konfirmander. 
Efter gudstjenesten er der sodavand og chips i 
konfirmandstuerne.

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,  
Gemmas Allé 100.
Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen: 
happ1606@gmail.com 
www.fdfkorsvejen.dk

Kirkebil
Kirkegængere, der har svært ved at komme til 
gudstjeneste eller til kirkelige arrangementer 
ved egen hjælp, kan bestille kirkebil og 
således blive afhentet på deres bopæl og 
blive kørt hjem igen efter gudstjenesten 
eller arrangementet. Hvis man har behov 
for at benytte kirkebilen, skal man ringe til 
kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest kl. 12 
sidste hverdag, før man skal bruge den. 

Ønsker man for eksempel at benytte 
kirkebilen en søndag, skal man bestille den 
senest fredag kl. 12.

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
Hjørdis Pedersen  
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag 
kl. 10.00-11.00
Kirketjener
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads 
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf: 
2166 7030
Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
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KB Sognepræst  
Susanne Worm 
Steensgaard

ssan@km.dk. 
Tlf. 4045 2530
 
Sognepræst   
Allan Ivan Kristensen

        
aik@km.dk. 
Tlf. 2913 8323
  
Sognepræst    
Elizabeth M. Laursen

eml@km.dk. 
Tlf. 5144 8112                                                                                                                                             

Kordegn         
Sandra Burrett

smsb@km.dk. 
Tlf. 3250 0972                    

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

Kirketjener II  
Annette Honoré                      

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110                 

Kirkegården  
Johnny Jensen   
Kirkegårdsleder   
Tlf. 3250 7193
 

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Skal du være minikonfirmand 
i Kastrup Kirke?
Kastrup Kirke tilbyder minikonfirmandundervisning til alle børn, der går i 3. klasse.

Minikonfirmanderne får kendskab til kirke og kristendom ud fra deres egne erfaringer og spørgsmål. Vi fortæller 
historier, leger, synger og kaster os ud i kreative aktiviteter som drama og tegning.
Undervisningen er tilpasset minikonfirmandernes alder og lægger op til 
spørgsmål og undren. 

Minikonfirmander besøger ofte kirkerummet, fordi det åbner op for gode og 
nysgerrige spørgsmål om de ting, som børnene ser i kirken, fx en døbefont 
eller et billede.

Børnene stiller også eksistentielle spørgsmål om liv og død. For kan det virkelig 
passe at Gud findes? Og bor han lige her i kirken eller oppe i skyerne? Og 
passer Gud på min døde mormor oppe i himlen?

Skal dit barn være minikonfirmand? Kontakt Allan Ivan Kristensen aik@km.dk, 
eller kirkekontoret smsb@km.dk,  hvis du har et barn som gerne vil være med.

Start: Torsdag 26. oktober kl. 14.15 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej 1

Høstgudstjeneste med spillemand... 
... og efterfølgende høstfrokost og auktion – hvor der holdes 
auktion over gavekort: ”til Middag hos præsten” og de 
frugt, grønt og blomster, som vi indsamler fra haverne og 
kolonihaverne. 

Høstgudstjenesten er en festgudstjeneste, hvor vi takker for 
årets høst og deler. Dette år vil vi forny de gamle høsttraditioner 
og holde en gudstjeneste om skabelsen. 
Således handler gudstjenesten ikke alene om årets høst, men 
også om glæden ved jordens mangfoldighed og menneskets 
ansvar for skaberværket. 

Søndag 15. oktober kl. 10 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

Velgørenhedskoncert med 
Crossroad Gospel
Amagers ældste gospelkor Crossroad Gospel vil gerne være med til at tænde et lys for andre; beløbet fra 
entreen går ubeskåret til Menighedsplejen i Kastrup Kirke.
Korets 50 medlemmer har en fest, når de går på scenen og sprudler af liv og energi, deres repertoire og musik 
spænder vidt over stille ballader til mere funky rytmer.
Korets spillende dirigent Simon Jansfort og koret glæder sig til arrangementet og ser frem til opbakning fra 
lokalområdet, så vi sammen kan tænde lys og skabe glæde for hinanden.

Dørene åbnes kl. 19:00. Entre` kr. 75, med mulighed for at runde op, hvis man har lyst . Billetter købes ved 
indgangen til kirken.
Onsdag 1. november kl. 19.30 i Kastrup kirke, Kastruplundgade
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Det sker også i 
Kastrup kirke:
Oktober
Søndag 1. oktober kl. 10 
Allan Ivan Kristensen

Torsdag 5. oktober kl. 17-19 
”En mand, der fik brug for 
hjælp” – Noas Ark for børn 
fra ca. 4 år

Torsdag 5. oktober kl. 
19 Fra konfirmationen til 
borgmesterstolen: Tapas i 
det store rum med Henrik 
Zimino

Søndag 8. oktober kl. 10 
Elizabeth Laursen

Onsdag 11. oktober kl. 
19.30 Jeanne d’Arcs lidelse 
og død

Torsdag 12. oktober kl. 19 
Frihed – en dialogandagt

Søndag 15. oktober 
kl. 10 Susanne 
Worm Steensgaard - 
høstgudstjeneste

Torsdag 19. oktober kl. 14 
Gadebørn i Nigeria v/ Peter 
Michael Lauritzen

Søndag 22. oktober kl. 10 
Allan Ivan Kristensen

Torsdag 26. oktober kl. 
14.15 Minikonfirmander for 
børn i 3. klasse - opstart

Torsdag 26. oktober kl. 19 
Menighedsrådsmøde

Søndag 29. oktober 
kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard

Onsdag 1. november kl. 
19.30 Velgørenhedskoncert 
med Crossroad Gospel

Sorggruppe oktober: 
Mandagene 9. og 23. 
oktober kl. 10

Hver tirsdag kl. 11 til 13.30 
Kastrup Ældreklub

Andagt hver onsdag kl. 12

Børnekor hver torsdag kl. 
15-16 for børn i 3. og 4. kl.

Babysalmesang hver fredag 
kl. 10

Højmesse hver søndag kl. 10 

Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke

og hjemmesiden:  
www. Kastrup-kirke.dk

Kom til Tapas i det store Rum og mød vores 
borgmester Henrik Zimino. 

Vi får et glas vin og lidt Tapas, mens vi lytter til Henrik 
Zimino, der fortæller os om hvem og hvad der har 
dannet Henrik, til det menneske han er i dag.
Dannelse kan vi sige, er vores tillærte evner, der 
danner vores egen morals kompas, for det liv vi 
ønsker at leve, og det vi har lyst til at give og bibringe 
til andre.

Herefter vil vi samtale ved bordene om, hvad der 
har dannet os, som de mennesker vi er blevet. 
Uddannelse, foreningslivet, nøglepersoner i vores liv 
mm. 

”Emma Gad” er en fattig afglans af det, der 
oprindeligt, ud fra Grundtvig, var tanken med 
dannelse, nemlig at finde en mening i fællesskabet.  

Torsdag 5. oktober kl. 19 i Kastrup kirke, 
Kastruplundgade 3

Frihed – En dialogandagt
Hvad er frihed? Ja, det havde blandt andet Luther en 
holdning til. Denne holdning skal vi se nærmere på i denne 
dialogandagt. Men frihed er også et gennemgående tema i 
litteratur, kunst og musik. Ved dialogandagten vil vi belyse 
temaet igennem eksempler fra Luthers skrifter, Bibelen samt 
udpluk fra skønlitteraturens, filosofiens og musikkens 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 deltagerne.

Torsdag 12. oktober kl. 19 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

Fra konfirmationen til 
borgmesterstolen 

Vi sætter et lærred op i 
kirkerummet og fyrer op under 
orglet, når vi skal se stumfilmen 
Jeanne d’Arcs lidelse og død (af 
den danske mesterinstruktør Carl 
Th. Dreyer). 

Filmen er blevet kaldt en af de 
bedste film, der nogensinde er 
lavet. 

Stumfilmen er dog i dagens 
anledning ikke helt uden lyd, 
da organist Kevin Borbye 
Edelvang, Stefanskirken spiller 
underlægningsmusik til filmen 
oppe på orglet. Det bliver en herlig 
aften, hvor der også vil være 
plads til masser af spørgsmål og 
diskussion efter film forevisning. 
Vi byder også på et glas rødvin!

Jeanne d’Arcs lidelse og død
Onsdag 11. 
oktober kl. 19.30 
i Kastrup kirke, 
Kastruplundgade 3
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

Gadebørn i Nigeria
Foredrag om 14 år med 
Gadebørnsarbejdet i City 
Ministries i storbyen Jos i 
Kenya 

Peter Michael Lauritzen, der 
har undervist børnene i pro-
jektet, vil i ord og billeder 
fortælle om arbejdet.

Han og hans kone Anne 
Karin har været med til at 
udvikle skolearbejdet, bl.a. 
ved at lave sociale og uddan-
nelsesfremmende aktiviteter 
for børn og unge, så de bliver 
bedre i stand til at skabe sig 
en god fremtid. Godt 105 af 
børnene bliver nu undervist 
i den skole, som Gadebørns-
arbejdet oprettede i 2010 
i landsbyen Gyero uden for 

Jos. Her får de får god under-
visning. 

Billedet er taget netop der-
fra.

Anne Karin og Peter Mi-
chael, der begge er lærere, 
rejste sammen med deres to 
børn Johanna og Jonathan til 
Nigeria i 2003. I juni vendte 
de tilbage til Danmark, men 
deres hjerter brænder stadig 
for det arbejde, de har forladt, 
og de har stadig det store 
ønske, at børnene må møde 
kærlighed og omsorg - og at 
de må kende Gud.

Torsdag 19. oktober kl. 14 
i Kastrup kirkecenter, Gl. 
Skovvej 1.

Anne Karin Lauritzen sammen med nogle af de gadebørn, 
hun og hendes mand, Peter Michael Lauritzen, underviste i 
skolen i landsbyen Gyero uden for storbyen Jos i Nigeria. Skolen 
var oprettet af organisationen Gadebørnsarbejdet.

OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
L.N. Tøj viser vintermode. Torsdag 5. oktober
Banko. 1 plade: 15,- 3 plader: 30,- torsdag 12. 
oktober
Efterårsferie torsdag 19. oktober
O.K. dag torsdag 26. oktober

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Film, foredrag og hygge, onsdag 4. oktober
Banko fredag 6. oktober
Spisning med det hele kr. 80,- onsdag 11. oktober
Banko fredag 13. oktober
Efterårsferie onsdag 18. og fredag 20. oktober
Film, foredrag og hygge onsdag 25. oktober
Banko fredag 27. oktober

Bordinghus
Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. 
Se Tårnby kommunes informationsannonce.  

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby. Nordmarksvej 90.
Kik ind, hvis du har lyst til at se og høre om huset. 
Aktiviteterne er åbent fra kl. 10-16 på hverdage.
www.taarnby.dk/solgården 
Se Tårnby kommunes informationsannonce.  

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972. 
Se Tårnby kommunes informationsannonce.  

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Grevinden af Bagsværd, foredrag sammen med 
Hjernesagen.Mandag 30. oktober kl- 14-17.
Forebyggelseskonsulent orienterer. Sammen med 
Hjernesagen. mandag 30. oktober kl. 14-17.  

Parkinson Klub Amagerland
Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Optræden af Visens venner, Wiedergården. Torsdag 
19. oktober kL. 16-18.

Diabetes foreningen
Stavgang. Hver mandag kl.10.00 fra Løjtegårdsvej 
100, åbent for alle. Raskgående ca. 4 km, langsomt-
gående ca. 2 km. Ca. 1 time. Ingen tilmelding, bare 
mød op, med eller uden stave.
Vi går også i Dragør. Hver torsdag kl. 10 - hele året.
Mødested: Dragør Aktivitetshus, Wiedergården 2.
Raskgående ca. 4 km. Langsomtgående ca. 2 km. - 
ca. 1 time. Ingen tilmelding, bare mød op, med eller 
uden stave. 
Stavsæt kan lånes/ købes i lokalforeningen.
Info: Jacob Løve 3057 8133 eller jacobottoloeve@
gmail.com
Diabetesforeningen deltager i Tårnby Kommunes 
Sundhedsuge, med stand onsdag formiddag i Van-
drehallen, torsdag på Hovedbiblioteket.

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person med 
psykisk sygdom. Daghøjskolen, Peder Lykkes vej 63, 
2300 Kbh. S. Henvendelse Tommy Rasmussen 3251 
5335/ 2757 5333. amager@bedrepsykiatri.dk 
Hvordan holder man som pårørende fokus på det 
gode liv? Oplæg v/ Mette Olesen. Tirs. 24. oktober.

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriks-
vej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 
9061
Oktober bankospil tirsdag 3. oktober
Senior Shoppen viser vinterkollektion tirsdag 10. 
oktober
Efterårsferie tirsdag 17. oktober
Sahva viser efterårskollektion tirsdag 24. oktober
Cafemøde tirsdag 31. oktober

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger

Malerier i Skelgårdskirken
I oktober og november 
udstiller fem malere fra 
Tårnby Malerne

Anne Mainkvists  univers 
er en blanding af væsner i 
luft og vand. Hun anvender 
følelsesfuldhed og farver 
fra sine studier af men-
neskets inderste væsen og 
skønhed samt humor og 
latter i angstens stund. 

Anne Bech skriver bl.a. om 
sin tilgang: 
Jeg er vild med at male og 
arbejder i olie på lærred. 
Jeg har udsmykket en 
række lokaler i bl.a. flere 
fagforbund.
Jeg finder ro og glæde i 
maleriet. Jeg er optaget af 
farver og flader.
Jo større, jo bedre. Gerne 

med fede strukturer lavet 
af naturlige materialer 
som sand, grus, kaffe, 
savsmuld eller malemidler.

Anita Gran Jensen 
er medlem af 
Tårnbymalerne og 
autodidakt. Anita arbejder 
i mange forskellige 
materialer (olie, akryl, 
akvarel og papir), 
og jeg tilsætter ofte 
billederne andre slags 
materialer (smykkesten, 
gummislanger, garn og 
lign.).

Der er fernisering 
søndag 15. oktober efter 
gudstjenesten kl. 11.30 
- 13.00. Alle er meget 
velkomne.

Kastrup 
Ældreklub...
... er en selvstændig 
forening, der mødes hver 
tirsdag til en hyggelig 
formiddag, hvor der er 
inviteret en gæst, der 
underholder os 

Men der er også tid til en 
ostemad og kaffe under-
vejs. Vi vil meget gerne 
have nye medlemmer. 
Kontingentet er 100 kr. for 
en hel sæson. Oktober by-
der blandt andet på fore-
draget Fra Liva Weel til 
Birthe Kjær med Tina Chri-
stiansen tirsdag 3. okto-
ber, hvor sæsonen starter. 
Kastrup ældreklub
Hver tirsdag kl. 11 - 14 i 
Kastrup kirkecenter, Gl. 
Skovvej
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Krydstogter er gået hen og 
blevet det helt store ferie-
hit, og med en stigning på 
45 procent siden 2009 er 
det blevet den hurtigst vok-
sende ferieform

Af Jesper Israelsen

Hvor danskerne tidligere 
valfartede til Kastrup eller 
Billund i ferierne, var det pri-
mært for at tage et fly til var-
mere himmelstrøg på charter- 
eller storbyferie. Det gør vi 
sådan set stadigvæk, men nu 
er en helt anden ferieform ef-
terhånden også ved at få tag i 
danskerne også.

Det er nemlig luksusferie til 
søs eller krydstogt, hvor man 
gennem en uge, eller hvor 
lang tid man nu har lyst og råd 
til, bliver vartet om i alle en-
der og kanter, mens man cru-
iser rundt mellem forskellige 
spændende destinationer.

Som de fleste, der har væ-

ret en tur ude på den relativt 
nye Oceankaj i Nordhavnen, 
vil vide, så kommer der hvert 
år stadig flere krydstogt-
skibe til, og ifølge By & Havn 
har København de senere år 
udviklet sig til den førende 
krydstogthavn i Nordeuropa. 
København er et naturligt 
udgangspunkt for krydstog-
ter til Baltikum, Skt. Peters-
borg, Helsinki, Tallinn, Riga og 
Stockholm, eller op langs den 
norske vestkyst med de man-
ge betagende smukke fjorde.

Mange rejser via Kastrup

Med mere end 300 anløb om 
året og over 800.000 kryds-
togtpassagerer kommer sta-
dig flere sejlende til og fra 
byen. Men også rigtig mange 
kommer flyvende hertil. Iføl-
ge luftfarts-sitet standby.dk 
skifter 152 krydstogtskibe 
passagerer i København alene 

i år, og det betyder jo, at de 
skal med fly til og fra Kastrup. 
Op til 11.000 passagerer om 
dagen fremgår det af hjem-
mesiden.

Krydstogtpassagerne tjek-
kes ind og ud i den gamle 
Hangar 145, der ligger ved 
siden af den smukke Vilhelm 
Lauritzen-terminal ved Ama-
ger Landevej. Lufthavnen har 
nemlig ikke plads til så stor 
en gruppe passagerer på én 
gang, der har brug for særlig 
information og service.

Men tilbage til krydstogt-
skibene. Tårnby Bladets ud-
sendte fik nemlig selv for 
nylig mulighed for at komme 
ombord på et af de gigantiske 
passagerskibe. Lejligheden 
bød sig på det gode skib Costa 
Mediterranea, der har plads til 
næsten 2700 gæster og vejer 
85.000 tons. Selv om skibet 
er kæmpestort, så er det alli-

gevel relativt lille set i forhold 
til verdens største krydstogt-
skib, som vil kunne rumme 
6850 passagerer.

Service døgnet rundt

Og hertil kommer besæt-
ningen, for gæsterne skal jo 
serviceres døgnet rundt, og 
det kræver masser af mand-
skab i form af tjenere, kokke, 
rengøringspersonale osv. ud 
over de, der fører og vedlige-
holder skibet. Vi fik mulighed 
for at komme en tur igennem 
køkkenet, og her var travlhed 
med at få gjort klar til afte-
nens måltid. 55 mand arbej-
der på skift døgnet rundt for 
at lave mad til passagerer og 
personale.

Costa Mediterranea ejes 
af Costa Cruises, og rederiet 
er også på vej med tre nye 
skibe i gigantklassen, der skal 
kunne rumme 6500 passa-
gerer.  Og det bliver nødven-
digt, for ifølge rederiet vil 26 
millioner mennesker globalt 
set tage på krydstogt i 2017. 
Heraf 35.000 danskere, som 
gør os til det tredjestørste 
marked i Norden.

Selv om Costa Mediterranea med sine 292 meter er gigantisk, 
så er det ingenting sammenlignet med verdens største. Foto: 
Steen Jensen, Tårnby Fotoklub.

Det kræver et samlebånds effektivitet, når op til 4000 gæster og besætning skal fodres tre 
gange i døgnet med luksus mad.
Foto: Jesper Israelsen.

Vi cruiser på livet løs

Skibets indretning er inspireret af såvel Aladdins Lampe 
som af de ægyptiske faraoners rigdomme. Hvert rum og hver 
etage har forskelligt interiør, så passagererne ikke let farer 
vild. Foto: Jesper Israelsen.

Ikke sikkert der skal komme 
flere, men der kommer 
større krydstogtskibe til 
København

Af Terkel Spangsbo

Så sent som i 2014 blev den 
nye krydstogtkaj i København 
indviet med plads til tre store 
krydstogtsfartøjer i Nordhavn. 
Nu vil Copenhagen Malmö 
Port (CMP) forlænge den for at 
bygge yderligere en terminal 
med plads til dobbelt så store 
fartøjer. Samtidigt satser hav-
nen og turistaktørerne på, at 
lokke krydstogtsgæsterne til 
at gå fra borde – men uden at 
forstyrre byens beboere. 

Udviklingen i krydstogts-
branchen peger i retning af 
større både og priser, som gør, 
at mange flere mennesker har 

råd og lyst til at tage på kryds-
togt. Selvom det altså ikke er 
længe siden den svensk-dan-
ske havneoperatør indviede 
den seneste krydstogtkaj, så 
er der ifølge CMP behov for 
en ny terminal allerede nu for 
at kunne tage imod de største 
fartøjer.

- At tage imod de tusinder 
af passager, som kan komme 
med et enkelt fartøj, er et 
stort apparat, siger Ulrika 
Prytz Rugfelt, kommunikati-
onschef for CMP. 

Hvis fire krydstogsfartøjer, 
som starter og slutter deres 
rute i København lægger til 
kaj samme dag, så betyder 
det at 12.000 passagerer først 
skal gå i land, for så nogle 
timer senere at erstattes af 

samme antal, der skal gå om-
bord.

Det indebærer at 36.000 
kufferter skal håndteres og 
at der er brug for 40 lastbiler 
bare til at forsyne fartøjerne 
med det, der skal lastes på, 
såsom mad og drikke. For at 
passagerne kan transporteres 
til og fra Københavns centrum 
eller lufthavnen behøves 500 
taxier og 40 busser.

- Samtidig med, at der ar-
bejdes intensivt på at få flest 
mulig af passagerne, der an-
kommer med skibene til Kø-
benhavn, til også at gå i land 
og besøge byen, så er der 
samtidig dialog omkring ud-
fordringerne ved at tage imod 
så mange gæster på en gang.

Dobbelt så stor terminal til krydstogt
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TÅRNBYLØB OG -GÅTUR 2017
ONSDAG DEN 11. OKTOBER KL. 17.30

START OG MÅL: SUNDHEDSHUSET, KAMILLEVEJ 4, 2770 KASTRUP

                             

Kom og vær med til fejrer Tårnbyløbets 10 års jubilæum
I forbindelse med Tårnby Sundhedsuge inviterer Tårnby Kommune i samarbejde med 
Amager Atletik Club til Tårnbyløbet og i samarbejde med Motionsforeningen København 
og Netværkshuset Kastruplund til Tårnbygåturen.

Løbet
- er for alle – motionister og hurtig-løbere, mænd og kvinder, børn og voksne. 
Du kan løbe 5 eller 10 km rundt i kommunen med start og mål ved Tårnby Sundhedshus. 
Prisen er 80 kr. ved forhåndstilmelding og 100 kr. ved tilmelding på selve dagen.

Tilmelding til løbet
- kan ske på www.events4u.dk eller på www.amageratletik.dk under Motionsløb, 
Tårnbyløbet, Løbsoplysninger. Forhåndstilmelding skal ske senest den 4. oktober. 
Startnummer sendes pr. brev. Tilmelding på dagen i Tårnby Sundhedshus fra kl. 
16.00-17.20. Der er mulighed for bad efter løbet og garderobe på eget ansvar.

Gåturen
- er for alle. Du kan vælge at gå 3 eller 5 km med start og mål ved Tårnby Sundhedshus. 
Gåturen er gratis. Af hensyn til forplejning, må du gerne sende en mail til 
sundhedsuge@taarnby.dk, hvis du påtænker at gå med. Mailen er ikke bindende. 

Tid og sted
Arrangementet finder sted onsdag den 11. oktober kl. 17.30 ved Sundhedshuset, 
Kamillevej 4, 2770 Kastrup. Der vil være fælles opvarmning kl. 17.15.

Præmier
- vil blive uddelt til den hurtigste mand og kvinde på de to løbedistancer. Blandt løberne 
bliver der trukket lod om spændende præmier. Præmieoverrækkelsen foregår kl. 
18.30 i Tårnby Sundhedshus, hvor årets Sundhedspris og titler som Sundheds-
ambassadører også uddeles.

Alle deltagere tilbydes vand, frugt og mad fra Rub & Stub.

I sommerferien var der Badminton 
Camp i KMB’s hal på Gammel Kirke-
vej. 

25 deltagere fra mange forskellige 
klubber på Sjælland og Amager og to  
fra det franske landshold valgte at til-
bringe en uge med at blive dygtigere 
til badminton og samtidig at have det 
skægt sammen med jævnaldrende. 

De to cheftrænere fra Kastrup-Mag-
lebys badmintonklub Mikkel Elbjørn 
og Kristoffer Sabransky Knudsen stod 
for nogle spændende dage med man-
ge aktiviteter. Her fik alle deltagerne, 
der var i alderen 11 til ca. 20 år, god 
træning, spil og masser af sjove lege, 
og alle overnattede i hallen.

Den godt to meter høje 29-årige 

Mads Pieler Kolding, som bor på Ama-
ger, var med som gæstetræner. Han er 
en af de unge spilleres idol. Han ligger 
nr. 8 på verdensranglisten og er kåret 
som den, der kan sende den hårdeste 
smash i verden med en fart på 426 
km/t. 

Mad og frugt stod Bay’s Corner i 
KMB for, så alle havde energi til de 
mange udfordringer. 

bbark

Badminton Sommer Camp i KMB
Denne artikel skulle have være bragt i 
Tårnby Bladets september-udgave.  
Det forhindrede mail-problemer

Hvad skrev Kaj Munk i dig tet om den blå anemone?    

 

I uge 41 og 42 (

Tårnby hovedbibliotek, 

Derfor inviteres du/I 
kl.14:00-15:30, hvor udstillingen kan ses
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

Vi håber du/I har mulighed for at deltage, og vi glæder os til at se dig til 
ferniseringen 

Kærlig hilsen Ulla og Anette

 

Fotoreportage, om værd

Kontaktpersoner: 

Ulla Riber (sms: 20 32 80 48) 
Email: ca6ulla@gmail.com 
 
Anette Hansen (sms: 61 79 05 67) 
Email:ca6anette@pigespejder.dk
 

Formålet med denne foto
er at sætte billeder på ord som 

 Venskab og Samvær
 Engagement og Glæde
 Lejrliv og Friluftsliv
 Stilhed og Eftertænksomhed
 Udfordringer 
 Struktur og Ledelse

 

Billederne er fra Spejdernes Lejr i 
Sønderborg – juli 2017. Vi gav os 
selv den udfordring at illustrere 
forskellige ord med billeder 
billeder tale” og gennem billeder 
vise spejderlivet på tværs af 
forskellige uniformer og tørklæder.

I uge 41 og 42 (8.-22. oktober) udstilles vores fotoreportage på

Tårnby hovedbibliotek, Kamillevej 10, 2770 Kastrup.

 

du/I til fernisering på biblioteket søndag den
15:30, hvor udstillingen kan ses, og vi vil fortælle om 

har mulighed for at deltage, og vi glæder os til at se dig til 

Ulla og Anette 

Fotoreportage, om værdier i spejderliv

Ulla Riber (sms: 20 32 80 48)  
 

Anette Hansen (sms: 61 79 05 67) 
ca6anette@pigespejder.dk 

Formålet med denne foto-reportage 
er at sætte billeder på ord som  

Venskab og Samvær 
Engagement og Glæde 
Lejrliv og Friluftsliv 
Stilhed og Eftertænksomhed 

 
Struktur og Ledelse 

er fra Spejdernes Lejr i 
juli 2017. Vi gav os 

selv den udfordring at illustrere 
forskellige ord med billeder – ”lade 
billeder tale” og gennem billeder 
vise spejderlivet på tværs af 
forskellige uniformer og tørklæder. 

22. oktober) udstilles vores fotoreportage på 

2770 Kastrup. 

søndag den 8. oktober 
og vi vil fortælle om reportagen. 

har mulighed for at deltage, og vi glæder os til at se dig til 

ier i spejderliv 
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BILLEDTEKST
Fodboldskole i efterårsferien 

KUN FOR PIGER
Kunne du tænke dig 2 dage med fodboldtræning, hygge og masser af nye
veninder? Så meld dig til fodboldskole for piger og kun piger.
På fodboldskolen vil der blive lagt vægt på en god omgangstone mellem pi-
gerne, masser af sjov og god teknisk træning. I Tårnby FF mener vi, at
når man har det godt socialt har man nemmere ved at spille god fodbold.
Alle er velkomne uanset om man spiller i Tårnby FF eller andre steder
eller om man aldrig har spillet fodbold før.
Hvem kan være med? Piger, som er født i 2006, 2007, 2008, 2009 og

2010
Hvornår? Mandag og tirsdag i uge 42 kl. 9 - 15
Hvor? Vestamager Idrætsanlæg
Hvad koster det? 250 kr.
Hvad inkluderer prisen? Træning, frugt, vand til pauserne samt drikke-

dunk.
Du melder dig til ved at sende en mail til jj@taarnbyff.dk Du skal skrive
navn, adresse og fødselsdato, nuværende klub eller om du aldrig har spil-
let før i mailen. Der er et begrænset antal pladser.
Vi forbeholder os ret til at aflyse fodboldsskolen, hvis der ikke er nok
deltagere.
Vil du vide mere om pigefodbold generelt i Tårnby FF så kontakt pigefor-
mand Jette på 5373 1532

Tårnby Skøjte Klub vil have 
flere medaljer og går i sam-
arbejde med KG66

Tårnby Skøjte Klub, TSK, har 
sat jagten ind på at få flere 
medaljer end sidste sæson – 
selv om det nok bliver svært 
– men flere tiltag har klubben 
taget.

Allerede ved sæsonens før-
ste konkurrence Dansk Skøjte 
Unions (DSU) Efterårskonkur-
rencen blev der hentet metal 
af alle lødigheder hjem.

Mesterskabsholdets løbere 
kom i aktion, hvor ny-opryk-
kede løbere, nye programmer 
og kjoler og svære nye ele-
menter skulle stå deres første 
prøve efter den lange som-
merpause.

TSK´s 10-årige Natalee 
Rasmussen brillerede med en 
fantastisk guldmedalje i Cubs 
rækken.

15-årige Ellen G. Danielsen 
er nyoprykket i den vanskeli-

ge juniorrække. Men med stor 
sværhedsgrad fik hun erobret 
en flot sølvmedalje.

Annika Skibby på 14 år 
imponerede med to helt nye 
programmer, hvor hun i No-
vice rækken charmerede sig 
til en fin bronzemedalje til  at 
supplere samlingen.

Lærer smidighed hos KG66

I skøjteløb er der masser af 
ynde, smidighed, udholden-
hed og balance. TSK er derfor 
indgået i et samarbejde med 
KG66 (Kastrup Gymnastikfor-
ening). Her får TSK´s elitelø-
bere mulighed for at prøve 
øvelser, der styrker smidighed 
og udstrækning.

TSK’s løbere håber at hente 
erfaringer fra gymnastikver-
denen. Foreløbig er det væl-
dig sjovt, når en helt ny og 
spændende sportsgren åbner 
sig for løberne. 

TSK har også et meget travlt 
forår. 120 sjællandske løbere 
gæster klubben for at deltage 
i en FunSkate træningssam-
ling. Det er arrangeret igen-
nem DSU, og alle begyndere 
og øvede løbere på Sjælland 
kommer til Amager. Der er 
fælles spisning, overnatning 
og masser af træning både 

Styrket medaljejagt på isen

på og uden for isen. Blandt 
andet er is disco et stort til-
løbsstykke.

Her er det i høj grad de so-
ciale færdigheder, der er fo-
kus på, idet meget bliver ind-
øvet via leg og hygge. TSK har 
stået for arrangementet flere 

år i træk og det har været 
en stor succes for de mange 
sjællandske klubber. Løberne  
har hygget sig på kryds og 

tværs af aldre og klub, mens 
venskaber bliver skabt.

bbark

Det er især smidighed og udstrækning, der er på programmet, 
når skøjteløberne træner hos Gymnastikforeningen KG66.

Trods travlhed i klubben 
er  der stadig plads til 
nye medlemmer. Derfor 
er der gratis prøvetime 
på lørdage fra kl. 14-15. 
(HUSK vanter).

Nummer tre ved verdensmesterskaberne
Mickel Dahl fra Tårnby Styrkeløfterklub er vendt hjem fra verdensmester-
skaberne for juniorer med en bronzemedalje om halsen. 
Han viste stor styrke under mesteskaberne og blev nr. 3 i 83 kg klassen. 

Mickel startede med at squatte 275 kg, bænkpresse 177,5 kg og løfte 282,5 
kg i dødløft. I bænkpres blev han endda nr. 3 og fik dermed bronze i disciplinen, 
og en sølvmedalje i dødløft for samme vægt, som guldmedaljetageren løftede. 
Sammenlagt fik Mickel placeret sig som nr. 3.

Morten Rasmussen, Tårnby Styrkeløfter Klub

TÅRNBY BLADET LAVER IKKE SIG SELV: 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 jour-
nalist eller redigerende • desktop og layout • fotoopgaver enten i marken eller 
på redaktionen. Tårnby Bladet laver ikke sig selv. 
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TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

HUSK TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK HAR ÅBENT I WEEKENDERNE

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK: 
MANDAG-FREDAG  8-20 
LØRDAG-SØNDAG, HELE ÅRET  9-16

VESTAMAGER BIBLIOTEK: 
MANDAG TIL FREDAG 9-19  
LØRDAG  9-16 

ER DU JOBSØGENDE? - FÅ HJÆLP PÅ BIBLIOTEKET
Hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 
10. Tilmelding er ikke nødvendig.

NETVÆRKSTEDET - Få hjælp til pc, tablet og mobil 
Hver torsdag kl.14 -16 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek,  
Kamillevej 10. Tilmelding er ikke nødvendig.

DIGITAL LÆRING EFTERÅRET 2017: 
Det nye katalog over efterårets kurser er klar fra tryk og kan nu hentes 
på bibliotekerne. 
Du også kan se udbuddet af kurser på taarnbybib.dk.
I dette efterår har du mulighed for at lære at søge efter billeder eller 
andet lokalhistorisk materiale i arkiv.dk, forskønne og dele dine egne 
digitale fotos med Instagram eller du kan finde ud af, hvilke oplysninger 
Google gemmer om din færden på nettet. 
Du kan tilmelde dig de enkelte kurser på vores hjemmeside  
taarnbybib.plan2learn.dk, ved at ringe til os på tlf. 3246 0520 eller ved 
personlig henvendelse.
Vi glæder os til at se dig!
NB: Du kan også abonnere på kursuskataloget på e-mail. Tilmeld dig på 
taarnbybib.dk/abonnement

BIBLIOTEKET KOMMER HJEM TIL DIG
Kender du en, der kunne have glæde af at få leveret lån fra biblioteket 
lige til døren? Tilbuddet henvender sig til borgere i Tårnby Kommune, 
der har svært ved selv at komme på biblioteket.
”Biblioteket kommer” ordningen bringer bøger hjem til dig en gang om 
måneden - helt gratis. Der er mulighed for at benytte ordningen hele 
året eller kun i vintermånederne. Kender du en, der kunne være interes-
seret, så fortæl dem om ordningen. 
Nærmere oplysninger på Tårnby Kommunebiblioteker tlf.3246 0500.

ARRANGEMENTER PÅ TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk under ”Det sker på biblioteket”. Du kan også hente en 
månedsoversigt på biblioteket.
Billetbestilling: 
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt 
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker. 
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samarbejde med 
Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 3251 1495 
eller via www.aof-amager.dk
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved ind-
gangen.

Højtlæsning for børn
Hver tirsdag og torsdag kl. 10-10.30
Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek / Fri adgang
Kom og hør en god historie hver tirsdag og torsdag.

Tilbage til 1950´erne
Mandag 2. oktober kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 30 kr.
Vi får besøg af historikeren og forfatteren Ove Dahl, som fortæller og 
viser billeder fra 1950’erne. Oplev eller genoplev årtiet med hjemme-
gående husmødre, refræn- og rocksangere, fjernsyn, Nina og Frede-
rik, Farlig Ungdom, jazz, Christel-tegninger, ungdomsklubber, Tommy 
Steele, fanklubber og meget andet. 
Arrangementet er en del af det landsdækkende temasamarbejde: Hi-
storier om Danmark, som bibliotekerne afholder i 2017.

Erindringscafé: Sommer og sol og nye indtryk
Tirsdag 3. oktober kl. 14.30-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis 
billetter
Vi taler blandt andet om feriekolonier og lejrskoler. 
Kom og vær med til en uformel eftermiddag, hvor vi deler erindringer 
og oplevelser fra tidligere tider over en kop kaffe.

Kreativt Krydsfelt: Fold en bogmus - for børn fra 8 år
Tirsdag 3. oktober kl. 15.30-17.30/ Mandag 16. oktober kl. 13-16  / 
Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Gamle bøger kan bruges til mange ting - vi skal bruge dem til at lave 
søde bogmus. 

Akvarelcafé
Onsdag 4. oktober kl. 10-17 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller 
godt i gang.
Medbring selv papir, farve og pensler. Bemærk at vi denne dag har 
afsat hele dagen til at male sammen.

Ordblinde-café
Onsdag 4. oktober kl. 17-18.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Få en snak om ordblindhed. Afprøv apps og IT-hjælpemidler. Alle er 
velkomne. 
Arrangør: Læse-SkriveCentret, HF &VUC København Syd

De farende svende - gårdsangerviser
Torsdag 5. oktober kl. 14-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 30 
kr.
Kom og syng med, når De farende svende underholder med lystige 
sange og viser fra den danske sangskat. Arrangementet er fortrinsvis 
for bibliotekets hjemmelånere. 

Novellekonkurrence 2017: Reception og prisoverrækkelse
Torsdag 5. oktober kl. 17-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi udløser spændingen og kårer vinderen af biblioteket og 2770’s no-
vellekonkurrence ved en hyggelig reception. Næstformand for Kultur- 
og Fritidsudvalget Vibeke Rasmussen overrækker præmier, og biblio-
tekar Laura Michelsen læser vindernovellen højt. Alle er velkomne!

Et teselskab - Teater for de 5 til 10-årige
Lørdag 7. oktober kl. 11-11.45 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 20 kr.
Ved Det lille Verdensteater. Som søstre vi dele jeg tager det hele. 
Varighed: 45 min. Kun en voksen pr. barn. Husk venligst at respektere 
aldersgrænserne. 

Spejderliv - Fotoudstilling
Søndag 8. - søndag 22. oktober I åbningstiden / Tårnby 
Hovedbibliotek / Fri adgang
Se De grønne pigespejderes fotoreportage om værdier, som har be-
tydning i spejderlivet.
Udstillingen er arrangeret af Anette Hansen og Ulla Riber. De grønne 
pigespejdere, Tårnby gruppe.

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste side
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Square dance
Mandag 9. oktober kl. 17-18.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Amager Square Dancers giver en lille opvisning. Bagefter bydes tilskue-
re op til selv at komme med i lette danse. Alle er velkomne hos Amager 
Square Dancers, der mødes og danser en gang om ugen. 

Litteraturcafé
Tirsdag 10. oktober kl. 15-17 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
I Litteraturcafeen er der kaffe og te på kanden, mens bibliotekarerne 
fortæller om et udvalg af sæsonens nyheder og andre læseværdige 
bøger. 

Skattejagt v. De grønne Pigespejdere
Tirsdag 10. oktober kl. 18-20 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Tag på opdagelse i bibliotekets ”koder” og find frem til spændende 
aktiviteter - en slags skattejagt. En familieaktivitet hvor børn og voksne 
sammen udfordrer sanserne på en sjov måde. 
Skattejagten er arrangeret af De grønne pigespejdere, Tårnby Gruppe. 

En gåtur og en god historie
Onsdag 11. oktober kl. 14-15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hoved-
biblioteket
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe, mens Laura Mi-
chelsen læser en historie højt. Vi mødes kl. 14.00 ved rundkørslen på 
Englandsvej. 

Studiekreds: Luther læsninger ved Poul Bo B. Sørensen
Onsdag 11. oktober kl. 16-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis 
billetter
Over tre onsdage i efteråret læser vi tre helt centrale folkelige skrifter af 
Martin Luther. 
Onsdag 11. oktober: De berømte teseopslag De 95 teser, som antænd-
te reformationens ild. 
Onsdag 1. november: Et kristenmenneskes frihed, som nyformulerer 
mennesket i verden og i forhold til Gud. 
Onsdag 8. november: Uddrag af Om kirkens babyloniske fangenskab. 
Hent programmet for reformationsjubilæet på Hovedbiblioteket, Vesta-
mager Bibliotek og i kirkerne i Tårnby eller se programmet her på www.
taarnbybib.dk

Nørklecafé
Onsdag 11. oktober / Onsdag 25. oktober / kl. 16-18 / Tårnby 
Hovedbibliotek / Fri adgang
Tag dit håndarbejde med og mød andre nørklere til et par timers kreativ 
hygge. Vi mødes hver anden onsdag eftermiddag (ulige uger) i Kreativt 
krydsfelt. 

Sundhedsdag på Tårnby Hovedbibliotek
Torsdag 12. oktober / Tårnby Hovedbibliotek / Fri 
adgang
kl. 11-13 - Cykling uden alder
kl. 11-15 - Kender du din fysiske sundhed? - Få en 
sund og smuk hud - Hvordan har dine fødder det?
Har du et ønske om at holde op med at ryge? - Mål din 
sundhed - Har du nedsat hørelse? - Mænds mødesteder
kl. 12-14 - Få kendskab til din hjertestarter
kl. 14-15 - Bliv klogere på dine øjne og øjensygdomme

Tårnby spiser sammen - Mad og musik
Torsdag 12. oktober kl. 17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: 75, - kr.
Kom og spis din aftensmad sammen med din familie, dine venner, 
dine naboer og få nye bekendtskaber. Under middagen underholder 

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

All Swing and Bossa med swingende bossa nova-musik. Café Lix og 
Kerner har sammensat en bæredygtig og sund menu: Dhal og raita - 
indisk mad og masser af friske salater og grøntsager. 
Køb spisebillet på www.taarnbybib.dk eller ved henvendelse på bib-
lioteket. Senest 11. oktober kl. 12.00. Billetter kan ikke refunderes efter 
11. oktober. Arrangementet afholdes i samarbejde med Café Lix og 
Kerner.

Babycafé: Spillopperier for de 0 til 1-årige
Fredag 13. oktober kl. 10-11 / Vestamager bibliotek / Billetpris: 20 kr.
Kom til en hyggelig formiddag med Sofie Frølund, hvor du får inspira-
tion til, hvordan du kan stimulere din baby med fokus på leg, sang og 
bevægelse. 

Blip Båt fredag
Fredag 13. oktober/ Fredag 20. oktober / Fredag 27. oktober / kl. 16-18  
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Kom og prøv Bee-Bots, Ozobots, Sphero, Dash & Dot og meget andet. 
Både børn og voksne er velkomne. 

På tur i junglen - musikworkshop for børn fra 3 til 6 år
Lørdag 14. oktober kl. 10-11 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 20 kr.
Musiker og sanger Jeanette Arp laver musikalsk workshop, hvor vi 
møder en bongobjørn, sjove salsaslanger, frække aber fra Maracas, 
ænder der rapper, syngende cikader og dansemus. 

Kaffe og historier - højtlæsning og samtale for voksne
Onsdag 18. oktober kl. 10-11.30 / Vestamager bibliotek / Fri adgang
Vi læser højt af en tekst og deler de tanker, erindringer og spørgsmål, 
der dukker op undervejs i læsningen.
Bibliotekar Lis Müller finder teksten. Du skal ikke selv læse noget på 
forhånd, bare mød op og nyd en fælles litteraturoplevelse.

Film om Luther
Onsdag 18. oktober kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
I anledning af Reformationsjubilæet viser vi en spillefilm om Luther. Se 
mere i det trykte program for Reformationsjubilæet, som fås på biblio-
tekerne og i kommunens kirker. 

Glasloppemarked
Lørdag 21. oktober kl. 9-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Offentligt loppemarked på Tårnby Hovedbibliotek
Medlemmerne af Glashistorisk Selskab Holbæk: http://www.glashi-
storiskselskab.dk/ sælger ud fra deres samlinger, så hvis man samler 
på glas er der her rig mulighed for at få suppleret sin samling. Gæster-
ne er velkommen til at tage glas med, som de vil vide noget mere om. 

Filmklubben - for de 8-12 årige
Mandag 23. oktober kl. 16-18 / Vestamager bibliotek / Fri entré
Torsdag 26. oktober kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri entré
Velkommen til bibliotekets filmklub for dig mellem 8 og 12 år - med 
popcorn, hygge og gode film! 
Hent programmet på biblioteket.

3 Fantastiske Fortællinger
Tårnby Hovedbibliotek / Samlet pris: 295 kr. / Tilmelding via AOF
Oplev tre spændende foredrag med sejleren Mikkel Beha, Morten 
Hilmer fra Siriuspatruljen og bjergbestigeren Lene Gammelgaard. 
Foredragene arrangeres i samarbejde mellem AOF Amager og Tårnby 
Hovedbibliotek. 
Tirsdag 24. oktober kl. 19.30-21.30 / Tårnby Hovedbibliotek 
Til Søs med Mikkel Beha.
Tirsdag 7. november kl. 19.30-21.30 / Tårnby Hovedbibliotek 
To år med Sirius-patruljen med Morten Hilmer.

Fortsat fra forrige side
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Tirsdag 28. november kl. 19.30-21.30 / Tårnby Hovedbibliotek
At bestige og overleve Mount Everest med Lene Gammelgaard.

Dokumentarfilmklubben TårnbyDOX: 
The war show - Film og debat
Onsdag 25. oktober kl. 14-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
I 2011 bliver den syriske radiovært Obaidah Zytoon og hendes venner 
revet med af opstanden mod regimet. Men som opstanden udvikler 
sig til en blodig borgerkrig, bliver deres venskab sat på prøve gennem 
fængslinger, død og vold. 

Irland under huden: På sporet af en irsk identitet
ved Jørgen Refshauge
Onsdag 25. oktober kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Den Irske Republik fremstilles i et historisk, socioøkonomisk og kulturelt 
perspektiv, med en gennemgående reference til Nordirland. Jørgen 
Refshauge er medforfatter til bogen ”Irland under huden” som udkom 
maj 2017. 

Kreativt Krydsfelt: Uhyggelige perlerier
Torsdag 26. oktober / Mandag den 30. oktober / kl. 15:30-17:30 / Tårnby 
Hovedbibliotek / Gratis billetter
Vi skruer op for uhyggen med nogle uhyggelige halloween perlerier. 

Martin Luther: munk, oprører, reformator 
ved Martin Schwarz Lausten
Torsdag 26. oktober kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 30 kr.
Teolog og kirkehistoriker Martin Schwarz Lausten beretter om Luthers 
liv som munk og om de bibelstudier, som gav ham et nyt syn på kristen-
dommen. Også hans personlige forhold i Wittenberg og de følger, som 
hans opgør med pavekirken fik for kirken og det verdslige samfund, 
omtales.

Bogrelease: Ludomanfælden af Rune Engstrøm
Lørdag 28. oktober kl. 10.30-12 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Rune har udgivet en ny bog om sit liv, hvor han fortæller om at erobre 
livet tilbage fra spillehelvedet. Hvordan han blev ludoman, hvordan det 
var og hvordan han omsider slap ud af det.

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Månen over Baobabtræet - Teater for børn 3 til 6 år
Lørdag 28. oktober kl. 11-12 / Vestamager bibliotek / Billetpris: 20 kr.
Ved Teater Lille Hest. En afrikansk inspireret forestilling om hvordan en 
lille hjælp kan gøre en stor forskel. 
Varighed 35 min. Kun en voksen pr. barn. 

Blip Båt lørdag
Lørdag 28. oktober kl. 11-14 / Vestamager bibliotek / Fri entré
Kom og prøv Bee-Bots, Ozobots, Sphero, Dash & Dot og meget andet
Både børn og voksne er velkomne.

Syng dig glad - sangeftermiddag
Mandag 30. oktober kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 30 kr.
Bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide at synge sam-
men med andre?
Vi mødes den sidste mandag i måneden og synger med korleder og 
musikpædagog Marianne Kragh ved klaveret. 

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET
”Glemmer Du” i september / oktober 2017 har titlen:
FRA MARKER TIL LEJLIGHEDER - Etagebyggeri i Kastrup og Tårnby
Tårnby Kommune har nogle fantastiske etagebyg-
gerier. Der er i mange tilfælde virkelig tænkt over 
ejendommen og dens omgivelser, samt hvordan et 
godt liv kan være.
I dette Glemmer Du kan du læse om flere af de 
flotte etagebyggerier, der huses i Kastrup.
Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne fra primo 
juli måned, så længe oplag haves, eller hentes 
i en printvenlig version på taarnbybib.dk under 
”Stads- og Lokalarkivet”. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på 
’Glemmer Du’ som nyhedsbrev, så du får bladet 
sendt elektronisk, så snart det udkommer.

Fortsat fra forrige side

Der er nu åbnet for tilmel-
dinger til Børnehjælpsda-
gens Julelotteri 2017 

Klubber og klasser kan nu 
sælge lodder i en god sags 
tjeneste. Et solgt lod til 20 
kroner vil betyde 8,50 kroner 
til lokale idrætsforeninger, 
klubber, spejdere og skole-
klasser og samtidig støtte til 
Børnehjælpsdagens arbejde 
for anbragte børn og udsatte 
unge. Klasser eller klubber 
bestemmer selv, hvor me-
get tid de vil sætte af til lot-

teriet. Det koster ikke noget 
at bestille eller efterbestille 
lodder. Lodsalget skal bare 
finde sted inden for perioden 
tirsdag 31. oktober - søndag 
24. december 2017. Man kan 
melde sig i hele salgsperio-
den.

En god sag

Børnehjælpsdagen arbejder 
med at styrke anbragte børn 
og udsatte unge i Danmark, 
så de får bedre mulighed for 
et selvstændigt voksenliv. 
Hjælpeorganisationen har 
særligt fokus på at styrke mål-
gruppens mentale og fysiske 
robusthed gennem en lang 
række tilbud, der finder sted 
over hele landet.

 Sidste år fik 9.720 anbragte 
børn og udsatte unge direkte 
glæde af Børnehjælpsdagens 

arbejde.
 Børnehjælpsdagen har fo-

kus på at inddrage børn og 
unge fra traditionelle familier 
i det velgørende arbejde efter 
konceptet Børn hjælper børn. 
Det sker blandt andet gen-
nem Julelotteriet, Lillebror 
Lotteriet og projektet Ung-
domsværn.

Win, win situation 

Udover at de unge støtter en 
god sag, kan man også se, at 
de unge sælgere selv får no-
get ud af projektet. 

Anne Nielsen, der er lotteri-
ansvarlig i Børnehjælpsdagen 
fortæller: 

- Vi kan se på opgørelserne, 
at de unge sælgere kan gøre 
en stor økonomisk forskel for 
deres klub eller klasse, når de 
får den rette opbakning fra 

deres lokalområde. 
- Ud fra deltagernes tilba-

gemeldinger ved vi, at det 
ikke kun handler om penge; 
lotteriet bidrager også til læ-
ring om social ansvarlighed, 
fordi børnene hjælper andre 
børn, for hver gang de sælger 
et lod, slutter Anne.

INFO: Tilmeldinger til 
Julelotteriet 2017 er i 
fuld gang og sker via 
Børnehjælpsdagens 
hjemmeside www.bhd.dk/
julelotteri

Danmark Statistik, opgjort for 2015 viser de enkelte 
kommuner der har anbragt barn/den unge. barnet/den unge 
kan dog godt bo i eller uden for kommunen  

Børn hjælper børn 

Antal anbragt børn/unge (0-22år) efter kommune:
Anbringede kommune Antal børn/unge 
Tårnby    51
Dragør    12
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Kender du en forening eller foreningsleder i Tårnby som har ydet en ekstraordinær indsats i det forgangne år, eller måske 
endda gennem rigtigt mange år, og faktisk fortjener en påskønnelse for dette, et vaskeægte skulderklap, så søger vi faktisk 
indstillinger til sådan nogen, så vi kan fejre og ære dem ved et flot arrangement på rådhuset. MEN - MEN - MEN, du skal 
skynde dig lidt! Der er deadline søndag d. 15. oktober!! Så fat blyanten eller PCen og skriv - der er ingen krav om ansøg-
ningsskemaer eller fine formularer, blot gode argumenter for indstillingen. 




Har DU et forslag til hvem det skal være? 
Så send straks din indstilling samt en begrundelse herfor til Priskomiteen, som består af formanden 
for Kultur- & Fritidsudvalget, Winnie Sørensen, samt Tårnby Forenings Råds forretningsudvalg. Ind-
stillingen sendes til:
Fælleskontoret, Englandsvej 290, Postboks 34, 2770 Kastrup ELLER tfr@tfr.dk



Teaterkompagniet GLiMT 
tilbyder gratis dansework-
shops for ældre i Tårnby 

Det lokale teaterkompagni 
GLiMT byder op til latiname-
rikanske danse med levende 
musik, og underviser ældre 
Tårnby-borgere i latinameri-
kanske danse. Det foregår på 
Kulturzonen på Nøragersmin-
devej fire dage i oktober. 

- Dans er for alle – vi har 
alle evnen til at danse inde i 
os, og når vi danser sammen 
kan vi dele glæden ved at 
bevæge sig til musikken, for-
tæller workshop-underviser 
Camila Sarrazin, en af GLiMTs 
to kunstneriske ledere.

Let at lære

- Dansene er lette at lære, 
så man behøver ikke være 
bekymret, hvis man ikke har 
prøvet at danse før. I denne 
workshop er der ingen gode 
eller dårlige dansere, forkla-
rer Camila Sarrazin.

- Der er kun mennesker, der 
har det sjovt sammen, og dan-
ser sammen til musikken.

Der bliver arrangeret i alt 
fire workshops med levende 
musik til hver workshop, hvor 
deltagerne kommer til at lære 
latinamerikanske danse såsom 
bolero, peruviansk vals, m.m. 

Underviseren

Dans har altid fyldt meget i 
Camila Sarrazins liv, og når 
det netop er latinamerikanske 
danse, der undervises i, er det 
fordi Camila gerne vil dele de 
danse, hun er vokset op med i 
sit hjemland, Chile. 

Undervisningen er et gra-
tis tilbud til Tårnbys ældre 
borgere, som sker i et samar-
bejde mellem GLiMT, Kultur-
zonen og Tårnby Kommune. 

Undervisningen er en del af 
et større GLiMT-projekt, der 
munder ud i en forestilling 
om socialt samvær og kom-
munikation mellem forskel-
lige generationer. 

INFO: www.glimt.info/da
Sted: Kulturzonen. 
Nøragersmindevej 90, 2791 
Dragør. 
Tid: Torsdag 5. oktober kl. 
15-17 
Mandag 9. oktober kl. 15-17 
Torsdag 12. oktober kl. 15-17 
Tirsdag 17. oktober kl. 15-17
Kontakt: Tilmelding er 
nødvendig på jonas@glimt.
info eller 2860 5521.
Det er gratis at deltage. 

- Dans er en anderledes 
måde at mødes på. Når 
man danser med et andet 
menneske deler man et 
lille stykke af ens egen 
livshistorie med den 
person. Gennem dansen 
kan vi møde hinanden 
og komme hinanden ved 
på en anderledes måde, 
end vi kan andre steder i 
lokalsamfundet, fortæller 
Camila Sarrazin. 

Afslutningskoncert
GLiMTs danseprojekt slutter med en koncert med social 
dans – her kan deltagere i undervisningen komme og 
bruge de dansetrin, de har lært. Både børn og børnebørn 
er også velkomne til at komme og høre latinamerikansk 
musik, og danse med til sangene der spilles af duoen The 
Latin Losers. 

INFO:  www.glimt.info/da
TID:  Afslutningskoncert tordag 19. oktober kl. 19-21.
STED:  Kulturzonen
PRIS:  Koncerten er gratis for deltagere i 
undervisningen. 
 Øvrige 50,- kr. 

Til dans med levende musik
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KASTRUP STRANDPARK: Tårnby har flere gange 
måtte betale en pris i udviklingens tegn. Én 
gang blev kommunen kløvet fra nord til syd ved 
anlægningen af metroen. Og få år forinden var 
vores kommune blevet spaltet fra øst til vest af 
motorvejsanlægget til Sveriges-forbindelsen. 
I det tæt befolkede Kastrup indebar motorvej og 
jernbane flere hundrede husekspropriationer. 
Også den gamle lystbådehavn, der blev 
kraftigt beskåret. Således måtte der skaffes nye 
hjemsteder til flere foreninger med tilknytning 

til vandet, og det gjorde ondt i mange børn som 
voksne, da Kastrup Søbad blev revet ned. Slut med 
herlige ture til den grønne badeanstalt!

Men hvor noget går til grunde, kommer nyt 
til. Således også det nye Kastrup Søbad, som i 
folkemunde lyder navnet Sneglen. Den er tegnet 
af White Architects og var færdigopført i 2005. 
På gode vejrdage har den besøg af badegæster 
fra nær og fjern. Og den er også base for seje 
vinterbadere. 

Fagfolk og arkitektstuderende fra mange 

lande kommer forbi og roser den i deres 
fagmagasiner. Sneglen har vundet flere fornemme 
arkitekturpriser for sin overraskende og vellykkede 
udformning. Her udfolder der sig et mangfoldigt 
folkeliv. 

Denne sommer er der dog ikke slidt nævneværdigt 
på Sneglen. Livredderne har haft en usædvanlig 
stille sommer her i 2017. Måtte de få rigtig travlt 
næste år! 

Tekst og tegning: Ninna Feldvoss.

Hvis der er to naboer, som 
har fordomme om hinanden 
er det Tårnby og Dragør, så 
lidt ekstra viden kan være 
nyttig

Af Terkel Spangsbo

 

Om bogen om Dragørs kon-
geskjolde fjerner fordomme 
eller cementerer dem er uvist, 
men det er lokalhistorie, som 
det er værd at mindes om og 
holde i hævd. Jeg kommer i al 
fald til at tænke, ”Hvorfor har 
vi ikke sådan en forening, som 
her bliver muntert fortalt”.

I 90 år har Dragør Borger-
lige Skyttelag holdt fugle-

skydninger – kun afløst af en 
periode under besættelsen, 
hvor dette, at privatmand 
havde skydevåben og krudt, 
var forbudt. 

Men ellers beskriver bo-
gen, hvis fulde titel er Glimt 
af Dragørs historie – fortalt 
gennem Kongeskjolde, om et 
selskabs- og vennelag iværk-
sat af muntre sjæle og holdt i 
live af arvtagere, som holder 
traditioner i hævd og fornyr 
dem med stor seriøsitet.

Mennesket har vel alle dage 
lagt vægt på festligheder, ikke 
mindst i trange og tunge tider, 
har det haft betydning, at man 
for en stund lod bekymringer 
stå i baggrunden. Det er Dra-
gør Borgerlige Skyttelag et 
stadigt levende bevis på.

Idéen fra de udenbys

Kender man lidt til dragøer-
nes selvbestaltede egenart 
er det overraskende læsning, 
at det var de udenbys, land-
liggerne, som i 1927 (de har 
været der meget længere 
tilbage) var med blandt stif-
terne til at oprette foreningen 
eller laget for at få mere kon-

takt med de fastboende.
Traditionerne kræver, at 

der holdes på titlerne, så-
ledes at skyttebrødrene 
(foreningen er kun for 
mænd, men ægtefæller 
beværtes ved sideløbende 
sammenkomster) både 
har en Konge, kronprins, 
kommandant, storkorsrid-
dere, almindelige riddere, 
statsminister og general-
sekretær. Kronprinsen er 
i øvrigt den eneste, der 
skyder sig til sin titel.

Arrangementerne udfolder 
sig i Kongens Have (der hvor 
Kongeparret bor), bedesteder 
med forfriskninger og så sky-
depladsen, som nu er Dragør 
Fort. Ved efterårstide indkal-
des til Torskegilde, som ikke 
har noget med skattevæsenet 
at gøre, men er et traktement 
bestående af generalfor-
samling og kogt torsk. Mens 
brødrene skyder løs på kro-
nen, næbet (som laget staver 
med to b’er), halsen, højre og 
venstre vinge, halen og bryst-
pladen på Fuglen er der da-
mefrokost, hvor kongesangen 
afsynges.

Portrætterne

Alle fuglekongernes skjolde 
er med i bogen med konger-
nes cv og særlige begivenhe-
der i Dragør i kongens (1-åri-
ge) regeringstid.

Der er tale om et humørfyldt 
opslagsværk med overvæl-
dende name-dropping hentet 
i Lagets arkiver, lokalarkiv og 
andre steder. Som altid med 
Dines Bogøs bøger er der tale 
om grundig research og rig-
holdigt billedmateriale.

I annalerne har Bogø og 
makkeren Claus Ehlers slået 
ned på perioden omkring La-
gets 50 års jubilæum, hvor 
jubilæumsbladet havde på-
faldende ligheder med et nyt 
frækt blad Ugens Rapport. Et 
af de eksempler, hvor udtryk-
ket Den der kun tager spøg 
for spøg …. kommer til sin ret.

Bogen er skrevet med sam-
me munterhed,   som sikrer 
det borgerlige skyttelags ek-
sistens.

Anmeldelse

Dragør har en kongerække
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Weekend i Malmø Maleriske Møn
3 dage på 4-stjernet hotel i Sverige 3 dage på på historisk hotel i Stege

Clarion Collection Hotel Temperance 
HHHH

Malmø er tæt på og fuld af overraskelser. 
Og på det flotte hotel bor I midt i centrum 
omgivet af seværdigheder. Her er få skridt 
til Gamla Stans hyggelige kvarterer, torve 
og små sidegader. Efter en god middag kan 
det anbefales at tage en promenadetur i par-
kerne omkring renæssanceslottet, hvor også 
det flotte Casino Cosmopol ligger.

Residens Møen
Jeres mønske feriebase har levet en om-
skiftelig tilværelse fra navigationsskole 
over tugthus til lyst, moderne og gennem-
renoveret lejlighedshotel. Herfra har I en 
skøn udsigt over Stege Bugt, og netop den 
betagende udsigt har lagt navn til hotellets 
restaurant – for på Restaurant Udsigten ser-
veres den traditionelle, danske mad af lokale 
råvarer med havudsigt ad libitum på sidetal-
lerkenen.

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

KØR SELV-FERIE

Oplevelser i Nordtyskland
4 dage på 3-stjernet hotel i Mecklenburg-Vorpommern

Ankomst
Valgfri 1.10.-19.12.2017 og 3.1.-4.5. 
samt fredag 11.5., 18.5. og 25.5.2018.

Ankomst 
Fredage frem til 29.12.2017 og 5.1.-22.6. 
samt valgfri 12.2.-2.3. og 26.-31.3.2018.

Ankomst 
Mandag til lørdag 2.10.-18.12.2017.

Ankomst 
1 barn 0-3 år gratis. 
2 børn 4-14 år ½ pris. 
Opredning fra 15 år: Pris 649,-.

Hotel am See HHH

Lige ved søen Vielbecker og i gåafstand 
fra centrum af den hyggelige, lille by Gre-
vesmühlen ligger Hotel am See. Her er lagt 
op til en dejlig miniferie med mulighed for 
at opleve pragtbyerne: Lübeck, Wismar og 
Schwerin. Byens eget vartegn er en flot, 
gammel mølle fra 1878 i hollandsk stil, og 
den var i funktion frem til 1970. Men også 
bykernens ældre huse og kirker er værd at 
kigge nærmere på. Hotellet er et perfekt 
udgangspunkt for udflugter i nogle af Nord-
tysklands mest spændende byer. Oplev det 
prægtige torneroseslot med de mange tårne 
og spir i Schwerin (33 km) eller besøg de 
gamle hansestader Lübeck (45 km) og Wis-
mar (22 km), som begge er på UNESCOs liste 
over verdenskulturarv. Her hersker der en 
helt særlig historisk stemning og atmosfære. 
I Lübeck kan I blandt meget andet nyde sy-
net af de mange bygninger fra middelalde-
ren, se kirkerne og smage på den berømte 
marcipan i Café Niederegger.

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

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17. 

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

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

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x eftermiddagskaffe
 med kage
• 1 x enkel aftenbuffet 
• 1 x 3-retters middag på 
 fiskerestaurant
• Fri Wi-Fi

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x månedens middagsret
 inkl. lille glas øl ell. vin
• 1 glas mousserende vin 
• 50 % rabat på entre til 
 Danmarks Samler-
 museum Thorsvang

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.349,-
Pris uden rejsekoden 1.499,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.199,-
Pris uden rejsekoden 1.349,-

Pris pr. person i lejlighed 
(v. min. 2 voksne)

1.049,-
Pris uden rejsekoden 1.199,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.
Opredning fra 15 år: Pris 849,-
Maks. 1 opredning pr. værelse.

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

2 overnatninger 999,-

Ekstra nat inkl. halvpension 
kun 400,-

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET
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ALDRIG MERE I MORGEN
29/9 – 4/10: kl. 17.45
19 - 25/10: kl. 18.00
Vises med danske undertekster

BILER 3, 2D – dansk tale
30/9 – 1/10: kl. 15.00

LEGO NINJAGO – FILMEN, 
dansk tale – 2D
29/9:  kl. 17.00
30/9 – 1/10:  kl. 12. 45 + 15.30
7 – 8/10:  kl. 16.45
14 – 22/10:  kl. 16.15

LEGO NINJAGO – FILMEN,
dansk tale – 3D
30/9 – 1/10:  kl. 17.15

KINGSMAN: THE GOLDEN 
CIRCLE – 2D
29/9 – 3/10:  kl. 19.30
4/10:  kl. 20.15

GUD TALER UD 
29/9 – 1/10:  kl. 20.00
2 – 3/10:  kl. 17.00 + 20.00
4 - 6/10:  kl. 20.00
7 – 8/10:  kl. 17.30 + 20.00 

9 - 11/10:  kl. 20.00
14 – 18/10:  kl. 18.00
23 – 24/10:  kl. 17.00
Vises med danske undertekster 
fra 2 - 24/10
DOXBIO:
MICHELIN STARS
4/10:  kl. 17.00
Danmarkspremiere:
SIKKE ET CIRKUS 
5 – 6/10:  kl. 17.00
7 – 8/10:  kl. 13.00 + 14.45
10 – 13/10:  kl. 17.00
14 – 22/10:  kl. 11.45 + 14.30

MY LITTLE PONY – 
FILMEN, dansk tale 
Forpremiere:
1/10:  kl. 13.15
Danmarkspremiere:
5 – 6/10:  kl. 17.30
7 – 8/10:  kl. 12.30 + 15.15
9/10:  kl. 17.00
10 – 11/10:  kl. 17.30
14 – 22/10:  kl. 12.15 + 15.45

Danmarkspremiere:
BLADERUNNER 2049 
5 – 13/10:  kl. 19.00
14 – 18/10:  kl. 19.15

DEN KÆMPESTORE PÆRE 
Forpremiere:
30/9:  kl. 13.15
Danmarkspremiere:
12 - 13/10:  kl. 17.30
14 – 22/10:  kl. 13.45
25/10:  kl. 17.00
Danmarkspremiere:
SNEMANDEN 
12 – 13/10:  kl. 20.00
14 – 18/10:  kl. 20.15
19 – 24/10:  kl. 19.15
25/10:  kl. 20.15
26/10:  kl. 17.30
Danmarkspremiere:
DARLING 
19 - 25/10:  kl. 20.00
Danmarkspremiere:
THOR – RAGNAROK – 2D
26/10: kl. 19.00

Danmarkspremiere:
DEN LILLE VAMPYR, dansk tale 
26 – 27/10:  kl. 17.00
28 – 29/10:  kl. 14.45 + 17.00
Halloween-uhygge i weekenden 
28 -29/10 – se mere side 45.
Danmarkspremiere:
MENS VI LEVER 
26/10:  kl. 20.00
Forpremiere:
VICTORIA & ABDUL 
30/10:  kl. 17.30
I sundhedsugen mandag – 
fredag fra kl. 16.30
9 – 13/10 giver vi et gratis øko 
æble, når du kigger forbi efter 
kl. 16.30 og inden sidste film 
starter.
Foredrag:
Lindy og Hammer fra 
Rigtige Mænd
9/10:  kl. 17.30

Pyjamasbio:
4/10 og 25/10: kl. 19.00

Filmoversigt 

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk
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MY LITTLE PONY 
FILMEN
Da den onde Stormkonge og 
hans håndlangere truer med at 
stjæle al magien i Ponyville, må 
de seks ponyer Twilight Sparkle, 
Applejack, Rainbow Dash, Pinkie 
Pie, Fluttershy og Rarity kaste sig 
ud på et fantastisk eventyr for at 
redde deres hjem. 
Et eventyr, der byder på masser 
af nye venner, men også 
udfordringer, som kun mod, magi 
og venskab kan løse. 

SIKKE ET CIRKUS
Cirkusbarnet Ramona elsker 
livet i og uden for manegen og 
ikke mindst sin brogede cirkus 
familie. Men et spor i sneen og 
en række mystiske hændelser 
forstyrrer hendes verdensorden. 
Nogen holder øje med hende. 
Men hvorfor? Samtidig begynder 
hendes elskede far, Cirkusdirektør 
Kaj, at opføre sig underligt. Han er 
bange for at blive overhalet af det 
konkurrerende Cirkus Suverænum.

BLADE RUNNER 2049
Politiassistent K, Los Angeles Police 
Department, står klar til at opklare 
en dybtbegravet hemmelighed 
med potentiale til at efterlade 
samfundet i totalt opløst kaos. 
Ks opdagelse fører ham frem til 
beslutningen om at finde Rick 
Deckard, til trods for at han har 
været savnet de sidste 30 år.

GUD TALER UD
I 80’erne vokser Jens og hans 
brødre op i et parcelhus i Risskov. 
Her regerer familiens overhoved, 
Uffe – psykolog og selvbestaltet 
Gud i slåbrok og underbukser. På 
drengeværelserne ulmer oprøret, 
mens mor Gerd Lillian kæmper 
bravt med at holde sammen 
på familien. Men før sønnerne 
Jens, Thomas og Mikkel kan gøre 
sig fri af undertrykkelsen og 
blive voksne, kommer det til et 
afgørende opgør med ”Gud”.

DEN KÆMPESTORE 
PÆRE
Elefanten Sebastian og hans 
bedste ven, katten Mitcho, bor 
i Solby - en hyggelig havneby 
hvor alt ånder fred og lykke, indtil 
byens elskede borgmester J.B. en 
dag forsvinder. Viceborgmesteren 
Kvist pønser på at overtage 
borgmesterkæden og henlægge 

Solby i evig skygge, men på 
en fisketur fanger Mitcho en 
flaskepost fra J.B., der skriver, at 
han er strandet på Den Mystiske 
Ø. I flaskeposten ligger også et lille 
bitte frø, som de planter, og i løbet 
af natten vokser en kæmpestor 
pære frem! 

SNEMANDEN
Harry Hole, vicekommissær ved 
drabsafdelingen, efterforsker en 
sag om en forsvunden kvinde, 
som får ham til at frygte, at en 
seriemorder er aktiv igen. Med 
hjælp fra en yderst begavet 
politiaspirant begynder han 
at forbinde en række gamle, 
uopklarede sager med den nye 
i forsøget på at komme den 
bestialske morder i forkøbet inden 
næste snefald. 

MENS VI LEVER
Kristian er nyforelsket og klar til at 
starte sit liv sammen med Anne. 
En dag banker det på døren, og 
udenfor står Tommy. Kristian 

Tårnby Sundhedsuge 2017
Foredrag 9/10 kl. 17.30:
Lindy og Hammer
Rigtige Mænd fra DR1
Hør om Lindy og Hammers rejse som Rigtige Mænd,  
og hvilke udfordringer og succeser, der er fulgt med.  
Gratis billetter

Foredraget er et samarbejde med Sundhedscenter Tårnby

Tag pyjamas på, børst tænder  
og tag bamse under armen til: 

PYJAMAS BIO
4 og 25/10: kl. 19.00
Vi læser godnathistorie  
og viser en lille film. 
For børn fra 3 år, deres forældre / 
bedsteforældre og bamser.
Vi viser selvfølgelig billederne fra bogen undervejs.  
Arrangementet  som forventes at vare ca. 30 min.  
er et samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker.
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Amagerteatrets kommende forestillinger

Til (ingen verdens) nytte
Virkeligheden er nogle gange 
ikke så munter at være i, men 
i al sin absurde genkendelighed 
kan den godt virke komisk. 
Man kan bare ikke altid selv se 
komikken, når livets landevej 
tager nogle skarpe sving.

Sådan er det også for Berit, der 
har rundet de 60 og i mange år 
har været en engageret medar-
bejder hos DSB.

Hvad skal man stille op med sin 
nyttetrang, når almindelig medmenneske-
lighed er i lav kurs, og man risikerer at blive 
skudt bagtanker i skoene, hvis man gerne 
vil hjælpe? Hvad hænger man sin identitet 
op på, når man mister sit arbejde? Og er der 
rent faktisk brug for alle på dagens arbejds-
marked?

6., 7. og 8. november kl. 19.30. 
folketeatret | turne

Piraterne fra Penzance
 – svinger træbenet og går planken ud
Gilbert & Sullivans uforglemmelige operette Piraterne fra Penzance er et 
overflødighedshorn af sentimentale sørøvere, bøvede betjente, dejlige da-
mer, tunghøre tanter, flotte fyre og gamle generaler. 

15., 16. og 17. januar kl. 19.30.  
Den Ny Opera og Figaros

Inden jeg fylder 67
Inden jeg fylder 67… kan være en god håndbog i krisetænkning ved kvin-
ders og mænds opdagelse af, at livet sgu snart rinder ud…

Kirsten Lehfeldt, et fyrværkeri af kvindelig komik, tager os på en svimlende 
rundtur i de kvinders univers, der står ved indgangen til deres tredje alder. 

Med festlig saft og kraft fortæller hun os om sine erfaringer, både som 
uerfaren annonceskribent under ”Personlige” og om uopfyldte ønsker om 
nærhed, ømhed og fællesskab – efter man er blevet usynlig og gråhåret!

19., 20. og 21. februar kl. 19.30 Landsteatret

Læs mere om de enkelte forestillinger på www.amagerteatret.dk

Køb abonnement til sæsonens sidste tre forestillinger
Der er stadig abonnementer til salg:  
Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

Abonnement til tre forestillinger   

Gruppe A:  Række 1 til 11 180 kr. (540 kr. + 50 kr. = 590 kr.)  
Gruppe B:  Række 12 til 15 150 kr. (450 kr. + 50 kr. = 500 kr.)

Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,‑ kr. for hele sæsonen.
Der kan tegnes abonnement via www.amagerteatret.dk 
 eller ring 30 23 39 85 / 32 50 08 11.

A M A G E R T E A T R E T

Der er billetter i løssalg til alle 
forestillinger og 8 dages forsalg i 

Kulturhuset KastrupBiOs billetsalg.  
Priser i løssalg pr. forestilling: 
Række   1 til 11:  230,- kr. 
Række 12 til 15:  200,- kr.

Det er også Amagerteatret, der i samarbejde med Tårnby Kommune, ar‑
rangerer familieforestillinger i Kulturhuset KastrupBiO. I februar 2018 spilles 
Peter Pan i en opsætning af folketeatret | turne. Denne forestilling er ikke 
omfattet af et abonnement til Amagerteatret.
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... spiller fire + en forestilling i Kulturhuset KastrupBiO  
hver sæson

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

BILLETPRISER 
OG RABATKORT

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

BABY BIO KL. 11.00
  3/10:  BORG
 10/10:  GUD TALER UD med danske undertekster
 24/10:  SNEMANDEN
 31/10:  MENS VI LEVER

 

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
 3/10:  BORG           
 10/10:  GUD TALER UD med danske undertekster
 24/10:  SNEMANDEN
 31/10:  MENS VI LEVER

(U-) HYGGELIG 
HALLOWEEKEND 
KULTURHUSET KASTRUP BIO

Kulturhuset Kastrup Bio holder (u)hyggelig 
weekend med filmen DEN LILLE VAMPYR!
I weekenden inden Halloween (28 – 29. 
omtober) kan du fra kl. 13.45 – 14.45 
hjælpe med at lave pynt til vindfanget i 
huset, inden der vises DEN LILLE VAMPYR 
klokken 14.45.

Du er selvfølgelig også velkommen til at komme og klippe spøgelser, 
græskar og flagermus, selvom du ikke skal se filmen.

Alle der er udklædt får et gratis lille bæger popcorn.

har ikke set Tommy i årevis og 
pludselig konfronteres han med en 
fortid, som han har gjort alt for at 
glemme. 

VICTORIA & ABDUL
Da den unge kontorassistent 
Abdul Karim rejser fra Indien for 
at deltage i dronning Victorias 
halvtresårsjubilæum, overraskes 
han over at finde velvilje hos 
dronningen selv. Samtidig med at 
dronningen stiller spørgsmål til de 
begrænsninger, hendes position 
medfører, opbygger de en uventet 
og hengiven alliance, som hendes 
hofholdning og inderkreds alle 
forsøge at ødelægge. Dronningen 
begynder at se en verden i 
forandring igennem nye øjne.

DEN LILLE VAMPYR
Den 13-årige vampyr Rudolfs 
klan er på flugt fra to grufulde 
vampyrjægere. En dag, da Rudolf 
er på flugt, og er blevet væk fra 
sin familie, møder Rudolf Anton, 
en dødelig, som er fascineret af 
alt der handler om gamle slotte, 
kirkegårde og vampyrer. Anton 
hjælper Rudolf i en action- og 
humor pakket kamp imod deres 
fjender for sammen at rede 
Rudolfs familie og i kampens hede 
blive venner.
Se omtalen af ”Hyggelig 
Halloweekend” herunder.
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De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

DET BINDER DET HELE SAMMEN: Bevaringsforeningen og Amager Fotoklub arbejder 
sammen om en fotoudstilling om ”Bindingsværk gennem tiderne i Tårnby Kommune”. Den 
vises på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10, fra 3. til 22. oktober. Bevaringsforeningen 
håber meget, at rigtig mange vil lægge vejen op ad trappen eller tage med elevatoren 
til 1. sal og se de dejlige fotos, de dygtige fotografer i Amager Fotoklub har taget. Det 
fortjener de!
Borgmesterkandidat Allan S. Andersen åbner udstillingen mandag, 2. oktober kl. 18.00. 
De fornemme fotos vises i print på 4 udstilllingsvægge, og der vil køre et slideshow 
non-stop kl. 8-20 alle hverdage. Lørdage og søndage kl. 9-15. Foto: Astrid Tyge Nielsen, 
Amager Fotoklub.

Sangere til gospel
Har du lyst til at synge i kor, 
så opsøg Crossroad Gospel. 
At være en del af Crossroad 
Gospel handler om fælles-
skab om sang og musik I 
koret findes der udover alt, 

sopran og tenor også den 
dybe basstemme. Repertoi-
ret består af rytmiske sange, 
alt fra gospel, ballader over 
til mere funky ting.

INFO: www.crossroadgo-
spel.dk 

Formand Winnie 
Johansson. 26 82 85 85.
Tid: Hver onsdag, kl. 19-
21.30
Sted: Korsvejskirken, 
Sirgræsvej 81. 

Only few days i Havnegalleriet
Særudstillingen Only few days 
består af udvalgte unika ting fra 
de lokale amagerkunstnere Stig 
Løvenkrands og Kenneth Høst 
Ring. 

De vil blandt andet vise akva-
reller, akrylmalerier samt skulp-
turer i stentøjsler og forskellige 
rakubrændinger.

Sted: Havnegalleriet, 
Strandlinien 17, Dragør
Tid:  Fredag 13. til torsdag 19. 
oktober, kl. 11- 19.
Gratis adgang.

FCK donerer billetter 
til indsamlere
Hvis man samler ind til Røde 
Kors søndag 1. oktober kl. 
11-14, kvitterer FCK med fod-
boldbilletter. 

FC København har doneret 
op til fire billetter pr. indsam-
ler til deres kamp mod AGF 
22. oktober kl. 18.00. 

Fire rabatkoder bliver ud-
sendt på mail efter indsam-
lingsdagen, og så er det op til 
indsamleren selv, hvor mange 
billetter man vil indløse, for-
tæller Emilie Brandt, projekt-
leder for indsamlingen.
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Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

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

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

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand •

Pindsvin bygger gerne deres 
reder i kompostbunker 
eller under tætte brede 
hække eller under fx 
rhododendronbuske. Foto: 
Pindsvinehjælpen.

Muldvarpejagt giver muldvarpeskud
Fra september begynder 
den årlige højsæson for 
muldvarpejagt, fordi muld-
varperne graver nye gange, 
hvilket resulterer i muldvar-
peskud. Men jagten på de 
små gravere giver kun flere 
jordbunker i haven

Om efteråret er de mange 
muldvarpeskud frustrerende 
for og kan få mange haveejere 
til at ty til brug af fælder for 
at slippe af med den lille gra-
ver. Men det er ifølge Michael 
Carlsen, biolog for Dyrenes 
Beskyttelse, ikke holdbart:

- Hvis haven er interessant 
for én muldvarp, så er den 
det højst sandsynligvis også 
for andre muldvarpe. Og hvis 
haven er rigtig interessant, så 
går der, kun kort tid før den 

næste muldvarp flytter ind, 
og et nyt graveprojekt begyn-
der, siger Michael Carlsen.

Lad graveren gøre sit arbejde 

Muldvarpeskud opstår kun så 
længe, at muldvarpen udbed-
rer sit gangsystem. Derfor er 
den mest holdbare vej til en 
have fri for muldvarpeskud at 
lade muldvarpen færdiggøre 
sit gravearbejde.

- Lader man muldvarpen 
være, er der mange muldvar-
peskud, når den flytter ind 
og derefter meget få. Muld-
varper er nemlig meget ter-

ritorielle dyr, så når havens 
muldvarp har ordnet sit gang-
system, vil der næsten ikke 
komme flere muldvarpeskud, 
forklarer Michael Carlsen.

Derfor lyder anbefalingen 
fra Dyrenes Beskyttelse, at 
man lader muldvarpen fær-
diggøre sit gravearbejde og 
herefter udjævne de få muld-
varpeskud, der indimellem 
dukker op.
  bbark

Foto: Dyrenes beskyttelse

Pindsvin i haven
Pindsvin kan gøre stor nytte 
i din have bl.a. ved at æde 
dræbersnegle 

Pindsvin æder snegle, orme, 
bænkebidere, ørentvister, bil-
ler og alt muligt andet kryb, 
og altså også dræbersnegle, 
skriver Bolius.

Hvis du gerne vil have pind-
svin i din have, skal du give 
dem gode, tørre skjulesteder, 
hvor de kan bygge deres rede 
af vissent græs og blade, hvor 
de kan sove om dagen, yngle 
og gå i vinterhi.

Desuden har de brug for 

adgang til vand og beskyt-
telse mod ræve og hunde.

Gode madsteder for pind-
svin i haven

For at give pindsvinene gode 
fodersteder, skal du lade om-
råder i din have være i fred 
uden alt for meget oprydning 
og lugning. Pindsvin er nær-
mest altædende og kaster sig 
over både edderkopper, orme, 

snegle, padder, krybdyr fugle-
æg og endda ådsler. Alle disse 
dyr har brug for fugt og skju-
lesteder for at overleve. Hvis 
du hele tiden fjerner nedfal-
dent løv og visne plantedele 
og holder jorden utildækket 
mellem stauderne, bliver der 
tørt, og pindsvinenes mad 
forsvinder.

bbark
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