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TÅRNBY BLADET med artikler om KV17 - og rigtig meget andet ...

Tårnby Bladet måtte til 
Amager Fotoklubs arkivfoto 
for at finde et (u-)troværdigt 
julemotiv til december-
forsiden.

Til gengæld er der aktuel jul 
flere steder inde i bladet. Så-
ledes er der to konkurrencer 
og bøger til læserne selv eller 
til gaver. På siderne 37 og 22 
spiller vi om Simones Juleklip 
fra People’s Press og om gui-
den Fra syg til Rask af Umahro 
Cadogan (eget forlag).

Endelig har vi vores efter-
hånden klassiske julekonkur-
rence om gavekort fra vores 
annoncører på siderne 42 og 
43 og i år to store hovedpræ-
mier gavekort fra Happydays 
og til restauranten i Hotel 
Clarion. Som noget ganske 
nyt forsøger vi os med elek-
troniske løsninger. Det vil 
sige, at man kan indsende 
sin løsning på mail, men det 
kræver, at man nøje følger 
reglerne, så vi kan tjekke at 

vinderne virkelig findes. Vi 
ønsker os stadig breve og ju-
lekort og der bliver trukket 
lod skiftevis mellem brev- og 
mail-løsninger.

Og så det der om valget

Det lader sig ikke skjule - og 
hvorfor skulle vi også det - at 
der har været valg til kommu-
nalbestyrelsen.

Vi bringer partiernes af-
sluttende bemærkninger og 
alle de opstillede kandidaters 
medlemstal.

Endelig løftes lidt af sløret 
om hvem der har fået nogle 
af de eftertragtede formands-
poster i de stående udvalg. 
Borgmesterposten er det gi-
vet kendt at socialdemokra-
ten Allan Andersen er selv-
skreven til.

Og så udkommer vi med 
fire ekstrasider i vores netud-
gave på www.taarnbybladet.
dk Der var simpelthen ikke 
plads i den trykte udgave.

Region Hovedstadens Akut-
beredskab har været på 
charmetur med mobil be-
handlingsplads

Tekst Terkel Spangsbo 
Foto: Kurt Pedersen,  

Amager Fotoklub

En ny mobil behandlingsplads, 
som kan komme hurtigt ud til 
større ulykker og derudover 
supplere det almindelige be-
redskab ved større folkelige 

arrangementer, har besøgt 
Tårnbys beredskab.

Region Hovedstadens Akut-
beredskab har nu to store mo-
bile behandlingspladser, som 
hver  består af en 17 meter 
lang, 30 ton tung lastbil og to 
store telte. Tilsammen over 
130 kvadratmeter behand-
lingsplads under tag, hvor der 
er plads til at behandle op til 
40 patienter samtidigt. 

Behandlingspladsen beman-

des af Akutberedskabets spe-
ciallæger, lægeassistenter og 
ambulancepersonale. 

De nye mobile behand-
lingspladser kan mobiliseres 
indenfor få minutter og er klar 
til at modtage patienter til be-
handling indenfor 15 minutter 
efter ankomst til et skadested. 

Mere om køretøjet på 
www.taarnbybladet.dk  

side 52

30 ton rullende akuthjælp på besøg
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Dragør Revyen ”Ryster posen” 
 Dragør revyen Ryster posen, blander brikkerne, og tænker 
nye tanker. Det betyder at  skuespillere og bestyrelsen går 
i tænkeboks i 2018, og kaster rundt om sig med nye ideer, 
indtil vi kommer stærkt tilbage med en revy i foråret 2019.

Revyen har eksisteret i 93 år, og har haft stor succes på Dra-
gør Fort de sidste 3 år. Den har efterhånden opnået professio-
nel status og kendskabet til revyen er vokset støt. De seneste 
år har revyen ikke kun trukket publikum fra Dragør og Amager, 
men fra hele landet.

Glæd jer til at høre mere om de nye ideer og tanker om 
revyen i 2019 som vi løfter sløret for i første halvdel af det 
nye år.

Nu skulle det være rigtigt
Næsten to år efter der blev indført ID-kontrol på Øresundsto-
gene og antallet af togforbindelser blev halveret genoptager 
Øresundstogene ti-minuttersdrift 10. december i myldreti-
den.

ID-kontrollerne blev afskaffet i maj i år og i september blev 
der indsat ekstra togafgange i myldretiden. Men fra næste 
måned bliver afgangene igen som de var før ID-kontrollerne 
blev indført, dog med den forskel at de fortsatte grænsekon-
troller stadig kræver et længere stop i Hyllie. 

Øresundstogene kommer i fremtiden til at få Østerport i 
København som endestation i stedet for Helsingør.

Men ... Den svenske regering har vedtaget at forlænge 
grænsekontrollerne mod Danmark til og med 11. maj 2018.

Den danske regerings beslutning om at forlænge grænse-
kontrollen mod Tyskland blev truffet for en måned siden og 
gælder frem til 12. maj 2018.                                                 tsp

Nok en svømmehal
Københavns Kommune vil bygge endnu en skole i Ørestad 
tæt på Arena’en.

Grunden ved Royal Arena har direkte adgang til den grønne 
Byfælleden. Her vil man bygge en svømmehal og en 4-sporet 
skole med mulighed for tilvalg af en ekstrafunktion, som kan 
være madskole, ungdomsmiljø eller en opgraderet idrætshal, 
oplyser Ørestads Avis. 

Den samlede byggeret for skole, svømmehal mv. er på 
17.500 etagemeter.

Der arbejdes stadig på, hvordan de forskellige funktioner, 
skoler, boliger svømmehal mv., skal placeres på grunden

6. december skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling 
til skolestrukturen i Ørestad, og altså også hvordan den nye 
tredie skole skal opbygges.             tsp

Hvad man dog ønsker ...
HVIS DECEMBER-KLUMMEN ikke skal handle 
om nisser og manglende hvid jul, må det 
handle om penge, et oplagt emne her i tiden 
før januar-udsalget gør os, der har betalt fuld 
pris, til grin. Ergo emnet er penge.

NÅR DET ER KLUMMETID lader jeg min fantasi 
mødes med min hukommelse, som der stadig 
er noget tilbage af. Det skulle så gerne munde 
ud i det begreb jeg ofte skriver om ”sammen-
lignende billeddannelser i ubevogtede øje-
blik”, et citat fra Storm P.’s historie om H.F.N. 
Nok, der lige var stukket af fra en anstalt, fordi 
der på professorens kontor hang et maleri af 
et vinterlandskab. 

NEDEN UNDER MALERIET stod der også gan-
ske rigtigt Vinterlandskab. ”Hvorfor stod der 
det”, spurgte Nok så professoren. Billedet var 
så tydeligt som et fotografi. Det kunne profes-
soren ikke svare på. Han var ikke sikker.

- Men hvem er sikker, spørger så NOK, og sva-
rer selv.

- En flot uniform med guld og mange knapper 
giver en slags sikkerhed.

- Men stå i underbukser og betragt dig selv i 
spejlet, så kniber det!

MEN DENNE SENE MORGEN ramler ugebladet 
Søndags BT sammen med tallet 87 millioner. 
Jeg ved godt, hvor Søndags BT kommer ind 
i billedet, men de 87 millioner har gemt sig 
bagerst på den menneskelige harddisk. Jeg 
håber dog hukommelsen sender beløbet – for 
det var noget med penge – frem på serveren, 
så jeg kan få billeddannelsen på plads før 
mine 3600 karakterer med mellemrum, som 
en klumme må fylde, er brugt op.

SØNDAGS BT VAR ET UGEBLAD mest for kvin-
der og det var da også min mor som købte det, 
men det var også i Søndags BT, jeg fik trykt 
min første artikel på siden med Ping Klubben, 
som tante Karen (Aabye) bestyrede. Ugebla-
det havde også en konkurrence, hvor gevin-
sten var 1000 kroner, som dog skulle omsæt-
tes til varer, noget lignende som gevinster i 
TV2’s første massesucces Lykkehjulet ”Kan 
jeg købe en vokal?”

PÅ GEVINSTLISTEN kunne være en rørema-
skine, 10 viskestykker, køkkenknive, duge og 
alskens lignende udstyr, som vi i dag bare kø-
ber, hvis vi mangler. I mange år havde vi én 
køkkenkniv og én stegepande.

Til gengæld havde vi også en fantastisk op-
findelse, en gasbageform, hvor Gunner Nu’s 
minutbrød kunne varmes. En herlig stund i en 
sparsommelig familie.

DET KUNNE GODT TAGE EN TIME at vælge 
gevinster i dette slaraffenland. Røremaski-
nen eller i det mindste en håndrøremaskine 
(det var før ordet mixer kom ind i det danske 

sprog). Det minder mig om, jeg til en jul gav 
min mor en ”rørepind” en snedig indretning 
med roterende laf (ha – hvem ved hvad en laf 
er). Det er skeens blad, ikke sandt. Vidste du 
det, er du sikker krydsords-gætter. Skedel, ud-
tales med hårdt d, er en laf.

SÅDAN EN GAVE slipper man ikke afsted med 
i dag. Hvilken kvinde ønsker sig udstyr til et 
køkken til jul?

JEG TROR, min mor aldrig indsendte kuponen 
med ønskesedlen for der blev aldrig klippet i 
ugebladet (dog har jeg min lille artikel gemt i 
en cigarkasse).

DET ER STADIG IKKE KOMMET TIL MIG, hvor 
jeg mener, at der skal blandes 87 millioner 
ind i klummen. Har det noget at gøre med, 
at Høje Taastrup kommune har brugt 87 mil-
lioner kroner på et svømme- og vand/bade 
anlæg, som vi i Tårnby vil spendere 130 mil-
lioner på? Næppe og vi kan da heller ikke tage 
en så ødsel kommune som Høje Taastrup al-
vorligt. De smider rask væk et enkelt å ud og 
erstatter det med hele to a’er.

NEJ, DER ER IKKE NOGET, DER KLINGER og 
nu har jeg brugt 3.351 karakterer med mel-
lemrum lige her på dotten • men det må være 
noget med glæden over at ønske sig noget til 
samlet 1000 kroner og så formøblingen af 87 
millioner. Og det er heller ikke historien om, 
at husene omkring jetjagerbasen, som skal 
huse F- et eller andet højt tal. Der rækker mil-
lioner ikke.

EFTER ET PAR TIMERS NERVØS MAVEPINE 
dukker det så op. De 87 millioner skattekro-
ner skal bruges til at starte Tour de France i 
Danmark. Nu gik vi lige og var kede af, at fol-
ket ikke længere måtte løbe storsvedende 
over de af folket betalte broer (foreløbig har 
vi lagt pengene ud og betaler nu selv af på 
gælden). Det ville nemlig sinke bilister, som 
har eneret på passage. Cyklister og gående 
havde deres chance, da broerne åbnede.

DE OPLEVELSER SKAL VI GEMME i vores hjer-
ter, for de vil aldrig blive gentaget. Vi, der op-
levede de to gange passagemuligheder, må 
nøjes med at drømme os tilbage, med mindre 
vi går i træning nu og bliver Tour de France 
parate – og det rækker fantasien ikke til.

MEN JUL MED FAMILIE er vel også noget at 
drømme om og glæde os over. Nok koster ju-
len mange penge, men trods alt ikke 87 mil-
lioner, ikke hos mig i al fald.

Må flest mulige få den bedst 
mulige jul. Det vil være 

glædeligt. 
Terkel Spangsbo

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladfor-
ening, Englandsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

MAIL OG WEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk

KONTORTID dagligt kl. 9-12 plus 
lidt mere, så bare ring.

REDAKTION:
Tårnby Bladet skrives, redigeres 
og layoutes af medlemmer af 

Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo, dj. 
(ansv. redaktør). Heinrich Eh-
renreich, Jesper Israelsen, dj, 
Birgitte Barkholt, Mona Gjedved, 
Ole Gjedved (foto), Anne Palm, 
praktikant.

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 
kontakt venligst Forbruger 
Kontakt tlf. 43 43 99 00 man.-
tors. 8.30-16, fre 8.30-15.30 
eller email diskvalitetost@fk.dk 
hurtigst muligt efter udeblivelse 
af blad.

DENNE UDGAVE OMDELES  
fredag 1. december.

FØRSTKOMMENDE UDGAVE  her-
efter er Januar udkommer fre-
dag 5. januar, deadline tirsdag 
2. januar kl. 12, store annoncer 
deadlinefredag 29. december 
2017.

UDGIVELSESDATOER I 2018: 
Februar udkommer fredag 26. 
januar, deadline mandag 22. 
januar, store annoncer deadline 
fredag 19. januar
Marts udkommer fredag 23. 
februar, deadline mandag 19. fe-
bruar. Store annoncer deadline 
fredag 16. februar
April udkommer fredag 30. 
marts (påske),deadline mandag 
26. marts OBS, store annoncer 
deadline fredag 23. marts.
Maj udkommer fredag 27. april , 
deadline mandag 23. april , 
store annoncer deadline fredag 
fredag 20. april

Juni udkommer fredag 25. maj , 
deadline lørdag 19. maj OBS, 
store annoncer deadline fredag 
fredag 18. maj.
Juli udkommer fredag 29. juni , 
deadline mandag 25. juni, 
store annoncer deadline fredag 
22. juni.
August udkommer fredag 10. 
august OBS, deadline 
mandag 6. august OBS, store 
annoncer deadline fredag 3. 
august OBS.
GENGIVELSE af Tårnby Bladets 
tekst, foto og annoncer er ikke 
tilladt uden skriftlig tilladelse 
fra redaktøren.
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www.3fkastrup.dk

Det blev venstrefløjsparti-
erne som satte sig på alle 
formandsposter

Af Terkel Spangsbo  
Foto: Amager Fotoklub

Kommende borgmester Allan 
Andersen forsøgte at lave en 
bred konstituering, det vil sige 
en aftale om udvalgsposter 
med partier både til høje og 
venstre for Socialdemokratiet.

- Jeg forsøgte vitterlig at 
lande en aftale med de fleste 
af partierne til højre og ven-
stre for socialdemokratiet, 
siger den kommende borgme-
ster Allan Andersen.

- Det tog længere tid end 
tidligere at få brikkerne til at 
falde på plads. Først ved fire-
tiden onsdag morgen sluttede 
forhandlingerne.

Det der kunne lade sig gøre 
var at Socialdemokratiet, SF 
og Enhedslisten satte sig på 

alle vigtige formandsposter, 
dog således at der ikke blev 
nogen udvalgsformandspost 
til Dorthe Hecht fra Enhedsli-
sten. Hun fik derimod frit valg 
til to pladser i hvilke udvalg 
hun måtte ønske.

Ved valget i 2013 fik ven-
strefløjspartierne to for-
mandsposter. Henholdsvis 
Brian Franklin, SF, Kulturelt 
Udvalg (Brian Franklin blev 
senere skiftet ud med Win-
nie Sørensen) og Bjarne Thy-
regod, Enhedslisten, der blev 
en skattet formand i Beskæf-
tigelsesudvalget.

Måske var den mindre ge-
nerøsitet overfor de to stem-
mer, der garanterede Social-
demokratiet og Allan Ander-
sen borgmesterstolen et bud 
på fremtiden.

- Jeg mener, de fik ”for me-

get” i 2013. Jeg 
synes det var for 
dyrt, siger Allan 
Andersen.

Ikke politik, kun 
talgymnastik

Der er på ingen måde indgået 
politiske aftaler, som man 
kender det fra regeringsdan-
nelser, der er alene tale om, 
en ren konstituering.

- Vi håber da på, at det po-
litiske arbejde vil blive skabt 
på et bredt samarbejde med 
alle partierne, men en bred 
konstituering kunne der ikke 
komme på tale, siger Allan 
Andersen.

Socialdemokraterne sæt-
ter sig på formandsposter i 
Teknik- og Miljøudvalget (Lars 
Hein), Bygge- og Ejendoms-
udvalget (Allan Andersen), 
Børn- og Skoleudvalget (Mads 
Vinterby), Social- og Sund-
hedsudvalget (Einer Lyduch) 
og Økonomiudvalget (Allan 
Andersen).

Winnie Sørensen, SF, blev 
formand i Arbejdsmarkedsud-
valget.

- Udgangspunktet har væ-
ret, at vi ville vise, vi er et nyt 
hold med nye (blev der sagt 
unge) som formænd i udval-
gene, siger Allan Andersen.

Den ku’ bare ikke lade sig gøre De røde i udvalg

Udover formandsposterne 
har ”de røde” besluttet for-
delingen af de menige plad-
ser i udvalgene. Højrefløjen, 
De Konservative, Venstre og 
Dansk Folkeparti samt De Ra-
dikale afgør først torsdag ef-

ter Tårnby Bladets deadline, 
hvordan de vil fordele rest-
måltidet mellem sig.

Udvalgenes sammensæt-
ning kan læses på Tårnby Bla-
dets hjemmeside www.taarn-
bybladet.dk på ekstrasiderne 
49, 50 og 51.

Jan Jacobsen, kommende 
viceborgmester.
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Mangler du julegaven til dine fir-
benede venner?

Vi har alt hvad hunden eller katten
måtte ønske sig til jul!

TAG 3 STK LEGETØJ & SPAR 10 %
eller

TAG 5 POSER GODBIDDER & SPAR 10 %

X-Stress er til hund & kat og bruges til at
berolige dem til blandt andet nytår

X-Stress er produceret af ANIBIO og inde-
holder kun naturlige ingredienser!

(Kun ved forevisning af denne annonce)

VI TRÆKKER LOD OM EN DAGLIG PAKKEGAVE
- SÅ KOM NED OG VÆR MED I PAKKELEGEN

Fra Alle Snuder I Gadekrydset

I Høje-Taastrup har de adskillige 
års erfaring med at have en såkaldt 
borgerrådgiver ansat som bindeled 
mellem borgere og forvaltning. Det 
har ifølge den nuværende borger-
rådgiver givet gode resultater

Af Jesper Israelsen

Det er ikke kun i Tårnby, at borgerne 
ind imellem synes, at det kan være 
noget af en træg omgang at komme i 
forbindelse med kommunen. Ventetid 
ved telefonslusen, langsom sagsbe-
handling, mangel på kommunikation 
mellem de forskellige forvaltninger, 
hyppigt skifte af sagsbehandlere sy-
nes at være træk, der går igen. 

Ifølge fagbladet 3f har op mod en 
tredjedel af landets kommuner i dag 
ansat en borgerrådgiver, eller som 
bladet beskriver det: ”en kommunal 
vagthund, der skal lette samarbejdet 
mellem borger og kommune.” 

Dialog på vestegnen

I Høje-Taastrup kommune har man en 
del års erfaring med sådan en borger-
rådgiver, og selv om alting fortsat ikke 
er rosenrødt i forhold til kommunika-
tionen og samarbejdet mellem borger 
og kommune, så er det dog blevet bed-
re med årene, mener Bettina Post, som 
overtog jobbet som borgerrådgiver i 
vestegnskommunen for et par år siden.

Hvis visse læsere synes, at navnet 
lyder bekendt, så er det ikke så mær-
keligt, for Bettina Post var gennem ad-
skillige år først næstformand og siden 
formand for Dansk Socialrådgiverfor-
ening. Det er således en dame, der ved 
hvad hun taler om, når det gælder den 
kommunale behandling af borgerne.

Skal være let at få fat i

Bettina Post har gjort en dyd ud af, at 
hun skal være nem at komme i kontakt 
med, og hvis man søger på ordet ”bor-
gerrådgiver” får man med det samme 
oplysninger om både hendes og hen-
des assistents direkte telefonnumre.

- Der er masser af udfordringer, 
men der er også stor lydhørhed og et 
stort ønske om at gøre det bedre. Te-
lefonbetjeningen for eksempel; den 
er borgerne ikke tilfredse med. Det 
er både et spørgsmål om bemanding 
og teknik. Men vi har et nyt telefonsy-
stem undervejs, som gerne skulle løse 
noget af det, siger hun.

- Det er jo ikke fordi medarbejderne 
ikke vil hjælpe borgerne, men der er 
en høj grad af travlhed og måske også 
et behov for arbejdsro, der gør, at ikke 
alle er lige flinke til at tage telefonen. 

Tæt dialog

- Jeg har til en tæt dialog med kom-
munens administration og ledelse. 
Og i forbindelse med godkendelse af 
beretningen har jeg også en temadrøf-
telse med byrådet om, hvad man kan 
gøre ved det, der ikke fungerer. Det er 
også en vigtig del af mit arbejde, for-
klarer Bettina Post.

Drukner du så ikke i henvendelser 
fra borgerne, spørger vi.

- Næh, det synes jeg egentlig ikke. 
Jeg har i gennemsnit cirka halvanden 
nye henvendelser pr. arbejdsdag. Det 
er meget forskelligt, hvornår der er 
mange henvendelser. Efter jul virker 
det, som om folk beslutter sig for at 
gøre noget ved deres utilfredshed, så 
der har jeg mange henvendelser. I juli 
måned har folk ferie, og gider ikke rig-
tig at tænke over deres problemer.

- Borgerne henvender sig om meget 
forskelligt, og i princippet afviser jeg 
ingen. Men det er vigtigt at under-
strege, at jeg ikke kan ændre de afgø-
relser, der træffes. Jeg kan sørge for, at 
borgerne bliver hørt og inddraget og i 
det hele taget føler sig ordentligt be-
handlet. Og så kan jeg bringe kritikken 
videre til dem, der har ansvaret, fast-
slår Bettina Post.

Bettina Post har gennem de sidste par 
år været ansat som borgerrådgiver 
i Høje-Taastrup kommune. Hun er 
glad for at være i tæt dialog med 
både borgere, administration og 
kommunalbestyrelse. Foto: Høje-
Taastrup kommune.

Post som borgerrådgiver
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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

Flexitol Heel Balm
Intens fugtgivende hælbalsam beregnet til behandling af tør og revnet 
hud på hæle og fødder.
Flexitol Heel Balm indeholder blandt andet 25 % blødgørende urea 
(carbamid) samt fugtighedsbevarende og plejende sheabutter.
Cremen virker opløsende, plejende og regenererende på fortykket hud 
på hæl og fodsål.
Cremens indhold af Urea opløser den hårde ud. 
De blødgørende og plejende ingredienser fremmer ophelingen. 
Indholdet af Panthenol (Provitamin B5) øger den naturlige regenerering 
af huden.  
 Flexitol Heel Balm 56 g pris 88,-

 Flexitol Heel Balm 112 g pris 165,-

Tilbud på Pikasol
Frit valg mellem flere varianter 80-120 stk 
Fx Pikasol Anti-Opstød 90 stk.
Pikasol Anti-opstød er fiskeolie-kapsler med koncentrerede Omega-3 fedtsyrer. 
Pikasol Anti-opstød er coatede med et særligt overtræk der sikrer at Pikasol 
kapslerne først opløses i tarmen og ikke i mavesækken, som almindelige 
kapsler. 
Dette forhindrer uønskede 
fiskeopstød.
EPA (Eicosapentaensyre) og 
DHA (Docosahexaensyre) er 

de vigtigste omega-3 fedtsyrer i fiskeolie. I kosten 
findes de stort set kun i fede fisk. EPA og DHA 
bidrager til vedligeholdelse af en normal hjerte-  
og hjernefunktion samt et normalt syn.

Før 149,95 Nu 119,95

Tilbud på Unikalk
Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale knogler og tænder.
D-vitamin bidrager til immunsystemets normale funktion samt til normal 
optagelse af kalk og er nødvendig for opretholdelse af normal knogle-
sundhed.
Lige nu har vi tilbud på flere varianter.
Nu frit valg mellem 
Unikalk Silver 180 stk.
Unikalk Forte 180 stk.
Unikalk Mega 180 stk.
Unikalk Citrat 180 stk.                    Før op til 149,95

Her og nu pris 109,95

Det sker på Kastrup Apotek
Mandag 4. december holder vi demodag på den nye hudplejeserie Austra-
lian Bodycare.
Konsulenten er tilstede mellem 13 og 15.
Kan man ikke nå det mandag, holder vi demodag på Dragør Apotek tirsdag 
5. december i samme tidsrum.

Vil en borgerkonsulent og/eller 
-ombudsmand blive en realitet un-
der den nye kommunalbestyrelse? 
Det vil vise sig, når det byråd kom-
mer i gang efter årsskiftet

Af Jesper Israelsen

Et af de mange emner, der har været 
flittigt debatteret i løbet af den sidste 
måneds valgkamp, har været idéen 
om at få en borgerkonsulent som fast 
kontaktperson mellem borgerne og de 
forskellige forvaltninger i kommunen.

Et eksempel på det er den kom-
mende borgmester Allan Andersen 
(S) som skrev følgende øverst blandt 
sine mærkesager i valgkampen: ”Jeg 
ønsker åbenhed og dialog med om-
verdenen og især med vores borgere. 
Borgerne skal have reelle muligheder 
for at deltage i debatter og komme 
med input. Der skal afsættes tid her-
til og gives tilstrækkelig information 
til, at de kan bidrage på et informeret 
grundlag. Vi vil tildele de borgere, 
som har flere sager i kommunen en 
borgerkonsulent, som kan sikre den 
nødvendige indsats på tværs af for-
valtninger.”

Ikke en ny idé

Det lyder jo meget godt – om end en 
smule ”fluffy” i formuleringen, men 
ifølge Heidi Ladegaard, der har siddet 
i kommunalbestyrelsen for Venstre 
gennem de sidste mange år, er der så-
dan set ikke så meget nyt i idéen om 
en borgerkonsulent.

- Det har vi haft på programmet de 
sidste fire år i hvert fald, men hidtil 
har der ikke været den store vilje til 
at føre idéen ud i virkeligheden. Vi har 
både talt om en borgerkonsulent, som 
kunne være bindeled til borgerne og 

få koordineret sager mellem de for-
skellige forvaltninger, siger hun.

- Vi har også talt om at få en egent-
lig borgerombudsmand, som borgere 
og virksomheder kunne gå til, hvis 
de har behov for at klage over kom-
munens sagsbehandling af den ene 
eller anden grund. Det kunne være 
rart, hvis det ikke var nødvendigt, men 
desværre har vi nok brug for både 
en borgerkonsulent og en borgerom-
budsmand.

- Det skal være en person, som det 
skal være let at komme i kontakt med, 
hvis de har brug for hjælp eller som 
kunne hjælpe dem med at forstå og 
”oversætte” det tit noget tunge for-
valtningssprog, der bruges af embeds-
værket, forklarer Heidi Ladegaard.

Heidi Ladegaard fra Venstre 
ser frem til arbejdet i den nye 
kommunalbestyrelse, hvor idéen om 
en borgerkonsulent og måske også 
en borgerombudsmand kan blive en 
realitet.Foto: Amager Fotoklub.

Bedre kontakt til kommunen

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

Ekstrasider på www.taarnbybladet.dk
Tårnby Bladets netudgave har flere 

sider end den trykte avis
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295,-
PR.

PERSON

TRADITIONS
JULEBUFFET PÅ CLARION HOTEL COPENHAGEN AIRPORT

Invitér familien, kollegaer eller venner på en hyggelig julemiddag.
Hver fredag og lørdag aften fra kl. 18.00 til og med d. 24/12

serverer vi den store julebuffet med alle de klassiske julefavoritter.
Bordbestilling på tlf. 32 44 53 53.

Clarion Copenhagen Airport I Ellehammersvej 20 I 2770 Kastrup

Uddannelsesdag arrangeret af 3F og 
Jobcenter Tårnby skabte nysgerrig-
hed og motivation hos de unge

Unge ledige opdagede nye jobmu-
ligheder, fik aftaler om virksomheds-
besøg og en jobsamtale ud af 3F og 
Jobcenter Tårnbys uddannelsesdag 
midt i november.

35 unge mellem 18 og 30 år var 
mødt op i 3F Kastrups lokaler på Salt-
værksvej. Her holdt 3F og Jobcenter 
Tårnby en uddannelsesdag, hvor de 
unge bl.a. kunne høre en uddannel-
sesvejleder og tillidsrepræsentanter 
fortælle om åbningerne inden for fag-
områderne Lufthavnen, Transport og 
Bygge/jord. Det skabte nysgerrighed 
og motivation hos de unge, hvoraf 
nogle fik indgået aftaler om at komme 
på rundtur på virksomheder, mens an-
dre fik afleveret uopfordrede ansøg-
ninger, som oplægsholderne kunne 
bære videre.

Mindst én af de unge er få dage ef-
ter uddannelsesdagen tæt på at have 
fået udbytte af arrangementet. Kenni 
Andersen mangler en lærlingeplads 
for at gøre sin uddannelse til byg-
ningsstruktør (jord/beton) færdig, 
men den jagt er måske snart ovre:

- Jeg spurgte bare én af de tillids-
folk, der stod og holdt oplæg, om de 
havde brug for en lærling, og bagefter 
kom han ned til mig. Han havde en 
kontakt i et firma, og i morgen skal jeg 
til jobsamtale. Hvis bare man tør åbne 
munden lidt, så sker der noget, fortæl-
ler Kenni Andersen.

Jobcenter Tårnby og 3F har ind-
ledt samarbejdet, fordi mange unge 
efterspørger jobs inden for 3Fs bran-
cheområder. Formålet med dagen er 
derfor for det første at fortælle de 
unge om de gode muligheder for job 
og lærlingepladser i Tårnby/Dragør og 
Storkøbenhavn. For det andet vil 3F og 
Jobcenter Tårnby også gerne i fælles-
skab hjælpe de unge mellem 18 og 30, 
der er uafklarede i forhold til valg af 
uddannelse og job.

Udbytte af dagen

3F og Jobcenter Tårnby ville gerne 
vide, hvad hele gruppen af unge fik 
ud af uddannelsesdagen. De unge 
svarede derfor på et spørgeskema, og 
evalueringen viser, at 58% af de unge 
ønsker at søge arbejde eller uddan-
nelse inden for de fagområder, som 
blev præsenteret på uddannelsesda-
gen, mens 32% af dem vil overveje 
det. 86 % af de unge ville anbefale 
en lignende uddannelsesdag til an-
dre unge, og det betragter Jobcenter 
Tårnby som en stor succes.

På baggrund af den positive evalu-
ering ønsker Jobcenter Tårnby at for-
sætte det gode samarbejde med 3F 
og holde lignende uddannelsesdage 
cirka 3 gange om året.

kilde Taarnby.dk

Unge tættere på job
Bleer på abonnement – leveret til 
døren med faste intervaller
Det er blevet til en virksomhed i 
vækst, etableret af tre ganske unge 
mennesker på henholdsvis 22, 22 og 
26 år. 

De havde i flere år gået og tumlet 
med ideer til en internetvirksomhed 
og denne ide er nu blevet til virkelig-
hed – og en god en af slagsen.

Pascal Jacobsen, der bor i Tårnby, 
er en af de tre unge. Han læste på 
Tårnby kommunes hjemmeside om 
muligheder for støtte til nye iværk-
sættere og skrev derfor tidligere til 
kommunen, men han oplevede, at 
kommunen aldrig svarede på hans 
henvendelser. Hans budskab er, at 
der i Tårnby tilsyneladende mangler 
fokus på iværksætteri.

Han fortæller, at han og to kam-
merater i stedet besluttede at starte 
selv. De tre unge har sagt deres job 
op og lanceret internet-forretningen 
smartble.dk og allerede fra første 
dag har fået faste kunder. Konceptet 
er, at der leveres bleer til døren på 
abonnement. 

- Jeg var træt af jobbet og sam-
lede to gutter på en cafe i Lyngby. 
Jeg vidste, at begge havde samme 
iværksætter-gen som mig. Efter fem 
timers snak og mange kopper kaffe 
spillede teamet og vi kunne nu be-
gynde at arbejde med en gammel, 
men efter min mening god ide – at 
sælge bleer på abonnement, fortæl-
ler Pascal. 

- Vi begyndte at fordele opgaver 
som at lave hjemmeside, samt hvor-
dan markedsføringen skulle foregå 
og meget andet til hinanden, fortæl-
ler han.

- Med cirka 700 kr. hver på lom-
men vidste vi godt, at en investor-
mulighed, vi havde fået tilbudt, 
kunne være med at til få os hurti-
gere frem, men vi blev enige om at 
drive virksomheden selv. Et valg jeg 
er utrolig glad for. Alt blev dermed 
gjort autodidakt og det viste sig 
heldigvis, at kunderne syntes, hjem-
mesiden og konceptet er sikkert og 
godt, fortsætter Pascal. 

- Uden at bruge en krone på mar-
kedsføring væltede ordrerne ind 
efter en time, blot fordi vi havde et 
godt tilbud og et nyt koncept, som 
slet ikke eksisterer på det danske 
marked, slutter han.               

bbark

Ung iværksætter rykker selv

Pascal Jacobsen, ung iværksætter 
fra Tårnby.
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five star            renseri

Skrædder & Renseri
Tøjreparation • Rens • Vask • Rulletøj
Gardiner • Sofabetræk • Ægte Tæppe

Dag 
til dag
service

Stor P-plads

Canada Goose / North Face o. lign.   290.-kr.

Dynesæt (dyne og pude)   200.-kr.

3 habitter med rens og strygning   360,- kr.

3 par benklæder med rens og strygning   140.- kr.

Lynlås-skift til benklæder inkl. lynlås   150.- kr.

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

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

www.fivestarrenseri.dk

www.allanandersen.dk  I  facebook.com/allan.s.andersen.taarnby

TAK FOR
TILLIDEN

Tak til de mange, som stemte på os.
Nu tager vi fat på en god og ansvarlig udvikling, 
hvor vi griber mulighederne sammen.

ALLAN ANDERSEN
S O C I A L D E M O K RAT I E T  I  TÅ R N B Y

”Og det skete i de dage, at der udgik 
en befaling fra kejser Augustus om 
at holde folketælling i hele verden”

Anmeldelse af Bjarne Ruter: En nat i 
Betlehem ved Søren Markvard

Sådan indledes juleevangeliet, og jeg 
er sikker på, at mange af læserne ken-
der ordene fra adskillige julegudstjene-
ster, og at en stor del af dem også kan 
fortsætte med de næste linier.

Juleevangeliet og dermed fortællin-
gen om Jesu fødsel, hører i hvert fald 
for mange af den ældre generation med 
til barndommens lære, og selv om tek-
sten i Matthæusevangeliet er ganske 
klar og letforståelig, er der ingen tvivl 
om, at en gendigtning, der på mange 
flere sider fortæller hele historien og 
sætter den ind i en ramme, der passer 
til børns hverdag, er med til at gøre alle 
hændelserne lyslevende.

Forfatteren, der her har gendigtet, 
hvad der hændte netop den særlige 
nat, er ingen ringere end Bjarne Reuter, 
som for øvrigt har haft fat i Bibelen for 
ikke så få år siden. I 2013 udkom hans 
anmelderroste genfortælling af hele 
Bibelen for voksne, Bogen.

Her er det altså nogle forholdsvis få 
vers fra Matthæus- og Lukasevangeliet, 
som Bjar-ne Reuter i veloplagt stil har 
kastet sig over, og den person, der op-
lever det hele, er drengen Boaz, der bor 
i Betlehem, og hvis far netop ejer den 
kro med den stald, hvor Marias søn bli-
ver født.

Boaz har en kat ved navn Jetro, og for-
uden at være en ægte kat, der går sine 

egne veje, er den 
også Boaz’ bed-
ste ven, og de to 
fortæller hinan-
den mangt og 
meget. Histo-
rien begynder 
med, at Jetro 
er løbet væk, 
og da Boaz 
finder ham i 
en helt an-
den del af Betlehem, 
ligger Jetro under kong Herodes’ bæ-
restol.

Hvordan det spænder af, skal ikke rø-
bes her, men i løbet af fortællingen mø-
der Boaz både Josef og Maria og siden-
hen de tre stjernetydere, der kommer 
helt fra Østerland på deres kameler for 
at finde ud af, hvad det mærkelige lys 
på himlen skal betyde.

Udover selve Bjarne Reuters tekst 
er En nat i Betlehem fyldt med meget 
smukke og charmerende tegninger af 
Kamilla Wichmann, også kendt som il-
lustrator af en række børnebøger og 
som fast tegner på Berlingske. Hendes 
tegninger både uddyber og spejler 
teksten, hvad enten det drejer sig om 
muntre eller mørke hændelser.

Bjarne Reuters gendigtning er oplagt 
til højtlæsning her i advents- og juleti-
den, hvad enten det nu foregår i famili-
ens skød, i skoletimen eller ved senge-
tid med far eller mor på sengekanten.

Bjarne Reuter: En nat i Betlehem. 
Illustreret af Kamilla Wichmann.
Bibelselskabets Forlag, 2017

En yderst aktuel historie
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TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 12.12.2017, 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 2018
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2018 afholdes i mødesa-
len på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 30.1., 27.2., 
20.3., 24.4., 29.5., 19.6., 28.8., 25.9., 30.10., 27.11. og 11.12.2018.
Der tages forbehold for ændringer.

Kommunalbestyrelsen 2018-2021
Konstituerende møde for den nyvalgte kommunalbestyrelse afholdes
tirsdag den 5.12.2017 kl. 18.30 
i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.

Der tages forbehold for ændringer.

PARKERINGSLICENS TIL GL. 
LYSTBÅDEHAVN OG KASTRUP SYD 
Bestilling og betaling af parkeringslicens foretages digitalt via kom-
munens hjemmeside. 
Reglerne for parkering i kommunens parkeringszoner m.m. findes på 
kommunens hjemmeside.

SUNDHEDSKORT (GULT 
SYGESIKRINGSBEVIS)
Har du brug for en ny læge eller har du mistet dit sundhedskort? 
Du kan nemt og hurtigt selv klare bestillingen på kommunens hjem-
meside www.taarnby.dk. Det koster kr. 195,-. Du skal benytte dit 
NemID og betalingskort.

EU-SYGESIKRING – DET BLÅ KORT
Det gule sundhedskort kan ikke længere bruges som rejseforsikring. 
I stedet skal du benytte det blå EU-sygesikringskort og evt. en privat 
rejseforsikring.
Læs mere og bestil kortet på Borger.dk.

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY INFORMERER
Hæftet Julearrangementer i Tårnby 2017 er på gaden. 
I hæftet finder du en række stemningsfulde julearrangementer, du 
kan opleve i Tårnby i december måned. Du kan eksempelvis høre 

julehistorier og lave juleting på bibliotekerne, i kirkerne kan du høre 
koncerter eller spise julemiddag og på naturcentret kan du lave fine 
juledekorationer. Børn og ældre kan bage sammen - eller de kan 
mødes til et af byens luciaoptog. Du kan også komme til julehygge 
eller spille julebanko i et pensionisthus. 
Du kan finde hæftet bl.a. på Tårnby Rådhus, i SundhedsCenter 
Tårnby, i kirkerne, på Tårnby Kommunebiblioteker, hos lægerne, på 
caféer og i pensionisthusene. 

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. indebærer, at du er dækket af Æl-
dre 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 Diabetesforeningen, Tårnby Lokalfor-
ening. 
Mødested P-pladsen ved Plejehjemmet, Løjtegårdsvej 100, Kastrup
Ingen tilmelding – du kan bare møde op, med eller uden stave.

PÅRØRENDEGRUPPER OM DEMENS
Tårnby Kommune tilbyder pårørendegrupper for alle pårørende til 
borgere med en demens sydom.
Ved demenskoordinator Ninna Poulsen og forebyggelseskonsulen-
terne Annette Nordal Lund og Christina Sahl. 
Pårørendegruppen er for alle pårørende, uanset om den demente 
bor hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens kan skabe et stort 
pres, da mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver og 
daglig støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn og gode venner. 
Målet med pårørendegruppen er at tilbyde et forum hvor det er muligt,
• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske med 
demens
• At få information omkring kommunens tilbud
•  At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. på 
følgende dage i december:
Tirsdag 19. december fra 17.00-18.30 
Torsdag 21. december fra 10.00-11.30
Møderne foregår enten i Træningskøkkenet eller i lokale A og vi by-
der på kaffe, the og vand.
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte Tårnby Kommunes demenskoordinator på tlf. 5154 1364

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 digi-
tal 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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Fortsættes næste spalte ...

RØGFRIT LIV
Rygestop i januar
Vi hjælper dig med at opnå dit mål omkring et røgfrit liv.
Konceptet er enkelt 
Det består at et hold motiveret deltagere, kompetente rådgivere og 6 
mødegange hvor I på holdet, får råd og vejledning, blandt andet om 
korrekt brug af nikotinerstatning, samt støtter hinanden gennem den 
første røgfrie periode. 
Tilmelding: 
Du tilmelder dig ved enten at ringe til Stoplinien 80 31 31 31 eller til 
Rygestopkonsulent Line Fjord Nielsen tlf.: 21 19 08 71 
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.TH. 
Pris: Forløbet er gratis 
Tid og dato:
Tirsdag 16. januar kl.15.30-17.30 
Tirsdag 23. januar kl.15.30-17.30 
Tirsdag 30. januar kl.15.30-17.30 
Tirsdag 6. februar kl.15.30-17.30 
Tirsdag 20. februar kl.15.30-17.30 
Tirsdag 27. februar kl.15.30-17.3

ER DU GRAVID? – SÅ KOM TIL 
GRAVIDITETSFOREDRAG!
Når du er i den sidste del af din graviditet, tilbyder Sundhedsplejer-
skerne dig og din partner et graviditetsforedrag.
Her kan I høre om:
Den sidste del af gravi-
diteten
Forventninger til fødslen
Amning
Den første tid hjemme 
efter fødslen
Forventninger til det 
spæde barn
Forventninger til forældre-
rollen
Forventninger til hinanden i forældrerollen/parforholdet
Reaktioner fra søskende
Mødregrupper
Sundhedsplejerskens tilbud
Mulighed for spørgsmål undervejs
Foredraget finder sted mandag 4. december 2017 kl. 14.00-15.30 i 
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. Kastrup.
Tilmelding er ikke nødvendig.

PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”
Nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
Tlf. 3252 9500 
www.taarnby.dk/solgården

Fredag 1. december kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Gløgg og æbleskiver
Mandag 4. december og onsdag 6. december kl. 
10.30 - 12.30
Temadag i glas smykker.

Tirsdag 5. december 
Vi får besøg af Kultur og Fritidshuset i Esbjerg. 
En hel bus med frivillige hjælpere inden for ældreområdet 
kommer og ser hvordan vores hus fungerer.
Torsdag 7. december kl. 10.30 - 15.00
Temadag i syning af mobiltasker
Fredag 8. december kl. 10.45 - ca. 19.00
Juleskovtur til Dyndet ved Borup og Næstved hvor der er JUL i 
Grønnegade med Julebasar. (se husopslag)
Fredag 15. december kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Vores dejlige spillemænd i Harmonien 
kommer og spiller og synger for os her op til jul.
Mandag 18. december kl. 12.15 - ca. 15.30
Caféefterm0iddag: Julefrokost 

Preben Højlund kommer og synger og spiller for os denne dag.
(se husopslag)

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 ar-
rangementerne 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 infor-
mation.
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. 
Beretning og referat fra generalforsamlingen kan ses på www.Bor-
dinghus.dk eller opslag i Bordinghus.

FÆLLES AKTIVITETER:
December:
Søndag 3. kl. 13.00 Vi holder 1. søndag i advent. Vi hygger 
med gløgg og æbleskiver. Arrangementer kræver ikke 
tilmelding. Pris 15. kr.

Lørdag 9. kl. 13.00 Julekoncert med Telekoret, i pausen 
serveres der gløgg, kaffe og julelækkerier. Pris kr. 30,00. 
Tilmelding sker i Bordinghus senest 1. december.

Bordinghus holder lukket fra og med lørdag 23. 
december  til og med mandag 1. januar 2018.

Januar 2018:
Fredag 5. januar kl. 14.00. Traditionen tro holder vi 
nytårskur, kom og vær med til at ønske hinanden et godt nytår. 
Bordinghus byder på et glas champagne og kransekage.

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsat fra forrige spalte
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PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298 
Tlf. 3252 0972

Historisk studiekreds – 7 torsdage fra 30. 
november kl. 16 – 17.30
Lars Jønsson fortæller og vi falder ind. Starter ved H.C. 
Andersen og fortsætter i Danmarks guldalder. 7 gange – 
200 kr. eller 35 pr. gang. Mød bare op. 

Julebanko - Søndag 3. december kl. 13-16 
Pris 3 plader samt varm kakao og juleknas. Pris 50 kr.

Tilmelding i Pilehaven.

Julemarked på Christiania - Mandag 11. december 
kl. 13-16.30
Afgang fra Pilehaven med bus og metro eller stød til på 
Christianhavns metro st. kl. 13.30. Medbring buskort/
rejsekort eller penge til gløgg eller kaffe samt hvad du ellers 
har lyst til. Tilmelding i Pilehaven.

Vildt aften – Tirsdag 12. december kl. 17 – 19.30
En rigtig mandeaften. Fra 17 – 17.30 fortæller Aksel om 
vildt og jagt på Amager. Derefter er der mulighed for at 
stille spørgsmål. Vi slutter af med en dejlig middag med 
krondyr filet, ribsgelé, sød sovs m.m. leveret fra Jensens 
Mad. Tilmelding og betaling - 230 kr.

Julefest i Laden - Søndag 17. december kl. 13.30 – 
17
Juletræ, musikalsk underholdning, fælles julesang, 
smørrebrød, risalamande, kaffe og guf. Billet á 150 kr. i 
Pilehaven fra 1. december.

Pilehavekorkoncert + fællessang - Fredag 22. 
december kl. 10.30 – 12.15 
Vi drikker et glas gløgg og spiser et par brunkager i pausen. 
Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding.

Lille–jule-eftermiddag - Lørdag 23. december kl. 
13 – 15
Gratis grød og nisseøl. Medbring pakke til ca. 20 kr. 
Tilmelding i PH. 
Vandring i skoven juledag - Mandag 25. december 
kl. 11.30 - 14. 
Frisk luft ovenpå julemaden, - så med gennem Kongelunden 
til vandet og retur. Bus fra Pilehaven kl. 11.34. Tilmelding 
senest 23. december. 

Farao- Magtens ansigt på Glyptoteket – Lørdag 6. 
januar kl. 10 - 14
Med bus 33 kl. 10.03. Entre 110 kr. Tilmelding senest 4. 
januar

Nytårsfrokost – Søndag 7. januar kl. 13 – 15 
Billet á 50 kr. i Pilehaven senest 3. januar.

PLYSSEN • UDSTILLING • DECEMBER
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET I TÅRNBY 
KOMMUNE...

... og foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk, samlere samt 
frivillige medarbejdere.

Tårnby Stads- og Lokalarkiv udstiller festfotografier af 
glasværkets ansatte.

På arkivet har vi haft disse sjove festfotografier liggende – 
uden rigtigt 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 
billederne.
Fra 25. november til 17. december
Ditte Juhl Andersen: Malerier

Bente Hegelskov og Irma Palsson: Malerier
Fra 4. november til 17. december 
Julestue og Julemarked

Regitze Kempel: Julekrybber og Juleengle fra mange lande.
Lis Andersen: Julemærker fra 1904-2016 og Børnenes 
Julekalendere 1972-2016.
Underholdning 3. december:
Kl. 14.00 Julekoncert med Tårnbysvalerne under ledelse af 
Trille Pilesson.

Kom og syng Julen ind.

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 lufthavnen, mange effekter fra 
luftfartens historie. 
Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune: Ombygningen 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 udstillingsteksten og skrive navne på de 
fotograferede

Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13-16. 
Gratis adgang.

Plyssen holder julelukket fra 17. december indtil 
13. januar 2018.

Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk
 

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE
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Vi bringer maden ud af 

huset på hele Amager for 

en 50’er ved minimum 

fire kuverter
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Den Internationale Lungedag trak mange borgere 
til Tårnby Rådhus – 57 med negativ gevinst

Amager Hospitals lungesygeplejersker stod sammen 
med medarbejdere fra Sundhedscenter Tårnby klar 
til at måle borgernes lungefunktion på Tårnby Råd-
hus i anledningen af den Internationale Lungedag. 

- Og det var der mange amagerkanere, der valgte 

at få gjort, fortæller lungesygeplejerske Lise Mor-
tensen.

- Vi målte i alt på 253 borgere, og der var i alt 196 
normale lungefunktioner og 57, der afveg. 

- De borgere som havde afvigende lungefunk-
tioner fik udleveret et lægebrev, som gør borger og 
praktiserende læge opmærksom på den afvigende 
lungefunktion og opfordrer til yderligere opfølg-
ning, siger hun. 

Borgere, som var rygere, fik tilbud om at tale med 
rygestopvejleder og høre om, hvilke tilbud Tårnby 
kommune har.

Danser ud af døren

Claus, som bor i Tårnby Kommune, var i særdeleshed 
engageret, da han har mange bekendte med KOL. 

- Hvis det ikke var fordi, jeg kendte så mange med 
KOL, ville jeg aldrig have spekuleret over faren for 
lungesygdomme. Så jeg kommer for at få undersøgt, 
om jeg står med det ene ben i graven, siger Claus. 

- Jeg har ikke røget i syv måneder, så det er jeg 
glad for, at jeg har mulighed for at følge op på. Sid-
ste år var min lungefunktion på 87 procent, nu er 
den på 92, så jeg danser ud af døren, siger Claus. 

Også Kirsten Sørensen, der bor i Tårnby Kommune, 
var glad for resultatet af sin lungefunktionsmåling.

- Jeg havde en lungefunktion på 107 procent, så 
det kan man jo ikke klage over, siger hun. 

En dag der giver mening

Lungesygeplejerske Lise Mortensen er godt tilfreds 
med både fremmødet og borgernes interesse i at få 
målt deres lungefunktion. 

- Mange har set annoncen både i den ene og den 
anden avis, og de er meget interesserede, så det er 
gået lige, som jeg havde håbet på. 

- Sådan en dag giver rigtig meget mening, og vi 
glæder os til næste år, siger Lise Mortensen. 

tsp

Amager Hospitals lungesygeplejersker var 
sammen med medarbejdere fra Sundhedscenter 
Tårnby  klar til at måle lungefunktion på Tårnbys 
borgere på den internationale lungedag. Og de 
var godt tilfredse med resultatet - 80 procent af de 
fremmødte havde tilfredsstillende lungefunktion.

- Jeg er kommet for at få undersøgt, om jeg står 
med det ene ben i graven, fortalte Claus, der har 
bekendte med KOL og derfor er meget opmærksom 
på problemer med lungerne.

Kirsten Sørensen, der bor i Tårnby Kommune, var 
glad for resultatet af sin lungefunktionsmåling.
- Jeg havde en lungefunktion på 107 procent, så 
det kan man jo ikke klage over, siger hun. 

Der blev pustet og prustet 

Tårnby Bladet 
ønsker læserne 

god jul
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Frisør Krudtmøllen
Rigtig god jul

Åbningstider:
Tirsdag-torsdag  kl. 9-17
Fredag  ............. kl. 9-18
Lørdag  ............. kl. 8-13
Mandag  ........... lukket

Skottegården 4 • 2770 Kastrup •Tlf.: 3255 3285

Få Milky med hjem, når du køber produkt  fra milk_shake

Ifølge udviklingsdirektør i Exometric Henrik 
Sørensen er mange kommuner for langsomme til 
at udnytte, når økonomien er i vækst. 

På kortet er Tårnby angivet som en kommune med 
lav befolkningstilvækst, mens Dragør betegnes 
som høj. Det skyldes, at man skal se på tallene 
relativt i forhold til kommunernes størrelse. I tørre 
tal betyder det en forskel på fire personer. 

De ældre fylder byerne op 

Langt de fleste danske kommuner har kunnet glæ-
de sig over en befolkningstilvækst det seneste år 

- Det betyder, at der er en masse overset vækst i 
de mindre kommuner. Det kan beslutningstagerne 
blive dygtigere til at udnytte, siger udviklingsdirek-
tør Henrik Sørensen fra rådgivningsvirksomheden 
Exometric, der har begået en aktuel rapport om de 
forskellige kommuners udvikling.

En af de mest centrale ændringer, som direkte 
påvirker fremtidige politiske beslutninger, er be-
folkningsudviklingen. Altså om en kommunes be-
folkning vokser eller skrumper. Og den gode nyhed 
er, at 79 - svarende til fire femtedele - af de i alt 98 
danske kommuner havde vækst i perioden fra 1. 
kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. Den sidste femtedel 
skrumper.

Storbyerne trækker

Ikke overraskende er det de store byer som Køben-
havn, Aarhus, Aalborg og Odense der har den største 
absolutte vækst i antal indbyggere. I rå tal kom der 
fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 11.000 nye 
borgere til København. I Aarhus var tallet 5.045. Aal-
borg og Odense kunne tælle mellem 1500 og 1600 
nye borgere i samme periode.

Tårnby ligger med en relativ befolkningstilvækst 
på 0,3 procent i den beskedne ende af undersøgel-
sen, men det skal ses i lyset af, at Tårnby jo på mange 
måder er en forstad til København og dermed influ-
eret af, hvad der sker i hovedstaden.

Hvis man ser på det konkrete antal tilflyttere, så 
er der kommet 150 nye borgere til byen mellem 1. 
kvartal 2016 og 1. kvartal 2017. Det placerer Tårnby 
nogenlunde i midten af listen over de 98 kommuner. 

Dragør ligger i mere end én forstand tæt på Tårnby 

med en tilvækst på 146 borgere, svarende til 1 pro-
cent, da kommunen har langt færre indbyggere end 
Tårnby.

Provinsbyerne er også på vej

- En relativ vækst, viser sig også uden for de større 
byer, hvor byer som Holbæk, Hillerød, Frederiks-

sund og Ringsted begynder at være attraktive – ikke 
mindst på grund af det høje prisniveau på boliger i 
Københavnsområder, forklarer Henrik Sørensen.

- Befolkningsudviklingen skyldes først og frem-
mest, at vi bliver flere borgere i Danmark. Vi nær-
mer os med hastige skridt seks millioner. Den ud-
vikling skyldes primært at vi bliver ældre, og at ind-
vandringen fra andre lande samlet set er større end 
nogensinde.                                           jli

Se hele rapporten på www.exometric.com
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Inden den ordinære prisuddeling startede takkede borgmester Henrik 
Zimino først Heinrich Ehrenreich for sine mange år som leder af Plyssen 
udstillingscenter. Heinrich Ehrenreich trak sig ved sidste årsskifte tilbage, 
men varetager fortsat enkeltopgaver på Plyssen. Hugo Andersen

Kom med din opgave – få en snak
Bjørnbaksvej 14-20 • 2770 Kastrup
TLF. 3250 2300 eller 2515 1150
Mail: ha@taarnbyautorep.dk

tårnby
karosserifabrik

amager 
autolakering
lakering af 
køkkener

døre
lamper
møbler
biler
motorcykler
www.amagerauToLakering.dk

”NYT” KØKKEN m.m.
Få dine gamle låger 
lakeret i den farve du 
ønsker! Det er både 
nemt, hurtigt, flot, 
slidstærkt og billigt!

Vi har løst mange 

interessante  

opgaver i mere 

end 45 år

 

Hugo Andersen

- og modtager af Foreningsleder-
prisen for anden gang, Karl Johann 
Carstensen

Af Terkel Spangsbo. Foto: Michael 
Oxkjær

Det er ikke utænkeligt, at årets vin-
der af Foreningslederprisen i Tårnby 
kunne have fået prisen som årets 
idrætsleder, hvis han var forsat med 
sin oprindelige aktivitet som både var 
erhverv og hobby. Men årets modta-
ger skiftede branche og blev en uhyre 
aktiv og ansvarsfuld formand i to an-
dre foreninger endda på en gang over 
en længere periode.

Årets modtager af Foreningsleder 
prisen er Karl Johann Carstensen.

Det er anden gang Karl Johann mod-
tager prisen, men han er også en af de 
ledere, som har været langtidshold-
bare og så begyndte det som sagt på 
idrættens område som svømmelæ-
rer og træner på meget højt niveau. 
Svømning var endnu i sin vorden på 
skoleskemaerne, da Karl Johann tog 
opgaven med at lære kommunens 
børn at elske det våde element. Han 
var selv både svømmer og deltog i 
vandpolo, da han kom til svømme-
klubben GI40 på Frederiksberg. 

Svømmeklub og svømmeklub... 

 - Det var nærmest en badeanstalt for 
velhavende borgere i bydelen, så der 
var penge i klubkassen, skal Karl Jo-
hann have udtrykt det, så han fik sat 
gang i ungdomsarbejdet og ændrede 

klubben fra en rekreationsklub til en 
klub med elitesvømmere i København.

Klubben var med i DGI, Danmarks 
Gymnastik- og Idrætsforeninger og 
var derfor på sidelinjen, da DGI ville 
etablere sig hovedstaden. Karl Johann 
mente, at organisationen skulle højne 
sporten og undervisningen. I stedet 
byggede man et rundt bassin i DGI-
byen tæt på Kødbyen. ”Man kan ikke 
lære at svømme i et badeland”, var 
en af Karls Johanns stærkeste verbale 
udbrud. 

Han mente svømningen alvorligt og 
har været medlem af et tysk svømme-
træner forbund, hvor han var på kurser 
sammen med den tyske landstræner 
ligesom han trænede med danske OL-
svømmere.

Fribillet til formandspost

En ansættelse i City Billetbureau gav 
fribilletter til mange kulturelle aktivi-
teter og måske var det især teaterfore-
stillingerne, som førte til Karl Johanns 
næste livsopgave. Han og hustruen 
Anette blev medlemmer i Amagertea-
tret, som indtil da suverænt blev kørt af 
navnkundige Jan Weichel.

Amagerteatret er en forening. Alle 
abonnenterne er medlemmer, men ho-
vedparten kommer for at se teater. Karl 
Johann og Annette gik dog på opfor-
dring fra Poul Feldvoss til en general-
forsamling og som den naturligste ting, 
blev Karl Johann valgt til bestyrelsen 
i Amagerteatret og Annette blev sup-
pleant.

De tog med Jan Weichel til Danmarks 

Teaterforeningers seminar, hvor de loka-
le foreninger valgte årets forestillinger 
til hjemmebanen. Det var første gang, 
Jan Weichel havde bestyrelsesmedlem-
mer med, men så var arvefølgen sat. Karl 
Johann blev formand og bare et år blev 
Jan i bestyrelsen inden retræten.

Det var i begyndelsen en enmands-
opgave, men Karl Johann havde trods 
alt Annette med som sparringspartner. 
Suppleanten blev hurtigt medlem af be-
styrelsen, men det var Karl Johann, som 
forvaltede alle opgaverne som formand, 
kasserer og ikke mindst billetsalget 
til foreningens dengang omkring 800 
abonnenter.

Amagerteatret flyttede fra gymna-
stiksalen på Nordregårdsskolen til en 
ombygget Kastrup Bio. Det passede fint 
med de små 450 pladser, så Amagertea-
tret spillede to gange af hver forestilling 
og snart efter også en familieforestilling 
i tæt samarbejde med kulturforvaltnin-
gen i Tårnby Kommune.

Det begyndte at køre på skinner. Karl 
Johann fik aktive personer med og i dag 
deltager hele bestyrelsen i det årlige 
teaterseminar. 

Da Kastrup Bio igen byggede om og 
reducerede antallet af pladser, vovede 
Amagerteatret at udvide antallet af 

spilledage for hver forestilling til tre. 
En økonomisk satsning, men en rigtig 
beslutning og der kom flere abonnen-
ter til, så økonomien var i orden.

Nu har han i et par år bebudet sin 
egen fratrædelse, afløseren var på 
plads, men overdragelsen kiksede. 

Nok påtager han sig ikke formands-
hvervet igen, men de praktiske opga-
ver skal jo løses sæsonen ud – for er 
der en opgave, som ingen andre tager, 
så træder Karl Johann til. Man har vel 
ansvarsfølelse. 

- Men kun denne sæson lyder en 
flere gange gentaget replik, man er vel 
på vej til de 80 år.

Også på Tårnby Bladet

Det var samme indstilling som gjorde, 
at Karl Johann var formand i Tårnby 
Bladforening i mange år. Han fik bragt 
ro blandt de til tider urolige gemytter 
og skabte en god stemning i bestyrel-
sen, så hovedopgaven for foreningen, 
at producere et månedligt Tårnby Bla-
det, kunne ske i god ro og orden og på 
et fornuftigt praktisk og økonomisk 
grundlag.

Også her blev Karl Johann, indtil 
en afløser blev fundet – igen med et 
”Men så er det også sidste år”. 

Formand i flere foreninger

Man skal ikke lade sig narre af det venlige ydre. Det ved kollegerne 
fra skoleverdenen og skoleledelsen. Han var både tillidsmand og 
lærerrådsformand og kunne være bestemt, når han fik den rette opbakning 
af kollegerne. Både i Amagerteatret og på Tårnby Bladet måtte han 
arbejde for at ”få ro på bagsmækken” og når det var på plads, kunne 
udviklingsopgaverne trives og begge foreninger nyde godt af en besindig 
styrmand. Her flankeret af formand for kulturelt udvalg, Winnie Sørensen.



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET D
EC

EM
B

ER
 2

0
1

7
 1

5Hugo Andersen

Kom med din opgave
Ring til AMAGER AUTOLAKERING
Bjørnbaksvej 14-20 • 2770 Kastrup
TLF. 3250 2300 eller 2515 1150
og få en snak
Mail: ha@taarnbyautorep.dk

TLF. 32 50 23 00
WWW.AMAGERAUTOLAKERING.DK

• Periodesyn
•  Mekanisk  

reparation
• Pladearbejde
•  Forsikrings- 

skader

Vi har løst mange 
interessante  

opgaver i mere  
end 45 år

Jeg erkender, at jeg i et valgår – 
ovenikøbet ugen umiddelbart før 
stemmeurnerne åbner – skal være 
varsom med, hvad jeg siger ved en 
lejlighed som denne. Prisoverræk-
kelserne til foreningsfolk skal være 
og er en festaften

Af Terkel Spangsbo. Foto Michael 
Oxkjær.

Det har ikke i valgkampen skortet på de 
pæne ord om hvilket positivt element, 
vi er, når Tårnby kommune skulle frem-
hæves. Det er citater, som jeg mener 
kan tillægges alle partier. En DGI-un-
dersøgelse placerede Tårnby højt på li-
sten over kommuner, der bruger mange 
penge især – eller rettere udelukkende 
- til idrætten. 

DGI havde i undersøgelsen fratruk-
ket cirka 25 %, som de mente var kul-
turelle udgifter til andre foreningsfor-
mer end sport. Nok noget højt sat – vi, 
der er hovedpersonerne her i aften, har 
så langt fra de samme bygnings- og ba-
nemæssige templer og parker som kol-
legerne i sportens verden, men har hel-
ler ikke brug for dem i samme grad. Tak 
for de lokaler vi har – selv foreninger, 
som overvejende har et enkelt møde 
om ugen, har egne lokaler. Det er flot.

På foreningernes valgmøde blev det 
fremhævet, at aldersgruppen over 65, 
seniorerne, i mange tilfælde er en tek-
nisk/økonomisk belastning i forenin-
ger, som har lokaleudgifter. Det er ikke 
typiske TFR-foreninger, men derfor kan 
økonomien godt være bisset for for-
eninger præget af senior-medlemmer. 
Men vi hørte jo så, at der igen er ta-
get en kommunal beslutning uden vi 
har efterspurgt den – i 2018 skal alle 
foreningstilskud revurderes. Men vi 
fik også at vide, at vi kan forvente at 
blive hørt om vores mening – endda 
før beslutninger skal tages. Se det er 
fordelen ved valgår. Løfter er lettere at 
huske, når de er givet kort tid forinden.

En drengedrøm

Men apropos lokaler. Jeg er sikker på, 
jeg taler på mange drenges vegne, når 
jeg siger, at vi seniorer i barndoms- og 
ungdomsårene havde store ønsker om 
en elektrisk togbane. Vi efterkrigs-

børn fik lov at vente længe på det 
eftertragtede Märklin tog, før vi blev 
konfirmeret – men der dukkede no-
get andet elektrisk op, som vi kunne 
lege med – måske ikke for os selv, men 
sammen med vores store unger. Sca-
lextric – denne pladskrævende racer-
bane, hvor det meste af tiden gik med 
at bygge banen og pille den ned igen 
samme aften.

Derfor er det vidunderligt, at vi har 
en klub her i Tårnby, hvor granvoksne 
mænd har deres drømmelegetøj stå-
ende fremme i flere udgaver – det er 
derfor Amager Minirace er kåret som 
årets forening i Tårnby.

Det er en relativ ung klub, vi fejrer 
i aften. Ikke ung, når man ser på med-
lemmernes alder. Den blev stiftet i 
marts 2013 og klarede sig med mid-
lertidige lokaler i Billedkunst på Pile-
gårdsskolen.

Efter en flot entre på Spræl i Byen 
med 250 besøgende i et klassevæ-
relse med en improviseret fire-spors 
bane lykkedes det allerede i efteråret 
samme år for klubben at få lov at ind-
rette permanent baneanlæg i en sik-
ringskælder på Kastrupgårdsskolen og 
nu har de to baneanlæg i et voldsomt 
stort kælderlokale, hvor der mindst er 
minirace hver mandag aften.

Ikke mindst klubbens charmerende 
optræden på de to gange Spræl i Byen 
og Spræl i Havnen har gjort, at prisko-
mitéen har fået øje på dem.

Teknologi, leg og sport

Der følger mere med end bare - i ab-
solutte gåseøjne - at møde op med sin 
racer og drøne rundt med omgangsti-
der på 6 sekunder. Selv siger de i klub-
ben, at her går teknologi, leg og sport 
op i en højere enhed. Teknologien si-
ger sig selv. Under de to baner ligger 
der strømledninger til køresporene og 
til banebelysning, samt computere, 
for man kan via skærme dyste med an-
dre klubber i Danmark. 

Banernes udstyr, broer, sikkerheds-
hegn, belysning, pit og landskaber 
laver medlemmerne selv ved brug af 
moderne teknik - 3D printere.

Om det så også er en fysisk sport? 
Det er det. Hopper en bil af sporet, 
skal køreren hen til skadestedet, sæt-

te biler på plads og retur til remoten. 
Det skal gå stærkt – husk omtalte om-
gangstider. 

Vi beundrer klubbens udadvendt-
hed, de stiller op og er imødekom-
mende. Har turneringer med tilsva-
rende klubber. Man kan opleve dem 

på biblioteket til marts.  De er åbne 
for medlemmer helt ned til 10 år og 
de holder liv i legelysten hos voksne 
og seniorer. De siger: Om du er semi-
professionel eller om du “bare” synes 
det er sjovt, at køre lidt gulvræs i ny og 
næ, er du velkommen.  

På klubbens baner kører man såvel digitalt som analogt. Analogt på en 
fire-spors bane, som er en kopi af en autentisk Formel 1 bane og en to-spors 
selvopfundet bane, hvor der kan køre seks biler ad gangen. 
- I må spørge Mark Schiller og hans racerkørere, hvordan man kan det. Der er 
jeg stået af, sagde formend for TFR Terkel Spangsbo ved prisoverrækkelsen 
på Tårnby Rårdhus i november. Her overrasker han sammen med Winnie 
Sørensen og FUmedlem fra TFR, Britta Wilsen klubbens formand, Mark 
Schiller på en klubaften.

Det er en relativ ung klub, der blev fejret ved prisoverrækkelserne i 
november. Ikke ung, når man ser på medlemmernes alder, men den blev 
stiftet i marts 2013 og klarede sig med midlertidige lokaler i Billedkunst på 
Pilegårdsskolen. Her er klubbens formand, Mark Schiller og to medlemmer 
med det banner, der fulgte med prisen som årets forening.

Amager Minirace - årets forening
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Hold din julefrokost med familien, vennerne, opgangen, foreningen, firmaet eller klubben på 
Traktørstedet. 

Vi tilbyder hjemmelavet julemad, en smuk udsigt over fælleden, juleaktiviteter for alle og dejlige 
varme omgivelser.	   

 
 

 
 

Velkomst drik 
Husets æblegløgg med rom 

 

Sild 
Marinerede Christiansø sild med friske urter, amager løg, kapers, sennepsmayo 

 og det gode rugbrød 
 

Frikadeller af Gallowaykvæg 
med let marineret rødkåls salat med valnød og æble og det gode rugbrød 

 

Ost	   
Vesterhavsost og blåskimmel med rugknækbrød, brændenældekiks og havtorn/æblesylt 

 

Bagt æble  
 fyldt med kanelsukker, rosiner og nødder 

 og med vanilje-citron creme fraiche til 
 

Bordene er reserveret i 2,5 time 
 

Aktivitet 
Alle kan filte et hjerte af uld fra Fælledens får og rulle et vokslys af bivoks 

 

240 kr/ person 
 

Bestilles senest 5 dage før, er tilegnet grupper på 6 pers eller derover.  
Det kan anbefales at bestille i god tid. kan afholdes fra d 15/11 
Al den gode mad er fortrinsvis Økologisk og lavet fra bunden 

 
 

Traktørstedet Vestamager 
Granatvej 9, 2770 Kastrup 

Tlf 22553265 
traktoerstedetvestamager@gmail.com 

Tårnby Bladet ”lukkede” fejlagtig 
Düvers Maskinfabrik, men der er 
stadig liv i fabrikken

Af Terkel Spangsbo

Det er rart, når det konstateres, at 
Tårnby Bladet bliver læst, men knap 
så morsomt, når det konstateres på 
grund af noget vi har skrevet, som vi-
ser sig at være forkert.

Ninna Feldvoss, som tegner og for-
tæller i Tårnby Bladet, beskrev de 
gamle gule huse på hjørnet af Skøj-
tevej og Amager Strandvej og skrev i 
den medfølgende tekst, at ”... der lig-
ger en klynge gule huse, der indtil for 
nylig har været hjemsted for Düvers 
Maskin- og  værktøjsfabrik. Alt et nu 
forladt og forfaldet præger allerede 
stedet.”

Det blev bemærket af kunder, der 
fik løst opgaver på maskinfabrikken, 
som ringede til Kim Düver og spurgte 
om de var lukkede eller bare flyttet et 
andet sted hen.

Kim Düver, anden generations di-
rektør og medarbejder, kunne bero-
lige med, at man skal stadig lå, hvor 
man havde ligget i mange år og at der 
ikke var nogen planer om flytning. 

En veludstyret lille fabrik

Düver-familien har hollandske aner 
og ”indvandringen” til Amager skyl-
des også tulipaner. Det var oldefade-
ren, der kom først og dyrkede tulipa-
ner i St. Magleby.

Farfaderen slog sig ned i en bolig på 
Østerbro og gik hver dag til arbejde 
på Jens Villadsens fabrikker, hvor han 
blev udlært værktøjsmager. Titlen 
dækker præcis over, hvad man be-
skæftiger sig med – at lave værktøjer 
til andre.

Ove Düver begyndte for sig selv og 
grundlagde firmaet, som stadig bæ-
rer slægtens navn. Der blev fremstil-
let stanseværktøjer. Især cylindriske 
værktøjer til udstansning af etiketter 
i endeløse baner. Stanseværktøjet til 
etiketter er præcisionsværktøj. Tænk 
på et ark etiketter, hvor der er skåret 
gennem papir- og limlag, men ikke på 
”bærearket”.

Ove Düver var en foregangsmand 
på området. Firmaet importerede selv 
det specialhærdede stål og bearbej-
dede det fra rå blokke til cylindre med 
tandhjul, udfræsning og slibning af 
stanseknivene.

 Det kunne beskæftige ni personer. I 
en artikel fra firmaets 40 års jubilæum 
i 1992 omtales samarbejdet mellem 

høj og lav i firmaet.
Når Kim Düver var på kontoret var 

han chefen, når han kom ned i maskin-
hallen var han kollega.

Flere adresser

De gule huse er væsentlig ældre end 
firmaet, som dog også blev grundlagt 
i et vaskeskur på Søvænget i Kastrup, 
inden turen gik til Vægtergangen for 
indtil videre at slutte på Skøjtevej.

Som med så meget andet er en 
smart opfindelse slugt af større fir-
maer. En tilsvarende virksomhed Ger-
hardt lå i mange år i den bygning som 
nu kaldes Plyssen. Den overlevede en 
kort overgang ved at flytte til Kirstine-
høj, men den er helt væk i dag.

Dagens Düver beskæftiger tredje 
generation, Jan og Jonas, og mange af 
præcisions-maskinerne står stadig på 
fabrikken og er stadig i brug. Ikke til 
stanseværktøj og masseproduktion, 
men til mindre serier af metalpro-
dukter eller til unikke reparationer el-
ler fremstillinger.

Kim Düvers erfaringer som brand-
mand var en stor fordel for firmaet. 
Han ved hvordan slangekurve kan ud-
formes og praktisk placeres på brand-
biler og det var da også på Düvers Ma-
skinfabrik at den elektriske indendørs 
brandbil til DR-Byen blev opbygget. 

Netop Kim Düvers viden kunne skabe 
en praktisk, men fuldt udrustet brand-
bil, som stadig er i funktion.

Brandmateriel

En stor portefølje i dag er fortsat 
brandmateriel. Enten specialudstyr, 
som Jan og Jonas Düver selv fremstil-
ler eller sælger som agent og eventu-
elt tilpasser.

I dag har virksomheden ingen fast 
produktion, men fremstiller, som Jan 
og Jonas selv siger, alt.

- Vi må da ind imellem være opfin-
dere, når der ikke er tegninger på det 
produkt, som en kunde ønsker.

Der er liv i de gule huse

Når fejlen kunne opstå skyldes det, at en hel række af de gule bygninger som 
lå bag Düvers Maskinfabrik er blevet jævnet med jorden og mange fejlagtigt 
troede, de sidste bygninger også stod for fald. Men man bør ikke tro – man 
skal vide! Foto: Kurt Pedersen.

Jonas og Jan Düver arbejder fortsat med unikke reparationer eller 
fremstillinger - kort sagt alt det, der ikke er helt almindeligt, og som der skal 
en opfinderhjerne til at finde løsninger på.

Jonas Düver.
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Priser: 
Dameklip  280,-
Permanent  650,-
Dame, vask, klip føn  345,-
Herre 215,-
Børneklip u/12 år  165,-

Udkørsel + 50,- ring 27 11 27 56

Åbningstider:
Mandag  9-16
Tirsdag 9-17
Onsdag        lukket
Torsdag  9-16
Fredag  9-16

I december 
lørdagene 
9. og 16. fra 9-13

FRISØR KARINA HVISTENDAL

Tårnby Torv 1 (højhuset) 
• 2770 Kastrup • 53 54 27 56

Har over 20 års erfaring • Har den 4-årige uddannelse

Karina, frisør

DECEMBER TILBUD  450,-
Laver hårfarve tilbud kort hår

God Jul & Godt Nytår

Danmarks mindste brandbil 
kører lydløst på elbatterier og 
er 3,5 meter lang. Brandbilens 
tophastighed på 40 km/t bliver der 
sjældent brug for på DR Byens 2. 
sal, hvor den ruller i den 20 meter 
aflange glasaula, som forbinder de 
135.000 kvadratmeter i Ørestaden 
med fire forskellige bygninger. 
Den rummer slukningsapparater, 
slanger og andet brandudstyr 
samt en hjertestarter. 
DR Firefighters er med to mand 
på vagt - døgnet rundt - rede til at 
klare enhver brandfarlig situation 
i DR Byen. 

De har blandt andet ”opfundet” og 
fremstillet reservedele til såkaldte 
amerikanerbiler og costumcars og Jan 
Magnussen har de også leveret til, da 
han kørte standardvogn.

- Vi lever ikke af ”hverdagsopga-
ver”, siger Jan Düver.

- Vi klarer værkstedvogne, hjulstati-
ver, havelåger, alt som kan drejes, fræ-
ses, svejses, smedes.

Begge drengene er kommet i værk-
stedet fra de var små og er udlært der.

Udover håndværket har de taget 
den gode service med sig.

- Der bliver færre og færre af fir-
maer som os. Og der mangler også til-
gang til faget. Det er nogle år siden vi 
havde en lærling.

- Lufthavnens virksomheder kom-
mer stadig, når en opgave haster eller 
det er en unik stump som en trækak-
sel til en traktor, de har brug for. Under 
bro- og tunnelbyggeriet var vi mange 
ansatte. Det gav arbejde og spænden-
de opgaver, slutter de to drenge.

Jan Düver.
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Rekord mange elever delta-
ger i operation dagsværkdag 
på Ørestad Gymnasium

Af Amalie Friis Heinrich, 
Ørestad Gymnasium

Til daglig går eleverne Clara 

Hachache og Helena Fraenkel 
i 2.b på Ørestad Gymnasium. 
De har startet en ny udvalgs-
aktivitet, og står i spidsen 
for OD-udvalget på skolen. I 
år har de fået rekord mange 

elever fra skolen til at være 
en del af dagsværkdagen 8. 
november.

- Konceptet er, at unge ar-
bejder for at forbedre andre 
unges vilkår i u-lande. 

Clara og Helena går på an-
det år på Ørestad Gymnasium 
og har lagt meget arbejde i 
forberedelserne til årets OD-
dag. Operation Dagsværk er 
en organisation, hvor koncep-
tet går ud på, at unge støtter 
andre unge. Danmarks unge 
giver en dag af deres ud-
dannelse til fordel for andre 
unge. I år går de indsamlede 
penge til unge i Dhakas slum – 
et sted hvor millioner af børn 
og unge vokser op i ekstrem 
fattigdom uden mulighed for 
at bryde den sociale arv.

Det der gik forud

Forberedelserne op til 8. no-
vember har der været mange 
af, da der har været et stort 
administrativt arbejde. Ele-

verne skal selv finde job, 
men hvis det ikke er muligt, 
henvender de sig til Clara og 
Helena. Derfor har de også 
skrevet til arbejdsgivere, om 
de kunne være interesseret i 
at få frivillige ud i 5 timer og 
så donerer betalingen til Ope-
ration Dagsværk.

- I år er der rekord mange 
elever, som deltager i OD-da-
gen. Det er en stor succes, og 
så ved vi, at vi gør noget godt 
for andre. Det er det vigtigste, 
forklarer Helena Fraenkel.

Men hvad får to unge gym-
nasieelever ud af at gøre en 
forskel og hjælpe andre? 

Clara og Helena fortæller, 
at mange går ud fra, at det er 
for at styrke deres CV, at de 
vælger at give en hjælpende 
hånd. Det er langt fra sandhe-
den. De vil bare hjælpe, men 
de er godt klar over, at de ikke 
kan stå alene, hvis de skal 
gøre en reel forskel i verden. 
Derudover giver denne pro-
ces dem en masse læring om 
god ledelse og strukturering. 

- Vi kan ikke stå alene, så 
vi skal have mange andre 
med. Det er den indstilling, 
man skal have, når man laver 
frivilligt arbejde, lyder det 
samstemmende fra de to or-
ganisatorer.

- Med rekorden af delta-
gende på skolen, ser vi, at 
unge engagerer sig og tænker 
på hinanden. Det er vigtigt, at 
gøre noget for andre. Derfor 
skal unge også i en tidlig al-
der lære at hjælpe hinanden 
og, at det er en helt basal ting, 
vi alle skal blive bedre til.

  

Fakta:
OD betyder Operations 
Dagsværk. 
OD er en global 
elevbevægelse , der har 
været i Danmark siden 
1984.
156 elever fra Ørestad 
Gymnasium deltog i året 
OD.

Clara Hachache og Helena Fraenkel har påtaget sig at skrive 
til arbejdsgivere for at få dem til at tage frivillige i fem timer 
på OD-dagen. Betalingen doneres til Operation Dagsværk. 

Unge engageret i indsats for u-lande

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.
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Rejsebureauet Spies fik løst opgave 
af Operations Dagsværk

Af Josefine Henriques 

Der er to opgaver, som presser sig 
på, når der er OD-dag, Operations-
dagsværk-dag. Først skal der skaffes 
fem-timers job hos firmaer og private, 
derefter skal der melde sig gymnasie-
elever nok til jobbene.

De to elever Andrea Lundgren og 
Laila Knudsen fra Ørestad Gymnasium 
fik muligheden for at arbejde for rej-
sebureauet Spies.

Det var Andreas mor, der arbejder 
for Spies, som fik firmaet til at ansæt-
te de to dagsværkere. De blev sat til 
at sortere i artikler på rejsebureauets 
hjemmesider i Norge og Sverige og 
finde forskelligheder fra de to landes 
måde at udtrykke sig på. Forskellene 
kan måske give inspirationen til den 
danske afdeling.

Andrea og Laila havde kort til arbej-
de, da Spies’ hovedkontor holder til i 
Ørestaden.

Arbejdsdagen i Spies’ var på fem 

timer og opgaven var, som de siger, 
supersjov.

Derfor vigtig

- Det er vigtigt at deltage Operation 
Dagsværk, da det støtter en god sag, 
siger Andrea Lundgren.

- I forhold til de forrige ”gør en for-
skel dage”, føler jeg, der er blevet in-
formeret bedre i år om, hvad pengene 
egentlig går til - nemlig slummen i 
Dhaka. Vi gør en forskel ved at donere 
dagen og dermed 350 kroner, tilføjer 
Laila Knudsen.

Inspirationen kommer specielt fra 
et foredrag på gymnasiet. Udover selv 
at være dagsværkere er Andrea med 
i OD-udvalget, som har informeret 
gymnasiets mange klasser så grundigt 
som muligt. Da de to piger er gode 
veninder, har Laila fået en del af sin 
information herfra.

De to piger kunne altså gå hjem 
med en god følelse af at have gjort en 
forskel, da klokken slog 14.

 

Mor skaffede jobbet

Andrea Lundgren og Laila Knudsen fra Ørestad 
Gymnasium fik hjælp af Andreas mor, der 
opfordrede rejsebureauet Spies til at tage de 
to piger i Operation Dagsværk.

EM-svømning i vores 
baghave
Mens vi venter på en  ny svømmehal 
i Tårnby, kan man opleve et svøm-
meanlæg klappet op på ni dage i 
Royal Arena
Europamesterskaberne i kortbane-
svømning 13.-17. december bliver 
den første sportsevent i den Royal 
Arena i København. Op mod 1.000 
svømmere, ledere og officials forven-

tes at deltage. 
To midlertidige svømmebassiner 

bliver bygget i Royal Arena. Et bassin 
til konkurrencerne og ét til opvarm-
ning. Cirka ni dage tager det at for-
vandle Royal Arena til en international 
svømmearena. 

 25.000 tilskuere forventes at følge 
med over de fem konkurrencedage. 

Man kan nå at melde sig som frivil-
lig hjælper. Se hjemmesiden.

euroswim2017.com

Lad inspirationen råde i 
Johns Kagehus

Vi har  naturligvis  alt hvad julen kræver og 
så har vi noget nyt  Alt er bagt af økologisk 
smør og mel

Honninghjerter  julekager  julestjerner

småkager  Klejner  brunkager  Vaniljekranse
husk rugbrød til julen - bagt på økologisk rugmel

Nytårskransekage
i alle størrelser - som vi foreslår 
spises til Dronningens nytårstale, mens 
smagsløgene er på toppen. Gluten- og 
laktosefri.

Isdessert fra  ................................... 128,-
Is ala mande  .......................................49,-
(det er ikke en trykfejl)
Laktose og glutenfri is 500 ml. ........ 54,-  

Vi laver også islagkager, Nøddekurve med 
fyldt hjemmelavet is, isbæger, se pris i butikken. alt 
is fremstillet af økplogisk mælk og fløde

Husk!!! du kan parkere på butikkens 
egne p-pladser, mens du handler

Åbningstider:
man-fredag kl. 5.30 - 17.30 • Lør. kl. 5.30 - 16 • søn. lukket

Juleaftensdag 24. åbent fra 5.30 til 12.30

Nytårsaftensdag 31. december åbent fra 5.30 til 14.30 

Garanti 

for god is
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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
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Det synes partierne efter  valget
Efter tre til fire ugers hektisk valg-
kamp kan nogle af de opstillede 
partier se tilbage på resultatet og 
enten glæde sig, ærgre sig, ryste på 
hovedet og tænke på 2021, hvor de 
måske vil forsøge sig igen. 

Vi har inviteret alle de 1o0 opstil-
lede partier til at komme med lidt 
kommentarer. Der har været frit 
valg - dog har vi bedt dem holde sig 
på 5-700 karakterer, men det kan 
der også siges meget på.

Socialdemokratiet
Socialdemokratiet fokuse-
rede på en sober valgkamp 
med fokus på vores politik. 
Derfor også en tak til alle 

- både kandidaterne fra alle partier 
og de vælgere - vi mødte i løbet valg-
kampen. 

Vores valgprogram hedder ”Tårnby 
– en fælles fremtid”, og for Socialde-
mokratiet handler de næste fire år 
om bedre muligheder for vores børn, 
unge og ældre, flere boliger samt bor-
gerinddragelse og åbenhed. 

Vi vil fastholde det brede samarbej-
de i kommunalbestyrelsen. Samarbej-
det skal sikre, at Tårnby fortsat er for 
alle uanset, hvor du bor i kommunen. 
Vores service skal være af høj kvalitet 
og med en sikker drift af kommunen. 
I Tårnby skal vi gribe mulighederne 
sammen”.

De Radikale
Jeg vil gerne sige tak til alle 
der stemte, og en speciel 
tak til alle der stemte Ra-
dikalt, og til jer der stemte 

på Alternativet. Gennem valgforbund 
mellem de to partier er Radikale blev 
genvalgt til en plads i byrådet. 
Valgkampen er afsluttet, et interes-
sant forløb, fordi de mange dialoger 
med borgerne giver et godt afsæt for 
det videre arbejde. 
De efterfølgende konstitueringsfor-
handlinger forløb ikke helt som jeg 
havde forestillet mig, men nu er tin-
gene så ved at falde på plads. 
Som nyt medlem af kommunalbesty-
relsen glæder jeg mig til at komme i 
gang og få sat handling bag ordene. 
Jeg forventer, at andre også er indstil-
let på, at der skal nytænkning og for-
nyelse til på flere områder, for at give 
borgerne den bedste oplevelse af den 
kommune de bor i – Jeg er klar!

De Konservative nu med 
ung mand
De konservative er meget 
stolte af valgresultatet , der 

gav os en fremgang på 50% i stem-
mer og 2 pladser i kommunalbestyrel-
sen. Vi har, synes vi selv kørt en valg-
kamp, hvor vi har været meget synlige 
og med en ”kant”  der har været med 
til at skabe valgresultatet .

Jeg (Carsten Fuhr)  fortsætter, nu 
som ”ægte” gruppeformand og som 
ny mand kommer Patrick Lehto Larsen 

(28 år) ind som kommunalbestyrel-
sens yngste medlem.

Vi glæder også begge til at komme 
i arbejdstøjet og knokle for den tillid 
vælgerne har vist os - en fremgang på 
den størrelse, er skabt af forventnin-
ger, som vi vil gøre vores for at indfri.

Desværre tog vi jo mandatet fra 
Venstre - så netto er der ikke megen 
forandring i kommunalbestyrelsen 
- og det systemskifte vi håbede og 
drømte om kom ikke.   Vi ønsker Allan 
Andersen tillykke med borgmester-
posten og håber han vil arbejde for 
brede aftaler i kommunalbestyrelsen.   
Patrick og jeg vil arbejde for at få mest 
mulig indflydelse i den nye kommu-
nalbestyrelse - og samarbejde med 
dem der ønsker samarbejde

Carsten Fuhr 

Nye borgerlige
Nye Borgerlige miraklet 
udeblev, hvorfor skuffel-
sen på valgaftenen var til 

at føle på. Men efter valgstøvet har 
lagt sig, er der faktisk grund til opti-
misme. Som nyt parti med uprøvede 
kandidater fik Nye Borgerlige i Tårnby 
2,8 % af de afgivne stemmer, hvilket 
endda var flere end LA og Alternati-
vet. Desuden var det Nye Borgerliges 
næstbedste resultat på landsplan. 
Nye Borgerlige i Tårnby er på rette vej, 
og sender hermed en tak til de Tårn-
byborgerne, der satte deres kryds ved 
os. Vi går nu i gang med forberedel-
serne til folketingsvalget, hvor vi har 

en Tårnbykandidat opstillet i 
København Storkreds. Vi øn-
sker Allan Andersen tillykke 
med borgmesterposten og 
tillykke til de øvrige kandidater der 
kom ind i kommunalbestyrelsen. Husk 
nu alt det i har lovet – for det gør vi. 

Benny Bindslev,  
formand Tårnby-Dragør

Socialistisk Folkeparti

SF synes at kommunalval-
get gik udemærket. Selv-
følgelig kunne man altid 

havde ønsket sig et fremgang, men 
vi er glade for at bibeholde vores ene 
mandat.

I konstitueringsforhandlingerne 
er det lykkedes at forhandle os frem 
til en plads i økonomiudvalget og en 
formandspost i Arbejdsmarkeds- og 
Beskæftigelsesudvalget, hvilket vi 
mener er et yderst tilfredsstillende 
resultat med vores ene mandat.

SF ser frem til mange af de løfter, 
der blev givet om forandringer fra So-
cialdemokratiet, her kan blandt andet 
nævnet en mere åben kommune med 
inddragelse af borgerne og en lokalaf-
tale med lærerne.

Mange hilsner  Jan Bakmann.
SF Tårnby-Dragør

Liberal alliance
Nu er valget slut, stem-
merne talt op og resultatet 

kendt. På trods af tendenserne på 
landsplan, gik LA ikke tilbage i Tårn-
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Har du lyst til at få indflydelse på det fremtidige arbejde med vand, 
spildevand og klimasikring i Tårnby Kommune, så har du nu mulighed 
for at blive valgt til bestyrelsen i TÅRNBYFORSYNING Vand A/S og 
TÅRNBYFORSYNING spildevand A/S. 

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

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

Hvem kan stemme?
Du kan stemme til valget, hvis du som forbruger eller virksomhed er 
tilsluttet TÅRNBYFORSYNING Vand A/S eller TÅRNBYFORSYNING 
Spildevand A/S. Både ejere og lejere kan stemme, og alle myndige 
forbrugere i en bolig kan stemme.  

Læs mere om valget på - www.taarnbyforsyning.dk

Opstille som kandidat  15. december til 12. januar 
Anbefale kandidat - stillere 15. december til 12. januar  
Valgperiode     5. februar til 15. februar 

Gemmas Alle 39, 2770 Kastrup - tlf. 3246 2030

Forbrugervalgte repræsentanter i

TÅRNBYFORSYNING

6. plads i regionen
Den stedlige socialdemokrat Erik 
Gregersen fik sin plads i Regionsrå-
det i Hovedstaden.

Erik Gregersen var opstillet på den 
socialdemokratiske liste som num-
mer 4, men kom ind på en 6. plads.

- Det var godtnok med et lavere 
stemmetal  end ved valget 2013, 
men vi var også flere opstillede på 
den socialdemokratiske liste (26 op-
stillede i år mod 20 i 2013), så stem-
merne blev mere spredt.

Det var tæt på at Tårnby havde 
fået endnu et medlem i rådet, da Paw 
Karslund fik stemmer nok til at blive 
1. suppleant på Dansk Folkepartis li-
ste.

Syv til 
økonomien
Det magtfulde Økono-
mi-udvalg bliver besat 
med to socialdemokra-
ter, hvor den nye borg-
mester Allan Andersen er selvskre-
vet. Desuden bliver Jan Jacobsen, ny 
viceborgmester.

Dertil får såvel SF som Enheds-
listen hver en plads. Yderligere tre 
pladser besættes af opositionen. 

I det afgående Økonomiudvalg var 
det spidskandidaterne fra Venstre 
(Heidi Ladegaard), Dansk Folkeparti 
(Paw Karslund) og Carsten Fuhr fra 
De Konservative, der havde ialt tre 
pladser.

by. Resultatet blev dog langtfra det, 
vi havde håbet – og vi blev desværre 
ikke en del af kommunalbestyrelsen i 
denne omgang. Vi kan konstatere, at 
Tårnby ikke er klar til et systemskifte 
og, at vores budskab om at den kom-
munale service kan både bedre og 
mere effektiv ikke trængte igennem. 
Vi er trods alt glade for, at vi fik en lille 
fremgang og, at den blå blok samlet 
set bevarer styrken i den ny kommu-
nalbestyrelse. Vi vil i den kommende 
periode evaluere valgkampen og for-
midlingen af vore budskaber, så vi kan 
gøre det bedre næste gang. 

Vi vil fremover forlive aktive i den 
kommunale debat og kommenterer 
gerne på det kommunale spil.

De bedste hilsner 
Eddie Blix, næstformand LA Tårnby

Venstre. Det næstbedste 
valg nogensinde
Vi er selvfølgelig ærgerlige 
over at miste et mandat – især 

når fintællingen viser, at det var under 
50 stemmer, der manglede for at be-
vare det fjerde mandat. I 2013 havde 
vi et fantastisk godt valg, hvor vi gik 
fra 2 til 4 mandater og sådan en frem-
gang er svær at fastholde. Det store 
kampagnehold og den stærke organi-
sation, der skal til for at opnå så godt 
et resultat, har vi desværre ikke haft i 
år. Vi må erkende, at vi ikke har været 
gode nok til at fortælle om de mær-
kesager, vi har fået gennemført og de 
steder vi har sat vores præg på beslut-

ningerne. Når alt det er sagt, så glæ-
der vi os over, at det trods alt er det 
næstbedste valg for Venstre i Tårnby 
nogensinde. Vi er klar til at smøge ær-
merne op og gøre vores indflydelse 
gældende.

Heidi Ladegaard

Alternativet
Første gang for Alternati-

vet Tårnby. Første gang for 
vore 2 gode kandidater. Og 
første gang for vores besty-

relse at gå i valgkamp. Og vi blev alle 
positivt overraskede over den gode 
stemning og de meget venlige ’kon-
kurrenter’ vi mødte undervejs. Vi tog 
fejl af emnerne i valgkampen – både 
vores, men også de andre partiers vi-
sioner, druknede i kommunens aktu-
elle problemer med folkeskolereform, 
inklusion og kritikken af kommunens 
forvaltning på børne- ældre- og han-
dicapområdet. Problemer som klart 
måtte overskygge vores tanker og vi-
sioner om en bæredygtig kommune. 
Alternativet i Tårnby er med igen om 
4 år. Til den tid håber vi at løfterne 
om borgerkonsulent/borgerombuds-
mand har båret frugt, så kommunen er 
blevet et bedre sted at leve. Og så vil 
vi igen slå på de grønne tangenter og 
bæredygtighed. Tårnby skal være den 
bedste kommune for Danmark.

Bjarne Nielsen

På siderne 49 til 52 på netudgaven af 
Tårnby Bladet kan du læse om

Badminton og bordtennisdag for 3. klasserne.
Tårnby Skøjteklub ved sjællandsmesterne

Happydays rejsemål for julekonkurrence-vinderne
Beredskabets mobile behandlingsenhed

... hvem, der kommer i hvilke kommunale udvalg (opdateres når de sid-
ste pladser er uddelt)
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SKOTTEGÅRDENS BAGERI
Skottegården 8

Åbningstider alle hverdage 06-18
Weekend og helligdage 06-17

Speciel tilbud
2 stk. tørkager  25,-
3 forskellige snitter  25,- 
3 stk. flødekager 50,- 
Jordbærkager 3 stk.  60,-
Wienerbrød 3 stk.  30,-
Rugbrød pr. stk.  20,-
Ugens brød altid  25,-  
Glutenfri rugbrød  42,-

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

Velkommen til Hjørnegårdens Dyreklinik

Nu nærmer julen og nytåret sig og vi vil gerne sige tak til alle vores kunder.
2017 har været et travlt år. Ikke bare på Hjørnegårdens Dyreklinik, men 
også på vores klinik i Valby, som er blevet udvidet med næsten dobbelt så 
mange kvadratmeter. 

Begge klinikker er en del af Vet-Gruppen som i 2016 er vokset fra to klinik-
ker til tre. I oktober 2016 åbnede Birkerød Dyreklinik, hvor vi også har 
mulighed for at tilbyde CT-scanning.

På alle tre klinikker har vi fokus på at kunne tilbyde både dig og dit kæledyr 
en god oplevelse, veluddannet personale og den nyeste viden.
Vi tilbyder alt fra vaccinationer, operationer og tandpleje til laserbehan-
dling, røntgen og ultralyd.

Hos Hjørnegårdens Dyreklinik sætter vi dig og dit kæledyr i centrum. Vi står 
altid til rådighed i vores døgnvagt, når du har akut brug for en kompetent 
dyrlæge.
Har du brug for et godt råd og vejledning, er du altid velkommen til at kon-
takte os på telefon eller komme forbi klinikken.

Vi glæder os til at se jer alle sammen i 2018

Kastrupvej 243 • 2770 Kastrup • Tlf.: 36 30 10 30
info@hjørnegårdens.dk • www.hjoernegaardens.dk
DØGNVAGT VED AKUT SYGDOM PÅ TLF.: 36 30 10 30
Vi tilbyder hjemmebesøg efter aftale. 
ÅBNINGSTIDER:
Mandag 8.00-17.00 • Tirsdag, torsdag og fredag 9.00-17.00 • Onsdag 9.00-
19.00

Vind et eksemplar af Umahros nye 
bog Fra syg til rask

Kan du spise og leve dig rask, selvom 
der er svær eller kronisk sygdom? 
Selvom du døjer med gener eller 
symptomer?

Umahro har spist sig selv rask og 
hjælper folk med at bruge mad og livs-
stil som medicin hver eneste uge. Så 
han er om nogen, den der har et godt 
bud på, hvad der virker.

Umahro hat været på foredragstur-
né over det ganske land om har endnu 
nogle få foredrag på kalenderen, når 
Tårnby Bladets december-udgave 
kommer (1. december).

Tættest på Tårnby bliver det afslut-
tende foredrag (i denne omgang) i 
Fredensborg torsdag 7. december på 
Fredensborg St. Kro

Samtidig har han udgivet bogen Fra 
syg til rask for alle med en diagnose, 
sygdom, symptomer og helbredspro-
blemer, der gerne vil være raske igen 
eller have det bedre.

Vind bogen

Bogen tager udgangspunkt i Umahros 
erfaringer fra to årtiers arbejde med 
sundhed, hans egen historie og hans 
bog Fra syg til rask.

Vind et eksemplar af bogen ved at 
maile til Tårnby Bladet på redaktio-
nen@taarnbybladet.dk. 

Skiv RASK2017 i emnefeltet og op-
lys fulde navn, adresse og telefonnum-
mer. 

Skriv så navnet på den amerikanske 
by, hvor han er professor.

Vinderne får direkte besked og bo-
gen skal derefter hentes på redaktio-
nen. Svar inden mandag 11. december 
kl. 11.00.

Umahro er ernærings- og 
madlavningsekspert, specialist i 
sportsernæring og tidligere Adjunct 
Professor i Functional Medicine 
ved University of Western States, 
Portland. Foto: Line Thit Klein.

Konkurrence

Forsent til foredrag – du kan 
nå bogen
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LARS  
PHYSANT

SERENDIPIA 
Kosmos

Polykosmos  
Psykokosmos

fri  
entré

Et nyt værk af Theodor Philipsen 

Tårnby Kommune har i foråret købt en flot 
stor pastel malet af Theodor Philipsen. 
Værket er et studie til et af Philipsens 
hovedværker ”Udskibning af kreaturer fra 
Kastrup Havn til Saltholm” 
Pastellen er erhvervet fra en privat person, der ønsker, 
at billedet skal komme offentligheden til gode. Tårnby 
Kommune har valgt at udstille billedet sammen med de 
øvrige deponerede Philipsen værker i stueetagen i Ka-
strupgårdsamlingens hovedbygning.

Det er den største pastel i Tårnby Kommunes sam-
ling foruden den eneste pastel med et motiv fra Ka-
strup.

Billedet
Det nye værk er udført i pastel. Pastelfarver kan ikke 
blandes ligesom oliemaling og der skal derfor bruges 
hundredvis af farvestifter for at frembringe de mange 
farvenuancer. 

Philipsen har brugt farver i de samme toner i denne 
pastel, og det har givet billedet et meget blødt og af-
stemt udtryk.

Kunstneren
Theodor Philipsen blev født i 1840 i en velhavende, kø-
benhavnsk familie.

 I en alder af 20, blev han landmand og selvom han 
senere i livet valgte at vie sit liv til kunsten, havde han 
en livslang interesse for landet og særligt for dyrene, 
som også blev hans fortrukne motiv. Fra sommeren 
1880 opdagede Philipsen Saltholm og siden malede 
han landskabet, husene og dyrene på øen igen og igen. 
Motiver malet i og omkring Kastrup er også nogle af 
kunstnerens mest dyrkede.  

Som kunstner dyrkede Th. Philipsen sin maleriske 
interesse for lyset og hans banebrydende arbejde har 
medvirket til, at nogle kalder ham for Danmarks første 
impressionist. Han udstillede da også sammen med de 
store franske impressionister som Monet, da den første 
impressionistiske udstilling blev afholdt i København i 
1889. 

Fra venstre: Museumsleder 
Mette Sandhoff Mansa, tid-
ligere ejer af pastellen Nils 
Pedersen og lokalarkivar 
Lone Palm Hansen ved over-
dragelsen.

Noget at se på i fremtiden

Julearrangementer i Tårnby
Skulle du ikke have fundet det 

julearrangement, du søgte, i dette 
nummer af Tårnby Bladet, så har Tårnby 
Kommune igen i år samlet en bred vifte 
af offentlige arrangementer i et hæfte. 
Du kan hente hæftet gratis på Tårnby 
rådhus, i SundhedsCenter Tårnby, på 
bibliotekerne,  hos lægerne, i kirkerne 

og andre steder
I hæftet finder du en vifte af hyggelige julearran-

gementer, du kan opleve i Tårnby op mod jul. Flere 
foreninger, klubber, institutioner og kirker – og 

mange engagerede frivillige - skaber sammen de 
bedste rammer for dejlige oplevelser og hyggeligt 

samvær. 
Du finder arrangementer, hvor børn og ældre kan 

bage sammen eller mødes til et af byens luciaoptog, 
i kirkerne er der koncerter og julemiddag. Pleje-

hjemmene inviterer indenfor til hyggelige julerier og 
du kan komme til julemarkeder og udstillinger. På 
naturcenteret kan du lave juledekorationer, i pen-
sionisthusene kan du spille banko, hygge dig med 

gløgg og æbleskiver og på bibliotekerne kan du lave 
fine juleting og høre julehistorier.
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Julerier på
Julemarked på Kulturzonen 

Er du til 
hygge, gløgg, 
æbleskiver og 
risengrød? Så 
kickstart din 
julestemning 
og kom til ”Jul 
på Kulturzo-
nen”.

Vi byder på 
åbne værksteder, boder, live julemusik, luciaoptog, og 
mon ikke julemanden dukker op…?

Program for dagen:
Kl. 11.15 Julerytmik for hele familien v. Rene og Nanna
Kl. 12 Hør en spændende julefortælling
Kl. 12.30 Luciaoptog med Pilegårdsskolens kor
Kl. 13 Koncert med Tårnby Musikskoles harmoniorke-
stre
Kl. 11-15 Værksted med juledekorationer v. blomster-
dekoratør Aase Nilsson

Vi varmer op til ”Jul på Kulturzonen” i hele uge 48, 
hvor du blandt andet kan pynte vores store juletræ og 
lave din egen flotte julepynt.
Kulturzonen, Lørdag 2. december kl. 11-15 - gratis 

Julerytmik på Kulturzonen 
Kom og vær med til at synge, danse og 
spille julen ind i alle hjerter.

Vi kaster med papirsnebolde, og mon 
Rudolf har sin røde tud?

Julearrangementet, du og dine børn 
ikke vil gå glip af.
Fredag 15. december kl. 16.30-18 - gratis  

Bandaften julespecial på Kulturzonen 

Bandaften julespecial med julemusik-quiz med vilde 
præmier, Amagers bedste DJ og indvielse af nyt lyd-
studie.

Kom og hør: The Internationals, Julie Dyhr m. band, 
Fifth Melody og Goy.
Kulturzonen, Fredag 15. december kl. 19-23 - gratis

Julekoncert for kor i Kastrup Kirke 
Traditionen tro starter vi med Luciaoptog med ung-
domskoret The Jokers.

Herefter vil The Jokers samt pigerne og kvinderne fra 
Nordlys sørge for, at alle rigtigt kommer i julestemning.
Kastrup Kirke, Lørdag 16. december kl. 16-17.15 - gra-
tis 

US10 – Vi gør en forskel
… og det vil vi også gøre i skoleåret 2018/19 
Vores nye brochure til næste skoleår er hermed udkommet og vil løbende, over de 
næste tre uger, blive uddelt i kommunens 9. klasser.  Den kan også fås her på US10 
og hos din vejleder. 

Det nyeste i brochuren er, at vi til næste skoleår vil tage på en studietur til Eng-
land for at gøre kommunikationen og læren om kulturen så virkelighedsnær som 
muligt. Det ser vi meget frem til. 

Noget at gå til op til jul og det næste halve år

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt med 
blandt andet øve- og mødelokaler, café- og spilleom-
råde og en række inden- og udendørsaktiviteter. Det 
er gratis at benytte Kulturzonens faciliteter.
Vi arrangerer løbende forskellige kulturelle ar-
rangementer såsom koncerter, teaterforestillinger, 
kunstudstillinger og diverse workshops. Du kan læse 

mere om, hvad der sker på Kulturzonen på www.kul-
turzonen.net.

Åbningstider i skoleåret:
Kulturzonen er åben alle hverdage: 
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00

kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90
2791 Dragør
Telefon: 30 76 03 34

Foderbrættet kan gøre fuglene syge
Det klassiske foderbræt 
skal skiftes ud med en 
foderautomat, da fuglene kan 
blive syge af at spise på et 
foderbræt 

Det klassiske foderbræt kan gøre havens 
fugle syge, fordi mange fugle på én gang 
træder rundt i det samme korn og læg-
ger afføring, som kan sprede sygdomme 
mellem fuglene.

 - Foderbrættet er den direkte vej til 
sygdomsspredning mellem havens fugle, 
da de alle sammen træder, skider og 
spiser samme sted. I stedet for foder-
brættet bør man enten udskifte det med 
en foderautomat, hænge fedtkogler op 
eller lægge æbler ud på græsplænen, si-
ger Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes 
Beskyttelse.

 En foderautomat kan sikre, at der 
ikke bliver spredt sygdomme mellem ha-
vens fugle, fordi fuglene ikke kan træde 
rundt i kornet. For at komme sygdomss-
mitten helt til livs er det vigtigt at vælge 
en foderautomat, hvor fuglene ikke har 
mulighed for at besørge i kornet.

Frøet og placering afgørende
Der er stor sammenhæng mellem, hvilke 
frø man fylder i foderautomaten, og 
hvilke fugle der kommer i haven. Frøene 
kan nemlig bestemme, om det er spurve 
eller blåmejser, der vil benytte foder-
automaten.

Eksempelvis tiltrækker hampefrø fugle 
som spurve, finker og stillidser, hvorimod 
solsikkekerner tiltækker blåmejser og 
musvitter.

Samtidig er det vigtigt at tænke over 
placeringen af foderautomaten, da nogle 
fugle foretrækker at pendle mellem et 
skjul og foderautomaten, og andre hel-
lere spiser på stedet.

 Gode råd til fodring af fugle 
• Anskaf en foderautomat, hvor der er 
lukket til maden, så fuglene ikke kan be-
sørge i maden.
• Fyld kun foderautomaten med én slags 
frø, da fuglene ellers sidder og fisker 
efter deres favoritter, hvilket kan udvikle 
sig til frø-spild.
• Placér ikke foderautomaten for langt 
fra buskads, da fugle foretrækker at 
kunne komme hurtigt i sikkerhed.

Foto: Dyrenes Beskyttelse

Tårnby Bladets redaktion ønsker glædelig jul og godt nytår 
til alle læserne
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Litteratur, sang og musik på biblioteket op til jul

Jul på Tårnby Kommunebiblioteker med hyggelige aktiviteter for børn
Traditionen tro har vi gang i vores kreative 
juleborde på Tårnby Hovedbibliotek og 
Vestamager Bibliotek 
Kom og vær med fra fredag 1. december til lørdag 23. 
december i åbningstiden.

Aktiviteterne skifter hver uge:
1.-10. december fletter vi julehjerter
11.-17. december er der juleuroer på programmet
18.-23. december folder vi julestjerner 

Kreativt krydsfelt på Hovedbiblioteket byder hver 
uge på en ny workshop (gratis billetter):

• Kom og lav seje og sjove julemotiver i perleplader. 
For børn fra 8 år.
Mandag 4. december kl. 15.30-17.30.

• Få de basale færdigheder i syning på symaskine og 
modtag et symaskinekørekort, så du kan benytte dig af 
bibliotekets symaskiner. For voksne og børn over 10 år. 
Torsdag 14. december kl. 15.30-16.30 og kl. 16.30-
17.30

Frem til 23. december kan børn i alle aldre 
høre hyggelige julehistorier:
Højtlæsning på Hovedbiblioteket:
Tirsdage og torsdage kl. 10
Onsdage og fredage kl. 17
Lørdage og søndage kl. 11
Højtlæsning på Vestamager Bibliotek:
Tirsdage og torsdage kl. 10
Mandage og fredage kl. 17
Lørdage kl. 11

Julefilm
I den søde juletid viser vi hyggelige julefilm for børn 
i alle aldre. Filmene er med dansk tale. Læs mere om 
filmene i bibliotekets december-program. Af rettigheds-
mæssige årsager kan filmtitlerne ikke annonceres her.

Lørdage på Tårnby Hovedbibliotek og 
Vestamager Bibliotek 13-15:
Den 2., 9., 16. og 23. december kl. 13 til ca. 15, fri ad-
gang uden billetter.
Se mere om aktiviteterne under “Det sker på bibliote-
ket” eller hent et program på biblioteket.

Anden søndag i advent ...
... kommer Julemanden på besøg på Hovedbibliote-
ket. Kom forbi og hils på den søde julemand – måske 
hjælper han med at opfylde dine ønsker. Fri adgang 
uden billetter.
Søndag 10. december 13-15 på Tårnby Hovedbibliotek

Folkets skønhed
Forfatteraften med Merete Pryds Helle

Mød forfatteren til den store ro-
mansucces, Folkets skønhed, der 
udkom i 2016. 

Merete Pryds Helle tager ud-
gangspunkt i sin egen slægts 
historie. Vi er på Langeland i 
1930´erne, hvor vi følger hendes 
mor, Marie, der vokser op i en 
familie med mange børn og ingen 
penge, men til gengæld seksuelle 
overgreb og mange lussinger. Som 
ung flytter Marie og hendes mand 
til København for at prøve lykken 
i storbyen - på samme måde som 
tusindvis af unge mennesker har 
gjort i generationer. Men det er 
ikke alt, man kan flygte fra.....

Et stærkt kvindeportræt og sam-
tidig en beskrivelse af Danmark i 
det 20. århundrede.

Merete Pryds Helle modtog De 
gyldne laurbær og Politikens lit-
teraturpris. Læserne har også fuld-
stændig taget den til sig.

Onsdag 6. december kl. 19, Tårnby Hovedbibliotek. Bil-
letpris 30 kr. 

En gåtur og en go’ julehistorie
Har du lyst til at gå 
en tur i hyggeligt 
selskab med andre? 
Så kom med på en 
tur ad Hjertestien 
fra Vandtårnet gen-
nem Byparken til 
Hovedbiblioteket.

På biblioteket 
runder vi turen af 
med en kop kaffe el-

ler te, mens Laura Michelsen læser en julehistorie højt.

Turen er knap 2 km lang. Sammen får vi lidt motion, 
og julestemningen indfinder sig. 
Fri adgang – uden billetter. Mødested: Rundkørslen ved 
Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter. 
Mandag 11. december kl. 14.

Julesang på hovedbiblioteket
Julen nærmer sig, og hvad 
skaber mere julestemning 
end vores dejlige julesange? 
Kom og syng julen ind sam-
men med os på Hovedbiblio-
teket. 

Korleder og musikpædagog 
Marianne Kragh akkompagne-
rer på flyglet, og vi serverer 
kaffe og lidt sødt til sangen. 
Billetpris 30 kr. 

Mandag 18. december kl. 16-18.30, Hovedbiblioteket.

December jazz på Tårnby Hovedbibliotek
Fire fredage i december 
kan du kvit og frit nyde 
afslappet jazz, der får den 
indre julefred til at sænke 
sig. 
Den lokale bassist Richard 
Andersson har inviteret 
en række jazzkoryfæer til 
byen, som vil sætte hvert 
sit præg på koncerterne
Repertoiret er en behage-

lig blanding af julesange og jazz standards. 

Per Møllehøj, guitar og Richard Andersson, 
bas
Fredag 1. december kl. 15.30-17.30

Christina von Bülow, altsaxofon og Richard 
Andersson, bas
Fredag 8. december kl. 15.30-17.30

Katrine Madsen, vokal og Richard 
Andersson, bas
Fredag 15. december kl. 15.30-17.30

Uffe Steen, guitar og Richard Andersson, 
bas
Fredag 29. december kl. 15.30-17.30
Tårnby Hovedbibliotek. Fri adgang - uden billetter

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

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

Begge afdelinger har lukket følgende dage i for-
bindelse med jul og nytår:
Juleaftensdag, 24. dec, 1. og 2. juledag 25.-26. 
dec.  nytårsaftensdag 31. dec. og nytårsdag 1. ja-
nuar 2018.

Billetter og info
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk 
eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby kom-
munes biblioteker.

Ved arrangementer, der afholdes af 
AOF i samarbejde med Tårnby Kommu-
nebiblioteker (mærket )købes billetter 
på tlf. 3251 1495 eller via www.aof-amager.dk

For alle arrangementer gælder at resterende bil-
letter sælges ved indgangen.

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

Noget at gå til i hele julemåneden

Tårnby Bladets redaktion ønsker glædelig jul og godt nytår til alle læserne
Vi vender tilbage fradag 5. januar
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Juleværksted på Naturcenter Amager
Vi har slået det store telt op på 
Naturcenter Amager og her er der gjort 
klar til juleforberedelser 

Vi laver juledekorationer med hjemmerullede lys af bi-
voks og flotte kogler og bær, som vi finder på fælleden. 
Vi har hentet et læs grønt fra granerne i Kongelunden, 
så man kan lave en flot, lokal juledekoration. 

I Traktørstedet kan man købe sin frokost og få var-
men med en lækker kop æblegløgg.

Lige ude foran det store telt får vi besøg af de søde 
heste og ponyer fra Hestefolden på Kanalvej. Der vil 
være mulighed for at få en tur på hestene om søndagen 
fra kl. 11.30 - 13.30.  

Der er risiko for kolde tæer, forfrosne fingre og træt-
te børn. Men der er garanti for røde kinder, hygge ved 
bålet og julestemning. 
Naturcenter Amager, weekenderne 2.-3., 9.-10. og 16.-
17 december kl. 10-16. 

Info:
Friluftshuset er lukket fra 22. december og hen over ju-
len. Der vil dog være åbent i Traktørstedet fra 27.- 30. 
december.   

Jul på Plyssen
Indtil jul har Plyssen et udvalg af malerier 
indenfor forskelligestilarter, farver og 
teknikker
Ditte Juhl Andersen udstiller malerier med motiver som 
man ikke ser andre male. Da hun er flyttet, er hun 
holdt op med at male og vil nu gerne til nedsat priser af 
med sine værker ved forskellige udstillinger.

Bente Hegelskov og Irma Palsson udstiller akryl-
malerier med mange forskellige motiver, dyrebilleder, 
landskaber m.v. De får inspiration fra deres omgivelser, 
oplevelsesfarver og følelser.

Julestue rne fortsætter
Julemarkedet på Plyssen fortsætter hver lørdag-søndag 
fra kl. 13-16 indtil 17. december. 

Kom i julestemning, når du besøger de mange stande 
med julepynt, julegaver m.v.

Regitze Kempel udstiller julekrybber og juleengle fra 
mange lande og Lis Andersen viser sin samling af jule-
mærker fra 1904-2016 samt af Børnenes Julekalendere 
1972-2016.

Underholdning
Kom og syng Julen ind til julekoncert med Tårrnbysva-
lerne under ledelse af Trille Pilesson. 3. december kl. 14.

Plyssen har julelukket ...
... fra 17. december 2017 til 13. januar 2018.

Plyssen søger ...
... frivillige medarbejdere, der vil deltage i ”vagterne” 
på Plyssen lørdage eller søndage cirka hver anden må-
ned.
Kontakt os pr. mail plyssen@outlook.dk eller besøg os i 
åbningstiden.
Vi glæder os til at høre fra jer.

Vil du udstille i 2018
Plyssen har endnu ledige lokaler til udstillinger i 2018. 
Du eller jeres forening skal blot gå ind på http://www.
plyssen.dk/onske-om-udstilling.html og læse mere.

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Bente Hinze udstiller forskellige gaveideer på Plyssens julemarked. Foto: Kurt 
Pedersen, Amager Fotoklub.

Tårnby Svalerne ved en tidligere optræden på Plyssen. Arkivfoto: Kurt Pedersen, 
Amager Fotoklub.

Noget at lave op til jul

Naturcenter Amager - 
Åbningstider i Friluftshuset

2. dec. - 17. dec.:  Weekender: 10-16
22. - 31. december: Lukket
Fra 6. januar 2018: 
Hverdage 9-15. Weekender 10-16

Få inspiration til årstidens naturoplevelser, infor-
mation om Kalvebodfælled og lej cykler og udstyr 
til friluftsliv. Foreninger og friluftsvejledere tilbyder 
løbende aktiviteter som starter ved Friluftshuset. 
Friluftshuset er drevet i et samarbejde mellem 
Naturstyrelsen, Tårnby Kommune og Københavns 
Kommune.

• Inspiration til årstidens naturoplevelser 
• Salg af brænde til brug på bålsteder 
• Lej cykler, fødselsdagskasser og udstyr til friluftsliv 

Kontakt Friluftshuset   friluftshuset@nst.dk   -   
Telefon 3246 1053. Der kan være travlt eller vi er 
udenfor, så prøv igen senere.

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand alle 
lørdage og søndage kl. 10-14.

Friluftshuset holder juleåbent i weekenderne op til jul.   
Lav din egen juledekoration af bæredygtige materialer 
eller få en ridetur... og varm dig på Traktørstedet. Foto: 
Naturcenter Amager
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TÅRNBY LOKALAFDELING
DECEMBER • 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. Lukket 26. december og  2. januar 
IT hjemme hos dig
Kontakt kontoret for en aftale. 
iPad/iPhone kursus, Postkassen
4 onsdage i hver måned kl. 10-12 fra januar
Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 torsdage i hver måned kl. 10-12 fra januar
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 fra januar
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 fra januar
Svømning, Kastrup svømmehal(Venteliste)
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30 Torsdag kl. 14.30
Søndagscafé, Postkassen
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16 
Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen
Tirsdag kl. 10-14
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

Kontoret er lukket fra mandag den 18. december 
2017 til fredag den 5 januar 2018. Begge dage incl.

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
Mobile Pay : Får nyt nummer!

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 foråret 2018. 
Følg med på vores hjemmeside 
www.aeldresagen.dk eller se opslaget på 
kontoret Kastrupvej 324
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

BOWLING

Som medlem af Ældre Sagen har du mulighed 
for at leje en bane på fordelagtige vilkår. 
To dage om ugen i hele vinterhalvåret indtager 
vi bowlingbanerne. Der spilles kugler på livet 
løs.Men frem for alt er der et super godt socialt 
samvær for både singler og ægtepar. Damer og 
herrer.
Der er nogle få pladser ledige.
Interesseret? Kontakt kontoret eller Annie 
Iversen på Tlf.:29 84 78 99
KROLF 

Denne aktivitet som er en kombinaton af 
kroket og golf er blevet ekstremt populært. 
Har du lyst til at prøve dine evner som 
krolfspiller på Danmarks flotteste krolfbane?
Vi har udstyr og kyndige vejledere. 
Vi er færdig med at spille krolf for i år, men der 
er flere ledige pladser næste år.
Leder Sven-Erik Predstrup, tlf. 40 54 63 28
ÅRSMØDE 2018
Sæt allerede nu kryds i din kalender 
ved lørdag 10. marts 2018. 
Vi holder årsmøde og vil meget 
gerne have rigtig mange til at 
deltage, så vi kan få en god debat 
om Ældre Sagen i Tårnby.

GLÆDELIG JUL

Bestyrelsen ønsker alle i Tårnby en velsignet 
og glædelig jul. Ud over at glæde sig til den 
dejlige juletid, glæder det også bestyrelsen 
og de mange frivillige i Tårnby, at så mange 
medlemmer bakker op om vore aktiviteter. Vi 
vil også gerne takke alle de frivillige hjælpere, 
som hver uge stiller sig til rådighed for sammen 
at hygge/spille/cykle/gå med vore medlemmer. 
Glædelig jul til alle

TÅRNBY NABOVÆRN I SAMARBEJDE 
MED LOKALFORENINGEN
Tårnby Naboværn er en gruppe borgere der 
melder tilbage hvis de observerer noget ud 
over det sædvanlige.Det kunne f.eks. være en 
varevogn der lister ned ad gaden kl. 12.00 om 
natten, eller personer der står og kigger ind 
over hækken til naboen, som måske er på ferie. 
Vi er p.t. cirka 1.600 der er tilmeldt gruppen.
Tilmeld dig gruppen via facebook- gruppen
Tårnby Naboværn, eller på mail 
tn2770kastrup@gmail.com 
Hent flayeren på kontoret

BORGERMØDE FØR KOMMUNALVALGET

Ældre Sagen Tårnby inviterede den 8.november 
til borgemøde, for at sætte fokus på kom-
munens ældrepolitik.  
De inviterede kandidater repræsenterede de 
partier, der stiller op til valget. Hver kandidat 
præsenterede sig selv og sine holdninger.
Derefter svarede de på spørgsmål fra salen.
Efter alle kandidaternes positive svar, bliver 
det en sand fryd at være ældre i kommunen. 
Nu er valget overstået og de kandidater der 
blev valgt, vil vel så levere varen.
Til borgermødet, der blev kompetent ledet 
af Tårnbybladets redaktør Terkel Spangsbo,  
var omkring 100 borgere mødt op for at 
blive klogere på, hvad der kan forventes 
fremadrettet. 
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Gudstjenester
December    
Søndag 3.  kl. 10.00 1. s. i advent Luk. 4,16-30    Martin Herbst
Søndag 10.  kl. 10.00 2. s. i advent Matt. 25,1-13  Julie Aaboe
Søndag 10.  kl. 14.00 Gudstjeneste og julefest for børn  Aaboe/Poulsen
Lørdag 16.  kl. 16.00 De Ni Læsninger  Julie Aaboe
Søndag 17.  kl. 10.00 3. s. i advent Luk. 1,67-80  Martin Herbst
Torsdag 21.  kl. 11.00 Plejehjemsgudstjeneste Tagenshus  Julie Aaboe
Søndag 24.  kl. 12.00 Plejehjemsgudstjeneste Pyrus Allé  Martin Herbst
Søndag 24.  kl. 13.30 Juleaften Luk. 2,1-14  Julie Aaboe
Søndag 24.  kl. 15.00 Juleaften Luk. 2,1-14  Martin Herbst
Mandag 25.  kl. 10.00 Juledag Johs. 1,1-14  Julie Aaboe
Tirsdag 26.  kl. 10.00 2. juledag Matt. 10,32-42  Martin Herbst
Søndag 31.  kl. 10.00 Julesøndag Matt. 2,13-23  Martin Herbst

Januar    
Mandag 1.  kl. 14.00 Nytårsgudstjeneste  Julie Aaboe

Lad blot freden sænke sig
Igennem hele menneskets historie har vi 
længtes efter fred. Håbet om fred har både 
en politisk og økonomisk dimension. På 
den ene side håber vi, at verdens politiske 
ledere finder sammen og forhindrer eller 
stopper krige. Visionen om politisk fred 
bliver på en meget smuk måde udtrykt 
af profeten Esajas: ”De skal smede deres 
sværd om til plovjern og deres spyd til 
vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd 
mod folk, og de skal ikke mere oplæres 
til krig” (Es 2,4). Det giver god mening, at 
dette skriftsted er indmejslet i muren foran 
FN-bygningen i New York. På denne måde 
bliver verdens magthavere mindet om deres 
fornemmeste opgave. 

På den anden side ønsker vi også at få fred 
og ro over vores økonomiske situation. 
Håbet om økonomisk sikkerhed er en 
topprioritet for mange, og her er velhavende 
mennesker ingen undtagelse! I Det Gamle 
Testamente bliver dette håb udtrykt med 
drømmen om et land, der flyder med mælk 
og honning. At landet ligefrem flyder med 
mælk og honning betyder, at der er en 
overflod af materiel velstand. 

Både håbet om fredens politiske og 
økonomiske dimensioner er helt legitime og 

har fulgt os gennem historien. Hvem ville 
ikke ønske en fredelig verden med velfærd 
og velstand for alle? Men i tillæg til disse 
to dimensioner af fred findes der en tredje 
form for fred. Den er ikke menneskers 
værk. Den er med andre ord ikke frugten af 
politikernes strategier og bestræbelser, ej 
heller resultatet af rettidig omhu og hårdt 
arbejde. 

Den tredje dimension af fred skabes af 
Guds kærlighed. Guds kærlighed er kilden 
til den sande fred. For kun når man erfarer 
sig elsket og tilgivet, kan man slappe 
fuldstændigt af og opleve hjertets fred. 

Det forunderlige ved Guds fred er, at den 
ikke er behersket af politik og økonomi. Selv 
om man befinder sig i en ufredelig verden og 
økonomien vakler, kan man erfare den. Det 
skyldes, at freden er dybere end ufreden. 
Den kommer fra et højere sted end de to 
andre former for fred og rækker dybere. 

Det er den fred, julen handler om. Julen 
handler ikke om at stresse afsted og få 
nået tusind ting, så man er segnefærdig 
juleaften. Julen handler heller ikke om, at 
man skal have styr på det hele, heller ikke 
som politiker. Julen handler om, at freden 

kan sænke sig midt i vores ufred og tage 
bolig blandt mennesker. Den fred giver håb 
for fremtiden. Det er værd at sætte på vers. 
B.S. Ingemann gjorde det på følgende måde 
i Dejlig er jorden, som vi også skal synge 
juleaften i kirken: 

”Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!”

God adventstid til jer alle
Sognepræst Martin Herbst

Aktiviteter - December

Händels Messias i Marmorkirken
Korsvejskirkens eget kor, Kammerkoret 
Euphonia, opfører igen i år Händels Messias 
i Marmorkirken i København. Foruden koret 
medvirker musikere fra Det Kgl. Kapel og 
fire fremtrædende solister fra henholdsvis 
Operaen i København og Nasjonaloperaen i 

Oslo. Billetter kan købes hos Ticketmaster. 
Yderligere information på www.euphonia.dk
Lørdag 2. december og søndag 3. december, 
begge dage kl. 16.00
 
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 5. december kl. 10.00
 
Julehygge med kirkens præster – 
ved Julie Aaboe og Martin Herbst

Vi synger julens smukke 
salmer, pynter juletræet 
og forbereder os på den 
kommende højtid. Vi får 
også besøg af en masse, 
søde børnehavebørn, 
som laver Luciaoptog. 
Tag gerne en lille 

julegave med til 20-25 kroner. 
Korsvejstræf, onsdag 6. december kl. 14.00
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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: 
Jessica Rygaard.  Tlf. 3141 6030.
 

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

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

 Julekoncert med Crossroad Gospel 

Sangglæde smitter, vil du smittes? Så kom til 
julekoncert og lad dig smitte af Crossroad 
Gospels sangglæde. Koret sprudler af liv og 
energi, og har en fest, når de går på scenen. 
Repertoiret spænder vidt over stille ballader 
til mere funky rytmer. Dørene åbnes kl. 
19:00. Entré kr. 50 (o. 16 år). Billetter købes 
ved indgangen. I pausen kan man købe vin 
og sodavand.
Onsdag 6. december kl. 19.30
 
Koncert med Benjamin Molonfalean 

Benjamin 
Molonfalean er en 
af kirkens faste 
sangere, som vi 
kender for hans 
flotte, dybe bas. 
Benjamin stopper 
snart som sanger 
i Korsvejskirken, 
men inden da kan 

man høre ham synge en del af det program, 
han optræder med ved sin eksamen 
på Det Kgl. danske Musikkonservatorie 
senere i december. Ved koncerten i kirken 
akkompagneres Benjamin af pianist Thomas 
Darelius.
Torsdag 7. december kl. 19.30
 
Julecafé med overraskelser
Kom og vær med til denne julecafé for 
børn og voksne med masser af musik og 
sangindslag, vores eget julelotteri og med 

salg af gløgg, julekager, pølser og andet 
godt. Overskud af salget går til at hjælpe 

mennesker i sognet, som har brug for en 
ekstra håndsrækning i julen. 
Lørdag 9. december kl. 12.00-14.00
 
Advents- og julefest for børn og 
voksne

Vi inviterer til en stemningsfuld 
gudstjeneste, dans om juletræet, sanglege 
og æbleskiver - og en overraskelse. Det 
koster ikke noget at deltage, men vi 
bliver glade for en tilmelding – gerne 
senest den 5. december. Arrangementet 
er også afslutningsfest for efterårets 
minikonfirmander. Værter: Sognepræst Julie 
Aaboe og børnemedarbejder Jette Berg 
Poulsen.
Søndag 10. december kl. 14.00-16.00

 De ni læsninger - gudstjeneste

De ni læsninger er en smuk og 
højtidelig musikgudstjeneste og en 
forberedelsesgudstjeneste til julen. 
Traditionen stammer fra England, hvor de 
ni læsninger blev holdt første gang i 1918 
i Kings College Chapel i Cambridge. De ni 
læsninger omfatter ni udvalgte tekster 
fra Bibelen, som læses op af præsten og 
medlemmer af menigheden - afbrudt af 
fællessang, korsang og forskellige former for 
musikfremførelse. Teksterne spænder fra 
skabelsen over syndefaldet til Jesu fødsel. 
Ved gudstjenesten medvirker sognepræst 
Julie Aaboe, kirkens organist og kor m.fl. 
Efter gudstjenesten mødes vi over lidt gløgg 
og æbleskiver.
Lørdag 16. december kl. 16.00

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
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Jeg elsker jul!

Gudstjenester

December
Lør 2. Dåbsgudstjeneste     11.30 Nielsen
Søn 3. 1.s.i advent/minikonfirmation    10.00 Risum og M. Hansen
Ons 6. Eftermiddagsgudstjeneste    13.45 M. Hansen 
Søn 10. Højmesse     10.00 Risum
Søn 17. Højmesse     10.00 Nielsen

Søn 24. Juleaften     12.30 Nielsen
       13.30 Risum
       15.00 M. Hansen
       16.30 M. Hansen
       23.30 M. Hansen

Man 25. Juledag     10.00 Risum
Tirs 26. Anden juledag     10.00 M. Hansen
Søn 31. Julesøndag     10.00 Nielsen

Januar 2018
Man 1. Nytårsdag     11.00 M. Hansen

Jeg bliver som barn, når de 
første brune kager kommer 
frem i Netto. Selvfølgelig 
synes jeg da også – ligesom 
alle andre – at det er ALT for 
tidligt. Og jeg kunne i øvrigt 
aldrig drømme om at købe 
dem, for jeg synes ikke, de 
smager godt.
Men de minder mig om 
noget. Om alt det, som jeg 
elsker.
Nu kan jeg i det hele taget 
godt lide alt, der hygger: 
Blomster og lys og smukke 
ting, samt mad og drikke. 
Og alt det er der jo meget af 
til jul. Men det er mere end 
det.
Julen er bare en god historie. 
Det er ikke tilfældigt, at 
den er blevet så populær, 
at der kommer så mange 
mennesker i kirke, at mange 
må stå op, selv om vi har fem 
gudstjenester i Tårnby Kirke 
juleaften.
Julen er en smuk fortælling 

med et barn i centrum.
Børn er jo altid søde, og noget 
kun de færreste kan stå for, 
men måske ville det alligevel 
have været svært at holde liv i 
julens gode historie, hvis den 
kun handlede om sådan et 
umælende væsen, men fordi vi 
jo kender den videre historie 
og ved, hvad det barn senere 
kom til at stå for, så går det.
Og det viser sig jo også 
allerede i julens historie, 
hvor de fattige får den første 
invitation, og de rige også får 
lov at være med uden løftede 
pegefingre.
Det er livet, som vi gerne ville 
have, det skulle være. Derfor 
strækker vi os også langt for 
selv at prøve at leve op til det. 
I det daglige er det umuligt, 
men lige i juledagene kan vi 
genspejle julens rummelighed. 
Både når det gælder besøg af 
familien og det med lige at 
give lidt ekstra til de fattige.
Til jul har vi lyst til det. Det 

er næsten det bedste: Det er 
ikke en sur pligt, for det er 
bare sådan, det er til jul.
Som præst er der selvfølgelig 
det minus ved julen, at den 
giver så utroligt mere ekstra 
arbejde. Det kan være svært at 
nå at få enderne til at hænge 
sammen.
Og for en julefreak kan  det 
være mere end svært at få 
ens egne julerier til at fylde 
det, man gerne ville. Men 
det er det hele værd, fordi 
man møder så mange glade 
mennesker.

Og fordi man her endelig 
brænder igennem med sit 
budskab.
Så selv om det selvfølgelig 
ville være helt uoverskueligt 
at holde jul hele året, så vil 
jeg alligevel med Scrooge fra 
Dickens juleeventyr ønske, at 
vi må ære julen og bevare den 
i vore hjerter hele året.

Glædelig advent og jul
Ida Nielsen

”Vi synger julen ind” 
Kirkens kor og organist fremfører værker 
til advent og jul af bl.a. Bach, Buxtehude, 
Telemann og Charles 
Burney. Der synges også et par 

fællessalmer. 
Der er gratis adgang til alle koncerter i 
Tårnby Kirke.  
Koncert søndag 17. december kl. 15 

                     

Kirkekaffe
Efter højmessen søndag 7. januar er der 
kaffe i konfirmandstuerne. Efter kaffen 
synger vi fra Højskolesangbogen, og 
deltagerne vælger selv sangene. Så find 
din yndlingssagn eller prøv at lære nogle 
nye. Alle er velkomne, selv om de ikke 
normalt kommer i netværksgruppen. 
Og har man kun tid/ lyst til at deltage i 
kaffen er det selvfølgelig også helt ok.
        
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.                                  
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DECEMBER 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 sociale fællesskab, 
er også meget velkomne. Så er arbejdet ikke så 
krævende og er børnene flyttet hjemmefra, så 
er det måske noget for dig. 
Vi mødes ca. 2 gange om måneden. Det er 
ofte i forbindelse med gudstjenester, enten 
aftengudstjenesten 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 december mødes netværksgruppen:
Tirsdag 12. december til julemiddag. Vi mødes 
kl. 17 til borddækning, og spiser kl. 18. Pris 
for middagen er 120 kr. Husk at medbringe 
drikkevarer og en lille gave. 
Julesøndag falder i år nytårsaften, så 31. 
december er der åbent hus i præsteboligen, 
Vestre Bygade 19 efter højmessen kl. 10. Tag 
gerne lidt rester med fra julen, så sørger jeg for 
kaffe og brød. 
Husk også søndag 7. januar er der sang fra 
højskolesangbogen efter højmesse kl. 10.

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 juleaftensdag, søndag 24. 
december kl. 10.00 ved Karsten M. Hansen.                                                                              
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
torsdag 21. december kl. 13.15 i dagligstuen på 
afdeling T ved Ida Nielsen. Efter gudstjenesten 
er der kaffe og småkager imens vi synger 
julesange sammen med Aktiviteten.   

FOR BØRN                                                                       
Gudstjenester for børn i dagtilbud
For alle børnehaver, vuggestuer og dagplejere, 
beliggende i Tårnby sogn, er der mulighed for 
at komme til julegudstjeneste i Tårnby Kirke. 
Kontakt Ida Nielsen på 3250 4186 eller idni@
km.dk

Babysang…
… er slut for i år. Nye hold starter 1. marts. 
Babysang er et tilbud til forældre på barsel. 
Gennem sang og dans og leg lærer vi nye og 
gamle børnesange- og salmer. Babysang foregår 
i Tårnby Kirke torsdage kl. 11.00. Det er gratis 
at deltage i Babysang. 
Tilmelding til Ida Nielsen på idni@km.dk eller 
3251 4186 

 

Børnegudstjenester
Søndag 17. december opfører 3. klasserne fra 
Nordregårdskolen krybbespil i Højmessen kl. 
10. Efter gudstjenesten er der gløgg/ saft og 
småkager i konfirmandstuerne. Gudstjenesten 
juleaften kl. 12.30 vil være tilrettelagt for 
mindre børn.

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,  
Gemmas Allé 100.
Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen: 
happ1606@gmail.com 
www.fdfkorsvejen.dk
Onsdag 3. januar er der nytårsparade for FDF 
Korsvejen i Tårnby Kirke kl. 17.50

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.

Har du lyst til at synge i vores kor?
Familiespirekoret samler børn, 
forældre og søskende, der har 
lyst til at synge og lege sig ind i 
musikkens fantastiske verden. 
Koret er målrettet børn fra 1.- 4. 
klasse, men samler hele familien 
i sjove øvelser, sange og lege, som 
alle kan være med på og som 
styrker sangstemmen og barnets 
rytmiske forståelse. 
Så tag din mor, far, 
bedsteforældre eller søskende 
under armen. 
Vi glæder os til at synge med jer!

Tilmelding og info via vores hjemmeside: www.taarnbykirke.dk
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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

Den store julekoncert-weekend
Weekenden omkring 3. Søndag i Advent, lørdag 
og søndag den 16. og 17. december rummer to 
fremragende julekoncerter, begge eftermiddage 
kl. 16.
Tre meget forskellige lokale kor optræder: 
Om lørdagen dirigerer Jens Trygve Dreier 
Nordlyskoret og Jokers. Dejlige lysende 

pigestemmer og entusiastisk ungdom.
Om søndagen er det Tårnbykoret, 
dirigeret af Ulla Abildgaard. Blandede 
stemmer i hyggelige evergreens.

Vi kan glæde os til to dejlige koncerter 
med masser af Julestemning.

De ni Læsninger
Begyndelsen på julemåneden markeres med en helt særlig aften,  
hvor Guds plan med os mennesker skildres fra skabelsen  
og frem til barnet i krybben.
       Organist og kor indøver særlig fin musik og korstykker, som 
bereder vort sind på julen og Frelserens komme. 
       I år er det fortrinsvis konfirmanderne, der læser de ni tekster, der 
skal føre os ind i julens univers og samtidig sætte budskabet ind i en 
større sammenhæng.

Onsdag 6. december kl. 19 i Kastrup kirke

Jul på Torvet ... Fredag 15. december kl. 16.30-18.30 synger Kastrup kirkes 
menighed, menighedsråd og ansatte, og Dig, der kommer forbi, julen ind på Bredager Torv. Julemor kommer 
på besøg og der bliver undervejs mulighed for at varme sig på lidt lækker gløgg.
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Det sker også i Kastrup kirke:
December
Fre. 1. kl. 10 Baby-gudstjeneste ved 
Elizabeth Laursen, hvor vi bruger 
de sange og remser vi kender fra 
babysalmesang. Alle småbørn og deres 
forældre er velkomne.

Søn. 3. dec. kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard - 1. søndag i advent: 
Familie-gudstjeneste - Organist 
og kor sørger for Julestemning og 
Susanne for
en prædiken i knæ - og øjenhøjde.
Carls Prominzl hjælper med 
advents-kranse, og børnene laver 
juledekorationer
og klipper julepynt. 
Undervejs er der rundstykker, kaffe, 
julegløgg og æbleskiver.

Tirs. 5. kl. 9,30 Vuggestue-
julegudstjeneste for alle småbørn
Ons. 6. kl. 19 De ni Læsninger 
fortrinsvist læst af konfirmanderne
Tors. 7. kl. 10 Børnehave-
julegudstjeneste for børnehaver og børn 
på samme alder
Tors. 7. kl. 17-20 Noas Ark: Julen 
nærmer sig!
Søn. 10. kl. 10 Allan Ivan Kristensen
Søn. 10. kl. 13 Jule-børne-gudstjeneste, 
hvor blandt andre Mini-HOT (Tårnby 
Musikskole) og julemanden medvirker
Ons. 13. kl. 18 TAK (Torsdags-aften-
klub): Juletema
Tors. 14. kl. 14 Jule-ældremøde
Fre. 15. kl. 16.30 og frem: Jul på Torvet
Lør. 16. kl. 16 Julekoncert: Nordlys og 
Jokers
Søn. 17. kl. 10 Elizabeth Laursen
Søn. 17. kl. 16 Julekoncert: Tårnbykoret
Juleaften kl. 13 Elizabeth Laursen og 
Grethe Hamborg – familiegudstjeneste 
for store og små
Juleaften kl. 14.30 Susanne Worm 
Steensgaard
Juleaften kl. 16 Allan Ivan Kristensen
1. Juledag kl. 11 Susanne Worm 
Steensgaard
2. Juledag 26. kl. 10 Palle Thordal
Søn. 31. kl. 10 Allan Ivan Kristensen 

Januar 2018
Man. 1. kl. 16 Susanne Worm 
Steensgaard -Festgudstjeneste 
Nytårsdag
Tors. 4. kl. 17-20 Noas Ark: De hellige 
Tre Konger
Hver tirsdag kl. 11 Kastrup Ældreklub
Andagt hver onsdag kl. 12
Åbent Hus hver torsdag kl. 14-16 ./. 3. 
torsdag i måneden
Minikonfirmander hver tors. 14.15-16
Højmesse hver søndag kl. 10 
Se mere på
Facebook: www.facebook.com/
kastrupkirke
og hjemmesiden: www. Kastrup-kirke.dk

Nytårs- 
guds-

tjeneste
Nytårsdag ønsker vi hinanden 
godt nytår med tak for det gamle, 
med champagne, kransekage og 
nytårsprædiken kl.16.00 i Kastrup 
kirke.
Her i overgangen til årsskiftet, 
deltager vi på forskellig vis i de 
rituelle gentagelser.
Dronningens nytårstale, 90 
års fødselsdag i sort/hvid, til 
koncert fra Wien og skihop i 
Garmisch-Partenkirchen. Herved 
understreger vi, at et årsskifte er 
noget særligt, og at det er et ryk 
fremad, vi foretager sammen. 
I Kastrup kirke vil vi fejre årets 
første dag 2018 med en veloplagt 
prædiken og festlig nytårsmusik.
Mandag 1. januar 2018 kl. 16

Juleaften 24. december er der tre gudstjenester.

Den første er en familie-jule-gudstjeneste, der 
er specielt tilrettelagt for børn, men alle tre 
gudstjenester har fokus på julens budskab, og 
er derfor også for hele familien! 

Den ægte julestemning fås gratis med hjem til 
brug for julefesten derhjemme.

Gudstjenesterne er kl. 13, kl. 14,30 og 16.
1. juledag er der gudstjeneste kl. 11 og 2. 
juledag kl. 10.

Vi ønsker alle i Kastrup sogn  
en glædelig jul samt et velsignet nytår!

Julens gudstjenester i 
Kastrup kirke
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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

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

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

Arrangementer i 
Skelgårdskirken

ENGLENE FRA SKELGÅRDSSKOLEN. I december måned er 
kirkens udstilling børnetegninger fra Skelgårdsskolen.
Fernisering søndag 3. dec. kl. 11.30.

JULEKONCERT. Traditionen tro en festlig julekoncert i 
Skelgårdskirken med brassbandet OBG-brass. Orkestret med 
den store lyd. Dirigent er Stanley Westh fra Den Kongelige 
Livgarde. Mandag 4. december kl. 19.30.

Julemiddag i 
Skelgårdskirken
Vi skal nyde god julemad, 
høre sjove julehistorier og 
synge nogle af julens smuk-
ke salmer og sange.

Tilmelding på Kordegne-
kontoret senest 27. novem-
ber. Pris kr. 150.
Torsdag 7. december kl. 
13-16.

Nytårskoncert 
med mestertenor

Den tyske mestertenor 

Markus Schäfer synger i 
Skelgårdskirken akkom-
pagneret af orgelprofes-
sor Ulrik Spang-Hanssen. 
Det vil være et varieret 

nytårsrepertoire med bl.a. 
Mozart-arier og lieder. 

Efter koncerten et glas 
med bobler og kranse-

kage. Gratis adgang.

Torsdag 4. jan. kl. 19.30

LUCIAAFTEN fejres med optog ved Børnekoret fra 
Pilegårdsskolen og koncert med Tårnbykoret. Fælles 
julesange med organisten ved flygelet. Vi slutter med gløgg 
og æbleskiver. Alle er velkomne. Onsdag 13. december kl. 19. 

Glædelig jul ønsker 
Tårnby Bladets 

redaktion

OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Æbleskiver og gløg. Salg af billetetr til julefrokost 
(110 kr) 7. december kl. 10.
Julefrokost med sang og musik. Husk gave til 25 kr. 
14. december kl. 11.30. OBS.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Banko fredag 1. december
Banko fredag 8. december
Julemiddag, 80 kr. husk julegaver, onsdag 13. de-
cember
Banko - afslutning, fredag 15. december

Bordinghus
Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. 
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6 

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 s. 6

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972. 
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Julearrangement sammen med Hjernesagen. Musik: 
Ivan Liljebæk. Tilmelding.  Man. 11. dec. kl. 14.

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. fra Dragør 

Aktivitetshus, Wiedergården 2.
Raskgående ca. 4 km, langsomtgående ca. 2 km. - 
ca. 1 time. Ingen tilmelding, bare mød op, med eller 
uden stave. 
Stavsæt kan lånes/ købes i lokalforeningen.
Info: Jacob Løve 3057 8133 eller jacobottoloeve@
gmail.com

Parkinson Klub Amagerland
Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
December måned - juleferie.

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 
Ingen aktiviteter i december måned. 

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriks-
vej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 
9061
Julebanko. 5. december.
Julefrokost. 12. december.
Juleferie til 16. januar 2018.

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Cafémøder mandag i lige uger kl. 14-16, Forenings-
centret, Postkassen. Tilmelding to dage før til Lizzie 
Gylstorff, 3251 1961, eller til formanden, Inge-Lise 
Adelhardt, 2883 4785.
Sund motion på Hjertestien. Vi går 3. søndag i hver 
måned. Mødested ved Vandtårnet, Englandsvej 
kl. 11 4 kilometer - 2 ud og 2 hjem. Du kan gå i dit 
eget tempo - der er altid nogle at følges med. Info: 
Asbjørn Rasmussen, 2279 5818 eller Inge-Lise 
Adelhardt, 2883 4785
Julearrangement sammen med Høreforeningen. 
Musik: Ivan Liljebæk. Man. 11. dec. kl. 14.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 23.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - november 2017
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11-dages tur til Gotland august 2018 
Foreningen Norden / Lokalafdeling Tårnby-Dragør gennemførte i august 2017 
en 11-dages tur til Kalmar, Västervik og Gotland. Turen var så stor en succes, at 
Foreningen Norden mener, den bør tilbydes endnu et hold gæster.

Vi lægger ud fra Tårnby søndag 5. august 2018 kl. 8, fra Tårnby skole og 
gør stop i Kalmar på vej til Oskarshamn, hvor vi er sen eftermiddag. Vi bor 
i Oskarshamn til tirsdag 7. august og bruger mandagen til en smuk tur i 
skærgården udenfor Västervik, lidt nord for Oskarshamn. 

VI BOR 7 DAGE PÅ GOTLAND. Først fire dage i Romakloster midt på Gotland på 
et nydeligt vandrehjem, Brukshotellet (se www.brukshotellet.org) til lørdag 11. 
august, hvorefter vi flytter os til Hotel Gute centralt i Visby

Turen går hjem tirsdag 14. august med en meget tidlig morgenfærge fra 

Visby til Oskarshamn og med frokoststop hos Linnés Råshult, hvor selveste 
videnskabsmanden selv vil fortælle om sit liv og sin have.

TURENS PRIS er 9.500 kroner (tillæg for enkeltværelse + 3.000 kroner). Såvel 
medlemmer af Ældre Sagen og Foreningen Norden som ikke-medlemmer kan 
deltage. Prisen omfatter alle overnatninger, morgenmad alle dage og frokost 
på alle turdage (syv), dertil flere middage. Lokale guider og alle entréer er 
inkluderet. Erfaringerne fra turen 2017 viser, at der kun var få andre udgifter 
til deltagerne. Lokale guider og turledere fra Foreningen Norden deltager på 
hele turen.

På Gotland kommer vi til at ”smage på” Gotlands middelalder-uge. En 
uforglemmelig oplevelse.

Vi bor to gange på klassiske hoteller og de fire dage i Romakloster på et fint 
vandrehjem, hvor der er plads til, at deltagerne selv laver mad og fælles grill-
aften. Der er udarbejdet et detaljeret program, hvor dagsprogrammerne er 
nøje beskrevet. 

INGEN TILMELDING NU, men få tilsendt DETALJERET PROGRAM. Det er vigtigt 
for arrangørerne at vide, om der er interesse for turen, som kun gennemføres, 
hvis der er tilstrækkeligt med deltagere.

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

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

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

Foreningen Norden
Tårnby-Dragør Lokalafdeling  
ved Terkel Spangsbo

KONGELUNDSVEJEN, DEN ER DA KEDELIG! Det udsagn hører man af og til. Denne 
monotone vej, der er bydelens livsnerve og navlestreng, binder Vestamager 
sammen. Men hvor finder man en fire kilometer lang allé kantet af rønnebær-
træer?...Kom en sen vinterdag, når solen står lavt og tænder glorøde ‘fakler’ i 
alle bærrene?

Tilsæt flokke af sultne silkehaler, som mæsker sig i det uudtømmelige spise-
kammer - og Kongelundsvej bliver aldrig mere den samme.

Det er dog ikke hvert år, vi er heldige at have glæde af disse herlige fugle med 
den karakteristiske top på hovedet. Man opdager silkehalerne ved at høre deres 
spæde stemmers klang. De er i stærestørrelse og færdes i flokke, der kan være 
på mange hundreder. Når føden i det nordligere Skandinavien er knap, søger 
fuglene efter sydligere spisekamre . Vi får ‘invationsår’, og kan så nyde både 
synet af silkehalerne og deres stemmer, der er som de fineste julebjælder.

Trattraterat – nytårskoncert
Billetsalget til nytårskoncerten på 
Kastrupgård åbner 1. december

Når Kastrupgårdsamlingens Venner 
i samarbejde med Tårnby Kommune 
indbyder til koncert i Stakladen er det 
igen i år med publikums yndling Gitta-
Maria Sjöberg som solist. Hun optræ-
der sammen med en fremragende 
tenor fra Det Kongelige Teater. De ak-
kompagneres af Paulina Fradkine, som 
kommer fra Sankt Petersborg.

I pausen ønsker koncertgæsterne 

traditionelt hinanden godt nytår med 
et glas gratis bobler.

Nytårskoncert mandag 22. januar 
kl. 19.30 i Stakladen Kastrupgård, 
Kastrupvej 300.

Billetter 150,- kan købes på 
kastrupgård fra fredag 1. december.
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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
Søndag 24.12 - tirsdag 26.12 lukket
Søndag 31.12 - mandag 1.1 lukket

VESTAMAGER BIBLIOTEK: 
MANDAG TIL FREDAG 9-19  
LØRDAG  9-16  
SØNDAG LUKKET
Mandag 25.12 - tirsdag 26.12 lukket
Mandag 1.1 lukket

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.

ARRANGEMENTER PÅ TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER
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.

December jazz på Tårnby Hovedbibliotek
Tårnby Hovedbibliotek  / Fri adgang
Fire fredage i december kan du kvit og frit nyde afslappet jazz, der får 
den indre julefred til at sænke sig. 
Den lokale bassist Richard Andersson har inviteret en række jazzkory-
fæer til byen, som vil sætte hvert sit præg på koncerterne.

Fredag 1. december kl. 15.30-17.30
Per Møllehøj, guitar og Richard Andersson, bas

Fredag 8. december kl. 15.30-17.30
Christina von Bülow, altsaxofon og Richard Andersson, bas

Fredag 15. december kl. 15.30-17.30
Katrine Madsen, vokal og Richard Andersson, bas

Fredag 29. december kl. 15.30-17.30
Uffe Steen, guitar og Richard Andersson, bas

Julehøjtlæsning for børn i december
1. december - 23. december / Fri adgang
Tårnby Hovedbibliotek:
Tirsdage og torsdage kl. 10
Onsdage og fredage kl. 17
Lørdage og søndage kl. 11

Vestamager Bibliotek:

Mandage og fredage kl. 17
Tirsdage og torsdage kl. 10
Lørdage kl. 11

Julerier på biblioteket
1. - 23. december  / Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek / 
Fri adgang
Traditionen tro har vi gang i vores juleborde på biblioteket. Kom og 
vær med! 
Aktiviteterne skifter hver uge: 1.- 10. december fletter vi julehjerter.  
11. - 17. december laver vi juleuroer.
18.- 23. december folder vi julestjerner.

Blip Båt lørdage
Lørdag 2. december / 9. december /kl. 11-14 / Vestamager Bibliotek / 
Fri adgang
Vi finder nogle af bibliotekets robotter og andre gadgets frem. Kom 
og prøv blandt andet Bee-Bots, LittleBits, Dash & Dot. Både børn og 
voksne er velkomne. 

Julefilm 
I den søde juletid viser vi hyggelige julefilm for børn i alle aldre. Fil-
mene er med dansk tale. 
Alle lørdage i december vises der film på både Hovedbiblioteket og 
Vestamager Bibliotek kl. 13-15
Der er fri adgang til filmene. Hent et program på biblioteket.

Kreativt Krydsfelt: Juleperlepladeri - for børn fra 8 år
Mandag 4. december kl. 15.30-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis 
billetter
Kom og lav seje og sjove julemotiver i perleplader. Biblioteket sørger 
for perler, plader og varme på strygejernet. 

Filmperler
Mandag 4. december kl. 16-18.30 / Vestamager Bibliotek / Gratis 
billetter
Torsdag 7. december kl. 16-18.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis 
billetter
Amerikansk film fra 2016.
Af rettighedsmæssige årsager kan filmtitlen ikke annonceres her.  
Hent et program på biblioteket.

Nørklecafé
Onsdag 6. december kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Nørklecafeen er for alle, der holder af at strikke, hækle, hakke, bro-
dere og alle andre former for håndarbejde. Tag dit håndarbejde med 
og mød andre nørklere. Vi mødes hver anden onsdag (ulige uger).

Merete Pryds Helle - forfatteraften
Onsdag 6. december kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Pris 30 kr.
Mød forfatteren til den store romansucces, Folkets skønhed, der ud-
kom i 2016.
Merete Pryds Helle tager udgangspunkt i sin egen slægts historie. Vi 
er på Langeland i 1930´erne, hvor vi følger hendes mor, Marie, der 
vokser op i en familie med mange børn og ingen penge, men til gen-
gæld seksuelle overgreb og mange lussinger. Merete Pryds Helle fik 
mange flotte anmeldelser for sin bog og modtog De gyldne laurbær og 
Politikens litteraturpris. 

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste side
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Mød Julemanden
Søndag  10. december kl. 13-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Anden søndag i advent kommer Julemanden på besøg på Hovedbib-
lioteket. 
Kom forbi og hils på den søde julemand - måske hjælper han med at 
opfylde dine ønsker. 

En gåtur og en god julehistorie
Mandag 11. december 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 Michel-
sen læser en historie højt. Vi mødes kl. 14.00 ved rundkørslen på Eng-
landsvej, hvor Hjertestien starter. Turen er knap 2 kilometer lang. 

Litteraturcafé
Tirsdag 12. december kl. 15-17 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? I Litteraturcafe-
en er der kaffe på kanden, mens bibliotekarerne fortæller om et udvalg 
af sæsonens nyheder og andre læseværdige bøger.

Krea Lab
Tirsdag 12. december kl. 16.30-19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri 
adgang
Krea Lab er et åbent værksted for dig der gerne vil udfolde dig kreativt. 
Krea Lab foregår i 
Bibliotekets Kreativt Krydsfelt på 1. sal, hvor der er symaskiner, over-
locker, broderimaskiner, 3D printere og mange andre muligheder. Vi 
mødes hver anden tirsdag. 

Akvarelcafé
Onsdag 13. december kl. 10-19 / 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 af-
sat hele dagen til at male sammen.

Kreativt Krydsfelt: Symaskinekørekort
Torsdag 14. december kl. 15.30-16.30 og kl. 16.30-17.30 / Tårnby 
Hovedbibliotek / Gratis billetter
Få de basale færdigheder i syning på symaskine. Du lærer hvordan 
man tråder maskinen, syr lige ud/zig-zag samt syr pyntesømme. Work-
shoppen er både til voksne og børn over 10 år.

Syng dig glad - Julesang
Mandag 18. december kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Pris 30 kr.
Kom og syng julen ind sammen med os på Hovedbiblioteket. Marianne 
Kragh akkompagnerer på flygelet, og vi serverer kaffe og lidt godter til 
sangen.

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET
”Glemmer Du” i november / december 2017 har titlen:
MUSIK PÅ BIBLIOTEKET - Musikbibliotekets 50 års jubilæum
Det næste lokalhistoriske blad handler om gartner Oluf Kristensen fra 
Ny Kastrupgård og hans slægt. Bladet udkom-
mer først i januar 2018.
Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne fra pri-
mo januar 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.

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsat fra forrige side

Socialdemokraterne 
Kastrup afd.

afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Buslinier 2A, 5C og 36 lige til døren

Vi spiller hver onsdag kl. 19 
Sidste spil i år onsdag 20. december
Første spil i 2018 onsdag 3. januar

Alle er velkomne
18 gennemgående spil + startspil - puljespil

Gæstenummer
Snapse- og grisenumre. Lotterier

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

Uændrede priser og gevinster

På gensyn

Vind bogen Simones Juleklip med 
de gamle traditioner

Simone viser, hvordan man laver 
sprælleræve med glorier til juletræet, 
yndige fuglebordkort til julebordet, 
kærlighedsbjørnen og meget andet. 
Skabelonerne kan genbruges i mange 
år, og den hjemmelavede julepynt er 
et familieminde, I kan finde frem hver 
december.

Vind bogen

Vind et eksemplar af bogen Simones 
Juleklip ved at maile til Tårnby Bladet 
på redaktionen@taarnbybladet.dk. 
Skiv JULEKLIP2017 i emnefeltet og 
oplys fulde navn, adresse og telefon-
nummer. 

Skriv antallet af dyr som indgår i 
ovenstående beskrivelse, og hvilke 
dyr.

Vinderne får direkte besked og bo-
gen skal derefter hentes på redaktio-
nen. Svar senest mandag 11. decem-
ber kl. 11.00.

Man kan også deltage ved at sende 

eller afllevere et kort til redaktionen, 
Englandsvej 290.

-aph

Juleklip og hvad der skal til, som 
saks, lim, farver og papir. Så kan de 
fleste være med til fornøjelserne med 
at lave flyvende grise.

Konkurrence

Nostalgiske, nuttede og 
kønne juleklip

På siderne 49 til 52 på netudgaven af 
Tårnby Bladet kan du læse om

Badminton og bordtennisdag for 3. klasserne.
Tårnby Skøjteklub ved sjællandsmesterskaberne

Happydays rejsemål for julekonkurrence-vinderne
Beredskabets mobile behandlingsenhed
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Vestamager blå – Kastrup rød
Der er stadig stor forskel på hvordan 
øst og vest Tårnby ville skrue en Kom-
munalbestyrelse sammen

Af Terkel Spangsbo

Der er tradition for, at Tårnby Bladet ud-
regner, hvordan Kommunalbestyrelsen 
ville se ud, hvis hvert enkelt valgsted 
suverænt skulle bestemme sammen-
sætningen.

Første skema øverst på denne side er 
valget, som det faldt ud for hele kom-
munen. Tallene i anden linje er stem-
metallet for hvert parti med stemmetal 
i parantes fra kommunalvalget i 2013. 

Det er iøjnefaldende i hvor mange 
tilfælde stemmetallene næsten er iden-
tiske. Således er der på kommunalt plan 
kun 65 stemmer til forskel på, hvad So-
cialdemokraterne ”høstede” i 2013 og i 

2017. SF’s stemmetal afviger kun med 
118 (mindre i 2017).

De eneste udslagsgivende  tilfælde 
er, at De Konservative har fået 512 
stemmer mere denne gang og Venstre 
er gået 1369 tilbage. Det betød, at der 
flyttede et mandat fra Venstre til De 
Konservative.

De lokale skemaer

I de øvrige skemaer er hvert afstem-
ningssteds stemmer.

Skemaerne indeholder i tredje linie 
det antal mandater hvert parti ville have 
fået valgt, hvis hvert afstemningssted 
skulle være gældende for hele kommu-
nalbestyrelsen.

Og forskellen på øst og vest er, som 
Kipling allerede skrev i Junglebogen, 

stor, men at de på et tidspunkt mødes, er 
der ikke meget som tyder på.

 Ved alle de valg, hvor Tårnby Bladet 
har set på forskellen, har der været mar-
kant forskel på Vestamager med stem-
mestedet Skelgårdsskolen/Vestamager-
hallen og stemmested Skottegårdssko-
len. Lige så blå Vestamager har været 
ligeså rød har Østtårnby og Tårnby nord 
ved stemmested Nordregårdsskolen 
været.

Af skemaer kan man også se, at væl-
gere omkring Pilegårdsskolen har været 
de flittigste til at møde op. Her var stem-
meprocenten over 75, mens netop væl-
gere ved Nordregård og Skottegården 
kun kunne præstere 65/66 procent. 

Faktisk er der intet stemmested, der 
kan karakteriseres som repræsentativt 
for Tårnby Kommune. Alle har afvigelser 

fra det endelige resultat.
I skemaerne står først antal stemmer, 

i næste linje antal mandater som stem-
metallene på det pågældende stemme-
sted kunne have udløst.

Valgforbundene

Vi har også medtaget tallene for hvert 
valgforbund. Da hvert mandat koster i 
omegnen af 1.200 stemmer, kan man 
se, hvad de ”små” partiers stemmer 
har betydet for de ”store” i forbundet.

Hvis man vil nørde videre kan man 
finde udregnings-tabellen ved at søge 
på ”mandater/hvormangemandate-
rerder.htm”, så får man  Peter Søren-
sens let håndterbare skema. Kan også 
bruges ved Folketings- og EU valg.

Tårnby kommune • Stemmeberettigede   33.219 • Optalte stemmer 22.335 • Gyldige stemmer 21.919 • Stemmeprocent 67,23 %

A - Social-
demokraterne

B - Radikale 
Venstre

C - Konservative 
Folkeparti

F - SF - 
Socialistisk 
Folkeparti

O - Dansk 
Folkeparti

V - Venstre 
- Danmarks 
Liberale Parti

Ø - 
Enhedslisten

Øvrige: Liberal 

Alliance I, Nye 

Borgerlige D, 

Alternativet Å

8.955 (8890) 834 (787) 1.571 (1059) 1.231 (1349) 3.562 (3528) 2.961 (4330) 1.409 (1498) 712

8 1 2 1 3 3 1

Valgforbund 1 Valgforbund 2 Valgforbund 3 DF Soc.

C + D + I + V B - Å F + Ø uden valgforbund uden valgforbund

5.432 1.330 2.640 3.562 8.955

5 mandater 1 mandat 2 mandater 3 mandater 8 mandater

Sådan endte kommunalvalget 2017 i Tårnby Kommune.

Hvis Vestamager alene skulle have bestemt udfaldet af HV17 havde blå blok fået 9 mandater og rød 10 - præcis som hele valget, men Radikale var ikke kommet ind.

Hvis Løjtegårdskvarteret alene skulle have bestemt udfaldet af KV17 havde rød blok fået 9 mandater. Venstre havde beholdt sine 4 og Radikale kunne blive kongemager.

Vestamager (stemmested Vestamager Hallen). • Stemmeberettigede  4.775 • Optalte stemmer 3.386 • Stemmeprocent 70,91 %

A - Social-
demokraterne

B - Radikale 
Venstre

C - Konservative 
Folkeparti

F - SF - 
Socialistisk 
Folkeparti

O - Dansk 
Folkeparti

V - Venstre 
- Danmarks 
Liberale Parti

Ø - 
Enhedslisten

Øvrige: Liberal 
Alliance I, Nye 
Borgerlige D, 
Alternativet Å

1.234 (1.052) 85 (82) 261 (149) 177 (171) 731 (753) 502 (841) 150 (173) D 93, I 66,  
Å 51

8 2 1 4 3 1

Valgforbund 1 Valgforbund 2 Valgforbund 3 DF Soc.

C + D + I + V B - Å F + Ø uden valgforbund uden valgforbund

922 136 327 731 1.234

5 mandater 0 mandat 2 mandater 4 mandater 8 mandater

Løjtegårdskvarteret (Løjtegårdsskolen) • Stemmeberettigede  4.019 • Optalte stemmer 2.771 • Stemmeprocent 68,94 %

A - Social-
demokraterne

B - Radikale 
Venstre

C - Konservative 
Folkeparti

F - SF - 
Socialistisk 
Folkeparti

O - Dansk 
Folkeparti

V - Venstre 
- Danmarks 
Liberale Parti

Ø - Enhedslisten Øvrige: Liberal 
Alliance I, Nye 
Borgerlige D, 
Alternativet Å 

979 (1.434) 148 (164) 241 (249) 153 (57) 370 (562) 456 (990) 175 (217) D 96, I 48, Å 71

7 1 2 1 3 4 1

Valgforbund 1 Valgforbund 2 Valgforbund 3 DF Soc.

C + D + I + V B - Å F + Ø uden valgforbund uden valgforbund

841 219 328 370 979

6 mandater 1 mandat 2 mandater 3 mandater 7  mandater
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Hvis Pilegårdskvarteret alene skulle have bestemt udfaldet af KV17 havde blå blok fået 10 mandater. DF kun 2, Konserative 2 og Venstre 4.

Hvis Tårnby Midt alene skulle have bestemt udfaldet af KV17 havde rød blok fået hele 12 mandater - ”betalt” af DF (2) og V (3) og stort flertal i Kommunalbestyrelsen.

Hvis Kastrup-området alene skulle have bestemt udfaldet af KV17 havde rød blok fået 12 mandater og flertal i Kommunalbestyrelsen mod 7 til de blå. Ingen radikale her!

Tårnby midt (stemmested Korsvejsskolen) • Stemmeberettigede   4.432 • Optalte stemmer 2.939 • Stemmeprocent 66,31 %

A - Social-
demokraterne

B - Radikale 
Venstre

C - Konservative 
Folkeparti

F - SF - 
Socialistisk 
Folkeparti

O - Dansk 
Folkeparti

V - Venstre 
- Danmarks 
Liberale Parti

Ø - 
Enhedslisten

Øvrige: Liberal 

Alliance I, Nye 

Borgerlige D, 

Alternativet Å

1.252 (1.244) 115 (123) 212 (124) 186 (191) 396 (408) 345 (458) 217 (250) D 72, I 35,  

Å 72

9 (8) 1 1 1 2 (3) 3 2

Valgforbund 1 Valgforbund 2 Valgforbund 3 DF Soc.

C + D + I + V B - Å F + Ø uden valgforbund uden valgforbund

664 187 403 396 1.252

4 mandater 1 mandat 3 mandater 2 mandater 9 mandater

Pilegårds kvarteret (stemmested Pilegårdsskolen). • Stemmeberettigede 5.400• Optalte stemmer 4.017 • Stemmeprocent 74,38 %

A - Social-
demokraterne

B - Radikale 
Venstre

C - 
Konservative 
Folkeparti

F - SF - 
Socialistisk 
Folkeparti

O - Dansk 
Folkeparti

V - Venstre 
- Danmarks 
Liberale Parti

Ø - 
Enhedslisten

Øvrige: Liberal 

Alliance I, Nye 

Borgerlige D, 

Alternativet Å

1.516 (1.019) 200 (102) 371 (139) 201 (185) 545 (351) 692 (689) 217 (150) D 97, I 66, Å 68

8 1 2 1 2 4 1

Valgforbund 1 Valgforbund 2 Valgforbund 3 DF Soc.

C + D + I + V B - Å F + Ø uden valgforbund uden valgforbund

1226 268 418 545 1.516

6 mandater 1 mandat 2 mandater 2 mandater 8 mandater

Kastrup øst (stemmested Skottegårdsskolen) • Stemmeberettigede  9.395 • Optalte stemmer 8.844 • Stemmeprocent 62,20 %

A - Social-
demokraterne

B - Radikale 
Venstre

C - 
Konservative 
Folkeparti

F - SF - 
Socialistisk 
Folkeparti

O - Dansk 
Folkeparti

V - Venstre 
- Danmarks 
Liberale Parti

Ø - 
Enhedslisten

Øvrige: Liberal 

Alliance I, Nye 

Borgerlige D, 

Alternativet Å

2.469 (2.626) 163 (160) 292 (256) 312 (400) 1.012 (941) 597 (874) 437 (498) D 198, I 100,  

 Å 153

9 1 1 3 3 2

Valgforbund 1 Valgforbund 2 Valgforbund 3 DF Soc.

C + D + I + V B - Å F + Ø uden valgforbund uden valgforbund

1187 316 749 1.012 2.469

4 mandater 1 mandat 2 4 mandater 8 mandater

Hvis Tårnby Nord alene skulle have bestemt udfaldet af KV17 havde rød blok fået 11 mandater og flertal med to mandaters overvægt mod kun 1 i dagens situation.

Tårnby nord (stemmested Nordregårdsskolen) • Stemmeberettigede 5.198 • Optalte stemmer3.378 • Stemmeprocent 64,98 %

A - Social-
demokraterne

B - Radikale 
Venstre

C - konservative 
Folkeparti

F - SF - 
Socialistisk 
Folkeparti

O - Dansk 
Folkeparti

V - Venstre 
- Danmarks 
Liberale Parti

Ø - 
Enhedslisten

Øvrige: Liberal 

Alliance I, Nye 

Borgerlige D, 

Alternativet Å

1.505 (1.515) 123 (156) 194 (142) 202 (201) 508 (513) 369 (478) 213 (210) D  70, I 59,  

Å 81                                                                                                                                              

9 1 1 1 3 3 1

Valgforbund 1 Valgforbund 2 Valgforbund 3 DF Soc.

C + D + I + V B - Å F + Ø uden valgforbund uden valgforbund

1187 316 749 1.012 2.469

4 mandater 1 mandat 2 mandater 3 mandater 9 mandater
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Allan Andersen. 51 
år. Elektriker
3.821 stemmer

Carsten Fuhr
57 år, IT projektleder 
i Miljøstyrelsen  
555 stemmer

Jesper Christensen
Politiassistent
293 stemmer

Ingelise Andersen, 59 
år, Projektleder 
319 stemmer

Narine Pedersen
Segmentchef
80 stemmer

Tina Frimand, 47 år, 
Salg/marketing
35 stemmer

Vibeke Rasmussen, 
68 år. Kommunalbest.
medl. 299 stemmer

Kurt Wriedt, 68 
år, Selvstændig 
energikonsulent  
15 stemmer

Asbjørn Rasmussen
Pensionist
3 stemmer

Troels Arvin, 46 år, 
Databasetekniker
24 stemmer

Claes Winther 
Sørensen, Lærer 
51 stemmer

Jan Jakobsen. 66 år
Maskinarbejder
178 stemmer

Patrick Lehto, 27 år,  
kommunikations-
medarbejder 
174 stemmer

Benny Bindslev
Sikringskonsulent
83 stemmer

Simon Dyhr, 32 år, PA 
og småbørnsfar
50 stemmer

Lars Hein
Faglig Konsulent
209 stemmer

Inger Maibom, 69 år, 
Pensionist
7 stemmer

Henrik Zimino. 67 år.
Borgmester
498 stemmer

Jørgen Maibom, 76 
år, Pensionist  
18 stemmer

Susanne Riis
IT-konsulent
18 stemmer

Morten Jensen
Key account Man
41 stemmer

Klaus Bach
Elektriker
138 stemmer

Einer Lyduch. 66 år.
Kommunalbest.medl
192 stemmer

Monika Karpinska 
Dollerup, 42 år,
Business Consultent 
 151 stemmer

Hanne Zibrandtsen
Pensionist
8 stemmer

Thomas Maare, 49 
år, Projektleder
73 stemmer

Peter Damgaard
Arkivar, 90 stemmer

Mads Vinterby. 44 år.
Lærer, 217 stemmer

Claus Lyder, 54 år,
Business Consult
22 stemmer

Jan Friis
Tjener
11 stemmer

Jens Meier
Maskinarbejder
45 stemmer

Heidi Berthelsen
Oversætter 
115 stemmer

Peter Holm, 49 år, 
Installatør
48 stemmer

Dan Wurm Pedersen
Vagtfunktionær
7 stemmer

Leif Haak
Civiløkonom
101 stemmer

Morten Søndergaard
Faglig Sekretær
92 stemmer

Claus Jørgensen, 
53 år, Teknisk 
konsulent  
47 stemmer

Jørgen Trudsø 
Jespersen
Pensionist 2 stemmer

Rasmus V. Fredell
Trafikleder
52 stemmer

Socialdemokratiets kandidater til Kommunalvalget 2017 i Tårnby

Det Konservative Folkepartis kandidater til Kommunalvalget 2017 i Tårnby.

Nye Borgerliges kandidater til Kommunalvalget 2017 i Tårnby.

Radikale Venstres kandidater til Kommunalvalget 2017 i Tårnby.

Her der de 71 kandidater fra 10 partier, der var op-
stillet til kommunalvalget tirsdag 21. november. Op-

lysninger om job, alder og evt. udeladelse af en eller 
flere oplysninger tillægges partierne, da alle partier 

er kontaktet på samme vis enten via en oplyst kon-
takt eller via en eller flere kandidater. Foto samt 

VALGT VALGT VALGT VALGT VALGT VALGT

VALGTVALGT

VALGT

VALGT VALGT
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Paw Karslund
44 år - Flyportør 
1.767 stemmer

Dorthe Hecht
68 år
Indvandrerlærer  
263 stemmer

Heidi Ladegaard, 41 
år, Office manager
737 stemmer

Winnie Sørensen, 57 
år, A-kasseleder  
388 stemmer

Martin Paldrup Røjen
28 år, Teamleder
78 stemmer

Bjarne Nielsen
58 år - Leder  
92 stemmer

Freja Karslund, 25 år, 
Jurastuderende og 
pædagogisk ass.  
118 stemmer

Jan Hendriksen
49 år, faglig sekretær 
66 stemmer

Silas Kondas, 18 år,
Engageret ung
53 stemmer

Leif Eibert Olsen, 71 
år, Pensionist  
14 stemmer

Brian Borglund 
Bruun 45 år, 
Lufthavnsoperatør 
173 stemmer

Signe Larsen
47 år, Leder i 
daginstitution  
121 stemmer

Frants Nielsen, 44 år,
Adm. direktør
297 stemmer

Jan Bakmand 
Nørgaard, 40 år,
Viceskoleleder
215 stemmer

Eddie Blix, 51 år, 
Seniorprojektleder
83 stemmer

Sophia Kruselinne
25 år - Sekretær  
198 stemmer

Steen Lunau
59 år, Flyportør
39 stemmer

Dokse Adzievski
41 år, 
kontorassistent  
13 stemmer

Jimmy Damsgård, 40 
år, Konsulent
51 stemmer

Kirsten Olsen, 69 år, 
Pensionist
31 stemmer

Marlene Nyberg, 46 
år, Sosu-assistent  
258 stemmer

Jytte Rasmussen
68 år, pensionist  
53 stemmer

Dennis Wollesen 
Clausen, 43 år,
PA for regionsdir. 
148 stemmer

Hanne Bager, 75 år, 
Pensionist
28 stemmer

Christian Michael 
Kirkemo, 54 år, 
IT-udvikler  
10 stemmer

Anita Thustrup, 58 
år, Pensionist
60 stemmer

Faiza Karim
52 år, Tolk  
89 stemmer

Thomas Krag, 48 år, 
Institutionsleder i 
Tårnby 129 stemmer

Stig Brenøe, 59 år, 
Portør, 56 stemmer

Ali Qais, 40 år, 
analyse- og 
budgetchef 
236 stemmer

Liv Gam, 44 år,
Selvstændig
349 stemmer

Michael Maigaard, 
61 år, systemoperatør  
14 stemmer

Dansk Folkepartis kandidater til Kommunalvalget 2017 i Tårnby.

Enhedslistens  kandidater til Kommunalvalget 2017 i Tårnby.

Venstres kandidater til Kommunalvalget 2017 i Tårnby.

Socialistisk Folkepartis kandidater til Kommunalvalget 2017 i Tårnby.

Liberal Alliances  kandidater til Kommunalvalget 2017. Alternativets  kandidater til Kommunalvalget 2017

kvalitet af disse eller manglen på samme tilskrives 
ligeledes partierne. Vi har indsamlet stemmetal 

umiddelbart  efter første fintælling, så der kan være 
mindre variationer i den endelige opgørelse, men 

intet som rykker ved vagt/ikkevalgt
Redaktionen

VALGT VALGT VALGT

VALGT VALGT VALGT

VALGT

VALGT
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Så juleleger vi igen
Hvor finder du den annon-
ce, som kan parres med 
brikkerne herunder? Det 
er det, årets julekonkur-
rence handler om - løs op-
gaven og du har chancen 
for at vinde gavekort til 
butikkerne,  et gavekort til 
en rejse med Happydays, 
gavekort til Clarion eller 
en kurv fra Lokalbolig.

På denne side har vi 
vist små udsnit af 21 an-
noncer. Disse annoncer 
findes i deres helhed i 
denne udgave af Tårnby 
Bladet, men pas på, for 
nisserne har lagt lidt far-

ver på udsnittene og for-
vredet proportionerne for 
at drille.

Opgaven er nu at 
finde ud af på hvilken 
side, de store annoncer 
står. Løsningen skrives 
som A-(sidenummer), B-
(sidenummer) osv.

Brug kuponen på mod-
satte side eller skriv løs-
ningen på et postkort/
uden på en kuvert og send 
den til Tårnby Bladet, 
postboks 34, Englands-
vej 290, 2770 Kastrup, så 
vi har løsningen senest 
mandag 11. december 

klokken 12. Løsningerne 
kan også afleveres i vores 
udvendige postkasse og i 
år også på mail.

Vi skal have oplyst 
navn, bopæl og telefon, 
evt. email - ellers kan man 
ikke vinde. Bruger du mail 
skal du i emnefeltet skrive 
PUZZLE og en selvvalgt 
kode bestående af 3 tal og 
3 bogstaver som ABC123.

Ønsk din egen præmie
Vi trækker lod om før-
ste- og ekstrapræmierne 
mellem løsningerne med 
flest rigtige svar, og alle 

indsendere deltager i lod-
trækningen om anden- og 
trediepræmier.

Vi trækker skiftevis 
lod mellem breve/kort og 
mail.

Skriv på postkortet/
kuponen hvilke af de del-
tagende forretninger i ju-
lekonkurrencen, du helst 
vil vinde gavekort til, hvis 

du bliver udtrukket. Der 
er dog ingen garanti for, at 
man får gavekort til netop 
sin førsteprioritet, så skriv 
gerne flere ønsker på.

Man kan kun vinde ga-
vekort til de forretninger, 
der deltager i julekonkur-
rencen og gavekort skal 
være indløst senest 31. 
januar 2018. Gælder dog 

ikke Happydays og Cla-
rion

OBS:
Personer, der er engage-
ret i drift og produktion 
af Tårnby Bladet kan ikke 
vinde i konkurrencen.
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Svar-kupon til Tårnby Bladets Julekonkurrence
DU KAN OGSÅ SENDE ET POSTKORT ELLER SKRIVE UDEN PÅ EN KUVERT - I ÅR OGSÅ PÅ MAIL. MEN LÆS NU REGLERNE GRUNDIGT. 

Tårnby Bladets Julekonkurrence 2017
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Udsnit A er taget fra annonce side  

Udsnit B er taget fra annonce side  

Udsnit C er taget fra annonce side  

Udsnit D er taget fra annonce side  

Udsnit E er taget fra annonce side  

Udsnit F er taget fra annonce side  

Udsnit G er taget fra annonce side 

Udsnit H er taget fra annonce side  

Udsnit I er taget fra annonce side  

Udsnit J er taget fra annonce side  

Udsnit K er taget fra annonce side  

Udsnit L er taget fra annonce side   

Udsnit M er taget fra annonce side  

Udsnit N er taget fra annonce side  

Udsnit O er taget fra annonce side  

Udsnit P er taget fra annonce side  

Udsnit Q er taget fra annonce side  

Udsnit R er taget fra annonce side  

Udsnit S er taget fra annonce side  

Udsnit T er taget fra annonce side  

Udsnit U er taget fra annonce side  

Indsendt af:

Navn:

Adresse:    Postnummer: Telefon:

Hvis jeg vinder, ønsker jeg gavekort/præmie til (kun annoncører, der er med i konkurrencen kan vælges!

1. prioritet

2. prioritet

3. prioritet
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KUPONEN HERUNDER SENDES TIL:
Tårnby Bladet
postboks 34
Englandsvej 290
2770 Kastrup
Eller afleveres i vores udvendige postkasse senest mandag 
11. december inden klokken 12. Talrækken med sidenumre 
(begyndende med A) må gerne leveres på et kort eller ydersiden af 
en kuvert. Vi bliver i julehumør af pæne eller dekorerede hilsener!

Det kan man vinde
1. præmie 1 stk. gavekort á   1.200,- kroner
2. præmie 1 stk. gavekort á   600,- kroner
3. præmier 16 stk. gavekort á      300,- kroner
Ekstrapræmie - gavekort til et hotelophold fra Happydays, Gavekort 
til Clarion Hotel og gavekurv fra Lokalbolig.
Ingen præmier kan omsættes til kontanter og kan kun indløses i 
den butik, man har vundet til. Uindløste gavekort er ugyldige efter 
31. januar 2018. Gælder ikke gavekort til Happydays og Clarion. 
Præmierne skal hentes på redaktionen, men mere om det direkte til 
vinderne.

... og tak Tårnby Bladets  

annoncører, som igen i år med 

deres deltagelse er  

baggrunden for at denne  

traditionsrige julespøg kan 

løbe af stabelen.

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

SIDSTE FORESTILLING I  2017
 04.  dec.  Café Society
 JULEFERIE   

FILMPROGR AM I  FORÅR 2018
 08.  jan. Du forsvinder 
 15.  jan. Underverdenen 
 22.  jan. Eye in the sky 
 29.  jan. En mand der hed Ove
 05.  feb. Kærligheden kender     
     ingen grænser 
 VINTERFERIE  
 19.  feb. Florence: 
   En sær historie om særlig kærlighed
 26.  feb. Hidden figures – Skjulte tal
 05.  mar. Kongens valg
 12.  mar. Hermelinen
 19.  mar. Klanen

 Ændringer kan forekomme
Medlemsbladet Seniorernes Blad udleveres, så længe 
oplag haves.
Alle arrangementer og billetsalg foregår i Kastrup Bio 
hver mandag fra kl. 10.30. Forhallen åbner kl. 9.30, 
så det er muligt at nå hen og få en snak med gamle 
kendinge og stifte nye bekendtskaber samt at få en 
kop kaffe.
Særlig kørselsordning for gangbesværede sker ved 
henvendelse til Carl-Aage Hansen tlf. 28 45 36 82. 
Deltagerne skal selv afholde 20% af udgifterne.

VEL MØDT Carl-Aage Hansen, kasserer 
Vibeke Rasmussen, formand

En hovedgevinst

Kielerkanalen & Schleswig-Holstein
3 dages kør selv-ferie på 4-stjernet hotel i St. Michaelisdonn, Nordtyskland
Med sin beliggenhed mellem floden Elben, Kielerkanalen og Vadehavet - kun en times kørsel fra den 
danske grænse - er det 4-stjernede Ringhotel Landhaus Gardels den oplagte base for en miniferie. 
Miniferie i Nordtyskland inkl.
2 overnatninger
2 x morgenbuffet
1 x 3-retters middag
1 velkomstdrink
20 % greenfeerabat på Golfclub am 
Donner Kleve og Golfclub Büsum 
Ditmarschen
Ankomst 2018
Ankomst fredage i perioden 30. marts 
2018 - 22. juni 2018, 
Valgfri i perioden 1. juli 2018 - 29.au-
gust 2018 samt fredage i perioden 31. 
august 2018 - 12. oktober 2018.
På www.taarnbybladet.dk kan man læse mere om området på fanen Seneste Nyt side 49. 

Mange af beboerne på Ango-
lavej har pyntet lysende op 
til jul igen

Af Terkel Spangsbo 

Som en tradition tænder stør-
stedelen af villeejerne på An-
golavej altid udendørs julebe-
lysningen den sidste fredag i 
november måned, og i år var 
det den 24. november, hvor 
man mødtes klokken 18.03 

og tændte alle julelysene på 
en gang. (Så ved man det til 
2018)

Efterfølgende tændes lyse-
ne hver dag kl. 16.15 og bræn-
der til omkring 22 – 22.30. 
Lidt forskelligt fra person til 
person, hvornår de slukker 
om aftenen. Sidste dag vi har 
tændt er 31. december. 

- Da vi er blevet meget po-
pulære efterhånden, vil vi 

lægge vægt på parkingen skal 
forgå i nabolaget, da vejen 
er blind og der opstår trafik-
propper dagligt, siger en af de 
ivrigste deltagere Nick Clem-
mensen. 

- Der er eksempelvis mas-
ser af p-pladser, ved Vesta-
mager centret, når butikkerne 
er lukkede. Så kan man gå ad 
”bagvejen” ind på Angolavej.

På facebook Angolavejs Ju-
lelys ligger billeder og opda-
teringer i løbet af måneden. 

Arkivfoto fra 2015 taget 
af Helge Bendtsen. 
Juleudsmykningen er langt 
flottere i virkeligheden.

Lyset allerede tændt på Angolavej

Happy Dog på Clarion
Glæd din hund med en fyrværkerifri nytårsovernatning
Nytårsaften kan være noget af en prøvelse for hundeejerne. 
Mange hunde er nemlig angste for fyrværkeri, og flere må der-
for holde sig indendørs eller flygte ud af byerne. 
Men nu kan du i stedet invitere din bedste ven med på hotel, 
hvor I sammen kan fejre årsskiftet i luksuriøse omgivelser - 
uden krudt og kanonslag. Konceptet hedder ’Happy Dog’ og 
lanceres nu på Clarion Hotel Copenhagen Airport i lufthavnen.

Clarion Hotel Co-
penhagen Airport 
har påtaget sig op-
gaven med at redde 
aftenen for vores 
firbenede venner 
og inviterer til nyt-
årsaften i hundens 
tegn – fuld af forkæ-
lelse og fri for byens 
krudt og kugler.



4
4

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 D
EC

EM
B

ER
 2

0
1

7

©
 N

or
di

sk
 F

ilm

Filmoversigt 

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk

THE SQUARE 
Christian er succesfuld kunstnerisk 
chef på et moderne kunstmuseum. 
Han er i centrum af den kreative 
elite og tager sit job meget 
alvorligt. I dagene før åbningen af 
den prestigefyldte udstilling ’The 
Square’, bliver Christian udsat 
for et tricktyveri på åben gade. 
En oplevelse, han ikke kan slippe 
og sammen med sin assistent, 
Michael, indleder han en jagt på 
tyven.

SUBURBICON 
I 1957 er forstaden Suburbicon 
indbegrebet af den amerikanske 
drøm med lykkelige, hvide 
kernefamilier i hver deres villa. Da 
Nickys mor bliver dræbt under et 
indbrud, begynder den idylliske 
facade at krakelere. Familien 
plages under overfladen af 
forræderi, utroskab og afpresning, 

og den lille Nicky begynder 
nysgerrigt at udforske de snavsede 
hemmeligheder og drage faderens 
autoritet i tvivl.
Endnu aner naboerne intet om 
problemerne hos Nickys familie. 
De er meget mere oprørte over, 
at en sort familie flytter ind i 
kvarteret.

FERDINAND
Ferdinand er en kæmpe tyr med 
et stort hjerte. Da folk ved en 
fejl tror, at han er farlig, bliver 
Ferdinand fanget og fjernet fra sit 
hjem. Han er dog fast besluttet på 
at vende tilbage til sin familie, og 
han samler en gruppe af umage 
venner, som hjælper ham på hans 
ultimative eventyr. Ferdinand 
beviser på sin rejse, at man ikke 
skal skue tyren på hårene!

KOLOS PÅ LERFØDDER 
Edward Lennox Wallace, engang 
fanden-i-voldsk, engageret 
og talentfuld poet. I dag kan 
Wallace se sig selv reduceret til 
teaterkritiker. Efter at blevet fyret 
og begynder han at holde grundigt 
øje med sin gudsøn, David og 
noterer sig nogle sælsomme 
begivenheder. I bedste Agatha 
Christie-stil sætter han sig for at 
undersøge omstændighederne 
nærmere. 

PADDINGTON 2 
Paddington er på jagt efter den 
perfekte gave en pop-op bog sin 
elskede tante Lucy. Da han endelig 
har fået skrabet nok sammen er 
bogen netop er blevet stjålet! 
Paddington og familien Brown skal 
finde som viser sig være en mester 
i forklædning.

STAR WARS – 
THE LAST JEDI
The Last Jedi, fortsætter 
Skywalker-sagaen, da heltene 
fra The Force Awakens slår sig 
sammen med de galaktiske 
legender i et episk eventyr, der 
afslører gamle mysterier om 
Kraften, og chokerende afsløringer 
om fortiden.
Det stærke felt af skuespillere 
består blandt andet af Mark 
Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, 
Lupita Nyong’o, Andy Serkis og 
Benicio Del Toro.

JEG ER WILLIAM 
Williams mor er en kolbøtte, så 
William bor hos sin morbror Nils, 
der lever af lidt af hvert. Og nu 
har morbror Nils rodet sig ud i en 
stor spillegæld, og byens gangster 
er på nakken af ham. Så William 
må mobilisere både mandsmod og 
fantasi for at redde sig selv og sin 
morbror

THE GREATEST 
SHOWMAN
The Greatest Showman er en 
original og nyskabende musical, 
som er inspireret af P.T. Barnums 
ekstraordinære liv, med Hugh 
Jackman i hovedrollen. 
Barnum voksede op under trange 
kår, men han var en meget kreativ 
og visionær mand. Kronen på 
værket i hans karriere var ”The 
Greatest Show on Earth”, der var 
en imponerende forestilling og en 
fejring afhans enestående fantasi 
og opfindsomhed, som endte med 
at begejstre publikum verden over.

JUMANJI: WELCOME 
TO THE JUNGLE 
Fire high school elever finder et 
gammelt konsol til videospil, og 
snart er de i Jumanjis jungle. 
Den avatar de valgte da de gik i 
gang med spillet, forvandler de 
sig også hver især til en muskuløs 
eventyrer, til Einstein, til en 
midaldrende mandlig professor og 
til en hårdtslående kriger. 
For overhovedet at gennemføre 
spillet og således at kunne vende 
tilbage til den verden de kommer 
fra, skal de finde frem til, hvad det 
var Alan Parrish efterlod sig for 
20 år siden og ikke mindst må de 
hver især også ændre den måde, 
de tænker om sig selv på.
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PADDINGTON 2, dansk tale
1/12:  kl. 17.00
2 – 3/12:  kl. 13.00 + 15.15
4 – 6/12:  kl. 17.00
7 – 8/12:  kl. 17.30
9 – 10/12:  kl. 12.30 + 15.15
11 – 12/12:  kl. 17.30   fr. u. 7
JUSTICE LEAGUE
1/12:  kl. 19.30
2 – 3/12:  kl. 17.00 + 19.30  t. o. 11
MORDET I ORIENTEKSPRESSEN
1 – 3/12:  kl. 17.30 + 20.00
4 – 6/12:  kl. 20.00
7 – 12/12:  kl. 17.00 + 19.30 t. o. 11
MUMITROLDENES VINTER, dansk tale
2 – 3/12:  kl. 14.30
9 – 10/12:  kl. 13.00   t. f. a.

THE SQUARE
4 – 6/12:  kl. 19.30  t. o. 15
BALLERINA, dansk tale
2 – 3/12:  kl. 12.30  t. f. a.
GLASSLOTTET 
4 – 6/12:  kl. 17.30  t. o. 11
SUBURBICON 
Danmarkspremiere:
7 – 8/12:  kl. 20.00
9 – 12/12:  kl. 18.00
13/12:  kl. 17.15
Forpremiere:
FERDINAND, dansk tale
9 – 10/12:  kl. 14.45
KOLOS PÅ LERFØDDER
9 – 12/12:  kl. 20.15  t. o. 11

Danmarkspremiere:
STAR WARS –THE LAST JEDI, 3D
13/12:  kl. 20.00
Se flere tider på www.kulturhusetkastrupbio.dk
STAR WARS – THE LAST JEDI, 2D
13/12:  kl. 17.00 + 19.30

Se flere tider på www.kulturhusetkastrupbio.dk
Programmet for julen kan ses på www.
kulturhusetkastrupbio.dk fra starten af uge 50, 
men vi ved allerede nu at I kan glæde jer til:
21/12: Danmarkspremiere: 
JEG ER WILLIAM             
25/12: Danmarkspremiere: 
THE GREATEST SHOWMAN
25/12: Danmarkspremiere: 
JUMANJI

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
5/12:      Forpremiere: 
SUBURBICON

 

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
5/12:      Forpremiere: 
SUBURBICON

DANMARKS-
PREMIERE

FORPREMIERE
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Hermed indkaldes til

   

Torsdag 11. januar 2018 klokken 18:00  
i Foreningscentret Postkassen, mødelokale 1 og 2

Amager Landevej 71 • 2770 Kastrup

Den ekstraordinære generalforsamling holdes,  
da vores nyvalgte formand er fratrådt af helbredsmæssige 

årsager.

Det er nødvendigt, at der blandt Amagerteatrets 
abonnenter findes en person eller flere, der vil gå med ind 
i bestyrelsesarbejdet så foreningen kan fungere som det 

dejlige teater, vi har haft stor glæde af i 54 sæsoner.

Dagsorden vil være:
1. Valg af dirigent og referent
2. Orientering om Amagerteatrets situation
3. Valg til bestyrelsen
4. Eventuelt

Vi ser frem til, at medlemmerne bakker op om teatret

Venlig hilsen 
bestyrelsen

AMAGERTEATRET
EKSTRAORDINÆR 

GENERALFORSAMLING

Kommende forestillinger

Peter Pan
Onsdag 7. februar kl. 18.00

Historien om drengen, der ikke vil være 
voksen, er en af de mest kendte og el-
skede klassikere for børn. Fortolkningen af 
Peter Pan er her lagt i hænderne på Moqi 
Simon Trolin, der også står bag Folketea-
trets roste versioner af Ronja Røverdatter 
og Mio, min Mio. Michael Slebsager bærer 
titelrollen, og Ramasjang-stjernen Mille 
Gori spiller den kvindelige hovedrolle, 
Wendy, mens Lars Bom indtager rollen 
som Kaptjan Klo.

Onsdag 7. februar kommer den store fami-
lieforestilling, Peter Pan til Amagerteatret i 
Kulturhuset KastrupBIO

Der er tale om en nyfortolkning af Sir 
James Matthew Barries klassiske fortælling 
fra 1904, som her er lagt i hænderne på 
Moqi Simon Trolin. Han har allerede haft 

stor succes på Folketeatret med to Astrid Lindgren-fortællinger – nemlig 
Ronja Røverdatter og Mio, min Mio.

Forestillingen henvender sig til alle fantasifulde sjæle mellem 6 og 100 år.

Mille Gori i sin første professionelle teaterrolle
Publikum kan glæde sig til at opleve den fantastiske fortælling om Peter 
Pan og De glemte drenge fra Ønskeøen, der trods et liv i eventyrlige omgi-
velser, alligevel savner nogen, der kan læse godnathistorier højt for dem.

Det fører Peter Pan hjem til Wendy og hendes brødre, og da hun en dag 
opdager ham i det åbne vindue til børneværelset, føres de sammen ud på 
et uforglemmeligt eventyr.

Titelrollen bæres af Michael Slebsager, mens Mille Gori – kendt fra Rama-
sjang – spiller den kvindelige hovedrolle, Wendy. Det er Goris første profes-
sionelle teaterrolle, og hun er fuld af forventninger til det eventyr, som hun 
hermed kaster sig ud i:

- Peter Pan var den første teaterforestilling, jeg medvirkende i som helt 
lille. Den blev starten på en drøm om at lave faktisk lige præcis det, jeg 
laver i dag! Dengang spillede jeg 4. 
træ til højre, og lige siden har det at 
lave dén forestilling igen haft en plads 
på min bucket list. 

Lars Bom indtager rollen som Kaptajn 
Klo. Scenografien står Julian Toldam 
Juhlin for, mens Ninette Mulvad er 
dramaturg.

Piraterne fra Penzance
 – svinger træbenet og går planken ud
Gilbert & Sullivans uforglemmelige operette Pira-
terne fra Penzance er et overflødighedshorn af sen-
timentale sørøvere, bøvede betjente, dejlige damer, 
tunghøre tanter, flotte fyre og gamle generaler.  

15., 16. og 17. januar kl. 19.30.  
Den Ny Opera og Figaros

Inden jeg fylder 67
med blandt andet Kirsten Lehfeldt, et fyrværkeri af kvinde-
lig komik, der tager os på en svimlende rundtur i de kvin-
ders univers, der står ved indgangen til deres tredje alder. 

19., 20. og 21. februar kl. 19.30 
Landsteatret

Læs mere om de enkelte forestillinger på www.amagerteatret.dk

Abonnement til Amagerteatret kan tegnes via www.amagerteatret.
dk eller ring til 3023 3985.

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 Kulturhu-
set KastrupBiOs billetsalg.  

Priser i løssalg pr. forestilling: 
Række   1 til 11: 230,- kr. • Række 12 til 15: 200,- kr.

Denne forestilling er ikke omfattet 
af abonnement på Amagerteatret

Billetter til Peter Pan kan 
allerede nu købes i Kulturhuset 

KastrupBiOs billetsalg.  
Enhedspriser  120,- kr.

Teaterbilletter 

En julegave-idé?

Mumi-poesi
Flere læsere har digtet sig til billetter til filmen ”Mumitroldenes 
vinter”.

Vi vil ikke klassificere digter-præstationerne, men her er i al fald de 
tre, som vandt billetterne:

Normalt går dalen i vinterhi, men i år vil de opleve julemagi.
I frost og kulde og dalende sne, kan alverdens eventyr ske.
Mumi får besøg af en særlig gæst, det er Julen der kommer til fest.
Med hygge og jul blandt familie og venner, bliver dette en vinter de 
ikke glemmer.

Vinter på vej og alle i hi
Blot ikke Mumi for han ku’ li’
At se, hvad vinteren gemmer
Og se! En mystisk gæst kommer dér forbi
Og udløser eventyrlig frost og magi
Og den jul han aldrig glemmer

Vinteren er kommet til Mumi-dal
Så skal der soves, jo det er noget man skal
Men når det så banker på mumihus
Opstår der venskab i sus og dus

Materialet det havde at digte udfra var filmomtalen. Bedøm selv i 
hvilket omfang det er lykkedes.

Vinteren er på vej, og mumitroldene gør klar til det sædvanlige 
lange vinterhi. Men i år gider Mumi ikke sove vinteren væk. Han 
er nemlig blevet nysgerrig efter at se, hvad der egentlig sker med 
Mumidalen, når kulden kommer. Allermest er han dog spændt på 
at møde den mystiske gæst Julen, som – i bogstaveligte forstand – 
snart banker på det lille mumihus.
Hyggen og julestemningen sniger sig ind i den velkendte Mumidal. 
Filmen, som er baseret på forfatter Tove Janssons oprindelige 
Mumi-bøger, fortæller en finurlig historie om venskab og det første 
eventyrlige møde med sne, frost og julemagi.
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Miniferie i sagnbyen Barth
4 dage på 3-stjernet hotel i Tyskland

Pommernhotel Barth HHH

Ifølge legenden har Vineta, den sunkne by 
– også kaldet Nordens Atlantis – ligget her, 
hvor den lille, nordtyske by Barth nu ligger. 
Og med den inkluderede entre til Vineta Mu-
seum kan I få fortalt legenden om den gyldne 
sagnby. Barth er en charmerende, lille by be-
liggende ved Østersøens brusende bølger 
med en velbevaret middelalderbymidte og 
en hyggelig havnepromenade.

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

KØR SELV-FERIE

Sommersjov i Zell am Ziller
8 dage på hotel i Tyrol, Østrig

Ankomst: Valgfri 12.5.-10.10.2018.

Ankomst 
Valgfri frem til 14.12 og 9.1.-28.6.2018.

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

Gasthof Hotel Kirchenwirt
En sommer i Tyrol er fyldt med romantiske 
traditioner – og det bliver næsten ikke mere 
autentisk og hyggeligt, end når basen er et 
lille gasthof, hvor I hilses velkommen med et 
Grüss Gott af værtsfamilien. I den lille, livlige 
alpesportsby Zell am Ziller ringes solen ned 
over bjergtinderne fra byens karakteristiske, 
lyserøde kirketårn hver aften – og lige ved 
siden af kirken ligger Gasthof Hotel Kirchen-
wirt, der har alle byens faciliteter lige omkring 
sig og en beliggenhed midt i et af Tyrols mest 
idylliske bjerglandskaber. Zell am Ziller er 
nærmest indbegrebet af sommer i Tyrol med 
masser af traditioner, folklore og blomster i 
altankasserne – det er for eksempel her, at 
Tyrols største folkefest løber af stablen først 
på sommeren. Her bor I lige op ad Zillertal 
Arena, der om sommeren er aktivitetscen-
trum for alle, der elsker fysiske udfordringer. 
Den nærmeste svævebane ligger 1,5 kilome-
ter fra hotellet, hvor vandrere, cyklister og 
klatrere sendes op mod Gerlosstein, der med 
sine 2.166 meter rejser sig mod himlen.

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

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 6 x eftermiddagssnack 
• 7 x aftenbuffet inkl. 
 1 glas vin/øl eller sodavand
• Fri entre til wellnessafdeling

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters valgfri menu
• 1 velkomstdrink
• 1 x entre til  
 Vineta Museum

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.449,-
Pris uden rejsekoden 2.749,-

Pristillæg
16.6-20.7 og 18.8-7.9: 300,-  

21.7-17.8: 550,- 

Pris pr. person i dobbeltværelse

999,-
Pris uden rejsekoden 1.149,-

Pristillæg fra 1.6: 200,-

Børnerabat
2 børn 0-12 år gratis.
2 børn 13-15 år ½ pris.
Maks. 2 ekstraopredninger pr. værelse.

Hotel Ærø på Svendborg Havn
3 dage på historisk 3-stjernet hotel på Fyn

Hotel Ærø HHH

Hotellet ligger som en lille tidslomme i en duft 
af tjære og tovværk midt på havnen i Svend-
borg. Her får I udsigten fra morgenbordet 
over liv og leben på den historiske skibshavn, 
hvor både de gamle træskibe og færgen til 
Ærø lægger til – en ualmindelig stemnings-
fuld indkvartering med alle perlerne omkring 
det sydfynske øhav liggende for jeres fødder. I 
kvarteret lige bag hotellet ligger butikker, ca-
feer og listige værtshuse tæt i de brostensbe-
lagte gyder og stræder, der flankeres af bin-
dingsværkshuse og uspoleret købstadsidyl.

Ankomst 
Valgfri frem til 19.12.2017  
og 2.1.-28.6.2018.

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag  
 på ankomstdagen
• Fri Wi-Fi
• Fri parkering

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.149,-
Pris uden rejsekoden 1.299,-

3 overnatninger 1.699,-
2 overnatninger fra 749,-

4 overnatninger fra 1.299,-

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET

Overrask med oplevelser

Gi’ et rejsegavekort

Gælder i 3 år!  Se mere på happydays.nu

Turistskat EUR 1,80  pr. person pr. døgn.

2 overnatninger fra 749,-
3 overnatninger fra 1.099,-

Turistskat EUR 1,20  pr. person pr. døgn

Skiferie – 5 eller 7 dage
fra 2.549,-

Hotel Ærø

God børnerabat
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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

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 •

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Se www.taarnbybladet.dk

Ikke kun en Bazar 

Soroptimist International Ka-
strup-Tårnby ønsker at takke 
alle, der deltog i det vellykke-
de bazararangement på Løjte-
gårdsskolen 19. november.

Tak til bodholderne, de op-
trædende børn fra CPHdans 
og vægtløfterbørnene fra AK 
Viking, for alle donationerne 
af bl.a. kager, kaffe og lot-
terigevinster, til hjælperne 
og selvfølgelig tak til alle de 
købelystne gæster, der bidrog 
til en festlig dag og et rekord-
stort overskud, der doneres til 
AK Viking til deres særlige ar-
bejde for blandt andet at styr-
ke børn med lavt selvværd. 

 Followup

Soroptimisterne følger dagen 
op med offentlige foredrags-
aftener ved og overdragelse 
af midler til de deltagende 
organisationer: 

Venligboerne onsdag 7. 
marts kl. 19.30 i Postkassen, 
Julemærkefonden onsdag 4. 
april kl. 19.30 i Postkassen 
og AK Viking onsdag 2. maj kl. 
19.30 i lokalerne over klub-
ben, Ved Diget 25. 

Der bydes på et let trakte-
ment og tages mindre entre 
på disse aftener.

Se mere om foredragsaft-
nerne blandt andet her i bla-
det og på Kultunaut i løbet af 
foråret. 

Jytte Crusell, Soroptimist 
International Kastrup-Tårnby.

Pas på Tårnby Bladet - meld dig ind

At holde bier og 
at holde sig
Det er to sider af samme 
sag
Foreningen Tårnby-bi har 
fået lov til at opstille bi-sta-
der på en kommunal gård på 
Tømmerupvej. 

Stuehuset bruges til an-
den foreningsvirksomhed 
og Tårnby-Bi skal holde et 
biavlerkursus i bygningen, 
hvor der foreløbig er 73 
personer på venteliste.

Men kursister og undervi-
sere skal også bogstaveligt 
holde sig, da kommunen 
ikke vil give foreningen til-
ladelse til at benytte stue-
husets toilet. 
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Foto: Kurt Pedersen

Tårnby Kommunes fælles-
kommunale idrætsudvalg 
arrangerer hvert år idrætsak-
tiviteter for kommunens ele-
ver på klassetrinnene 0. - 8. 
klasse.

For 3. klasserne var det i år 
et bordtennis- og badminton-
træf, som blev afviklet over to 

dage i Amagerhallen/Travba-
nehallen.

Stævnet blev afviklet i sko-
letiden, men for at give ele-
verne en så god oplevelse af 
de to idrætsgrene som muligt, 
havde stævneudvalget opfor-
dret forældrene til større ele-
ver, der dyrker de to idræts-
grene i fritiden til at bede de-
res børn fri fra undervisning 

for at kunne hjælpe de yngre 
til rette.

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

sport, de selv elsker.” 

Hjælperne mødtes med 
stævneudvalget om morge-
nen og gennemgik dagens 
opgaver. Og som afslutning 
rundedes dagene af med en 
evaluering af arrangementets 
forløb og en mulighed for at 
give gode ideer til, hvad der 
evt. kunne gøres anderledes.

Som billederne viser, fik en 
del ældre skoleelever fri disse 
dage og har nok nydt dagene 
lige så meget som de yngre 
elever.

bbark

Store hjælper små

En af julekonkurrencens store præmier er en  
3 dages kør selv-ferie på 4-stjernet hotel i  
St. Michaelisdonn, Nordtyskland

Happydays præsenterer hver måned en række kør-
selv-ferier i Tårnby Bladet og deres bidrag til den 
populære julekonkurrence, hvor læserne skal finde 
”puslespilsbrikker” i avisens annoncer er et gave-
kort til en af deres rejsemål. I år til et ophold i Nord-
tyskland

Med sin beliggenhed mellem floden Elben, Kie-
lerkanalen og Vadehavet - kun en times kørsel fra 
den danske grænse - er det 4-stjernede Ringhotel 
Landhaus Gardels den oplagte base for en minife-
rie. I bor i det helt nyrenoverede hotelanneks ”Der 
kleiner Hans” og kan se frem til en 3-retters middag 
i den velrenommerede restaurant. 

Hotellet ligger i hyggelige omgivelser i den lille 
by St. Michaelisdonn og har sin helt egen historie, 
der rækker 130 år tilbage i tiden. Det bliver i dag 
drevet af 5. generation, som har gjort hotellet til en 
særdeles charmerende oplevelse.

Udflugtsmål

 Besøg for eksempel verdens største sluse i Bruns-
büttel (12 km), hvor et utal af skibe fra hele verden 
dagligt passerer via Kielerkanalen til floden Elben. 

Andre oplagte udflugtsmål er idylliske gamle 
Heide (25 km) og Büsum (35 km), hvor færgen går til 
Helgoland - Tysklands sidste toldfrie indkøbssted. 

Hotellet ligger i området Ditmarsken, som er et 
af de spændende, gamle danske områder i Schle-

swig-Holstein - præget af historiske mindesmær-
ker, pittoreske byer og ikke mindst det enestående 
marsklandskab ved den nordtyske del af Vadehavet, 
som er på UNESCOs verdensarvsliste. 

Året rundt er det brusende hav og den uende-
ligt smukke natur et trækplaster for alle med hang 
til vandre- eller cykelture. Prøv eventuelt også en 
rundflyvning over det smukke Ditmarsken - hotel-
lets ejer er pilot og tilbyder ture i sin lille propel-
flyver! - eller oplev Hamburg (70 km), som byder på 
nogle af Europas bedste storbyoplevelser.

Vinder man ikke det eftertragtede gavekort kan 
opholdet naturligvis købes hos Happydays.dk med 
sædvanlig rabat til Tårnby Bladets læsere.

Miniferie i Nordtyskland inkl.

2 overnatninger, 2 x morgenbuffet, 1 x 
3-retters middag, 1 velkomstdrink, 20 procent 
greenfeerabat på Golfclub am Donner Kleve og 
Golfclub Büsum Ditmarschen.
Se happydays.dk og oplyd koden Tårnbybladet 
ved køb.

Vinder får udsigt til Kielerkanalen & Schleswig-Holstein

Da Kastrup Magleby 
Badmintonklub KMB i november 
i samarbejde med Tårnby 
Kommunes fælleskommunale 
idrætsudvalg arrangerede to dages 
introduktion for 3. klasseelever i 
badminton og bordtennis, havde 
de inviteret ældre spillere til at 
tage fri fra skole for at hjælpe 
deres yngre kammerater
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Tårnby Skøjte Klub havde 
værtskabet ved Sjællands 
mesterskaberne SM og Sjæl-
lands Cup SC 

Her blev der budt på mas-
ser af flot skøjteløb af høj 
kvalitet, eftersom de bedste 
var samlet i skøjtehallen på 
Røllikevej. 142 deltagere var 
der og Tårnby Skøjte Klub fik 

masser af ros fra Dansk Skøjte 
Union og deltagerne for deres 
velarrangerede konkurrencer.

Der var også lagt rigtig 
mange timer og forberedel-
ser i det store stævne af alle 
de mange TSK-frivillige - ikke 
mindst er det en stor oplevel-
se for TSK´s små blomster- og 
medaljepiger.

TSK stillede med 16 dyg-

tige skøjteløbere, som blev 
holdt på pinebænken til det 
sidste. Det blev til to sjæl-
landske mesterskaber til Na-
talee Rasmussen og Ellen G. 
Danielsen, samt fem medaljer 
(fire guld- og en bronzeme-
dalje) Og så kom 12 TSK’ere 
i Top 5, ligesom det blev til 
rigtig mange personlige re-
korder og forbedrede place-

ringer. Derfor var der ekstra 
stor begejstring i TSK.

Men for Tårnby Skøjte Klub 
handler det ikke kun om skøj-
teløb. Det handler i lige så høj 
grad om at hjælpe hinanden 
og finde nye venskaber også 
på tværs af hold, alder og 
klubber. 

Næste gang TSK´s dygtige 
skøjteløbere skal i aktion for 

at hente medaljer til klubben, 
er ved DM i begyndelsen af 
december i Hørsholm. Man 
kan se alle TSK´s lokale skøj-
te-”stjerner” ved et stort jule-
show, lørdag 16. december kl. 
12.00, i den gamle skøjtehal.

bbark

Tårnby Skøjte Klub 
fejrede deres halmand 
Henrik, som fyldte 50 
under  mesterskaberne., 
men selvfølgelig var på 
arbejde. Der blev spillet 
fødselsdagssang under 
konkurrencerne og der var 
masser af flag og ballonre. 
Ingen kunne være i tvivl om, 
at klubben sætetr pris på 
medarbejderne i hallen. Til 
højre klubbens formand, Brian 
Skibby.

Stor anerkendelse til Tårnby Skøjte Klub

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

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

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

Holdet fra Tårnby Skøjte Klub med træner Michael 
Tyllesen og Natasha Lee Dann i midten.
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Region Hovedstadens Akutbered-
skab er en mobil behandlingsplads, 
der kan komme hurtigt ud til større 
ulykker og derudover supplere det 
almindelige beredskab ved større 
folkelige arrangementer

Akutberedskabets to store mobile 
behandlingspladser kan bruges ved 
større hændelser med mange tilska-
dekomne. Den enkelte behandlings-
plads består af en 17 meter lang, 30 
ton tung lastbil og to store telte. Til-
sammen over 130 kvadratmeter be-
handlingsplads under tag, hvor der er 
plads til at behandle op til 40 patien-
ter samtidigt. 

Hurtigt på stedet

De mobile behandlingspladser sikrer, 
at Region Hovedstadens Akutbered-
skab i tilfælde af store ulykker kan 
behandle patienter hurtigt og i sikker-
hed på ulykkesstedet uanset vejret og 
forholdene på skadesstedet. 

- Tid er en kritisk faktor ved livs-
truende skader. Når antallet af tilska-
dekomne overstiger ambulanceka-
paciteten, er der behov for at kunne 
udføre livreddende behandling på 
skadestedet, i stedet for i ambulancen 
på vej til hospitalet. I lyset af det æn-
drede trusselsbillede i Europa i disse 
år, har vi opgraderet vores materiel på 
området. Vi har hidtil været afhængi-
ge af behandlingspladsudstyr fra Be-
redskabsstyrelsen og Hovedstadens 
Beredskab, som vi har et rigtigt godt 
samarbejde med, men vi har nu helt 
moderne udstyr, som er tilgængeligt 
for os hurtigt, siger lægefaglig chef i 
Akutberedskabet Peter Berlac.

Supplement til normalt beredskab

De nye mobile behandlingspladser 

kan mobiliseres indenfor få minut-
ter og er klar til at modtage patienter 
til behandling indenfor 15 minutter 
efter ankomst til et skadested. Der-
med kan regionen sikre en væsentlig 
hurtigere indsats på skadesstedet og 
optimale betingelser for patienterne 
og personalet. Behandlingspladsen 
skal ikke blot bruges ved pludseligt 
opståede større hændelser, men kan 
også være et supplement til ambulan-
ceberedskabet ved større planlagte 
events som eksempelvis Distortion, 
Copenhagen Marathon, Folkemødet 
og særlige arrangementer. 

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu har 
fået vores egne behandlingspladser. 
De kan også hjælpe med at understøt-
te sikkerheden ved store folkelige be-
givenheder. Det glæder mig, at vi nu 
har en moderne og fleksibel løsning, 
som gør, at vi alle kan være lidt mere 
trygge. Vi håber selvfølgelig, at vi al-
drig for alvor for brug for dem, siger 
regionsrådsformand Sophie Hæstorp 
Andersen (S) 

Kilde. RegionHs hjemmeside

30 ton rullende akuthjælp på besøg
Spørgsmål om den mobile 
behandlingsplads

Hvor mange patienter kan behand-
les på én gang?

Op til 40 stk.
Hvilket udstyr er der i den?

30 bårer og 16 båreunderstel på 
hjul. Sug, medicinsk ilt, maskine til 
monitorering af værdier og afgive 
stød. To stk. højtryks telte af 46 kva-
dratmeter hver. Følgende pakkes op 
løbende: Diverse utensilier f.eks. for-
bindinger, armslynger, bind og udstyr 
til at stramme om arme eller ben ved 
massiv blødning som følge af eksplo-
sion, skud eller lignende. 
Hvad vejer den?

30 ton.
Hvor lang, høj og bred er den?

16,5 meter lang, 4.00 meter høj 
og 2.55 meter bred. Den har des-
uden to højtrykstelte på hver 46 
kvadratmeter, som kan slås ud.

Hvor stor er motorstørrelsen?
430 Hk.

Hvem skal køre den?
Lægeassistenter fra Region Ho-

vedstadens Akutberedskab. 
Hvad skal den bruges til, når den 
ikke er i aktion?

Den kan være supplement til 
ambulancer ved større planlagte 
events fx Distortion, Copenhagen 
Marathon, Folkemødet og særlige 
arrangementer.
Hvor hurtigt kan den slås ud/pak-
kes ned?

6 – 8 minutter foruden opsætning 
af telte.
Er der vand, varme og el i den?

Der er toilet, køkken, blæser, gulv-
varme og klimaanlæg. El leveres fra 
en 18 KW dieselgenerator monteret 
på lastbilen.
Er der lignende køretøjer i DK el-
ler Norden?

Nej, ikke til dette formål

Den mobile akuthjælpeplads på 
besøg bag Foreningscenter Plyssen 

sidst i november. Foto: Kurt Pedersen. 
Amager Fotoklub.

Har du ikke fået Tårnby Bladet 
... kan du hente det i et af vore depoter!

TÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADET

KASTRUP
• Irma Kastrupvej 223
• Tårnby Rådhus
• Sundheds Center, Kamillevej 4
• Hovedbiblioteket, Kamillevej 10
• Skottegårds Centret, apoteket
• Skottegårds Centret, købmanden
• Skottegårds Centret, udenfor kiosken

TÅRNBY
• Allégårdens Blomster, Tårnbyvej 51
• Tårnby Torv ved alle indgange
• Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100

DRAGØR

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

SUNDBY
• Kvickly, Strandlodsvej 43
• Kvickly, Englandsvej 28

VESTAMAGER
• REMA, Løjtegårdsvej
• Købmand Spar, Kongelundsvej 299
• Bageren i Vestamagercenter
• Biblioteket Vestamagercenter

Dem finder du blandt andet:

Tårnby Bladet husstandsomdeles den sidste fredag i hver måned, men det kan svigte og som service 
overfor nejtak’ere til  reklamer lægges godt 3500 eksemplarer i depoter i Tårnby, Dragør og Sundby.
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Hver tredje elev i overbygningsklas-
serne er ikke uddannelsesparat. 
Derfor søger Landsforeningen Talent-
spejderne og Tårnby Kommune frivil-
lige mentorer i lokale virksomheder 

I tæt samarbejde med UU Tårnby og 
udskolingen tilbyder Landsforeningen 
Talentspejderne et veldokumenteret 
talentprogram, der hjælper unge gen-
nem 24 ugentlige møder af halvanden 
times varighed på mentors virksomhed.

- Det handler om de unge, men at 
være mentor giver også et stort plus på 
den personlige bundlinje – der er brug 
for dig, siger Pia Agerskov fra Talent-
spejderne

Talentspejderne synes, at alt for 
mange unge, aldrig får den chance for 
at blomstre, som de har fortjent. 

- Alle har evner og talenter. Egenska-
ber, som vi bedst udfolder i et støtten-
de netværk og i anerkendelse af, dem vi 
er. Talentspejderne er frivillige mento-
rer fra de lokale virksomheder, der med 
stor lyst, overskud og ressourcer giver 
noget til andre. En rollemodel, der hjæl-
per de unge på vej videre i uddannelse. 

Både mentor og de unge lærer noget

En af de frivillige mentorer, Janet Cloos, 
Nordic Foundation leder i IBM fortæller, 
at hun er ikke i tvivl om, at hun gør en 
forskel for nogle unge, der har brug for 
det, og har fortjent det. Men hun under-
streger, at man som mentor også selv 

får noget med hjem i rygsækken. 
- Det føles meningsfuldt at bruge sin 

erhvervserfaring til at styrke elevens 
selvtillid, at se dem få større selvindsigt 
og kunne navigere i deres liv med fokus 
på uddannelse. Eleven bliver hjulpet til 
at få fornyet mod og lyst til at lære, at 
påtage sig nye udfordringer og styrke 
sit gå-på-mod. 

Det er Talentspejdernes ønske, at 
man i samarbejdet med Tårnby Kom-
mune vil gøre flere unge mere modne, 
stærke og uddannelsesparate. 

- Det har vi gode resultater med, si-
ger Pia Agerskov. 

- En tredjedel af alle elever i overbyg-
ningsklasserne vurderes ikke-uddan-
nelsesparate, og det er alt for mange. Et 
Talentspejderforløb har vist sig, som et 
meget virksomt tilbud til en gruppe af 
de ikke uddannelsesparate. 77 procent 
af vores unge bliver klar til at komme 
ind på en ønsket uddannelse. 

Gratis mentorkursus

For at blive mentor skal man gennemgå 
et obligatorisk kursus. 

- Kurset gør mentoren klar til at mø-
des med sin mentee (som den unge un-
der en mentors vinger kaldes) en gang 
om ugen på din arbejdsplads, bibliote-
ket eller et andet offentligt sted, siger 
Pia Agerskov. 

En detalje i programmet er, at den 
unge får bronze-, sølv- og guld-certifi-
cering. Sammen med guld får mentor 

og den unge 600 kroner, som de sam-
men har opsparet og fejrer hinanden 
med. Et skulderklap til begge.

- Som mentor giver du frivilligt arbej-
de og får meget tilbage. Vores mento-
rer fortæller, at det virker på dem selv. 
En positiv effekt er større trivsel på 
arbejdspladsen. Det kan godt være to 
mentorer fra samme arbejdsplads, som 
kan sparre med hinanden i hele forlø-
bet, siger Pia Agerskov. 

Hvem ”betaler”

Mentoren giver kun 45 minutter om 
ugen. De sidste 45 minutter giver ar-
bejdspladsen. I alt halvanden time om 
ugen.

- Det gør flere virksomheder i Rød-
ovre, Albertslund og Ballerup allerede 
og vi har nu fået tilsagn af Københavns 
Lufthavn, men vi mangler mange, for at 
nå ud til alle dem, der har brug for det, 
de fortjener det, siger Pia Agerskov.

- Som virksomhedsleder eller butik-
sejer skal du give medarbejderen fri til 
en kursusdag og lade mentor og men-
tee mødes i virksomheden.

- At have en mentor skaber opmærk-
som om virksomheden i lokalområdet 
og i dens netværk. Man får medarbej-
dere, der gerne vil bidrage, blive virk-
somhedens CSR ambassadør. 

INFO:
Tilmelding som mentor på: pia@
talentspejderne.org

Talentspejderne nu også i Tårnby Regions-valget 
godkendt
Tæt opløb mellem to kandidater fra 
Socialdemokratiet gav i går anled-
ning til en omtælling. Omtællingen 
er nu afsluttet, og valgbestyrelsen 
har godkendt valget.

Bodil Kornbek fra Socialdemo-
kratiet har efter omtællingen fået 
2.422 personlige stemmer, og Ma-
ria Gudme fra Socialdemokratiet 
har fået 2.423 personlige stemmer. 
Som følge af omtællingen står det 
dermed nu klart, at Maria Gudme er 
valgt til regionsrådet.

Sådan ser regionsrådet ud

A – Socialdemokratiet (13 man-
dater)

• Sophie Hæstorp Andersen
• Leila Lindén
• Kim Rockhill (ny)
• Hanne Andersen
• Özkan Kocak
• Erik Rostell Gregersen
• Flemming Pless
• Susanne Due Kristensen
• Jesper Clausson (ny)
• Lars Gaardhøj
• Martin Baden (ny)
• Charlotte Holtermann (ny)
• Maria Gudme (ny)

B – Radikale Venstre  
(3 mandater)

• Karin Friis Bach
• Stinus Lindgreen (ny)
• Annette Randløv (ny)

C - Det Konservative Folkeparti (5 
mandater)

• Hans Toft
• Per Tærsbøl
• Christoffer Buster Reinhardt (ny)
• Karsten Skawbo-Jensen
• Line Ervolder (ny)

F – SF – Socialistisk Folkeparti (3 
mandater)

• Jens Mandrup
• Peter Westermann (ny)
• Karoline Vind (ny)

I – Liberal Alliance (2 mandater)

• Niels Høiby
• Jacob Rosenberg (ny)

O – Dansk Folkeparti (3 mandater)

• Henrik Thorup
• Finn Rudaizky (ny)
• Freja Södergran (ny)

V – Venstre, Danmarks Liberale 
Parti (6 mandater)

• Martin Geertsen
• Carsten Scheibye
• Anne Ehrenreich
• Randi Mondorf
• Peter Frederiksen (ny)
• Christine Dal (ny)

Ø – Enhedslisten – De Rød-Grønne 
(4 mandater)

• Marianne Frederik
• Tormod Olsen
• Annie Hagel
• Torben Kjær

Å – Alternativet (2 mandater)

• Qasam Nazir Ahmad (ny)
• Martin Schepelern (ny)

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

Af Terkel Spangsbo

Helt uden dramatik eller festivitas 
blev Allan Andersen udpeget som 
formand for Kommunalbestyrelsen, i 
daglig og ved enhver anden lejlighed 
omtalt som borgmester.

Valget/udpegningen skete under 
ledelse af borgmester indtil 31. de-
cemeber Henrik Zimino, som derefter 
overlod  mødelederstolen til Allan An-
dersen med ordene ”Kan du komme 
væk fra min plads”, men henvisning 
til, at Henrik Zimino indtræder som 
menigt medlem af Kommunalbesty-
relsen fra 1. januar.

Ellers var det business as usual. 
Formanden (borgmester in spe) førte 
orden gennem dagsordenens øvrige 
61 punkter.

Dog var der flere af medlemmerne, 
der pegede på (bogstavelig talt pege-
de), st fornyelsen allerede var indtrådt 
i den kommende Kommunalbestyrel-
se, idet der stod en flaske vand med 
tilhørende glas foran Allan Andersen. 
Den slags udskejelser har været band-
lyst i flere år for at (citat fra Henrik Zi-
mino) ”forhinde at den slags udvklede 
sig til andre flasker og sandwich”.

Allan Andersen indskrækrede sig 
dog til kun at benytte sig af denne 
luksus en enkelt gang i sin fem kvarter 
lange enetale.

De stående og vigtigste udvalg blev 
besat således:

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

Teknik og Miljøudvalget
Lars Hein (A), fmd.
Vibeke Rasmussen (A), næstfmd.
Henrik Zimino (A), Winnie Sørensen, 
(SF), Heidi Ladegaard (V), Brian Bruun 
(DF) og Carsten Fuhr (C).

Bygge- og  
Ejendomsudvalget
Allan Andersen (A), fmd.
Einer Lyduch (A), næstfmd.
Klaus Bach (A), Vibeke Rasmussen (A), 
Lars Hein (A), Frants Nielsen (V), Brian 
Bruun (DF), Ingelise Andersen (B) og 
Liv Gam (V)

Dette udvalg er udvidet til 9 med-
lemmer, da Socialdemokratiet ellers 
ikke ville have flertal i udvalget.

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

Kultur- og fritidsudvalg
Henrik Zimino (A), fmd.
Vibeke Rasmussen (A), næstfmd, 
Mads Vinterby (A), Klaus Bach (A), 
Einer Lyduch (A), Frants Nielsen (V), 
Paw Karslund (DF), Carsten Fuhr (C) 
og Ingelise Andersen (B).

Dette udvalg er udvidet til 9 med-

lemmer, da Socialdemokratiet eller 
ikke ville have flertal i udvalget.

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

Arbejdsmarked- og  
Beskæftigelsesudvalget.
Winnie Sørensen (SF), fmd.
Jan Jacobsen (A), næstfmd.
Klaus Bach (A), Mads Vinterby (A), 
Heidi Ladegaard (V), Marlene Nyberg 
(DF) og Patrick Lehto (C).

Tak for valgforbund

Liberal Alliance, Nye Borgerlige og 
Alternativet fik som bekendt ikke no-
gen kandidater valgt ind i kommunal-
bestyrelsen, men deres deltagelse i 
valgforbund  var ikke uden betydning 
for mandatforedelingen.

Som tak for stemmerne afgav ”for-
bundsfællerne” mindre betydende 
poster til de tre partier.

Desuden blev der uddelt poster til 
partimedlemmer som ikke blev valgt, 
men som ved deres personlige stem-
me var med til at sikre ”de gamle par-
tier” deres stemmeandel.

Endelig blev flere poster besat af 
embedsmænd. Hvem der kom i hvilke 
udvalg kan ses på kommunens hjem-
meside www.taarnby.dk/politik og så 
klik frem til Komunalbestyrelses mø-
der 5. december.
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Far til fire i solen er i fuld 
gang med optagelserne på 
Gran Canaria, og lørdag fik 
de besøg af Præsident An-
tonio Morales Méndez, som 
overværende optagelserne.

 
Sommeren 2018 er reddet, 
når filmen får premiere 28. 
juni, men indtil da er det 
skuespillerne og holdet, der 
nyder varmen på Gran Cana-
ria og sørger for, at der bliver 
lavet en sjov og hjertevarm 

familiefilm, som danskerne 
kan glæde sig til.

 
Det danske filmhold arbej-

der sammen med et spansk 
hold under den Gran Canari-
ske incentive ordning, hvorfor 
Præsident Antonio Morales 
Méndez også havde fået øj-
nene op for den danske fa-
miliefilm og fredag valgte at 
komme forbi filmsettet for at 
hilse på skuespillerne ” ”Vi er 
meget glade for at være vært 
for et så velkendt projekt som 

dette på Gran Canaria,” Far 
til fire” er den første danske 
produktion på øen Gran Cana-
ria, der drager fordel af Gran 
Canariske incentive ordning, 
og hvor handlingen foregår 
på Gran Canaria” udtalte Præ-
sident Antonio Morales Mén-
dez.

tsp

Far til Fire fik fornemt besøg 
på Gran Canaria

Børnene fra Far til fire fotograferet sammen med Gran Canarias præsident Antonio Morales 
Méndez (yderst til højre) og filmens producenter og instruktør, Foto: Lorena Morin.

De flyvende gymnastikbørn 
optræder tre gange i Valby 
Hallen mellem jul og nytår 

Flying Superkids fylder rundt 
i år, men showtruppen er 
langt fra pensionsalderen. 

Over 50.000 danskere har 
oplevet gymnastikbørnene 
live I år, og truppen har I 2017 
blandt andet turneret i Norge, 
lavet 3 gallaforestillinger på 
Malta, og ikke mindst repræ-
senteret Danmark ved en 
international kulturfestival i 
Thailand. 

- Det er et brag af et show, 
lover leder for Flying Super-
kids Lars Godbersen.

- Vi besøgte København 
med jubilæumsforestillingen 
hen over sommeren. Alle 11 
optrædener var totalt ud-
solgt, og publikum var fanta-
stisk begejstrede, så vi glæ-
der os helt vildt til at vende 

tilbage her i december.

En gymnastikklub

 Selv om Flying Superkids nu 
har 50 år på bagen, er der i 
virkeligheden ikke ret me-
get ved grundidéen, der har 
ændret sig, siden Uwe God-
bersen lavede de første op-
visninger med det, der den-
gang hed De Flyvende Aarhus 
Gymnaster. 

Med i billetten får publi-
kum gratis adgang til en in-
dendørs aktivitetspark med 
hoppeborge, airtracks, gym-
nastikudstyr, sjove motions-
redskaber, tumlelegetøj til de 
mindste - og meget mere. 

Tidligere Superkids kom-
mer og lærer tips og tricks fra 
sig.

Aktivitetsområdet åbner 
to timer før showet skydes i 
gang.

tsp

Flying Superkids i 
Valby Hallen

De tre shows i Valby Hallen fra 27. - 29. december bliver 
den sidste chance for at opleve superbørnenes 50-års 
jubilæumsforestilling. 

Adventslysene erstatter 
tidligere års lyskæde på 
Øresundsbroen

Hvert år tænder Øresunds-
broen julebelysningen den 
første søndag i advent. Det 
har tidligere været i form af 
nødbelysningen på togdæk-

ket, som i de mørke uger frem 
til jul har fungeret som en 8 
kilometer lang lyskæde over 
Øresund.

På Øresundsbroen arbej-
des der lige nu på at udskifte 
nødbelysningen, og derfor 
kan den ikke anvendes som 
julelys i år. For ikke at bryde 

en populær tradition, vil de 
fire pyloner i stedet blive for-
vandlet til adventslys. Hver 
søndag i advent vil der blive 
tændt et nyt lys i toppen af 
en pylon, indtil de alle fire er 
tændt til jul.

- Lamperne i pylonerne er 
monterede som væglamper, 

så de lyser ned af og ind mod 
pylonerne. Vi har lufthavnen 
tæt på, og har derfor indstillet 

lamperne, så de ikke kommer 
til at forstyrre flyene, siger 
Bengt Hergart, anlægsdirek-
tør på Øresundsbroen.

Det første lys tændes første 
søndag i advent og vil lyse py-
lonen op hver dag i perioden 
kl. 15.00 til 09.00. Alle lysene 
vil også være tændt juleaften, 
juledag, anden juledag, mel-
lemdagene og nytårsaften.

- Vi anvender LED-lys, som 
bruger mindre energi end den 
julebelysning, som vi tidlige-
re har brugt. Så ved at skifte 
julelyset ud opnår vi også en 
energibesparing, siger Bengt 
Hergart.

Billederne er taget fra den 
danske kyst, lidt nord for 
broen, under en testen ugen 
før første tænding.

Pylonerne bliver til adventslys Fakta

• Pylonerne er 203,5 meter høje.
• Hver pylon har 14 stk. LED-spots, svarende til 1,4 KWh 
per pylon i timen. En KWh koster cirka 30 danske øre, så når 
alle fire pylonerne er tændt, vil det koste 1,20 DKK i timen. 
• LED-lamperne har en hvid/blå farve, så der er monteret et 
gult/orange glas for at give lyset den rigtige farve. 




