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Royalt besøg på Løjten

Kronprinsesse Mary
besøgte 4.-6. klasserne på
Løjtegårdsskolen for at se
og høre om elevarbejder,
som var resultatet af en
uges emne-arbejde med FN’s
Børnekonvention.
Det undervisningsmateriale,
som eleverne havde
brugt, var udarbejdet af
Dansk Flygtningehjælp til
Børnenes Ulandskalender
i 2013 og det var også
Flygtningehjælpen,
der havde peget på
Løjtegårdsskolen som
besøgsmål, da skolen er en
af de mest aktive brugere af
materialet om flygtninge/
børns rettigheder.
I baggrunden formand for
børne- og skoleudvalget
Allan Andersen (S) og
konstitueret skoleleder
Camilla Hoffmann. Til højre
for kronprinsessen Anton
Olsen, 6.c som sammen med
Liva Ayoe Henriksen var
værter og guider for Mary.
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Foto: Karin Ott

Der stod de så – og hvad så?
Godt 50 personer mødte
politikerne med fakkeltog
og skilte
Af Terkel Spangsbo
Foto: Ivan Givskov

Gymnasieelever på
plejehjem
Elever fra Tårnby Gymnasium
har lavet aktiviteter med
beboerne på naboplejehjemmet. Plejehjemsbesøgene
var en del af elevernes undervisning i samfundsfag.
”Ung-med-de-gamle” er et
projekt, hvor eleverne har
brugt deres samfundsfagstimer til at lave aktiviteter med
beboerne på plejehjemmet
på Irlandsvej. Blandt andet
stod programmet på fællessang samt quiz og konfektdyst, ligesom de unge stod

Fakkeloptoget, som mødte
lokalpolitikerne på vej til
Kommunalbestyrelsesmøde
på Tårnby Rådhus, kunne betragtes lidt som afslutning på
en hektisk måned, hvor forældre og lærere typisk fra Løjtegårdsskolen har protesteret

i køkkenet og sørgede for
hjemmelavede æbleskiver til
beboerne.
Formålet er blandt andet
at give unge og ældre fælles
oplevelser, der kan være sjove og interessante for begge
parter. Måske kan generationsmødet give de unge lyst
til at blive frivillige besøgsvenner på plejehjemmet.
Foto: Tårnby Gymnasium
Læs mere på side 16.
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mod følgerne af Skolereformen, som de har udfoldet sig
på Løjtegårdsskolen.
- Nu har vi (igen) bedt skolebestyrelsen tage affære, så
vores børn kan få undervisning af faglærere (lærere med
linjefag) og ikke bare nøjes
med vikarer eller slet ingen
undervisere, sagde en af arrangørerne til Tårnby Bladet.
- Vi har også inden det
store møde på skolen bedt
skolebestyrelsen tage hånd

om problemer selvom nogen
(!) påstår, at vi har gået uden
om kommandovej. Det har vi
altså ikke.
Indenfor var politikerne
ikke særlig berørte at fakler og flag. ”Det var da hyggeligt”, ”Man skulle tro det
var jul” og ”De må da gerne
komme igen til julemødet (9.
december) var nogle af kommentarerne. Kun få politikere
tog en debat med forældrene
uden for Rådhuset.

Jeg glæder mig i denne tid … og andre tider
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Sagt i debatten
(om virkningerne af
skolereformen)
Frants Nielsen
(V): (om mere lighed i
tildeling af fagopdelte
undervisningsandele
lærerne imellem) Vi skal
ikke lave regler i denne
sal. Skolelederne må
fordele opgaverne. Hvis
de ikke mener, de har
kompetencerne, må vi give
dem undervisning, så de
får det.
Bjarne Thyregod(EL):
Vores brand som kommune
er ikke godt. Vi mangler
ansøgere til ledige
lærerstilinger. I LyngbyTaarbæk søger lærerne
uopfordret.
Henrik Zimino (S):
Skolen er en social
arbejdsplads, hvor
interaktionen skal løfte
kvaliteten.
Winnie Sørensen (SF):
Jeg vil gerne kvittere
positivt for forliget (se
side 5), men det er ikke
nok. Der gambles med
undervisningen for børn
og unge.
Paw Karslund (DL):
Når vi går med (i forliget)
skyldes det økonomi. Vi
er glade for at være med i
bussen.
Bjarne Thyregod(EL):
Tilstedeværelseskravet
giver lærerne en
(ineffektiv) fragmenteret
arbejdsdag.
Henrik Zimino (S): (efter
et langt indlæg fra Bjarne
Thyregod) Nu nærmer vi os
det, det handler om. Bjarne
talte om lærerne. Nu taler
vi om eleverne.
Bjarne Thyregod(EL):
Der har været for meget
stædighed til stede i
implementeringen af
skolereformen.
Camilla schwalbe (S):
på Løjtegårdsmødet: Vi er
her ike somen indrømmelse
af, at vi har taget fejl,
men for at få sat fokus på
bekymringerne.
Allan Andersen(S):
også på Løjtegårdsmødet:
Vi hører - derfor kom vi
frem med gårsdagens
løsning (forliget). Det er et
skridt på vejen.
Der er afsat 24 mill. til
skolene i forbindelse med
reformen, jeg kan bare
ikke lige huske på hvilke
områder.

Der var engang en lille dreng, som så forfærdelig ønskede sig en hest og han fik da også en af hans mor – en i marcipan. Og hvordan reagerede knægten? Han hulkede, moderen
forstod ikke en lyd gennem snot og tårer, men at hun havde
ramt forkert stod klart for hende, så til jul havde hun lagt en
hest i blankpoleret træ under juletræet og så tillod den – i
dag ville vi udenforstående kalde ham forkælede – unge sig
at stikke i et hyl. Han havde ønsket sig en hest, men jo ikke
sådan en nok så blankpoleret sag.
Det var ikke fordi, moderen var nærig eller fattig, det
melder historien, som retteligen er en gammel vise, slet ikke
noget om og som god bladmand tillader jeg mig ikke at tolke
på visens undertekst, men jeg ville gerne have set moderens
ansigtsudtryk, da hun kom med en gave efter bedste evne og
så hyler drengen.
Begge, moderen og drengen, havde talt om hest, men ikke
sammen.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg er udsat for en parallel tankerække
til 3. og 4. juledages byttekaravaner til diverse stormagasiner,
hvor kvinder valfarter ind for at få byttet de florlette kulørte
blondesager, de er belemret med efter d’ herres sidste øjebliks hasteindkøb. Det siges, at der er flere bytte-ekspeditioner disse dage, end der er almindelige gaveindkøb de sidste
14 dage før jul.
Nu vidste vi mænd jo ikke, at fruer og frøkener hellere ville
have haft en antistænkende røremaskine og plastikforme til
tre-etagers lagkage overtrukket med fondant af skumfiduser
efter opskrift fra Alletiders Kogebog, som skulle være utrolig
lækker at ... vi havde ikke udvekslet forventninger, havde ikke
lyttet.
I pr-kredse lyder det, at det er afsenderens problem, hvis
et budskab ikke forstås. Det munder gerne ud i, at afsenderen
må købe endnu en annonce, men det kan også være, at afsenderen skal vide lidt mere om modtagerens forventninger.
Men hurra for byttemulighederne, selvom det hos giverne kan fremkalde såvel sure, som skuffede, vrede, klynkende reaktioner. Inden i tager man så en beslutning. Hun får
de luftige gevandter igen til næste år – i familiens fulde påsyn

Vi er ikke alene

Tårnby Bladet og andre lokalaviser
som udkommer en gang om måneden
eller hvert kvartal rammes dyrt af
reklameafgift
Borgmestrene i Aalborg og Horsens
frygter, at afgiften vil koste 600 arbejdspladser i de to kommuner, skriver BT.
- Det vil med al sandsynlighed komme til at betyde, at der må nedlægges
arbejdspladser inden for den grafiske
trykkebranche i Danmark – heraf en hel
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efter dansen (høhø, test nu lige tv2) om juletræet.
Hvis nu drengen og moderen lige havde sat sig i den udskældte rundkreds og talt om sagerne, det der i dag hedder
forventningsafstemning, så havde han ikke fået to heste, som
han faktisk oplevede som en hån mod hans inderste ønske.
Jeg skal nok vende tilbage til, om han fik hest eller ej, men
havde dreng og moder boet i Tårnby, så kunne man tænke,
at drengen fulgte doktrinen fra øverste gemak i det stedlige
torneroseslot - doktrinen som lyder, ”Det kan ikke svare sig at
lytte på (????), de tror bare, de får deres vilje, hvis de har fået
lov at udtale sig – så er det bedre ikke at spørge overhovedet”.
I vores lille by har vi et Seniorråd, Handicapråd, Ungeråd,
Foreningsråd, forældreråd og sikkert flere forsamlinger, hvis
navn ender på råd. Andre ender ikke på råd, men ligger alligevel inde med viden, som kunne forvandles til ikke bare råd,
men ligefrem gode råd.
For det er ikke alt, man påduttes, som kan byttes endsige
sælges på et loppemarked. Det er svært at få byttet en svømmehal eller en badmintonhal, hvis de først står der med efter
brugernes opfattelse eventuelle fejl og mangler. Det gælder
vel også en skolereform som højst kan sættes på byttemarkedet i At Tænke Sig på Politikens bagside.
Haves: Skoledeform
Ønskes: (ORDET MÅ KOMME SENERE. red)
Drengen fik sine heste, men først da de skulle trække rustvognen med hans mor!
Der er endnu et par dage til jul (alt efter, hvornår dette
læses), så mon ikke der kan hives lidt julestemning hjem selv
efter sådan et surt opstød – nu har jeg jo heller ikke talt med
nogen om det. Det er noget, jeg selv har fundet på.

Hilsen redaktøren
Terkel Spangsbo

del i Aalborg-området. Arbejdspladserne vil i stedet flytte til Østeuropa, så reklamerne bliver kørt derfra til Danmark,
siger Aalborgs borgmester Thomas
Kastrup-Larsen til Berlingske Nyhedsbureau.
Han bakkes op af Horsens borgmester,
Peter Sørensen, der i Horsens Folkeblad
oplyser, at han vil kæmpe imod afgiften,
så længe den ikke har været igennem
folketingssalen endnu. Peter Sørensen
har sendt »insisterende breve« til sine
partifæller på Christiansborg.

Terkel Spangsbo
(ansv. redaktør)
Heinrich Ehrenreich, (HE),
Birgitte Barkholt, René Jørgensen (rwj) Ivan Givskov
(foto), Karin Ott (foto).
Annoncesalg: Redaktionen
- mail eller ring eller kontakt
Mogens Knoblauch 4010
2051.
OPLAG: 21.000. 17.200
husstandsomdeles, resten
distribueres via butikscentre,
biblioteker oa.
Tryk: Provins-Trykkeriet
Distribution: Forbruger
Kontakt. Udebliver Tårnby

Umiddelbart før deadline holdes på
Christiansborg en høring om hvilke virkninger, reklameafgiften vil have. Tårnby
Bladet deltager, men når ikke frem med
en reportage før bladets decemberudgave går i trykken. Et resume vil blive
bragt på www.taarnbybladet.dk
Ingen af de politiske partier, der står
bag ønsket om en reklameafgift deltog i
mødet, hverken som tilhørere eller indlægsholdere. Fra S var der meldt afbud
aftenen inden.

Bladet kontakt venligst
Forbruger Kontakt tlf. 7010
4000 eller
email: fkkvalitetost@fk.dk

måned.*

Denne udgave omdeles
fredag 28. november / lørdag
29. november 2014
Førstkommende udgave
herefter januar-udgaven omdeles fredag 9. / lørdag10.
januar (deadline mandag 5.
januar kl. 16).
* Deadline for annoncer og
redaktionelt stof 7 dage før
udgivelsesdagen - men ring,
hvis man er senere på den.

Udgivelsesdatoer i 2015:
30.-31. januar (februar udgaven)
27.-28. februar (marts udgaven)
27.-28. marts (april udgaven
24.-25. april (maj udgaven)
29.-30. maj (juni udgaven)
26.-27. juni (juli udgaven)

Udgivelsesdatoer i 2014:
Sidste fredag / lørdag i hver

Januar udgaven omdeles
fredag 9. / lørdag 10. jan.

* januar og august 2. fredag/
lørdag i måneden.

Det blev forældrenes og Thyregods aften
Det var et disciplineret, men
frustreret publikum, der
overværede lokale politikeres forsøg på at forsvare
følgerne af skolereformen
Af Terkel Spangsbo Foto:
Mark Schiller © daneontour

Mere end 300 elevrepræsentanter, forældre og lærere var
mødt op til debat om Tårnbys
skoler en onsdag aften midt
i november, inviteret af en
gruppe bekymrede og frustrerede forældre.

Flere politikere gav efter
mødet udtryk for, at det var
en voldsom oplevelse – det
forhindrede ikke flere (Bjarne
Thyregod, EL og Frants Nielsen V) i at foreslå, at måske
skulle politikere oftere møde
borgerne om konkrete sager.
Inden hørte de fremmødte i
knap halvanden time på politikernes indbyrdes diskussion
og forherligelse af et forlig,
indgået af 17 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der nedsætter lærernes
undervisningstid.

En af de to, der ikke har
stemt for, var Bjarne Thyregod. Han og SF var nemlig
ikke inviteret med til forligsforhandlingerne.

Konkrete spørgsmål
Forældrene havde meget konkrete spørgsmål og udsagn
som: Hvad vil I gøre for at
redde undervisningen i skolen? Og om en elev, der nu har
sin fjerde engelsklærer siden
sommer på Pilegårdsskolen.
(Forligs-) politikerne fremhævede, at de aftenen før

havde besluttet at løsne lidt
på lov 409 om lærernes arbejdstid og sikre en nedgang
i undervisningstiden på seks
minutter om dagen.
Lærerne i Tårnby underviser lige nu i gennemsnit 756
timer eller 20 timer mere end
landsgennemsnittet. Netop
de 20 timer vil politikerne
skære. Det svarer til en halv
times om ugen eller seks minutter om dagen.
Desuden skal den såkaldte
3-procentsregel laves om til
en 7-procentsregel. Det be-

tyder, at lærerne individuelt
kan aftale med deres leder at
lægge op til 7 procent (115
af de 1924 timer om året) af
deres arbejde derhjemme eller andre steder. Men kun hvis
lederen synes, det er en god
ide. Det bliver ikke en ret.
Forældrene krævede konkrete svar, ikke for varm luft.
Efter mødet var det kun Bjarne Thyregod og til dels Winnie Sørensen fra SF, der fik positive klapsalver, mens øvrige
politikere måtte indkassere
buh- og øv-råb.

Bjarne Thyregod, Enhedslisten (tv.) og Frants Nielsen, Venstre havde mange fælles
holdninger, som de kom frem med på Løjtegårdsmødet. Begge vil have mere dialog med
parter, som berøres ikke bare af politiske tiltag og ikke kun i tilfældet skolereformen, men
også af andre situationer. Bjarne Thyregod var ikke med i hasteforliget og var imod indholdet
på trods af, at der var små forbedringer. Frants Nielsen mente at det var, hvad der var politisk
muligt.
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Sammenlign gerne vores priser med autoriserede mærke-værksteder

CHOKPRIS på 4-hjulsudmåling og service

TILBUD ...

Vinter-/ sommerdæk og dækhotel

... på 4 hjulsudmåling, inkl. sporing og
sporingsjustering, hvis muligt (ikke fastgroet /
rustet fast), 550,- kr. inkl. moms!

SAMT

... et lille vinter service, inkl. olie, pollenfilter og
luftfilter 1250,- kr. inkl. moms.

SAMLET TILBUD:
kun 1.850,- inkl. moms
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53%

Lad os passe på de sæsondæk, som du ikke bruger. Dine
dæk bliver opbevaret ved den rette temperatur, tørt og
frostfrit. Og vi har dem klar til dig, når det bliver tid at
skifte.

Et års
dækh
otel

550, 00

Inkl.

et gra
tis
hjuls
kift

Spørgsmål til din bil

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

Åbningstider:

Mandag - fredag 7.45
- 16.45
Weekend efter
TELEFONISK AFTALE

Tårnby Bladet DECEMBER 2014 3

Dæk for sikkerhed
Vil du køre sikkert i snevejr eller på isglatte veje, skal du
skifte til vinterdæk.
Rustbeskyttelse
Der kommer masser af salt på vejene. Er din bil klar til
denne cocktail af salt, is og vand?
Lygterne
Er der blus på lamperne og er lygterne indstillet korrekt?
Kølervæske
Er der nok kølervæske på bilen og kan den klare frosten?
Olien
Olien skal være tynd nok til at motoren kan starte og
glide, men den skal også have en god smøreevne.
Viskere og sprinklervæske
Der smides masser af vejstøv på dine ruder, så du skal
bruge masser af sprinklervæske og have intakte viskere.
Batteriet
Du risikerer en dum start på dagevnmark.

Det sagde de blandt andet efter mødet
Tårnby Bladet har talt med flere politikere efter mødet på Løjtegårdsskolen. Essensen af lange samtaler
er her redigeret ned, og vi har samlet udtalelser af ens karakter.
Af Terkel Spangsbo
Foto: Ivan Givskov

- Det kunne også godt være ved
lignende stormøder. Det vil være helt
fint med mig at vi (politikere) kom ud
og talte med folk ikke bare om skoleproblemer, men også om andre emner
eksempelvis om kloakker.
Så håber jeg jo bare at folk vil komme.

Flere af udtalelserne blev i hovedtræk
gentaget på kommunalbestyrelsesmødet 25. november og i almindelig
korridorsnak

Tommy Frederiksen (R)
- Vi mødte lærere og forældre med
frustrationer, som jeg godt kan forstå.
Vi har taget især Løjtegårdsskolens
problemer op i Børne- og Skoleudvalget og efter min opfattelse, må vi
fortsat prøve at komme i dialog med
forældrene. Den idé som en gruppe
forældre har peget på med ansættelse
af ”rigtige” lærere som vikarer indgår i
udvalgets drøftelser.

Paw Karslund (DF)
- Det var en overraskende voldsom
kritik vi mødte. Noget var berettiget
og andet var ikke uberettiget.
- Man skal huske at det er Folketinget, som har fundet på, at reformen
skulle finansieres af lærernes reelle
lønnedgang. Hvis kommunerne selv
skulle finde ekstra penge, skal de findes uden at ramme udgiftsloftet (den
økonomiske ramme, som regeringen
har lagt ned over kommunerne).
- Og der er nok at bruge penge på.
Skolernes fysiske rammer er ikke egnet til de lange skoledage. Det er både
lokalerne, ventilation, vandautomater

og lignende.
- Vi skal huske, at hvis vi ikke har
motiverede medarbejdere er reformen dødsdømt. Det gælder i øvrigt i
alle erhverv.
- Jeg har stemt for flere af de forslag, som især SF og Enhedslisten har
fremsat i Kommunalbestyrelsen (nok
efter lærernes ønsker) siden reformen
skulle sættes i værk og jeg har ikke
bemærket de har fået noget.
- Der er for mange principper i hele
sagen. Måske havde der ikke været behov for det 100 procents tilstedeværelses krav, som nogen har krævet af
principielle grunde.
- Men jeg ved jo, at der ikke er flertal for store ændringer og derfor er jeg
gået med til det forlig, som vi (vedtager tirsdag på KM)
- Hvis vi ikke har lærerne med ingen
løsninger.
- Noget vi kunne iværksætte nu var
at give skolerne lov til at ansætte vikarer, underforstået uddannede lærervikarer eventuelt fra et vikarbureau.

(forliget) er så, hvad der kunne opnås
bred enighed om.
- Vi kom meget sent i gang med
reformarbejdet. Vi havde de første
politiske diskussioner i Børne- og Skoleudvalget i januar 2014. På det tidspunkt var man meget længere fremme
i andre kommuner – og så burde vi nok
have gennemført flere af den slags
møder (Løjtegårdsmødet), det gjorde
man andre steder.

Frants Nielsen (V)
- Stormødet var en voldsom oplevelse.
Men der er ikke lette løsninger med
de arbejdstidsregler, som lærerne
har fået. Jeg mener, at vi med forliget
(se andet steds) har imødekommet
lærerne, så meget vi kunne. Vi ligger
nu på landsgennemsnittet, ”midt i
feltet”. Det kan godt være Danmarks
Lærerforening ikke er tilfreds men det

JENSEN’S MAD
GØR ALLE GLAD
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DAME- & HERREFRISØR 32 50 51 27
Saltværksvej 82 • 2770 Kastrup
Dame
Herre
Klip
Vask, klip og føn
Vask & føn
Pensionist klip
Børneklip (u. 12år)
Striber med hætte
Striber
Farve
Bundfarve
Farvning af øjenbryn
Farvning af øjenvipper
Retning af øjenbryn
Barbering af skæg
Skrabning & klip

Åbningstider:

209,250,100,169,159,299,350,250,200,50,50,39,-

159,189,30,130,139,KLIPPE / STUEN

Vi klipper
byens spidser
70,150,-

Mandag samt sønTirs – tors: 9:30 – 7:30
og helligdage lukket
Fredag: 9:30 – 18:00
Lørdag: 9:30 – 15:00
MED OG UDEN TIDSBESTILLING

mandag-fredag 70 kr.
Hver mandag:
Stegt flæsk med persillesovs.
Månedsplan på:
Flotte stykker smørrebrød: 14 kr.

Amager Landevej 129
2770 Kastrup

Vi arrange
rer
konfirmati
oner,
receptione
r, fødselsda
ge
mv.

Tlf.: 3250 1769
Åbent mandag-fredag 08.00-20.00

HJEMMELAVET KVALITETSMAD

Forliget dagen før dagen
Samtidig med, at der indløb
en invitation til pressen om
mødet på Løjtegårdsskolen
udsendte fem partier teksten til et forlig. Her er forliget forkortet af red.
• Partierne A, B, C, O og V
har - i lyset af den seneste
tids hændelser og usikkerheder - besluttet at foretage vores egen vurdering af situationen og handle nu. Dette skal
primært ses i lyset af ønsket
om, at vores børn kan få en
stabil skolegang og opnå en
skoleuddannelse, som ligger
på et højt fagligt niveau.
• Vi foreslår at den fagopdelte
undervisningsandel
sænkes fra 45% til 43,8%.
Det svarer til 20 timer pr.

lærer, og hermed rammer vi
landsgennemsnittet.
• Vi foreslår, at Skoleledelsen for fremtiden kan indgå
individuelle aftaler med lærere om, at konkrete opgaver
kan løses uden for arbejdspladsen i et omfang, der maksimalt kan udgøre 7% af den
samlede årlige arbejdstid for
samtlige lærere på skolen.
Der er således tale om mere
end en fordobling af denne
mulighed.
• Disse forslag skal have
virkning hurtigst muligt, hvilket vil sige fra 1. jan. 2015.
• Vi har noteret os, at der
forekommer meget store
forskelle i den fagopdelte
undervisningsandel lærerne

imellem. Det finder vi uhensigtsmæssigt. Der skal derfor
sigtes mod en mere ligelig
fordeling i fremtiden.
• Undervejs i implementeringen af folkeskolereformen
er bølgerne gået højt – både
i Tårnby og i andre kommuner
– og nogle gange så højt, at
utrygheden breder sig til skolerne og børnene. Med denne
aftale er det vores håb, at der
vil falde ro omkring skoleområdet i Tårnby, så vi i flok kan
løfte opgaven, så elevernes
udvikling og indlæring er i
fokus.

Vask, klip og føn: 395 kr.
Farve fra .......... 450 kr.
Striber fra .........555 kr.

Henrik Zimino (A) Tommy
Frederiksen (B), Carsten Fuhr
(C)
Paw Karslund (O)
Frants Nielsen (V)

Tårnbyvej 51

Tlf. 32 51 10 05

www.allegårdens-frisør.dk

Vi har modtaget:

Hvordan har reformen påvirket mig
Zeenat Haroon 11 år,
Kastrupgårdsskolen 6.c

Den nye skolereform har tæret hårdt på mig og mine klassekammerater. Vi skal være
i skole fra kl.8-15. Det er syv
timer! Plus det at vi før sommerferien fik fortalt, at vi
fremover ingen lektier ville
få. Det har vist sig at være
løgn, da vi nu får næsten det
dobbelte for. Den lindring vi
har i skolen, er nogle af de
fag, hvor man skal være aktiv,
og ikke sidde og lave brøker
hele tiden. Det er for eksempel hjemkundskab, idræt,
svømning,
understøttende
undervisning og sløjd. Der får
man lov til at røre sig og være
kreativ. Der er så også frikvarterene og pauserne, hvor vi

spurter ud og spiller lagkage.
Men det er ikke nok til at
opveje matematik, engelsk,
natur teknik og historie dagen
lang. Der er for meget stillesidning og foredrag.
Altså, helt seriøst, lyset i vores klasselokale slukkes, fordi
vi sidder så stille i så lang tid
af gangen. Det er flere gange
om dagen, at det sker.
Vi har også fået to nye fag,
og dem kan jeg godt lide. Det
er tysk/fransk og hjemkundskab. I begge fag får man lov
til at udfordre sig selv med
noget, som man måske ikke
har prøvet før.
Og når jeg så er hjemme,
der ved kl.15.15 er jeg så
træt, at jeg ikke orker det,
jeg plejede at lave før i tiden
- min Judo-træning, min fami-

lie og sidst men ikke mindst,
mine bøger. Før i tiden læste
jeg, når jeg ville, jeg tog til
Judo-træning og jeg legede
med mine søskende. Men når
jeg nu er kommet hjem efter
skole er jeg så træt, at jeg bare
dejser om i sengen og skal
sove lidt, før jeg laver lektier.
Men jeg tænker: Jeg går nu
i sjette klasse. Ville jeg, selv
hvis skolereformen ikke var
trådt i kraft, stadig ikke have
haft fri kl.15 hver dag?
Jo, det ville jeg nok, så måske er det bare den dårlige
stemning, der påvirker mig.
Tja... Jeg må bare se at mande mig op til i morgen, hvor en
ny skoledag venter. Bare med
den nye tanke at det hele slet
ikke er så værst alligevel.
Forkortet af red.

Hjørnegårdens dyreklinik åbnede i september
2014 som en udvidelse af Valby Dyreklinik, vores
afdeling i Valby. Faglig kompetence og personlig
kundepleje i topkvalitet er vigtige nøgleord hos os,
da vi ønsker 100% tilfredshed hos vores kunder.

Vi har modtaget:

Åbent brev til borgmesteren
er bange for, at dette ikke
fortsætter. Grænsen for hvad
lærerne kan klare er tydeligvis nået, og der er brug for
politisk handling.
På stormødet optrådte
Bjarne Thyregod som stor
populist (nærmest med egne
ord), og høstede de store bifald fra salen, fordi han sagde
det, vi gerne ville høre. Det
har jeg dog svært ved at tage
alvorligt, da de fleste er klar
over, at i en politisk virkelighed holder de udmeldinger
ikke. Det er for let købt.
Så var der udvalgsformanden Allan Andersen, der først
på mødet redegjorde for, at
der ikke generelt er problemer på Tårnbys skoler, men at
det kun var Løjtegårdsskolen,
hvor situationen er kritisk,
men senere på mødet hævde-

de at, det havde han ikke sagt!
Hvordan kan der være så
langt mellem ord og handling hos så mange af jer politikere? Hvordan kan Camilla
Schwalbe sige, hun har stor
tillid til lærerene, når hendes
handlinger i skoleudvalget
viser noget andet (rigide arbejdstidsaftaler, stempelure
mm)?
Med venlig hilsen Tove
Møller, Ved Gærdet 10, 1.
Mor til dreng i 2. klasse på
Løjtegårdsskolen

Meget forkortet af red. Læs
hele læserbrevet på www.
taarnbybladet.dk

HJEMME KONSULTATION
Dyr har det bedst i vante omgivelser, og indimellem kan det være at
foretrække, at dyrlægen kommer til dyret og ikke omvendt. Derfor
tilbyder vi som en speciel service hjemmekonsultation efter aftale.
Åbningstider: Mandag 8.00-17.00 • Tirsdag, torsdag og
fredag 9.00-17.00 • Onsdag 9.00-19.00

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
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Kære Borgmester
Hvor ofte har du haft chancen
for at stå over for 600-700
engagerede borgere i din
kommune? Selv i din lange
karriere, har det nok ikke været ofte. Du gik glip af muligheden i går på Løjtegårdsskolen - det havde været klædeligt af dig at deltage.
Fordi du valgte ikke at deltage, vil jeg her ridse op for
dig, hvad jeg som forældre
har fået af indtryk og gjort af
tanker før, under og efter mødet i går.
Min søn i 2. klasse er glad
for at gå i skole, og han har
indtil videre haft et fantastisk
indskolingsforløb. Han havde
et rigtig godt team i 0. klasse
og har et andet godt team i
1.-2. klasse med en dygtig og
engageret klasselærer – jeg

TÅRNBY
KOMMUNE
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN

Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 9.12.2014,
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 2015
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2014 afholdes i mødesalen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30:
27.1., 24.2., 24.3., 28.4., 26.5., 16.6., 25.8., 29.9., 27.10., 24.11.
og 15.12.
Der tages forbehold for ændringer.

WWW.TAARNBY.DK

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

Parkeringslicens til Gl.
Lystbådehavn og Kastrup Syd

Bestilling og betaling af parkeringslicens kan foretages digitalt via
kommunens hjemmeside

ebetaling.taarnby.dk.

Det er nu muligt at vedhæfte dokumentation til brug for bestilling
af beboerlicens, erhvervslicens og licens til parkering i Gl. lystbådehavn i henhold til gældende regler.
Dagslicenser kr. 50,- kan ligeledes bestilles og betales digitalt.
Reglerne for parkering i kommunens parkeringszoner m.m. findes på kommunens hjemmeside.

Sundhedskort (tidligere gult
sygesikringsbevis)

Har du brug for en ny læge eller har du mistet dit sundhedskort?
Så kan du nemt og hurtigt selv klare bestillingen på kommunens
hjemmeside www.taarnby.dk/Sygesikring - Det koster kr. 185,og betaling kan kun ske med dankort.

EU-sygesikring – Det blå kort

6 Tårnby Bladet DECEMBER 2014

Fra 1. august kan du ikke længere bruge det gule sundhedskort
som rejseforsikring. I stedet skal du benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring.
Læs mere og bestil kortet på www.huskdetblaa.dk

SundhedsCenter Tårnby
informerer

Se alle tilbud fra SundhedsCenter Tårnbys på
www.sundhedscentertaarnby.dk
Julearrangementer for ældre
December måned er fyldt med julearrangementer for ældre.

Foreninger, klubber, institutioner, kirker og frivillige skaber de bedst tænkelige rammer for
dejlige oplevelser og hyggeligt samvær.
Enkelte plejehjem inviterer gæster til juleaften, også dem de endnu ikke kender. Børn og
ældre kan nyde hinandens selskab til julebag
eller de kan mødes til et af byens Luciaoptog.
Kirkerne holder julekoncerter og biblioteket
inviterer til julesang og juleerindringer. Til dig,
der har en spillefugl gemt i maven, er der julebanko og julehygge i pensionisthusene.
Hent hæftet ” Julearrangementer i Tårnby december 2014” på
pensionisthusene, bibliotekerne, Rådhuset eller i SundhedsCenter
Tårnby og kirkerne.
For mere informations kontakt frivillighedskoordinator Naomi Gurfinkiel, tlf. 3076 0525

Vind i håret, fælles oplevelser,
cykelture og gode historier.

Tårnby Kommune bliver en del af den landsdækkende og glædesspredende bevægelse Cykling uden alder - i første omgang med
en rickshaw på prøve.
Cykling uden alder er et frivilligt initiativ, der giver ældre på plejehjem og hjemmeboende ældre mulighed for at få vind i håret og
komme ud og opleve byen fra cykelstien. De ældre kan fortælle
deres livshistorier, hvor disse har udspillet sig – og du får del i
spændende livsfortællinger og anekdoter.
Der er plads til to passagerer
i en rickshaw. Har du friske
ben og lyst til at tilbyde din
pedalkraft, kan du invitere
dine ældre naboer på tur i en
funklende ny el-rickshaw.
Du sætter gang i hjulene ved
at kontakte Naomi Gurfinkiel
på tlf. 3076 0525 eller
ngu.sc.as@taarnby.dk
Du kan desuden læse om
foreningen Cykling uden alder på www.cyklingudenalder.dk eller
på facebook.com/cyklingudenalder

Få appetit på livet og næring
til nye venskaber med Tårnbys
spisevenner

SundhedsCenter Tårnby
etablerer nu spisevenner
i samarbejde med Ældre
Sagen. En spiseven er
en form for besøgsven,
som du nu har mulighed
for at invitere til middag.
En spisevært er 65+, bor
i Tårnby og savner ind
i mellem mere selskab.
Du får den samme spiseven på besøg en gang
om ugen til hyggeligt
samvær - og ”Din private kok” leverer maden. Du får leveret mad
til to personer, men betaler blot for det ene måltid.
Er du interesseret i spændende livsfortællinger over middagsTÅRNBY KOMMUNE

bordet, og ønsker du samtidig at gøre en forskel i et andet menneskes liv - er du måske vores nye spiseven. Vores spisevenner
bliver organiseret gennem Ældre Sagen, hvilket bl.a. indebærer,
at du er dækket af Ældre Sagens forsikring og at du bærer et personligt id-kort.
Ønsker du at få en spiseven på besøg – eller vil du være spiseven, skal du blot kontakte:
Naomi Gurfinkiel, Frivillighedskoordinator, Tlf.: 3076 0525 eller
ngu.sc.as@taarnby.dk

Vil du være røgfri?

Tårnby Kommune tilbyder pårørendegrupper for alle pårørende til demente i Tårnby

Den individuelle samtale
Samtalen foregår i SundhedsCenter Tårnby og har en varighed af
ca. 30 minutter.
Gruppeforløb
Der er størst chance for at blive røgfri, når man bliver bakket op.
Det bliver du på temamøderne, som rådgiveren holder ugentlig.
Her møder du andre, som også ønsker at holde op med at ryge.
Tilmelding
Du kan tilmelde dig et rygestopkursus ved at kontakte sundhedskonsulenterne tlf. 3076 0570 eller sc.sf@taarnby.dk
Er i en gruppe af kollegaer, venner eller familiemedlemmer, som
ønsker at foretage et rygestop sammen, tilbyder vi også rygestopkurser til grupper. Tilmelding sker som ovenfor nævnt.
Sted
Kurserne finder sted i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th
eller efter aftale.

Ved demenskoordinator Rikke Jensen og forebyggelseskonsulenterne 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:
• Tirsdag 16. december kl. 17.00-18.30
• Torsdag 18. december kl. 10.00-11.30
Der serveres kaffe, the og vand. Tilmelding er ikke nødvendig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Tårnby Kommunes demenskoordinator Rikke Jensen på tlf. 5154 1364.

Er du lige blevet mor? - og er du
overvægtig?

Er du gravid?

Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
Vi afholder foredraget mandag 1. december kl. 14.00 – 15.30
Sundhedsplejen

Tilbud til borgere med
nyopståede lænderygsmerter

Et tilbud til dig, der for første gang oplever rygsmerter og er motiveret for at modtage råd, vejledning og viden om lænderyg lidelser
for at forebygge, at smerterne kommer igen eller bliver kroniske.
Tilbuddet giver dig redskaber til at håndtere en hverdag med lænderygsmerter.
Forløbet varer 8 uger og indeholder:
• Introduktion til forskellige former for fysisk aktivitet
• Træning 2 gange om ugen på hold af 1
times varighed
• 4 ganges undervisning med bl.a. smerteteori og forståelse af sammenhænge i
kroppen.
• Indblik i arbejdsmarkedets regler og
muligheder
For at deltage skal du have henvisning fra
egen læge eller hospitalsafdeling, herefter
indkaldes du til en samtale hos en fysioterapeut, der laver den endelige visitation
til tilbuddet.
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th.,
2770 Kastrup.
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SundhedsCenter Tårnby tilbyder et gratis
livsstilskursus til dig, der er overvægtig
og har et barn på 0-4 måneder. Kurset er
tilrettelagt, så du kan medbringe dit barn.
Kurset afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th, med kursusstart
ultimo februar 2015.
Hvad indeholder kurset?
Individuelle vejledninger efter behov
10 mødegange i gruppe over 3 måneder
Opfølgende gruppemøder
Kurset tager udgangspunkt i Små skridt-metoden.
Med fokus på vaneændringer får du mulighed for at opnå et varigt
vægttab.
Det eneste krav er, at din BMI er 28 eller derover.
Du kan regne dit BMI ud fra følgende formel:
BMI=
vægt i kg______
højde x højde (m)
Tilmelding sker ved at kontakte Sundhedskonsulenterne på mail:
sc.sf@taarnby.dk eller ved at ringe på tlf. 3076 0570.

Kom & Kvit er et gratis tilbud for dig, som bor eller
arbejder i Tårnby Kommune og gerne vil holde op
med at ryge.
Kursusbeskrivelse
Kurset indledes med en individuel samtale med
en professionel rygestopinstruktør. Kurset er et gruppeforløb af 8
ugers varighed. Læs evt. mere på www.komogkvit.dk

Fortsættes næste side

Rehabiliteringstilbud til borgere
med kræft
Et tilbud til dig med kræft. På baggrund af en henvisning fra din
egen læge eller hospitalsafdeling inviteres du til en individuel
samtale med en sygeplejerske og en fysioterapeut om rehabilitering. Samtalen tager udgangspunkt i, hvad du ønsker at blive
bedre til i hverdagen. Sammen vurderer vi, hvilke af vores tilbud
der er aktuelle for dig.
Der er bl.a. tilbud om undervisning i emner som:
• Krop og kræft
• Ernæring
• Psykosociale reaktioner
• Sociallovgivning
• Arbejdsmarked
Derudover er der tilbud om fysisk træning to
gange om ugen på hold af 1 times varighed samt mulighed for
social netværksdannelse.
Tilbuddet foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th.,
2770 Kastrup.

Tilbud til borgere med
diabetes type 2 eller KOL i
SundhedsCenter Tårnby

Tilbuddet består af:
• 12 ugers træningsforløb
• Teori og praktik omkring sund mad
• Sygdomslære v/ sygeplejerske
• Tilbud om rygestopkursus
• Individuel samtale
For at deltage, skal du henvises fra egen læge.
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
2770 Kastrup
Information på tlf. 3076 0568.

SundhedsRådgivning
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Har du lyst til at leve sundere, at tabe dig eller holde op med at
ryge?
- Og vil du have opbakning af en professionel vejleder?
SundhedsRådgivning er et gratis tilbud til dig, der bor i Tårnby
Kommune
Du kan bl.a.
• indgå i et individuelt forløb med fokus på vægttab eller vægtøgning
• få opfølgende samtaler i forbindelse med rygestop eller
• få forslag til motion
Praktisk information
SundhedsRådgivning foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
Tidsbestilling kan ske hos sundhedskonsulenterne på tlf. 3076
0570

Er du bange for at falde - eller
er du faldet?

Ved besøget taler vi om:
• Hvordan du har det rent fysisk
• Hvordan dit helbred er
• Hvordan dit hjem er indrettet
• Hvilken medicin du tager
• Mad og drikke
• Motion/aktivitet
• Hvad du ellers har brug for at tale om
Ring eller send en mail og aftal tid med:
Faldforebyggelseskoordinator Charlotte Wærling
(Sygeplejerske)
SundhedsCenter Tårnby
Kamillevej 4, 1. th.						
2770 Kastrup,
Tlf. 3076 0677, mail chw.sc.as@taarnby.dk
Fald er den hyppigste ulykkestype blandt ældre mennesker, derfor
har Tårnby Kommune fokus på faldforebyggelse.

Nærgymnastik - et motionstilbud I
dit nærområde

Nærgymnastik er et gratis
tilbud om motion ved en fysioterapeut til mindre friske,
ældre borgere, der ikke er i
stand til at benytte aftenskolernes og idrætsforeningernes undervisning.
Nærgymnastikken er
fordelt rundt omkring i
kommunen:
Travbanehuset
tirsdag kl. 10.00
Tårnby Park Alle tirsdag kl. 13.00
Postparken
onsdag kl. 9.00
Vægterparken
onsdag kl. 11.00
Tårnby Park Alle onsdag kl. 13.30
Pilehaven
fredag kl. 13.00
Tilmelding nødvendig til SundhedsCenter Tårnby på tlf. 3076 0679
tirsdage mellem kl. 8.00 – 9.30.

Stavgang ved Diabetesforeningen

Hver mandag kl. 10.00 hele
året
Du kan vælge at gå 2 km eller 4 km, den korte rute er i
moderat tempo, 4 km-ruten
er rask i tempo.
Stave kan lånes eller købes af Diabetesforeningen,
Tårnby Lokalforening.
Mødested P-pladsen ved
Pleje- og Daghjemmet Travbanehuset, Løjtegårdsvej
98, Kastrup.

Tårnby Kommune tilbyder ældre borgere, som enten er faldet eller er i risiko for at falde, besøg af faldforebygger, som giver råd
og vejledning om, hvad du kan gøre for at undgå at falde.
Tilbuddet er gratis og kræver ingen henvisning
TÅRNBY KOMMUNE

Pensionistcentret ”Solgården”
Nordmarksvej 90
2770 Kastrup
Tlf. 3252 9500
www.taarnby.dk/solgården
Der er adgang for Folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i
Tårnby Kommune.

Mandag 1. december kl. 11.15 på 1. sal
Informationsmøde omkring Solgårdens tilbud af rejser i
2015.
Tirsdag 2. december og onsdag 3. december kl.
11.00 - 15.00
Julesalg og juleklip/kort sælges fra caféen disse 2 dage.
Torsdag 4. december kl. 13.30 - 15.00
Josephine kommer og viser os sin tøj kollektion.
Fredag 5. december kl. 10.00 - ca. 16.30
Julefrokost på Gerlev Kro (billetter er udsolgt)
Solgården holder lukket denne dag.
Torsdag 11. december kl. 12.00 - 15.30
Sundhedsholdet/ slankeholdet holder julefrokost på 1.
sal i billardsalen.
Torsdag 12. december kl. 13.00 - 15.30
JULE banko spil. Vi spiller 8 spil og et ekstra spil.
Hyggelig dag med overraskelser i caféen.
Torsdag 18. december kl. 11.15 - 15.30
Tur ud af huset til Tivoli (se husopslag)
Fredag 19.12 kl. 13.30 15.30
Caféeftermiddag: Juleafslutning m/
Harmonien, lille julespil og gløgg og
æbleskiver.

Solgården holder lukket tirsdag 23. december
p.g.a. status.
Glædelig jul og godt nytår,
vi ses igen fredag 2. januar 2015.

Bordinghus

Tårnby Kommunes Pensionisthus
Klitrose Alle 30
Tlf. 3250 7395
Åbningstider:
Mandag lukket
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00
Onsdag kl.
9:30 - 11.30
Torsdag kl.
9:30 - 11:30
Fredag kl. 14:00 - 17:00
(sidste fredag i måneden kl. 13.00)
Lørdag lukket
Søndag kl. 13:00 - 17:00

November:
Søndag 30. 1. søndag i advent hygges der med gløgg og
		 æbleskiver.
December:
Tirsdag 2. PC-café kl. 10.00 – 12.00.
Lørdag 6. Telekoret synger julen ind kl. 13.00 – 17.00.
Pris kr. 30,00. Tilmelding og køb af billetter sker
i Bordinghus.
Onsdag 10. Julefrokost, tilmelding og køb af billetter sker
i Bordinghus.
Tirsdag 16. PC-café kl. 10.00 – 12.00
Fredag 19. Julefrokost for Bordinghus´s brugere. Pris kr.150
Tilmelding og køb af billetter foregår i Bordinghus.
Juleferie tirsdag 23. december til og med torsdag 1. januar 2015
JANUAR
Vi åbner igen fredag 2. januar 2015 med Nytårskur kl. 13.00

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298
Tlf. 3252 0972
Mandag lukket – åbent ved særlige arrangementer
Tirsdag kl. 9.00 – 16.00
Onsdag kl. 9.00 – 18.00
Torsdag kl. 9.00 - 16.00
Fredag kl. 9.00 - 13.00
Lørdag lukket – åbent ved særlige arrangementer
Søndag lukket – åbent ved særlige arrangementer
Søndag 7. december kl. 13 – 16
Julebanko – 3 plader, kaffe og juleguf. 50 kr. Tilmelding i Pilehaven
Onsdag 10. december kl. 12 – 13.30.
Brunch/frokost ( 40 kr. + drikkevarer) i Dalle Valle i Amagercentret.
Afgang fra Pilehaven kl. 11.30 eller mød derinde.
Mandag 15. december kl. 13.30 – 16.30.
Christianias Julemarked – gratis entre – men bus og metro fra Pilehaven eller mød os på Christianshavns Torv kl. 14. Tilmelding
Fredag 19. december kl. 13.30 – 17.
Julefest i Laden – udsolgt
Onsdag 24. december kl. 18 – 22.
Juleaften for jer, der ellers sidder alene. Vi hjælpes ad og deler udgifterne – ca. 150 kr. pr. næse. Henvendelse i Pilehaven
Søndag 4. januar kl. 13 – 15.
Nytårsfrokost m. lidt underholdning. Tilmelding og billet á 75 kr. i
Pilehaven

Udstillingscenter Plyssen
genåbner

Plyssen, Amager Strandvej 350 i december
I samarbejde med Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune, lokale foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk og frivillige medarbejdere.
Der er julemarked i julepyntede lokaler med et stort udvalg af julepynt, julekort og julegaver, nisser i trylledej. På arbejdende stande
kan man se, hvordan man med få midler kan lave julepynt og andre
juleting til at pynte op med til jul.
Regitze Kempel udstiller engle og privat samler udstiller gamle julekalendere.
Fortsættes næste side
TÅRNBY KOMMUNE
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Julelukket fra og med
23. december 2014 til og med 1. januar 2015
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne
til arrangementerne i Bordinghus. Er du interesseret i at se hvad
der sker i huset og kunne du tænke dig at høre nærmere, så kik
indenfor tirsdag, fredag eller søndag, der hygger vi os som regel
med kaffe og kage.
Se også vores hjemmeside. - www.bordinghus.dk – for yderlig
information.
For brugere i huset er der adgang til Pc’er og der er næsten altid
en, som kan give en hjælpende hånd, hvis man ikke selv kan
betjene den.
Fortsættes næste spalte

Fælles aktiviteter:

Fortsat fra forrige side ...
Tårnby Lokalhistoriske Samling udstiller plancher med
1. verdenskrig fra 1914-1918. Selv om Danmark var neutral,
havde krigen stor virkning. Det bemærkes især på Amager, som
var et vigtigt punkt i Københavns befæstning i krigsårene. Udstilling viser et udsnit af dette.
Tårnbymalerne Inge-Lise Weise Selmer og Kirsten Rostgård
Hansen samt Tirsdagsmalerne June, Marianne, Hanne, Lonni,
Gynna og Sandra udstiller.
Inge-Lise Weise Selmer viser akrylmalerier med titlen: ”At være
sårbar”. Dels er hun påvirket af klassiske kvindebilleder, dels er
det hendes fortolkning af disse med et terapeutisk udtryk i flere
af hendes billeder.
Kirsten Rostgård Hansen er uddannet i slutningen af 1960`erne
på Kunsthåndværkerskolens modelinje i København. Da hun
gik på efterløn, begyndte hun at male akvarel hos kunstneren
Annelise Pio. Temaet for hendes udstilling er: ”I mine øjne! ”
Hendes motiver er landskaber, scenerier, huse, dyreportrætter
og croquiser.
Desuden er mange af de faste udstillinger genopsatte efter branden.
Plyssen er åben hver lørdag-søndag kl. 13-16. Gratis adgang.
Sidste åbning inden jul er søndag 14. december.
Åbner igen lørdag 17. januar 2015 kl. 13.00 med nye udstillinger.
Underholdning
Søndag 30. november kl. 14: Julekoncert med Tårnbysvalerne
under ledelse af Trille Pellesson.
Se hjemmeside: www.plyssen.dk

Biblioteket informerer

Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk

HUSK AT HOVEDBIBLIOTEKET HAR
SØNDAGSÅBENT
Fra den 1. september til den 30. april har Tårnby Hovedbibliotek åbent om søndagen fra kl. 9 - 15.

ÅBNINGSTIDER I JULEN

Bibliotekerne i Tårnby holder åbent mellem jul og nytår.
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Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10
• Mandag 22.12 kl. 9-20
• Tirsdag 23.12 kl. 9-20
• Lørdag 27.12 kl. 9-15
• Søndag 28.12 kl. 9-15
• Mandag 29.12. kl. 9-20
• Tirsdag 30.12 kl. 9-20
Vestamager Bibliotek, Ugandavej 111
• Mandag 22.12 kl. 10-19
• Tirsdag 23.12 kl. 10-19
• Lørdag 27.12 kl. 10-14
• Mandag 29.12. kl. 10-19
• Tirsdag 30.12 kl. 10-19
Vi holder dog lukket 24.-26. december samt 31. december
og 1. januar.

VINTERHJEMMELÅNER

Når sne og frost sætter ind, kan det være svært selv at komme
på biblioteket.

Du kan blive tilknyttet Tårnby Kommunebiblioteker som vinterhjemmelåner i perioden 1. oktober til 31. marts. Kriterierne for at blive
vinterhjemmelåner er de samme som gælder for hjemmelånerordningen generelt.
Du skal bo i Tårnby Kommune, og have svært ved selv at komme
på biblioteket på grund af handicap, sygdom eller alder.
Hvis du tror hjemmelånerordningen er noget for dig, så ring til dit
nærmeste bibliotek og få nærmere oplysninger.
HUSK DET ER MULIGT AT BETALE GEBYRER OG
ERSTATNINGER OVER NETTET
Log ind på din lånerstatus på bibliotekets hjemmeside
taarnbybib.dk
Når du har betalt, modtager du en kvittering via mail, hvis du har
givet biblioteket din mailadresse.

VELKOMMEN TIL EFTERÅRETS
ARRANGEMENTER

Du kan nu hente en månedsoversigt på biblioteket eller se alle efterårets planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside under
”Det sker på biblioteket”
Billetbestilling:
Nu er det muligt at købe / bestille billetter til alle efterårets arrangementer.
Billetter købes online på taarnbybib.dk eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes af AOF i samarbejde
med Tårnby Kommunebiblioteker købes billetter på tlf.
3251 1495 eller via www.aof-amager.dk
For alle arrangementer gælder at eventuelle resterende billetter
sælges ved indgangen.

Arrangementer for voksne

LOKALHISTORISK ERINDRINGSCAFÉ - Juleerindringer
Tirsdag 2. december på Hovedbiblioteket kl. 14.00
Tirsdag 9. december på Vestamager Bibliotek kl. 14.00
Se yderligere under Stads- og Lokalarkivet.
LÆSEKREDS
Vi snakker om Christian Jungersen: Du forsvinder. Romanen til første læsekreds i 2015 uddeles.
Lis Müller er ordstyrer. Har du lyst til at deltage så mød op!
Tirsdag 2. december kl. 16.00. Vestamager Bibliotek.
Fri adgang – uden billetter.
STRIKKECAFÉ
Har du lyst til at strikke eller hækle, og har du lyst til at mødes med
andre og få inspiration, så kom og deltag i strikkecaféen.
Onsdagene 3. og 17. december kl. 16.30. Tårnby Hovedbibliotek
Fri adgang – uden billetter.
P6 BEAT KLUBBEN - PUB ROCK
Årets sidste udgave af P6 Beat Klubben byder på sprælsk og
medrivende rock fra 1970’erne og 1980’erne. Jens Pickel er trofast
lytteklub-deltager og inkarneret fan af pub rock genren med navne
som Rockpile, Ian Dury, The Church, The Triffids og Cold Chisel.
Jens Pickel står for også aftenens musikquiz. Temaet er supergrupper. Og der er spændende præmier på spil.
Torsdag 4. december. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter

TÅRNBY KOMMUNE

SANGEFTERMIDDAG - JULESANGE
Bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide at synge
sammen med andre? Så kom til sang eftermiddag på biblioteket.
Vi mødes den sidste mandag i måneden og synger lyset og glæden frem med korleder og musikpædagog Marianne Kragh ved
klaveret. Og der er masser af plads til sangønsker fra deltagerne.
Mandag 15. december kl. 16.00. Tårnby Hovedbibliotek.

Arrangementer for børn
FILMKLUBBER – for de 8-13 årige
Bibliotekets filmklubber inviterer indenfor til hygge, popcorn og gode film.
Hovedbiblioteket
For de 8-10 årige: Onsdag 3. december kl. 16.00
For de 11-13 årige: Vender tilbage onsdag 28. januar kl. 16.00
Vestamager Bibliotek
For de 8-10 årige: Mandag den 1. december kl. 16.00
For de 11-13 årige: Vender tilbage mandag den 26. januar kl.
16.00
Se programmet på www.taarnbybib.dk, hvor du også kan printe
gratis billetter.
DE HELLIG TRE KONGER SÅ HJERTENSGLAD
Børneteater for de 5-100 årige ved
Teatertasken
Der er chance for at komme i julestemning, når Teatertasken opfører
den musikalske gendigtning af den
gamle bibelhistorie, om tre vidt
forskellige mænd fra hver deres verdensdel: Kasper fra nord, Balthazar
fra syd og Melchior fra øst.
Varighed 50 min.
Lørdag 29. november kl. 11.00. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris
20 kr.
JULEHISTORIER FOR DE 3-6 ÅRIGE
Kom i julestemning. Personalet på Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek læser hyggelige og uhyggelige julehistorier i
december måned.
Fri adgang - uden billetter.
Hovedbiblioteket
• Tirsdag 2. december kl. 16.30
• Fredag 5. december kl. 10.00
• Tirsdag 9. december kl. 16.30
• Fredag 12. december kl. 10.00
• Tirsdag 16. december kl. 16.30
• Fredag 19. december kl. 10.00

JULEKLIP FOR ALLE - Kom og lav din egen julepynt
Hyg dig med venner og familie ved juleklippebordet og find inspiration i julebøgerne.
Mandag 8. – tirsdag 23. december. Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek. Fri adgang
MØD JULEMANDEN
3. søndag i advent kommer Julemanden på besøg på Hovedbiblioteket. Kom forbi og hils på den søde julemand - måske hjælper han
med at opfylde dine ønsker.
Søndag 14. december kl. 13-14. Tårnby Hovedbibliotek. Fri adgang

Stads- og Lokalarkivet
LOKALHISTORISK ERINDRINGSCAFÉ - Juleerindringer
Peters jul, din barndoms jul og nutidens jul er sikkert vidt forskellige. Kom og nyd julestemningen, når vi mødes for at fortælle om
vores barndoms juleerindringer og høre andres fortællinger.
Måske bliver du inspireret til at indføre andre juletraditioner i din
egen familie, eller glæde dig over at, din familie har nogen ganske
særlige unikke traditioner, der bliver gentaget af de yngre generationer.
Tirsdag 2. december på Hovedbiblioteket kl. 14.00
Tirsdag 9. december på Vestamager Bibliotek kl. 14.00
Gratis billetter.

Glemmer du nr. 6, 2014

DEN FØRSTE VERDENSKRIG /del 2
I dette nummer af Glemmer Du, som er et samarbejde mellem Dragør Lokalarkiv og Tårnby Stads- og Lokalarkiv, ser vi på, hvordan
livet var under krigen for soldaterne og borgerne på Amager.
Forrige nummer handlede om forandringen af landskabet pga. den
store krig.
Bladet kan hentes gratis på
bibliotekerne, så længe oplag haves, eller hentes i en
printvenlig version på taarnbybib.dk, gå ind under
Stads- og Lokalarkivet.
Du kan også vælge at
tegne et abonnement på
’Glemmer du’ som nyhedsbrev, så du får bladet sendt
elektronisk, så snart det
udkommer.
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Vestamager Bibliotek
• Mandag 1. december kl. 16.30
• Onsdag 3. december kl. 10.00
• Mandag 8. december kl. 16.30
• Onsdag 10. december kl. 10.00
• Mandag 15. december kl. 16.30
• Onsdag 17. december kl. 10.00

Spise her • hyggeligt
- med hjem • også hyggeligt
Fra vores menu • se alle retter på
www.cafeleperr.dk
Brunch
Mandag - fredag kl. 11-14

109,-

Røræg med bacon, små pølser, små krydrede kartofler, pesto,
tomater, yoghurt med müsli, pandekage med ahornsirup,
Nutella, marmelade, 2 slags ost, frisk frugt, lyst & mørkt brød
samt smør.
Vælg i mellem appelsinjuice, kaffe eller te

Stor Brunch Buffet
Lørdag & søndag kl. 10-14 (ex. drikkevarer)

Der er gode
takter i
Finansloven

Wok

Nudler med Tigerrejer - Serveres med årstidens grøntsager,
119,sweet sour chili og soya
Nudler med Oksemørbrad - Serveres med årstidens
119,grøntsager, sweet sour chili og soya

Børn

Alle børnemenuer er med steakhouse pommes frites og dip

99,-

Mexicansk

Nachos Classic - Varme og sprøde tortillachips med
gratineret cheddarost, jalapenos, hjemmelavet guacamole,
89,salsa og creme fraiche
Nachos Kylling - Varme og sprøde tortillachips med kylling,
gratineret cheddarost, jalapenos, hjemmelavet guacamole,
105,salsa og creme fraiche
Burritos - Tortillabrød med champignon, peberfrugter,
løg, cherry tomater, og cheddarost. Serveres med creme
fraiche, oliven, jalapenos, guacamole og salsa.
129,Vælg mellem: Kylling / Kalvefilet

Let frokost Man - fre kl. 11-14

Udtalelse fra 3F Kastrup’s
generalforsamling den
november 2014:

Ostemad

45,-

Stegt rødspætte med rejer, kaviar, remoulade,
citron, 2 stk. grillet rugbrød og frisk blandet salat

69,-

Tunmousse og krebsehaler med purløg,
2 stk. grillet rugbrød og frisk blandet salat

69,-

Røget laks med avocado, pesto, citron 2 stk.
grillet rugbrød og frisk blandet salat

69,-

Burger - Fiskefilet eller Chicken Dipper

69,-

Salater

Alle salater serveres med brød og smør.

Cæsar Salat - Romanie salat med pandestegte
kyllingestrimler, oliven, cherrytomater, - Lakse Salat (kold) Blandet salat med røget laks, avocado, cherrytomater, rødløg,
109,citronskiver og hjemmelavet sennepsdressing
Gedeost Salat (kold) - Blandet salat med økologisk gedeost Tigerrejer Salat - Blandet salat med stegte
hvidløgsmarinerede tigerrejer

119,-

Pasta

Fettucine Salmone - serveres med laks, pesto, hvidløg Fettucine, Pasta med marinerede tigerrejer,
Pasta Penne - Penne Karry Kylling med kylling 119,Makaroni Oksemørbrad, pasta med oksemørbrad,
creme fløde og gorgonzolasauce - Pasta Makaroni,
serveres med oksemørbrad og champignon
129,-

Forretter

Bruschetta all Aglio - Hvidløgsbrød med cheddarost,
59,mozzarella, tomat og pesto

Omelet: Vælg mellem: Bacon & peberfrugt / skinke & ost /
75,kylling & champignon. Serveres med salat

Avocado, marinerede rejer, øko. gedeost og pesto

Sandwich

Hvidvins-stegte Tigerrejer - med frisk chili, blandet salat,
75,lime, ristede pinjekerner og hvidløgssmør

Alle sandwich serveres med steakhouse pommes frites,
chilimayonnaise og ketchup

Club Sandwich - Pandestegt kyllingebryst, bacon,
blandet salat, tomater, løg, agurk og karrydressing

Tomatsuppe
99,-

Spicy Mexicana Sandwich - Sandwichbolle smurt
med mayonnaise, stegte oksekøds- og kyllingestrimler,
champignoner, peberfrugt, tomater, rødløg, blandet salat,
jalapenos, guacamole og chili ketchup eller Beef Sandwich Grillet kalvefilet, løg, salat, tomat,
119,agurk og peberrodsdressing
Tun Sandwich (kold) - Røget Laks Sandwich (kold) Vegetar Sandwich
99,-

Burger

69,-

69,-

Hovedretter

Vores 15 hovedretter er af høj kvalitet og med
eksotiske sammensætninger. Du kan se alle
retterne på www.cafeleperr.dk
Her er et udvalg:
Stjerneskud a Le Perr - Friturestegt og dampet
rødspættefilet på landbrød med røget laks, krebsehaler,
149,tomat og agurk. Pyntet med rejer, caviar, asparges
Desuden Le Perr Tallerken og 300g Pariserbøf

149,-

Hvidløgs Bøf - Grillet oksemørbrad med sæsonens garniture,
kartofler og hvidløgssmør - Entrecote med garniture,
kartofler og bearnaisesauce - Oksemørbrad. Vælg mellem:
219,Bearnaise / peber / gorgonzola / champignonsauce

Alle burgerboller er bagt af økologisk surdej smurt med
hj.lavet peberrodsdressing - Serveres med steakhouse
pommes frites, chilimayonnaise og ketchup
Le Perr Burger - Bacon Cheese Burger - Kylling Burger
- England Burger
119,-

Mexi Burger - Med bacon, cheddarost, salat, tomat, agurk,
rødløg, jalapenos, serveres med guacamole, salsa og creme
fraiche. Vælg mellem: Kylling eller oksekød
129,-

T-bone steak - ca. 400g.

249,-

Grillet Laks

169,-

Planke af Oksemørbrad

239,-

Planke af Kalvefilet

199,-

Planke af Grillet Laks

179,-

Planke af Grillet Hakkebøf, vælg mellem Béarnaise / peber
/ champignon / gorgonzolasauce
159,-
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Desserter

Også mad ud af huset

Æbletærte med frisk frugt

55,-

Chokoladetærte med frisk frugt

69,-

Pandekage med Is - 3 kugler

75,-

Sorbet-is - 3 slags is og pyntet med frisk frugt

69,-

Selskaber modtages til dåb, konfirmation
og diverse arrangementer.
Caféen kan også reserveres for lukkede
arrangementer efter aftale.
Kastruplundgade 11 • 2770 Kastrup •
Telefon 32 52 00 15
www.cafeleperr.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 11.00 - 22.00
Lørdag - søndag 10.00 - 22.00

Vi kvitterer for den finanslov, regeringen har lavet
med SF og Enhedslisten.
Denne gang vises gode
takter på indsatsen mod
social dumping, fjernelse
af gensidig forsørgerpligt,
nye jobmuligheder via grøn
omstilling, mulighed for billigere almene boliger og
genindførelse af det fulde
fradrag for fagligt kontingent.
Vi beklager til gengæld,
at det blev endnu en lappeløsning på dagpengeområdet.
Forliget hjælper de mest
udsatte med Kontantydelsen, men vi har stadig brug
for et dagpengesystem, der
kan give tryghed i et land
med stor fleksibilitet og
korte opsigelsesvarsler.
Der er brug for
- 26 ugers genoptjeningskrav
- Jobrotation og uddannelse skal tælle med til dagpengeretten.
Lad denne Finanslov være
det startskud, der viser, at
der er et reelt alternativ til
Venstres fiktive 0-vækst og
skattelettelser til dem, der
har mest.
Frem mod næste folketingsvalg vil vi markere 3F
Kastrups holdninger og vi
vil have tilsagn fra politikerne - og det skal være noget,
der holder på begge sider af
valgdagen.

Vi udfordres konstant af
outsourcing og forsøg på
social dumping
Udliciteringer og overdragelser er dagligdag i vores
brancher og det har en sikker konsekvens: Det presser
vores løn- og ansættelsesforhold.
Vi ser, hvordan SAS vil
løbe fra ansvaret for deres
egen flyrengøring og outsource den. Og står det til
firmaet, er yderligere outsourcing på vej.
Vi ser, hvordan Købehavns kommune vægter
pris højere end kvalitet og
arbejdsmiljø, når der vælges renovationsfirma – og
det trods løfter om det
modsatte.
Vi ser, hvordan firmaer
som Ryanair på forhånd
afviser overenskomster og
dialog.
De faglige udfordringer
er mange og vi får brug for
sammenhold og styrke.
Men vi er klar!

Den ubekvemme
sandhed for Venstre

Af Rasmus Prehn folketingsmedlem (S),
Peder Pårs Vej 10, 9000 Aalborg

Mange har set dokumentaren ”Den ubekvemme sandhed”,
hvor ellers rationelle mennesker benægter tingenes tilstand. Det samme gør sig gældende for Venstre, som påstår,
at nulvækst er harmløst for vores velfærdssamfund. Det
eneste problem er, at det langt fra er sandheden.

Vinder af Årets Unge Erhvervsleder på Amager 2014 Jens Goodman (mf) med formand for
Amager Erhvervsråd Hugo Andersen (tv) og formand for JCI Amager Gitte de Linde (th).

Et amagermesterskab og nummer
fem i Danmark
Snedkermester Jens Goodman, Snedkerfirmaet GoodmanService ApS. blev kåret
til Årets Unge Erhvervsleder
2014 på Amager
Junior Chamber International,
JCI Amager og Amager Erhvervsråd stod bag kåringen
af Snedkermester Jens Goodman som årets erhvervsleder
på Amager. Kåringen forgik i
Vilhelm Lauritzen terminalen
i Københavns Lufthavn. Der
var fem nomineret, som alle
var fra amagerkanske virksomheder.

- Det er en flot titel at blive
kåret til, men jeg vil dog give
den videre til hele holdet
bag GoodmanService. Lige
fra lærlinge, arbejdsmænd,
svende og formænd, sagde
snedkermester Jens Goodman efter kåringen.
- Bag en hver god leder står
ét stærkt hold af loyale og
gode medarbejdere og det er
det vores medarbejderstab
består af.
Med titlen gik firmaet videre til en national konkurrence
om at blive Årets Unge Erhvervsleder 2014 i Danmark.

Den nationale kåring foregik
midt i november i Århus.
- Vi kom blandt de fem
bedste unge erhvervsledere
i Danmark, men vi gik desværre ikke med 1. pladsen.
Men bare det at komme i top
5 ser vi alle på GoodmanService –holdet som et kæmpe
skulderklap og vi har jo stadigvæk den lokale 1. plads,
sagde Jens Goodmann efter
femtepladsen.
Firmaet blev kåret til Årets
Tømrerfirma 2013 af anmeldhåndværker.dk.
spanger

Nulvækst vil koste 28.000 offentligt ansatte jobbet frem
til 2020. Alene i Region Hovedstaden vil det betyde, at der
skæres 6.400 ansatte i det offentlige væk. Det er både Finansministeriets og AEs økonomer enige om. Nulvækst
betyder, at den ældre dame, der ellers har betalt skat hele
livet, ikke kan få ordentlig pleje. Nulvækst betyder, at vores
børn ikke får nok voksenkontakt i børnehaven pga. for få
pædagoger. Og nulvækst betyder, at der bliver mindre tid til
den enkelte patient på sygehusene. Kort sagt betyder nulvækst dårligere velfærd.
Derfor har regeringen valgt nulvækst klart fra. I stedet
har vi investeret i mere velfærd. Helt præcist 13 milliarder
kroner siden 2011. Samtidigt har vi ryddet op efter Venstres katastrofale økonomiske politik, fået Danmark på ret
køl igen og fjernet den sure økonomi-smiley EU gav os. Vi
ved, at nulvækst koster velfærd - og at det er et kapløb mod
bunden, vi ikke vil deltage i. I stedet for at anerkende det,
lukker de to venstrefolk desværre øjnene for nulvækstens
konsekvenser. Måske fordi sandheden om nulvækst er for
ubekvem en sandhed for Venstre?

Amager fik en ud af syv
Ved Realdanias valgmøde i
København i Tivoli Hotel &
Congress Center valgte man
syv medlemmer til Realdanias repræsentantskab.
Blandt de syv københavnske kandidater, er Christian
Høgsbro, adm. direktør, København S.
Bestyrelsesformand Mi-

chael Brockenhuus-Schack
og administrerende direktør Jesper Nygård fortalte
om Realdania og om nogle
af de over 2.600 forskellige
projekter, som Realdania
har støttet med i alt mere
end 15 mia. kroner, siden
Realdania begyndte sit filantropiske arbejde for 14
år siden.

Vi sælger også billige Normann JULETRÆER
m/u fod samt stort udvalg af grantræer i potter

Stort udvalg i gravkranse og puder m.m.

Stort udvalg af friske buketter
Vi binder buketter efter kundens ønske

Vi leverer over hele Amager
efter aftale
Stort udvalg af juledekorationer og adventskranse
Dekorationer traditionelle og utraditionelle
Vi laver dekorationer efter ønsker

¤ Stort udvalg af alle slags gran ¤

ÅBNINGSTIDER i julen:

¤ Fra lillejuleaften 23. dec. til og
med 2. juledag 26. dec kl. 9-16.00 ¤

God jul og godt nytår

Nytårsaftensdag kl. 9-15
Vi har lukket 1. januar
Vi modtager alle kort.
Vi er medlem af Forbrugsforeningen af 1886
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ÅBNINGSTIDER: Man.-tors. 9-17.30,
fre. 9-18, lør. 9-17.00 og søn. 9-15.

Der er ingen jobgaranti,
og man skal selv skrive cv
og ansøgninger, men der
er masser af opbakning,
aktivitetsmuligheder på egne
fag-/interesseområder og
gode råd til, hvordan man
kommer tættere på et varigt
job.

Seniorer på Ørestad Bibliotek
Jobsøgningsnetværk med
succes holdt orienteringsmøde
Der stod netværk på programmet, da Senior Erhverv
Hovedstaden i sidste uge
besøgte Ørestad Bibliotek
og fortalte interesserede om
foreningens arbejde og dens
mange aktiviteter.
Nogle var lige blevet ledige, andre havde været ude
af arbejdsmarkedet i længere

tid, men fælles for dem alle
var, at de meget gerne vil tilbage på arbejdsmarkedet.
Senior Erhverv er et frivilligt baseret jobsøgningsnetværk for ledige 50+, som arbejder med at formidle job.
Alene i 2013 kom 650 medlemmer i ordinært arbejde.
Siden 2005 har netværket
Senior Erhverv været en del
af finansloven og det er der
en god grund til, for de skaber
nemlig resultater ved at få le-

dige seniorer i arbejde.
- Er du over 50 og interesseret i at høre mere om, hvordan de er med til at få flere i
arbejde, så er der informationsmøde hver onsdag kl. 13 i
Løngangstræde 37 B, København, hvor du bare kan møde
op, fortæller Peter Ludvigsen,
frivillig i Senior ERhverv.
tsp
Læs mere på www.
seniorerhvervdanmark.dk

Skal I rigtig hygge?
Vi laver gerne alt arbejdet for jer

Juleaften 24. december

Hurtige hussalg i Tårnby
Den gennemsnitlige salgstid
for villaer og rækkehuse
ligger på 206 dage, i Tårnby
kun 70.
I flere steder af landet er der
dog gode chancer for, at køberen er fundet allerede inden
de første 100 dage er gået,
viser tal fra Boligsiden.dk.
I Tårnby bliver 70 procent
af villaerne og rækkehusene
solgt på under 100 dage. Men
Tårnby havde også landets
hurtigste salgstider i oktober
måned, hvor den gennemsnitlige villa eller rækkehus blev
solgt på bare 75 dage.
- Tårnby er tit med i toppen. Det er tæt på hovedstaden, mens boligpriserne er
lavere, og der er bedre plads
til børn og kæledyr. Det er for
mange rigtig attraktivt, og det
påvirker salgstiden, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.
dk.
- Selvom salgspriserne på
villaer og rækkehuse er steget mere i Tårnby end i København det seneste år, ligger

de stadig 5.500 kroner under
kvadratmeterpriserne i København. Det svarer til, at en
140 kvadratmeter stor villa
er 770.000 kroner billigere
i Tårnby sammenlignet med
København.

Øerne kan også være med
Selv på Læsø, der har den
mindste andel af huse, der
bliver solgt under 100 dage,
bliver hvert femte hus solgt
på under 100 dage. På Langeland var den gennemsnitlige salgstid i oktober måned
på over 300 dage, så når 28
procent af husene altså alligevel bliver solgt på under
100 dage, siger det noget om
forskellen på boligerne.
Se på kortet herunder, hvor
stor en andel af villaerne og
rækkehusene, der bliver solgt
på under 100 dage i din kommune. Andelen er angivet i
procent og er målt på boligsalget over de seneste 12 måneder.
spanger

De mørkegrønne
områder har
hurtigste salgstider
De mørkerøde
længst.

Flæskesteg, medister samt
andesteg med det hele
Ris a’la mande med kirsebærsauce

Kr. 278,- pr. person

Bestilles senest torsdag 18. december

Nytårsaften menu 31. december

SOCIALDEMOKRATIET
I TÅRNBY

Varm røget laks m/rejer sauce verte
Amagerbøf m/2 slags kartofler, 2 slags sauce og grøntsager
3 slags fromage
& kransekage m. nougat

Kr. 395,- pr. person
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Bestilles senest søndag 28. december

Begge dage afhentning senest kl. 18

Restaurant
Menuén
Brigadevej 49, 2300 Kbh. S. Tlf.: 3254 3322

Ønsker alle en
glædelig jul samt
et godt nytår

Amager-lærlinge og elever til
danske mesteskaber
En tjener og en handelselev
fra Amager er bare to af
de i alt 302 af Danmarks
allerdygtigste erhvervsuddannelses-elever, som til
januar mødes til de årlige
danmarksmesterskaber
for Skills 2015. Tårnby er
repræsenteret af flisemurer
Dennis Burland Kildemoes
fra Rebo A/S.
De 302 erhvervsuddannelseselever er fundet i et deltagerfelt på omkring 1.000
elever, der i løbet af efteråret
har stillet op i lokale og regionale konkurrencer rundt omkring på landets erhvervs- og
SOSU-skoler.
Eleverne skal dyste inden

for 36 konkurrencefag, der
dækker hele det brede spektrum af danske erhvervsuddannelser. Fra bagere og murere til SOSU-assistenter og
industriteknikere.
Sammen
med de 15 demonstrationsfag, der også vises frem, dækker DM i Skills altså godt halvdelen af alle 107 erhvervsuddannelser, der udbydes i
Danmark.
SkillsDenmark hedder den
danske
organisation,
der
sender unge danske lærlinge
og elever af sted til de store
internationale konkurrencer
WorldSkills og EuroSkills,
men som også afholder diverse danske mesterskaber.

Deltagere i Skills fra Amager eller hvor et Amager-firma
er praktikplads:
Tjenerelev Melissa Starup fra D’Angleterre
Flisemurerlærling Dennis Burland Kildemoes fra Rebo A/S
Bygningskonstruktørlærling Jakob Gottlieb Sørensen fra Viuff Anlæg A/S
Handelselev Nina Marie Høyer fra Niels Brock
Muer Jason Frear fra Øens Murerfirma A/S
Cater* Malene Schmidt fra Fazer Food
* En cater står for tilberedningen, anretningen og salget af
mad.

Derudover arbejder SkillsDenmark for at fremme
erhvervsuddannelsernes
image.
De årlige danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser ligger altid i januar, men
finder sted i forskellige
danske byer hvert år. Det
næste DM i Skills finder
sted 8.-10. januar 2015 i Bella
Center – København, og der
kæmpes inden for de forskellige fag om at blive landets
bedste.
Danmarksmesterskaber
i
Skills giver de unge chancen
for at vise deres talenter. Det
er desuden med til at skærpe
deres faglige niveau og vise
omverdenen - heriblandt
grundskoleelever - erhvervsuddannelsernes mangeartede
og spændende muligheder.

Også for udskolingen
Sideløbende med Danmarksmesterskabet afholdes der en
stafet for en række 8. klasser.
Holdene udtages på forhånd
ude lokalt enten på deres
egen skole eller på den lokale
erhvervsskole.
Tanken med denne konkur-

Kys for
24.000
kroner

rence
er at
gøre de
besøgende
grundskoleelever til aktive deltagere i stedet for passive modtagere.
Herudover vil der være forskellige aktiviteter for hele
udskolingen alle tre dage, og
der er særligt længe åbent for
forældrene torsdag 8. januar.
rwj
Danmarksmester i Skills er
åben for alle interesserede,
og der er altid gratis adgang.

Scleroseforeningens
landsdækkende butiksindsamling Kys Sclerose
Farvel har på landsplan
givet 1.685.180 kr. –
heraf 23.494 kr. i Dragør
og Tårnby
Kys sclerose farvel! lød
opfordringen på de grønne
indsamlingsbøsser,
som tidligere på året blev
opstillet i butikkerne. Den
opfordring greb gavmilde
borgere på Amager og hele
23.494 kroner endte her i
indsamlingsbøsserne.
Sclerose er i stigning
og specielt yngre kvinder
rammes af sygdommen,
der typisk bryder ud i 2040 års alderen, men den
kan ramme i alle aldre –
også i barndommen. Hver
dag får to nye danskere
konstateret sygdommen,
og lægerne ved endnu
ikke hvorfor og derfor er
forskning det eneste håb
for at finde årsagen.
rwj

Frisør Krudtmøllen
Åbningstider:

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

Forhandler af
Milk Shake
og System 4

Rigtig god jul

Skottegården 4 • 2770 Kastrup
Tlf.: 3255 3285

Digitale fotos fra iphone 4-5-6 og ipad
Du kan hente foto fra Facebook, Instagram, Picasa og lignende direkte ned til
vores computer og vi kan - som en af de få på Amager - printe dem ud som
flotte og glansfulde klassiske papir-billeder i stor størrelse - og vi har også
rammerne, hvis du vil lave gaver.
Billederne kan leveres på en time, dagen eller tre dage efter

CARSTEN’s FOTO OG VIDEO, SKOTTEGÅRDEN 4
• 2770 KASTRUP • Tlf.: 32 51 34 77 •
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Juletilbud på
Milk Shake
Whipped Cream
100 ml. 50,-

Aktiviteterne
stod blandt
meget andet
på kaffe, gløgg
og fællessang,
inden de unge
fulgte de
ældre ned på
deres værelser.
Undervejs fik
de sig en snak
om gamle
dage.

I december kan alle kunder deltage i en
konkurrencen om en gaveæske med den nye lækre
ReContour creme til en værdi af 575,- kr.
Vinderen vil blive offentlig gjort på
www.piaspetitoase.com tirsdag 23. december kl 18.
29. og 30. december er der tilbud på eye lash
extension buketter til 398,- kr. (normalpris 498,- kr.)
Jeg gør Kastrups kvinder dejligere og
bringer velværet i top
Med ønske om en rigtig glædelig jul til
alle jer derude
Mange hilsner fra Pia Hoffmann

Vi ønsker et 2015
med mindre
udlicitering og GODT
ARBEJDE

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Gymnasieelever på plejehjem
Elever fra Tårnby Gymnasium laver aktiviteter med
beboerne på naboplejehjemmet. Plejehjemsbesøgene er
en del af elevernes undervisning i samfundsfag.

men med de ældre. Blandt
andet står programmet på
fællessang samt quiz og konfektdyst. De unge vil også
kokkerere hjemmelavede æbleskiver til beboerne.

”Ung-med-de-gamle” er et
projekt, hvor 2.f. fra Tårnby
Gymnasium bruger deres
samfundsfagstimer på Plejehjemmet Irlandsvej. Eleverne
har selv været med til at planlægge, hvad de skal lave sam-

Projekt Frivillig
Konceptet er afprøvet to
gange som et samarbejde
mellem Københavns Åbne
Gymnasium,
plejehjemmet Solgavehjemmet og det
landsdækkende initiativ Pro-

Cecilie Thygesen, elev i 2.f. har aldrig været på et plejehjem
før, men hun føler sig hurtigt hjemme blandt beboerne. Især
har hun fundet sig en god ven i en ældre herre, der går under
navnet HP. Mandag sad de sammen og spillede bingo, og
tirsdag hjalp de hinanden med at male et billede og lave en
juledekoration.
-Vi hygger os rigtig meget sammen. Jeg skal bare huske
at tale højt, ellers kan han ikke forstå mig, fortæller hun
smilende.

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
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Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

Vagn Jensen på 87 år synes, at det er nogle
rigtig sjove aktiviteter, eleverne har fundet
på, men det, han allerbedst kan lide, er
at snakke med de unge. Mens de fleste
ældre og unge hygger sig med at male og
lave juledekorationer, holder han sig til
hyggesnak med en gruppe af drengene
over de hjemmelavede æbleskiver:
- Det, jeg nyder allermest, er bare at sidde
og snakke med de unge. Jeg kan godt lide
at fortælle dem om, hvordan jeg er vokset
op. Der er så meget spændende, vi kan
lære om hinanden.

jekt Frivillig, som arbejder
for at engagere unge i frivilligt arbejde. Samarbejdet har
været en stor succes, og Projekt Frivillig håber at kunne
udbrede konceptet til flere
gymnasier og plejehjem, startende i Tårnby.
- Jeg håber, at de unge får
nogle gode oplevelser på
plejehjemmet og finder ud
af, at relationen til en fra den
ældre generation kan være
sjov og interessant for begge
parter. Vores ønske er, at det
kan give eleverne lyst til at
blive frivillige efterfølgende,
måske gennem Ældre Sagens
besøgsvensordning på plejehjemmet, siger Thorbjørn
Lautrop, projektkoordinator
for Projekt Frivillig.

Perspektiver på teori
Plejehjemsbesøgene indgår
som en del af samfundsfagsundervisningen om medborgerskab, frivillighed og velfærdssamfund. Eleverne skal
inddrage deres erfaringer
fra plejehjemmet i en skriftlig opgave. En af visionerne
med samarbejdet er at give
eleverne nye perspektiver på
den teoretiske undervisning
gennem besøg i ”det virkelige
liv”.
bbark

Mission: Orkidé versus gyldenris
Den invasive staude er ikke
længere en trussel på Kalvebod Fælled
Elever fra Ørestad Gymnasium gjorde en forskel for
naturen, da de i selskab med
Danmarks
Naturfredningsforening og Naturstyrelsen
fjernede den invasive staude
gyldenris fra Kalvebod Fælled. Anledningen var Gør en
forskel dag.
Det er onsdag og hele Ørestad Gymnasium afholder Gør
en forskel dag, hvor eleverne
skal blive klogere på medborgerskab og fællesskab
via aktiviteter lige fra pleje-

hjemsbesøg til workshops om
debatkultur og naturpleje.
Efter en introduktion under
pavillonen er eleverne lettede over at komme i gang med
arbejdet. Efter få minutter er
knap hundrede gyldneris rykket op med roden og smidt på
jorden eller efter en klassekammerat i skudlinjen.
Gyldenris kaldes en invasiv
art, fordi den ikke oprindeligt
hører til ude i naturen. I Danmark begyndte vi at plante
den i vores private haver tilbage i 1950’erne og herfra
har den spredt sig voldsomt.
- Den har en kraftig formeringsevne og vokser oftest

meget tæt og kommer til at
slå mindre og mere følsomme
planter ihjel, fortæller Nick
Leyssac fra Danmarks Naturfredningsforening, mens han
viser et meterlangt eksemplar
frem.
- Her i det sene efterår er
der kun en brunlig tjavs tilbage på toppen af den småslatne gyldenris. I bunden af
stauden sidder roden, og på
den spirer allerede mellem
fire og fem nye skud frem.

Skrøbelig gøgeurt
Om sommeren blomstrer gyldenris i en flot gul farve, men
her i det sene efterår er der
kun en slap og brunlig top tilbage.
Området på Kalvebod Fælled er blandt andet habitat for
orkidéer i familien gøgeurt.
Det er sjældne og skrøbelige
plantearter som orkidéerne,

Gymnasieleverne var
effektive, da de fjernede
flere hundrede gyldenris fra
Kalvebod Fælled onsdag 5.
november. Planterne blev
rykket om med roden og
smidt på jorden eller smidt
efter en klassekammerat i
skudlinjen.

SIDES

• Chili con carne........................................25,• Baked potato with cream & chives.......25,• Macaroni & cheese.................................25,• Smokehouse Beans................................25,• Coleslae...................................................25,• BBQ Pork (add +30,-)..............................25,• BBQ Beef (add +30,-)..............................25,• Extra BBQ sauce..................................... 10,• Extra Blue Cheese................................... 10,• Extra Ranch dip...................................... 10,-

STEAK

Vores steak er argentinsk bøf af høj kvalitet, som steges
på lavastengrill for at fremhæve en autentisk saftig
grillsmag.

LA Beef 200 gram.......................................95,Texas Steak 220 gram............................... 99,-

som de unge gymnasiaster er
med til at gøre en forskel for
i dag.
Området ligner måske mest
af alt en mudret mark uden
den store naturværdi, men til
sommer bør eleverne vende
tilbage og se, at her er vokser
natur, der er værd at arbejde

Californian Steak 220 gr........................... 99,New York Strip 220 gram......................... 99,Oksenørbrad 220 gram............................ 149,-

DANSK MAD
Dagens ret

Tirsdag:
Wienerschnitzel

.
Mums ..

250 gram serveres med råstegte kartofter, kapers,
peberrod, sardin, citron og brun sauce............. 115,-

Onsdag: Krebinetter 2 stk.
Serveres med samsø kartofler, stuvede ærter og
gulerodssauce..................................................... 75,-

Torsdag: Stegt flæsk – ad libitum
Serveres med persille sauce
og små Samsø kartofler......................................95,-

Fredag: Gammeldags oksesteg

På med handsken. Der var
havehandsker til alle for at
gøre arbejdet med at trække
gyldenris op af jorden
lettere.

for, siger Rune Kjærgaard Lange fra Naturstyrelsen.

Lørdag: Stegt flæsk

Med persille sauce og små Samsø kartofler......95,-

Hver dag: Pastaretter
La pasta (Fettuccine) med sprød bacon, chili,
tomatsauce og flødesauce.................................59,-

Speci

• Texas style bbq ribs
+ 1 side order by your choice
1 full rack of baby pork ribs served
with our very own Shack BBQ sauce

al

99,-

WILD WEST SANDWICHES

Carolina pulled pork BBQ sandwich. Med coleslaw,
beans & extra BBQ sauce....................................59,• Austin texas bbq beef sandwich
Slow cooked BBQ shredded beef.......................59,• Ribs sandwich. Med coleslaw & beans.......... 69,-

Serveres med brune og hvide Samsø kartofler,
perleløg, asier, tyttebær og brun sauce.............95,-
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44-årige Jette Sørensen er
efter operationen gået fra
at veje 111 kilo (foto th.) til
i dag at veje 73 kilo og den
store fysiske forandring har
givet hende et langt større
overskud i det daglige.

Da livet ikke skulle være fedt længere
Jette Sørensen har tabt
mere end en tredjedel af sin
kropsvægt efter en gastric
bypass-operation, og det
har været begyndelsen på et
nyt og mere lykkeligt liv for
amagerkaneren
Hun fik fornyet selvtillid og en
stor lyst til at udfordre sig selv
på ny.
– Mine veninder siger, at
jeg er blevet langt mere selvsikker og glad end tidligere.
Sådan har jeg det helt sikkert
også selv. Det er blevet me-

get nemmere for mig at møde
livets mange udfordringer
og jeg er eksempelvis også
begyndt at gå til zumba og
body-fit.
I dag er Jette Sørensen ikke
længere tvunget til at tage
medicin for at holde blodtrykket i balance og hun er ikke
længere i risiko for at få en
af de mange følgesygdomme,
overvægt kan føre med sig.
- Begge mine forældre
døde i en tidlig alder - ikke på
grund af overvægt, men det
betyder stadig meget for mig,
at jeg nu har minimeret risi-

koen for at blive alvorligt syg.

Op på cyklen - igen
Nu er det aldrig et problem
at komme op på cyklen og afsted på arbejde.
– Det er blevet meget mere
behageligt at være i selskab
med andre mennesker. Nu tør
jeg at være mig selv, og jeg
bekymrer mig ikke så meget
om, hvad andre tænker eller
mener. Jeg er bare glad og
lykkelig for den udvikling, jeg
har været igennem.
Beslutningen om at få foretaget operationen var et par

år undervejs. Jette Sørensen
havde flere gange forsøgt
at tabe de mange ekstra kilo
igennem traditionelle slankekure, men uden held, så da
en ven fortalte om sin operation, blev Jette Sørensens
opmærksomhed vakt og hun
opsøgte sin læge, der indstillede hende til at få foretaget
en gastric bypass-operation.
Jette Sørensens operation
blev foretaget på Yderligere
information findes på privathospitalet aleris-hamlet.
tsp

Om gastric bypass
Gastric bypass er en kikkertoperation, som kombinerer deling af mavesækken i to lommer med en delvis frakobling
af tyndtarmen. Dermed opnås både øget mæthedsfornemmelse og en forringet evne til at optage føden hos den opererede, hvorved vægttab muliggøres over tid.
Dene artikel er sendt til Tårnby Bladet af, hvor Jette Sørensen blev behandlet og operet. Hun er bosiddende i Tårnby.

Skole-striber i Tårnby Bladet
Skoletid er tegnede beretninger om
to venner - der er hinandens modsætninger
Af Terkel Spangsbo

Ældre læsere vil måske erindre sig
Sparekassernes blad, som blev uddelt
i skolerne i slutningen af 50’erne med
en opfordring om at spare på sparemærker.

18 Tårnby Bladet DECEMBER 2014

Skoletid af Claus Juul Dupont

Var der så en lærer, som ikke regnede i Ø-tid eller var underlagt stempelure og som synes det var en interessant opgave at påtage sig, var der
jo ikke grænser for hvilke luftkasteller,
der ventede.
En tegneserie på bagsiden af bladet, som vist nok kun udkom i sort/
hvid/orange, viste vejen og de to aktører var Søren Spar og Søren Sold.

Tårnby Bladets nye tegneserie, der
er opfundet og gennemført af Claus
Juul Dupont, kredser om vennerne
Søren (!) og Peter, der går i skole sammen. Peter er den kloge og artige elev,
som ser frem til skoledagen.
Søren er den dovne og uinteresserede elev, der gør alt for at skoledagen
skal handle om noget andet end skole.
Sammen får Søren og Peter skole-

dagen til at blive en del mere kaotisk,
end den normalt ville have været samtidig afleverer Claus Juul Dupont
en lille pointe, som kan være en tanke
værd.
Vi ser frem til samarbejdet med
Claus og håber læserne vil sætte pris
på streg og ord.

Vi lev
juletr erer
æer
hele på
Ama
ger

JULETRÆER & SPECIALITETER
På Kongelundgaard har vi juletræer, juledekorationer, pyntegrønt, julepynt,
og et stort udvalg af specialiteter som:
Julebryg fra Amager Bryghus.
Juleand og andre lækkerier fra Slagter Friis.
Mange lækre oste.
Gavekurve, mandel- og værtindegaver.
Hver weekend er der julehygge i gårdbutikken med mulighed for at købe gløgg og æbleskiver.
Vi glæder os til at se jer.
Hilsen
Annette, Claus, Henrik og Martin
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Åbningstider
Frem til den 23/12 alle dage fa 10 - 18
Kongelundsvej 609 | 2791 Dragør | www.kongelundgaard.dk | www.facebook.com/Kongelundgaard
Bus 33 (Westland Alle) holder lige uden for døren.

Finn Rudaizky, DF, her med den
radikale Mia Nyegaard på Tårnby
station. Begge kommer rundt på
Amager frem mod folketingsvalget
og her vil en ny trafikplan for
Amager været blandt emnerne.

letbane-linje efter de eksisterende
metro/tog stationer, så synes jeg, at
man skal tænke en udvidelse af især
metroen ind fra starten.
Finn Rudaizky er medlem af Københavns Borgerrepræsentation og folketingskandidat for Dansk Folkeparti

Ny trafikplan for Amager
Ny letbane, udvidelse af metroen og
integration med tog-stationerne er
hovedkernen i de ideer Finn Rudaizky nu foreslår bliver undersøgt.
- En kommende letbane på Amage skal
bindes sammen med de eksisterende
metrolinjer og togstationerne. Men
de eksisterende planer tager i for lille
grad hensyn til potentielle udvidelser
af især metroen, mener DF´eren Finn
Rudaizky.

- I øjeblikket er der en plan for en
letbane på Amager på bordet. Den
skal løbe fra Lufthavnen og ud mod
Vestegnen. Det skal ske enten via Løjtegårdsvej eller Vejlands Alle, siger
Finn Rudaizky.
- I stedet for blot at arbejde med en
enkelt letbane, så synes jeg, at vi skal
overveje en samlet plan, der i større
grad kombinerer letbanen med mere
metro og de eksisterende tog-stationer. I stedet for blot at planlægge en

Nytårsmenu
Forret:
Blinis med avocado, krebsehaler & ørredrogn.
Bruschetta med parmaskinke & brie eller gedeost.
Tigerreje-cocktail med mangokompot

Hovedret:
Planke af kalvefilét med pommes anna,
grøntsager og valgfri sauce
Chateaubriand med pommes anna, grøntsager
og black & white sauce
Nytårs Torsk med æg, rødbeder og senneps sauce
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Dessert:
Pære Belle Helene med vaniljeis og chokoladesauce
Chokoladefondant med vaniljeis og mango
Sorbetsymfoni med frugt
3 retters menu med en flaske af
husets rødvin eller hvidvin - 599 kr.
3 retters menu med en flaske af vores fantastiske Barolo 749 kr.
Kransekage og champagne kl. 00:00 + 49 kr.

Kastruplundgade 11 • 2770 Kastrup
Telefon 32 52 00 15 • www.cafeleperr.dk

Mere metro
Konkret forestiller han sig, at man
undersøger mulighederne for at fortsætte enten lufthavns-metroen eller Vestamager-linjen længere ud
på Amager for på den måde at binde
endnu flere bydele sammen.
- Det er jo ingen større hemmelighed, at jo længere vi er væk fra Rådhuspladsen, jo dårligere bliver dækningen med offentlig transport.
- At bo bare i Kastrup eller Tårnby
kræver jo nærmest en bil – for da slet
ikke at tale om Dragør. Jeg synes, at vi
har en rigtig god mulighed for at overveje en samlet trafikplan.
- Vi skal have undersøgt mulighederne for, hvordan vi kan forlænge
metroen med flere stationer under
jorden. Det vil være meget bedre end
bare at lave en enkelt letbane til Stam-

holmen/Hvidovre via Brøndby til Glostrup uden at koble mere metro ind i
projektet.

Letbane et plus
Generelt er han positiv over for de
eksisterende letbane-ideer. Ud over
at de bør indgå i en ny stor trafikplan,
så er der også elementer i letbaneplanerne, som Rudaizky ikke synes er
helt optimale.
- Endestationen er lufthavnen. Det
ville måske give lidt mere mening,
hvis man fortsatte ruten ud til de sidste P-anlæg, så man fik den del trafikken over i letbanen. Er der mulighed
for at fortsætte ruten videre bag om
ad Kystvejen og ramme Dragør, så kan
man koble helt nye kvarterer på den
kollektive trafik.
Der hvor letbanen kommer ind fra
Vestegnen, ser Rudaizky gerne, at man
undersøger såkaldte Parker og Rejs
anlæg. Her er der mulighed for at parkerer bilen og stige over i den offentlige trafik.
- Hvis vi kan få en samlet trafikplan
undersøgt, så tror jeg vi står os meget
bedre end blot at lave en enkelt letbane, som ikke har en udvidelse af
eksempelvis metroen med i overvejelserne.
tsp

Så er der lys i lygten -igen
DONG afslutter kæmpeprojekt i Haveforening i Kastrup
DONG er ved at være færdig med at fjerne de elektriske luftledninger på
Sjælland. De erstattes af kabler i jorden, og den sidste ledning falder i Haveforeningen Nordre Vang, Viberupstræde i Kastrup. Det sker torsdag 4. december fra kl. 13.00 til 14.30.
Afslutningen markeres blandt andet med en pølsevogn, og fejrer, at mandskabet, der har arbejdet i Kastrup, fuldstændig har undgået uheld med fravær til følge. Så sikkerheden har været i orden.
I alt er der fjernet mere end 4.000 kilometer luftledninger svarende til en
tur fra København til Rom og hjem igen.
- Vi har arbejdet i 28 kommuner og beskæftiget cirka 700 medarbejdere.
Kabellægningen er et af de størst infrastrukturprojekter i Danmark nogensinde, siger Morten Kidal, pressemand fra DONG.

Folkeys madhus

Løbehjuls parkering 2014
Løbehjul på Løjtegårdsskolen får til januar 64 nye
p-pladser
Joachim Kjølberg, viceskoleleder på Løjtegårdsskolen, var
til en skolelederkonference,
hvor firmaet Scooterracks123
IVS deltog med en udstilling.
- Joachim Kjølberg kom forbi og var meget interesseret
i vores produkter og deltog
i vores konkurrence (der var
243 deltager) og vupti, han
var den heldige vinder, fortæller Claus Westerberg.
Nu har Claus Westerberg
været ude og overrække gaven til skolen. Gevinsten var
lettere opgraderet (med lidt
hjælpe fra Tårnby Kommune)

til en ekstra lang model samt
tilkøb af et ekstra stativ.
Skolen kunne godt bruge
flere, de har daglig cirka 250300 løbehjul som ”kreativt”
driver rundt i skolegården og
nu har de købt parkerings-

Joachim Kjølberg, der
fortæller eleverne om
løbehjuls stativet

pladser til 64 løbehjul og skateboards, som kan komm ud
af bygninger.

På Amager, bag Kløvermarken på R98s gamle administrationsgrund, har en mand
med en madmission overtaget lokalerne og grunden.
Han er ved at udvikle stedet
til et lokalt fødevaremekka
med egen charcuteriproduktion, køkkenhave, spisehus og meget mere.
Folkets Madhus er en
drøm, der er blevet virkelig,
forklarer Michael Museth
som er uddannet slagter,
samt stifter og idémand
bag projektet. Han ønsker
at sætte det gode måltid i
centrum og bane vejen for,
at de gode råvarer bliver en
selvfølgelighed frem for en
delikatesse.
Folkets Madhus arrangerer alt fra kokkeskoler
for børn og voksne, fællesspisning om søndagen,
madklubber i hverdagen og
mange andre arrangementer og events, der stables på
benene løbende.
Samtidig har man i Folkets
Madhus sat gang i en egenproduktion af charcuterivarer med udgangspunkt i de
glemte slagtertraditioner,
som er blevet fortrængt af
industrien og ensartet produktion. Det har været en
næsten umulig opgave at
finde nogle, der rent faktisk
kendte de gamle teknikker
og var interesserede i at udvikle charcuteri uden for ek-

sempel brug af tilsætningsstoffer, fortæller Michael.
Samtidig har man åbnet
dørene for ligesindede inden for fødevarebranchen
og skabt et kreativt kontorfællesskab, hvor idéerne
flyder frit med unikke muligheder for at samarbejde
på tværs af branchen.

Carlzon i Luftkastellet
Kundetilfredshed og lederskab var i fokus, da Jan
Carlzon, tidligere administrerende direktør for SAS i
årene 1981-1993, talte på
årets store Øresund Business Meeting.
Publikum bestod af 325
erhvervsfolk fra Øresundsregionen, som var kommet
til Luftkastellet i Malmø og
blandt talerne var også Anders Landström, producent
bag TV-serien Broen.

Aftale: Staten og SAS
Staten har valgt SAS til at
flyve på 145 ruter, heraf 89
som eneleverandør.
Flytransporten af ansatte i
staten kommer i udbud cirka
hver fjerde år, og ud af 488
mulige ruter bød SAS på 156
og har fået 145. Desuden er
SAS valgt på visse oversøiske ruter, hvor de rejsende
vil opleve fly med helt nye
kabiner fra starten af 2015.

Tre nye posthuse i Tårnby
- Vi er danskernes foretrukne pakkedistributør og arbejder hele tiden på at gøre det
nemt at hente og sende pakker og breve hos
os. Med tre nye posthuse alene i Tårnby kan
vi tilbyde kunderne flest udleveringssteder
og den bedste tilgængelighed, siger Jørgen
Fischer, chef for Posthuse i Post Danmark.
De første af de nye posthuse har allerede
slået dørene op, og alle vil stå klar inden jul
og kan dermed bruges som udleveringssted
i juletiden, hvor handlen på nettet igen i år
forventes at slå alle rekorder.

De tre nye posthuse i Tårnby er:
Skottegårdens vin og tobak.
Spar købmanden på Kongelundsvej 299
Købmand nr. 1, Kastruplundgade 24B

Hvad sker i Tårnby
I kalenderen på www.taarnbybladet.
dk kan du se tid og sted for
arrangementer i den kommende tid.
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På de nye posthuse kan kunderne købe
frimærker, pakkeporto samt hente og sende
pakker i hele butikkernes lange åbningstider.
- De nye udleveringssteder bliver især et
vigtigt konkurrenceparameter på et e-handelsmarked, hvor flere og flere pakker bestilles til direkte afhentning på et posthus eller i
en Pakkeboks, siger Jørgen Fischer.
Pakker, som ikke bestilles tilsendt direkte
til afhentning på et af de nye posthuse, skal
stadig hentes på de sædvanlige steder.

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

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

Aut.
vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup
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firma@osbaeckvvs.dk

Nødebo-idyl i Kongelunden
Noget af det tætteste man
på Amager kan komme på
jule-idyllen kendt fra Nødebo Præstegård og Morten
Korch er på Kongelundgaard
Af Terkel Spangsbo

Der er dømt julestemning
inde og ude på den gamle
Kongelundgaard i udkanten
af Kongelunden. Med idyllisk Morten Korch-stemning
bringer familierne på Kongelundgaard med alt undtagen
snegaranti glade juleminder
frem.
Efter en tur i skoven eller

det yderste Vestamager, hvor
der er rig mulighed for at samle ind til årets juledekoration,
er det nærliggende at besøge
gårdbutikken. I weekenden er
der mulighed for at nyde et
glas gløgg, og god varm kop
the, kaffe eller kakao, og en
æbleskive.
I gårdbutikken er der mange spændende og hyggelige
varer. Alt til at fremstille juledekorationer (som man ikke
har fundet i naturen), julepynt
til hus og træ, julebryg fra det
lokale bryghus, udvalg af delikatesser samt lækkerier ek-

Masterplan i Ørestad syd
Den århusianske arkitektvirksomhed Transform ApS og Bascon A/S vandt projektkonkurrencen om en ny masterplan for den vestlige
del af Ørestad Syd.
Selve Asger Jorns Allé bliver kvarterets
centrale hovedstrøg og livlige centrum med
koncentration af både butikker og en lang
række fysiske udfoldelsesmuligheder.
Asger Jorns Allé strækker sig øst-vest fra
Vestamager Metrostation og ud mod den åbne
fælled. I den første del af strøget tænkes der
særligt at være voksen-sportsfaciliteter, der
både henvender sig til de lokale beboere og
til besøgende fra andre bydele, hvoraf en del

sempelvis ost og pølser (som
man må smage) flotte gavekurve, juledekorationer samt
naturligvis juletræer og pyntegrønt.
Til de første 50 børn er der
en sød juleopgavebog, med
24 opgaver der kan løses i løbet af julemåneden, så tiden
indtil jul ikke føles så lang.
Seneste: Redaktionen har fået
oplyst, at præstegården ved
Tårnby kirke faktisk har medvirket i en film om ”Jul i Nødebo Præstegård”.

ankommer med Metroen. Længere inde i gaden vil mulighederne for sport og bevægelse
i højere grad henvende sig til børn.
Helt vestpå, hvor trafikken er roligst, også
til mindre børn.
Inspirationen til kvarterets mange idrætsmuligheder kommer særligt fra det midlertidige, urbane idrætsområde Plug N Play, der
ligger i en del af konkurrenceområdet.
Når byggeriet går i gang i området, har det
hele tiden været planen, at Plug N Play skulle
opløses, men med vinderforslaget gives der
mulighed for, at nogle af de mest succesfulde sportsaktiviteter vil flytte ind på Asger
Jorns Allé og suppleres med helt nye, urbane
idrætsgrene.

Få et nyt stærk decratag

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærk

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

Det ser godt ud
Et er farveægte
Det er dansk produceret
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolgordning

Tømmerupvej 94
2770 Kastrup
Tlf.: 3253 5535
knud.verdich@mail.dk
Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Et atypisk billede fra
indsamlingsdagen. Mange
mødre kom med deres børn
- så ”de kan lære det!”, men
her er det altså far med
datter og et spektakulrt
køretøj. Tak til begge lyder
det fra indsamlingskomitéen
i Tårnby.

Tårnby bedre end
gennemsnittet
Landindsamlingsresultatet
på over 16 millioner kroner
ved Dansk Flygtningehjælps
indsamling i november er
det bedste i mange år
Tekst: Terkel Spangsbo. Foto:
Ivan Givskov.

16.000 danskere gav tre timer
af en søndag til fordel for verdens flygtninge og fordrevne,
og resultatet på mere end 16
millioner kroner er det bedste
i 10 år.
Hver indsamler fik i gennemsnit 1000 kroner i indsamlingsbøssen, og for det
beløb kan Dansk Flygtningehjælp uddele nødhjælpspakker med mad til 2 flygtningefamilier på 5 personer i en
måned. Pakkerne indeholder
bl.a. mel, ris, bønner olie og
sukker samt kød og fisk.
I Tårnby er det Tårnby For-

enings Råd, som står for den
administrative del med at uddele indsamlingsbøsserne og
nøjagtige rutekort. Det er en
tjans, som Foreningsrådet har
bestredet i mange år og effektiviteten er stor. Det er den
også i Arbejdernes Landsbank
på Kastrupvej, hvor medarbejdere går på søndagsarbejde
for den gode sag.
I år havde mere end 80 personer meldt sig og de godt
60, som mødte op, formåede
at dække 61 af kommunens
120 ruter. Gennemsnitlig kom
hver indsamler hjem med
over 1300 kroner og man
endte i Tårnby på et indsamlet
beløb på 81.174,42 kroner.
- Det er altid fantastisk at
se så mange danskere på gaden for verdens flygtninge, og
landsindsamlingen har aldrig
været vigtigere end nu, siger

generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm.
- Der er 51 millioner flygtninge og fordrevne i verden
– det højeste antal siden Anden Verdenskrig, og midlerne
fra årets indsamling vil gøre
en forskel i nærområderne
– blandt andet i en række af
verdens alvorligste kriser som
eksempelvis Syrien, Sydsudan og Den Centralafrikanske
Republik.

Beløbet kan stige
- Vi synes også, det er et flot
resultat som målt på det indsamlede beløb pr indsamler
og antallet af indsamlere er
det bedste i mange år, fortæller Michael Pedersen, sekretær på Foreningskontoret og
hovedkoordinator for den lokale indsats.
- Tak til de mange indsam-

lere, mange tog deres børn
med på turen, så måske næste generation af indsamlere
opdrages allerede nu. Vi fik
dækket halvdelen af vores distrikter, så der da plads til forbedring til næste år, når der er
indsamling igen.
Beløbet fra Tårnby kan
blive højere. Var der ikke nogen hjemme på de besøgte
ruter efterlod indsamlerne en
brochure, som fortæller om
de mange andre måder, man

kan indsende beløb til Dansk
Flygtningehjælp.
Støt med 50 kroner: sms
’Flygt50’ til 1919. Støt med
150 kroner: Ring 9054 0808.
Eller giv et valgfrit bidrag via
mobilepay til 60 101 101.
Dansk
Flygtningehjælp
yder nødhjælp og langsigtede
løsninger til flygtninge og fordrevne i mere end 35 lande
i verdens brændpunkter og
hjælper 2,5 mio. flygtninge
om året.

Om MobilePay
Små 400.000 kr. er trillet ind
gennem MobilePay appen, og
det er langt over forventning.
Arbejdet med at klistre MobilePay labels på indsamlingsbøsserne har således været
alt besværet værd - så tusind
tak for det!

Indsamlingen var sat i effektivt system,
så indsamlerne brugte mindst mulig af
deres tid med at få udleveret rutekort,
indsamlingsbøsse og brochurer til
uddeling undervejs.
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Indsamlingsleder, Mikael Pedersen (i midten) studerer
sammen med Terkel Spangsbo og en indsamler et rutekort.

Amager – og Dragørfort – i krig og fred
Efteråret 2014 har budt
på 2 interessante bogudgivelser af lokalt tilsnit,
nemlig Tom Wismanns
bog om Dragørfort, udgivet i 100-året for fortets
tilblivelse, og Claus Ehlers
bog om Amagers krigshistorie gennem tiderne
Boganmeldelse af Søren Markvand

Tom Wismann har kastet sig over et af
Amagers spændende og spektakulære
hjørner, nemlig Dragørfort, der efter i
mange år at have været lukket land for
de fleste Amagerboere i 2001 af forsvaret blev solgt til Dragør Kommune,
der dog året efter solgte det videre til
direktør Torben Bødtker, der nu driver
det under navnet Dragør Fort Hotel og
Restaurant.
Tom Wismann har som uddannet
maskinmester og mangeårigt medlem af Marinehjemmeværnet i det
meste af sit liv været bidt af søværnets historie, og i sin bog Dragørfort
1914-2014 går han solidt til værks.
Bogen indledes med beretningen om
bygningen af fortet 1910-14 samt en
beskrivelse af fortet, som det så ud,
da det var færdigbygget. Så følger fortets historie gennem de 100 år, der er
gået siden da, og derefter går forfatteren helt ned i de mindste detaljer.
Han beretter minutiøst om fortets
indretning, fra rummenes anvendelse
til selve armeringen, og for at intet

skal glemmes, er de enkelte områder anført alfabetisk, så han
lægger ud med afsnitskommandostation, afstandsmålere og
ammunitionsmagasiner, og så
kører det ellers derudaf for
at slutte 80 sider længere
fremme med telefon/telegrafcentral, vagtstue/kasernekontor og vaskegange.
Teksten er spændende og velskrevet, og bogen er rigt illustreret
med (for størstedelen) sort/hvide fotos, der viser alle sider af livet gennem tiderne på Dragørfort. Af særlig interesse i den forbindelse skal
nævnes afsnittet Livet ombord, hvor
der foruden skildringerne af mandskabets daglige tilværelse også er
blevet plads til 11 sider fotos, hvoraf
mange er taget af Georg Lennild, der
som løjtnant var tjenstgørende på
Dragørfort fra 1915-17. Han var ivrig
fotograf, og det er hans fortjeneste,
at så mange interessante fotos er
kommet med, bl.a. en del, der viser,
at mandskabet bestemt ikke udelukkende interesserede sig for fortets ve
og vel, men også havde et godt øje til
de unge, kvindelige gæster, der under
1. verdenskrig frekventerede Dragørfort.

Og så til Fortet
Bogen om Dragørforts historie henvender sig primært til de marineinteresserede, men alle, der gerne vil læse
om Dragørs historie, får meget med i
denne bog.
Claus Ehlers er kendt af mange som

Et smukt smil
er mere end forfængelighed

.... det er
livskvalitet!

24 Tårnby Bladet DECEMBER 2014

• Overenskomst med alle kommuner
• Gratis uforbindende konsultation og tilbud
• Eget laboratorium
KONSULTATION
Mandag - torsdag kl. 8 - 16 Fredag kl. 8 - 12
Onsdag kl. 8 - 18 eller efter aftale

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN
Aut. klinisk tandtekniker

Tårnby Torv 7

32 50 08 50

www.tandtekniker.dk

Der er for begge bøgers vedkommende tale om oplagte julegaver også for
ikke fanatiske amagerkanere, og når man dertil ser på prisen, så er der ingen
tvivl om, at boghandleren bør besøges, jo før jo bedre.

en af de flittige Amager-skribenter.
I bogen Amager i krig og fred tager
han fat på Danmarks krigshistorie set
fra Amager, og det er mere end 1000
års spændende læsning. Claus Ehlers
lægger ud med Gorm den Gamle og
fortæller så hele krigshistorien op
gennem tiderne og lægger vejen om
gennem Amager, når der er personer
og begivenheder, der knytter sig til
øen.
Det gælder blandt andet Christian d.
4, der fandt ud af, at hans nye by, Christianshavn, ikke skulle stå ubeskyttet
og derfor anlagde en vold (der stadig
kan ses) rundt om bydelen. Den kom
få år efter hans død i brug under krigen mod Sverige i midten af 1600-tallet, og i den forbindelse var der også
krig på Amager. Svenskerne satte
det meste af øen i brand, kun Tårnby
Kirke blev skånet, fordi præsten Hans
Jæger viste mod og ufortrødent blev
ved med at prædike, da den svenske
konge med sit følge drog ind i kirken
midt under gudstjenesten.
Men også op gennem 1700- og
1800-tallet var Amager indblandet i
krigsbegivenheder, og af samme årsag
blev der opført såvel forsvarsværker
som kaserner.

Neutral med virkninger
Under 1. verdenskrig holdt Danmark
sig neutral, men adskillige tusinde

mænd blev indkaldt som sikringsstyrker, og mange af dem blev indkvarteret på Amager. 2. verdenskrig
betød yderligere fjendtlige handlinger, da tyskerne besatte lufthavnen
og de militære anlæg. Efterkrigstiden
blev efter få år til Den Kolde Krig, og
det medførte anlæg af raketbatterier,
samt ’indmarch’ af Forsvarets Efterretningstjeneste, der udøvede aktiviteter
på sydspidsen af Amager.
Bogens tekst er levende og engageret og især må nævnes de udmærkede faktabokse, der her og der, når
det er nødvendigt, samler facts om et
bestemt emne fx Renæssancen, Trediveårskrigen, Krig i Europa eller boksen, der fortæller om de veje i Kastrup,
der er opkaldt efter personer, der har
bemærket sig i flyvningens historie.
Til den spændende tekst knytter
sig et pragtfuldt og righoldigt billedmateriale, hvoraf mange ganske vist
er velkendte, men de gør sig vældig
godt i denne sammenhæng, også fordi
billedteksterne spiller med og bringer
facts og iagttagelser, der gør billedmaterialet endnu mere levende.

Tom Wismann: Dragørfort 19142014. Steel & Stone Publishing,
2014. 200 kr.
Claus Ehlers: Amager i krig og fred.
Forlaget Din Bog, 2014. 300 kr.

Glædelig jul
og godt nytår
fra Tårnby
Bladets
redaktion og
medarbejdere

www.taarnbybladet.dk
I kalenderen på taarnbybladets hjemmeside kan du se tid og sted
for arrangementer i den kommende tid. Du kan også få dine / jeres
arrangementer med i kalenderen - samme sted. GRATIS!

Stress til hverdag - hvad gør vi ved det?

Indenrigs bliver finger

430.000 danskere har
stort set symptomer
på alvorlig stress hver
dag - hvad gør vi ved
det?

Københavns Lufthavn lægger næste år indenrigstrafikken sammen med den
internationale trafik i Terminal 2 og Terminal 3

Anmeldelse af Søren
Markvard

Lars Damkjær debuterede i
2011 som forfatter med romanen Samadhi, og her i Tårnby Bladet blev den anmeldt i
starten af 2012. Denne gang
har han taget fat på et helt
konkret
samfundsproblem,
nemlig stress, og at det ikke
er forbeholdt de få at blive
ramt, vidner tal fra Stressforeningen om: 430.000 danskere - svarende til 10 - 12 %
- har stort set symptomer på
alvorlig stress hver dag og af
dem er de 35.000 sygemeldt
på grund af stress – hver dag.
Der er med andre ord tale
om et udbredt problem, der
medfører utroligt mange ekstra fraværsdage, for slet ikke
at tale om de nedture, både
den stressramte og hans eller
hendes familie udsættes for.
Lars Damkjær kommer hele
vejen rundt om stressproblemerne i sin nye bog. Han beskriver de mange faktorer, der
er med til at fremkalde stress:
det fælles ansvar, de mange

krav, de få ressourcer og
at det at sige fra eller
bede om hjælp for utrolig mange mennesker er
en næsten uoverstigelig
hindring. Dertil kommer så
hele den moderne teknologi:
såvel internet som smartphones er uhyggeligt effektive
stressfaktorer – hvor mange
kender ikke til den tvang, der
ligger i en nys ankommen
mail eller sms: jeg har ikke
rigtig tid til at besvare den
lige nu, men jeg bliver nødt
til det – adskillige modtagere
synes ikke, at en mail eller
sms kan ligge ubesvaret i ret
mange halve minutter.

Muligheder til stressramte
Men heldigvis er det ikke bare
beskrivelsen af stressfaktorerne, der præger bogen –
sidste halvdel er helliget en
solid håndfuld af de muligheder, den stressramte har
for at imødegå dagligdagens
udfordringer.
Der fremhæves hjælpemidler som mindfullness, coping og yoga, men også helt
banale og basale funktioner
som vejrtrækning, søvnpraksis og venlighed. Nok så iderigt er de talrige cases (trykt
på håbefuldt lysegrønt papir!), øvelser og idebokse,
der i koncentreret form giver

masser af gode råd samt endelig de mange QR-koder, der
bogen igennem via en enkelt
skanning tilbyder yderligere
øvelser.
Der er ingen tvivl om, at
utroligt mange stressramte
danskere har brug for en
hjælpende hånd til at tackle
dagligdagens problemer, og
Lars Damkjærs bog belyser
såvel kendte som ukendte
stressfaktorer, men giver også
talrige praktiske anvisninger
på, hvordan man tackler dem.

Lars
Damkjær: Mindre
stress, mere nærvær. Nyt
Nordisk Forlag Arnold Busck,
2014

I løbet af 2015 får flere end
1,5 millioner danske indenrigsrejsende til og fra
lufthavnen direkte adgang
til metro og tog, kortere gåafstande, hurtigere transfer
ud i verden og adgang til alle
de faciliteter, som udenrigsterminalerne i Københavns
Lufthavn byder på.
I løbet af næste år lukkes
den nuværende Terminal 1
som selvstændig terminal
og fortsætter som ”finger”
og alle rejsende skal benytte
enten Terminal 2 eller 3.
- De rejsende og provinslufthavnene har haft et stort
ønske om at styrke indenrigstrafikkens forhold i Københavns Lufthavn og dermed binde Danmark bedre

sammen, siger administrerende direktør i Københavns
Lufthavn, Thomas Woldbye.
- Med sammenlægningen
af indenrigs- og udenrigsområdet går SAS forrest og
nytænker en enklere og forbedret rejseoplevelse. Det
giver rigtig god mening at
samle SAS i lufthavnen og
dermed tilbyde alle vores
rejsende samme gode faciliteter og services, siger
koncerndirektør Flemming
Jensen, SAS.
- Der er mange fordele
ved, at SAS findes i en og
samme terminal. SAS’ kunder, som benytter lufthavnen
til at rejse via København og
ud i verden, vil opleve kortere ventetid og langt kortere
gåafstande. Og for de mange
indenrigsrejsende til og fra
København er metroen og
toget lige ved ankomstterminalen, siger Flemming Jensen.
tsp

• Sammenlægningen af indenrigs- og udenrigstrafikken er en del af den fireårige takstaftale, der netop er
indgået mellem CPH og flyselskaberne om prisen for at
bruge lufthavnen. Aftalen træder i kraft 1. april 2015
• I løbet af næste år lukkes den nuværende Terminal
1 som selvstændig terminal og fortsætter som ”finger”.
Derefter får de 1,5 millioner indenrigspassager fuld adgang til alle faciliteterne i Terminalerne 2 og 3.

Det eneste jeg
ønsker mig til jul ...
er en ny regering!

Det er både let og gratis at skifte bank. Kig forbi en af
vores filialer og aftal et uforpligtende møde.
Eller se mere på al-bank.dk.
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Martin Henriksen
ønsker alle en god
jul og et godt nytår

For os handler god rådgivning om meget andet end
penge.
Folk er jo forskellige steder i livet og har forskellige
drømme og planer. Derfor drejer det sig om at finde frem
til, hvad der er vigtigt for dig og din familie, før vi taler
penge.

Input til mere
bevægelse i skolerne

Headhuntet
til topstilling

I tre måneder har skolerne haft
ansvaret for at sikre mindst 45 minutters bevægelse for alle elever
hver dag
Af Morten Rubæk,
Kommunikationskonsulent,
DGI Storkøbenhavn
Læge Imran Rashid har
fået stilling hos AlerisHamlet.

Efter knap to år som praktiserende
læge i Kastrup har Imran Rashis fået
topstilling hos Aleris-Hamlet. Videokommunikation skabte forbindelsen
Imran Rashid, 37-årig praktiserende
læge i Kastrup Lægeklinik skifter fra
nytår til en topstilling i Aleris-Hamlet,
som er en af de største private sundhedsaktører i Skandinavien med over
8.500 medarbejdere fordelt på 350 lokationer i Norge, Sverige og Danmark.
- Jeg fik simpelthen muligheden
for at kunne være med til at skabe et
sundhedsvæsen, som det kunne se ud,
hvis man skulle lave det i dag, fortæller Imran Rashid.
Det var efter et frugtbart samarbejde om en ny videobaseret lægetjeneste Aleris-Hamlet Videodoktor, som
Imran Rashid var ophavsmand og stod
for implementeringen af, at den unge

Nye låger
– monteret på 1 dag

iværksætterlæge blev tilbudt stillingen.
Imran Rashid har gennem de sidste
par år lanceret flere apps ved siden af
lægegerningen og har blandt andet
været i USA flere gange for at møde
investorer. Den unge læge mener da
også selv, at han er, hvad man vil kalde
atypisk, for han søger altid bedre løsninger end de eksisterende.
35-årige Nina Åslund, Speciallæge
i Almen Medicin, vender efter et kort
vikariat hjem fra sit fødeland Sverige
og overtager fra nytår Kastrup Lægeklinik.
Imran Rashid fortsætter på sin pind
indtil Nina Åslund slår dørene op på
den nye klinik mandag 5. januar. Klinikkens hjemmeside, åbningstider og
telefonnummer fortsætter som uændret.

Skift kun låger og evt.
skuffer, bordplade og...
dit køkken bliver som nyt
med låger efter mål!

DGI Storkøbenhavn inviterer lærere
og pædagoger fra alle skoler i Tårnby
til inspirationsworkshop med fokus
på nye aktiviteter og ideer til en aktiv
skole.
Folkeskolereformen er en realitet,
og alle skoler har de sidste måneder
afprøvet forskellige måder til at sikre,
at alle elever får mindst 45 minutters
bevægelse hver dag. Nogle skoler har
integreret bevægelse som en del af
den almindelige undervisning, mens
andre har lagt egentlige bevægelsesbånd ind i løbet af skoledagen, så
eleverne eksempelvis starter skoledagen med en løbetur. Fælles er, at
idérigdommen er stor og at alle sko-

ler nu har fået egne erfaringer med
at skabe en mere aktiv skole. Ifølge
Mogens Kirkeby fra DGI Storkøbenhavn er tiden nu kommet til at lægge
endnu et lag på.
- I foråret og hen over sommeren
har skolerne haft rigtig travlt med at
forberede sig på reformen og den nye
hverdag. De sidste par måneder har
skolerne arbejdet med mere bevægelse i skoledagen, og nu vil vi i DGI
Storkøbenhavn gerne give lærere og
pædagoger i Tårnby mulighed for at
få nye aktiviteter i værktøjskassen
til glæde for de børn, som det hele
handler om, siger Mogens Kirkeby.
- Vi oplever, at mange skoler, lærere og pædagoger har mod på mere,
og det vil vi i DGI Storkøbenhavn gerne understøtte med en række inspirationsworkshops i Hovedstadsområdet. Folkeskolereformen har fokus på
bevægelse for at understøtte motivation og læring samt fremme sundhed
hos børn og unge.

DGI Storkøbenhavn
inviterer lærere
og pædagoger
til inspirations
workshops på
Tagensbo Skole
i København 3.
december. Emnerne
er blandt andet
bevægelse som
drivkraft i børns
alsidige udvikling
og bevægelse
som pædagogisk
middel.

Din mobile frisør
Camilla Hulkvist.
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Kommer til dig,
når håret trænger

Ring og få et gratis hjemmebesøg!

OK

KØKKENRENOVERING

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

WWW.OKKR.DK
TLF. 2218 1865
TLF. 2211 8314

Dame/herreklip
kun 250 kr.

Kører alle ugens dage
Kontakt på: 2812 4155

Noget at gå til i december

Rusk og Råhygge med juleforberedelser
De sidste weekender på året, hvor
friluftshuset på Naturcenter Vestamager
har åbent, står naturligvis i julens tegn
I anledningen af julen er det store indianertelt slået
op centralt i naturcenterets midte. Teltet er indrettet
som værksted, hvor der kan laves alle mulige forberedelser til jul eller små personlige julegaver.
I teltet skal der laves juledekorationer helt fra
bunden af. En skive skal skæres af en træstamme
med den store skovmandssav. Der skal rulles et bivokslys, ler skal placeres, og pynt til dekorationen
skal findes i naturen.

Derudover kan der filtes julegaver af fårenes uld
og laves ”julefuglekugler”, små madpakker til havens
fugle, som kan hænges op derhjemme.
Under Friluftshusets store halvtag har vi endvidere
nisseværksted, hvor man med kniv og god fantasi
kan snitte sin helt personlige nisse.
Hvis kulden begynder at kunne mærkes, er der er
leg og bevægelse på ”nissecykelbanen” for de små.
Juledekorationer koster 25 kroner stykket. Vejvisning på www.NaturcenterAmager.dk
Weekenderne 29.-30. november, 6-7. december og
13.–14. december kl. 11-16.

Plader af bivoks rulles til velduftende lys.
Fotograf: Naturstyrelsen

Friluftshuset

... har offentligt åbent klokken 09:00
– 15:00 på hverdage og klokken 10:00 –
16:00 i weekenderne.

Naturcenter Vestamager
Offentlig åbent
Alle weekender og helligdage
Alle dage i uge 16 + 2. påskedag lørdag
12. til og med mandag 21. april.
29. maj - 1. juni. (Kr. himmelfartsferie)
Alle dage fra 30. juni - 10. august (sommerferie)
Alle dage i uge 42 (efterårsferie)

Sav en flot skive som kan bruges til
lidt af hvert. Fotograf: Naturstyrelsen

permanente udstillinger:
th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:
kastrup glas 1847-1979

K A STRUPGÅRDSA MLINGEN

UNIKATRYK:
TRÆSNIT
· MONOTYPI · LITOGRAFI
· RADERING
det
Grafiske
værk

retrospektiv
20.01.11–03.04.11

09.10.14—22.02.15
WWW.K ASTRUPGA ARDSAMLINGEN.DK

TIRS-SØN 14-17 · ON S 14-20 · MANDAG LUKKET · GRATIS ADGANG
K ASTRUPVEJ 399 · BUS 2A & 5A · METRO TIL K ASTRUP ST.
www.k astrupga ardsamlingen.dk
tirsdag—søndag 14—17 ∙ onsdag 14—20 ∙ mandag lukket
k astrupvej 399 ∙ bus 2a & 5a ∙ metro til k astrup st.

lyssen
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Noget at gå til i december

Genopstandne Plyssen
Der er julemarked i julepyntede
lokaler. Der er stort udvalg af
julepynt, julekort og julegaver sågar nisser i trylledejg, og på
arbejdende stande kan man se,
hvordan man med få midler kan
lave julepynt og andre juleting
til at pynte op med til Jul
Regitze Kempel udstiller Engle og privat samler udstiller Julekalendere gennem årene.
Tårnby Lokalhistoriske Samling
udstiller plancher om 1. verdenskrig
fra 1914-1918. Selv om Danmark var
neutral, havde krigen stor virkning.
Det bemærkedes især på Amager,
som var et vigtigt punkt i Københavns
befæstning i krigsårene. Udstillingen
viser et udsnit af dette.
Inge-lise Weise Selmer, Kirsten
Rostgård Hansen og Tirsdagsmalerne
fra Tårnbymalerne: June, Marianne,
Hanne, lonni, Gynna og Sandra udstiller malerier.
Inge-lise Weise Selmer udstiller
akrylmalerier under titlen: ”At være
sårbar”. Dels er hun påvirket af klassiske kvindebilleder, dels er det hendes
fortolkning af disse med et terapeutisk
udtryk i flere af hendes billeder.
Kirsten Rostgård Hansen er ud-

dannet i slutningen af 1960`erne på
Kunsthåndværkerskolens modelinje i
København og har siden arbejdet inden for dette felt. Men da hun gik på
efterløn, begyndte hun at male akvarel
hos kunstneren Annelise Pio. Temaet i
hendes udstilling er ”I mine øjne!” Hun
maler mest med store pensler og hun
vælger motiver fra landskaber, scenerier, huse, dyreportrætter og croquiser.
Plyssen er åben hver lørdag-søndag kl.
13-16. Gratis adgang. Sidste åbningsdag inden jul søndag 14. december.
Åbner igen lørdag 17. januar 2015 kl.
13.00 med nye udstillinger.

Underholdning

Der er både nisser og
anden julepynt i store
mængder lige til 14.
december. Foto Christian Hygom.

Søndag 30. november kl. 14.00:
Julekoncert med Tårnbysvalerne
under ledelse af Trille Pellesson

Udstiller IngeLise Selmer ved
sine billeder. Foto
Christian Hygom.
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Der var stort besøg ved PLyssens Julemarked, som samtidig markerede genåbningen efter branden tidligere på året og fernisering på nye udstillinger.
De flotte lyse lokaler blev beundret bl. a. for den smukke julepyntning med lys i
alle vinduer. Foto Christian Hygom.

Både bibliotekschef
Jens Lauridsen og
Svend Olsen kom
forbi for at ønske
tillykke, her Jens
Lauridsen sammen
med leder af Plyssen, Heinrich Ehrenreich. Foto: Christian
Hygom

Noget at gå til i december

Jul på bibliotekerne
Foto: Juletræet tændes i Skottegårdens Butikscenter omkring
1. december 1990.
Foto: Stads- og Lokalarkivet,
B5418

P6 Beat Klubben - PUB
ROCK

Årets sidste udgave af P6 Beat
Klubben byder på sprælsk og
medrivende rock fra 1970’erne
og 1980’erne.

Lokalhistorisk erindringscafe - Juleerindringer
Peters jul, din barndoms jul og nutidens jul er sikkert vidt
forskellige.
Kom og nyd julestemningen, når vi mødes for at fortælle om vores barndoms
juleerindringer og høre andres fortællinger. Måske bliver du inspireret til at
indføre andre juletraditioner i din egen familie, eller glæde dig over, at din
familie har nogen ganske særlige traditioner der bliver gentaget af de yngre
generationer.
Tirsdag 2. december kl. 14-16, Tårnby Hovedbibliotek
Tirsdag 9. december kl. 14-16, Vestamager Bibliotek
Gratis billetter

Jens Pickel er trofast lytteklub-deltager og inkarneret fan af pub rock
genren med navne som Rockpile, Ian
Dury, The Church, The Triffids og Cold
Chisel.
Jens Pickel står for også aftenens
musikquiz. Temaet er supergrupper.
Og der er spændende præmier på spil.
Tårnby Hovedbibliotek, torsdag 4.
december kl. 19.00. Gratis

JULEKLIP FOR ALLE
Kom og lav din egen julepynt
Hyg dig med venner og familie ved
juleklippebordet og find
inspiration i
julebøgerne.
Hovedbiblioteket og
Vestamager
Bibliotek,
mandag 8.
– tirsdag 23.
december. Fri
adgang

Julehistorier...

... højtlæsning for de 3-6 årige

Personalet på Hovedbiblioteket og
Vestamager Bibliotek læser hyggelige
og uhyggelige julehistorier i december
måned.
Tårnby Hovedbibliotek:
Tirsdag 2. december kl. 16.30
Fredag 5. december kl. 10.00
Tirsdag 9. december kl. 16.30
Fredag 12. december kl. 10.00
Tirsdag 16. december kl. 16.30
Fredag 19. december kl. 10.00
Vestamager Bibliotek:
Mandag 1. december kl. 16.30
Onsdag 3. december kl. 10.00
Mandag 8. december kl. 16.30
Onsdag 10. december kl. 10.00
Mandag 15. december kl. 16.30
Onsdag 17. december kl. 10.00
Fri adgang - uden billetter

Bibliotekernes (vinter)åbningstider:

Hovedbiblioteket, Kamillevej
Mandag - torsdag: Kl. 9 – 20
Fredag Kl. 9 – 17
Lørdag Kl. 9 – 15
Søndag 1. sept.–30. april Kl. 9 – 15

Vestamager bibliotek,
Ugandavej
Mandag - torsdag: Kl. 10 – 19
Fredag Kl. 10 – 17
Lørdag Kl. 10 – 14
Søndag lukket

Også i Landstingssalen på Christiansborg...
Erik A. Frandsen, der netop nu kan opleves på
Kastrupgårdssamlingen, der indtil 22. februar viser en
retrospektiv udstilling af hans arbejder gennem 20 år, har også
billeder i Landstingssalen på Christiansborg.

Glædelig jul og godt nytår ønsker
alle Tårnbys kulturinstitutioner

Billetter købes/ bestilles online på
taarnbybib.dk eller ved personligt
fremmøde på et af Tårnby kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes
af AOF i samarbejde med Tårnby
Kommunebiblioteker købes billetter
på tlf. 3251 1495 eller via www.aofamager.dk
For alle arrangementer gælder
at resterende billetter sælges ved
indgangen.
Som udgangspunkt er de omtalte
arrangementer gratis. Hvor det IKKE
er tilfældet står det angivet ved arrangementet.
Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499
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Her ses han mellem forfatter og debattør Knud Romer og filminstruktøren,
LOne Scherfig.

Billetter og info

Noget at gå til i december

Ungdomsskoleåret er godt i gang og aftenundervisningen i fuld sving
Tirsdag, onsdag og torsdag
aftener samles unge fra
kommunen for at dygtiggøre sig
Af Kenn Yamaue, Ungdomspædagog på
Ungdomsskolen
Forudsætningerne er mange. Hvad
enten det drejer som om at dygtiggøre
sig fagligt som supplement til skolen
eller om det er for at søge nye udfordringer som Thai-boksning, streetdance, manga-tegning, madlavning
eller elektronik, så er de unge meget
engagerede. Med svedige træningsforløb og hjernegymnastik bliver den
fysiske, såvel som den psykiske form
både holdt ved lige og forbedret. Når
undervisningen er overstået, samles
mange af de unge til hygge i salen,
hvor der ofte er smagsprøver fra madholdenes kreationer.
En aften på US (Ungdomsskolen)
er en aften godt brugt. Foruden den
almene undervisning sætter US stort

fokus på fællesskabet. Der bliver
arrangeret flere fælles aktiviteter
og indtil nu har det budt på alt fra
høvding-bold og bordtennis til kageorgie og skattejagt. De unger er en del
af beslutningerne og forberedelserne
til de fælles aktiviteter. Det er en formålsrettet indsats, der skal være med
til at udvikle de unges kompetencer og
forståelse for demokratiske processer
og brugerindflydelse, samtidigt med at
de unger lærer at tage ansvar for egen
velfærd og få ejerskabsfølelse for US.
Det er vigtigt, at de unge er en stor
del af planlægningen og initiativerne
på US. Det er de unge, som har de
bedste kompetencer og forudsætninger for at vide, hvad de unge har
brug for. Derfor har alle US brugere
mulighed for, at mødes med de ansvarshavende voksne og underviserne
en halv time før undervisningen, for at
udveksle idéer og tanker til aktiviteter
og undervisning.

Nytårskoncert...
... på Kastrupgård
Kastrupgårdsamlingens Venner afholder traditionen
tro i samarbejde med Tårnby Kommune Nytårskoncert. Det bliver formodentlig en festlig og fornøjelig
start på det nye år.
Billetter á kr. 100,00 sælges fra onsdag 5. november
på Kastrupgårdsamlingen (dagligt ti-sø 14-17, onsdag 14-20, mandag lukket)
Eventuelt resterende billetter sælges ved indgangen.
Stakladen på Kastrupgårdsamlingen mandag 5. januar
kl. 19.30
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Julekoncert i Kastrup Kirke
På Luciadag kan du opleve Tårnby Kommunes Musikskoles to kor i Kastrup Kirke, når
de synger julen ind.
De to kor, Jokers og Nordlys vil fylde kirkerummet med de smukkeste og fineste juletoner.
Kastrup Kirke, lørdag 13. december kl. 15-17. Gratis entré.

Juleferie

Åbningstider:
Tårnby Kommunes Musikskole holder juleferie fra 15.december til 2.januar
Kulturzonen holder juleferie fra 19.december til 2.januar
Kulturzonen ønsker alle en glædelig jul og et stjerneklart nytår
- og så håber vi, at vi ses.

Kulturzonen

Åbningstider:
Kulturzonen er åben alle hverdage: mandag-torsdag kl. 14.0022.00 og fredag kl. 14.00-19.00
kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør. Tlf.: 3076 0334
Kulturzonen rummer også Tårnby Musikskole.

Happy Hour

Dobbelt op på alt det sjove
To sopraner og to tenorer. Så er der smæk for
skillingen, både på top-tonerne og på
kærlighedsduetterne.
Men når man siger to af hver, så er der også lagt op til jalousidramaer af den blodige skuffe. Det er aldrig helt til at sige hvor
det bærer hen, når der bliver lukket op for de store følelser.
Katarzyna Mizerny, Sopran

Signe Sneh Schreiber, Sopran

Torben Kirkegaard, Tenor

Thomas Præstegaard, Tenor
Jacob Beck, piano

Tårnby Lokalafdeling
DECEMBER 2014
Rehabilitering i 2015-2017
En ny lov pålægger fra næste år kommunen at
tilbyde alle vores hjemmehjælps modtagere og
demente et såkaldt personligt selvhjælpsforløb.
Rehabiliteringen i Tårnby omfatter ca. 1.300

svage ældre og syge borgere, der nu skal have
revurderet deres hjemmehjælp. En kæmpe
opgave. Ældre Sagen har til lovforslaget indgivet
et omfattende høringssvar.
Vi mener kort fortalt:
- At det skal være frivilligt at deltage i
selvhjælpsforløbet.
- At der indføres en kattelem, så den svage borger
sikres et lovligt retskrav på pleje.
- At hjemmeplejen sikres den nødvendige kvalitet
og ekspertise til opgaven.
- At den svage borgers pårørende sikres adgang
til at deltage i hele processen.
- At de 3-4.000 timer, vi vurderer kommunen
skal bruge til opgaven, ikke reducerer den
eksisterende hjemmehjælp der ydes i dag.
Kommunen tillægges en betydelig magt, idet en
borger, der nægter at modtage rehabilitering, af
forskellige årsager kan fratages sin hjemmehjælp.
Siger man ja til rehabilitering, kan man få
reduceret sin hjemmehjælp. Borgeren er i en
absurd taber situation.
Tårnby kommune er (2013) blandt de
kommuner, der visiterer færrest timer til
hjemmehjælp til den enkelte borger. Så Ældre
Sagen vil nøje følge kommunens håndtering af
denne lov. Vi vil til enhver tid støtte op om de
borgere og pårørende, der føler, at de er kommet
i en situation, de ikke kan magte, overskue eller
måske føler sig meget utrygge i.
Ældre Sagens store håb er dog, at politikere,
forvaltningen og hjemmehjælpen i Tårnby
administrerer den nye lov, som vi har foreslået.
Glædelig jul til alle
”Jeg glæder mig i denne tid; nu falder julesneen
hvid, så ved jeg, julen kommer. Min far hver dag
i byen går, og når han kommer hjem, jeg står og
ser hans store lommer”.

Sådan indledes Peters jul.
Det må siges at være en
optimal win-win situation.
I Ældre Sagens bestyrelse har vi haft et
år, føler vi, hvor mange af vores indsatser
er blevet godt modtaget. Kronen på
værket er, at vi af Foreningsrådet er
blevet kåret til årets forening i Tårnby. Tak til
udvælgelseskomiteen.

Bestyrelsen vil også sige tak til medlemmerne.
Ønske en glædelig jul til alle i Tårnby. Pas nu
godt på de mennesker, der måske kommer til at
sidde alene og ensomme, når alle vi andre skal
fejre julehøjtiden med familien.
Besøg på Nordisk Film i Valby
Vi får fem kvarters rundvisning på verdens ældste
filmselskab. Studierne er både indendørs og
udendørs, så husk tøj efter vejret. Vi besøger også
Nordisk Films lille butik.
Mødested Mosedalvej 14.
Pris kr. 90.
Torsdag 29. januar kl 11
Har du lyst til spise frokost i restaurant Fy og
Bi, tæt ved Nordisk Film? Så oplys dette ved
tilmeldingen og vi reserverer borde.
Tilmelding inden 15. januar
Pilates medhjælper
Solveig sørger for, at vores pilates deltagere får
ugens dejlige motion. Vi har nu tre hold i gang
i Vandtårnet. Solveig søger en medhjælp, der
kan træde til som assistent på vore hold. Kan du
undervise? Kunne du tænke dig at være med på
holdet, ring venligst til Solveig på tlf. 6167 5215
for at høre mere om jobbet.
Madlavning for mænd
Det er Eric Bech, der styrer gryderne og leder
holdet gennem det gastronomiske. Holdet starter
torsdag 15. januar. Vi laver mad hver anden
torsdag - i ulige uger. Har du lyst til at være med,
skal du tilmelde dig på kontoret.

FLERE ARRANGEMENTER PÅ
HJEMMESIDEN
WWW.AELDRESAGEN.DK/TAARNBY

Lokalafdelingens kontor:
Kastrupvej 324
• Tlf. 3252 0516 •
Kontortid:
Mandag til torsdag kl. 10 - 12
”Besøgstjenesten og kontakt til bisidder tirsdag
fra 12.00 til 13.00”
Vor handymand og IT hjælp kan kontaktes via
kontoret

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk
aeldresagen.taarnby@mail.dk
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Årsmødet 2015
Sæt kryds i din kalender ved lørdag 14. marts
2015. Vi holder årsmøde og vil meget gerne have
rigtig mange til at deltage, så vi kan få en god
debat om Ældre Sagen Tårnby.

Vore faste aktiviteter:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12
Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-12
Bridge
Torsdag kl. 10.30 Skøjtehallen
Fredag kl. 13 Postkassen
Cykling, porten, p-pladsen, Finderupvej
Mandag kl. 10.30
Ipad kursus begyndere, Postkassen
Onsdag kl. 10-12
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag kl. 09.30 og kl. 11
Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10.00
Vi spiller igen, når græsset bliver grønt i april
Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00
PC Undervisning, Postkassen
Fredag kl. 9.30-11.30
Petanque, Vestamagerhallen
Torsdage kl. 10
Pilates, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Torsdag kl. 09.30 og kl. 10.30
Onsdag kl. 17.15
Roning, Øresund
Onsdag kl. 10
Svømning, Kastrup svømmehal
Tirsdag kl. 14.30- 16.30
Torsdag kl. 14.30-15.30
Søndagscafé, Postkassen
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16
Tablet kursus begyndere, Postkassen
Onsdag kl. 10-12
Tirsdagsklub, Postkassen
Tirsdag kl. 10-14
Vandring, røde port ved Ugandavej
Onsdag kl. 10 Speedholdet
Fredag kl. 10 Slowholdet

Sammen med tusindevis af andre...
... var jeg på årets bogmesse i Bella Centret.
Der er ikke nogen tvivl om, hvilke bøger, der
er mest populære. Det er selvbiografier og
kriminalromaner! De udkommer i hobetal.
Det lyder umiddelbart hverken kirkeligt
eller dybsindigt. Og dog har både biografier
og krimier en hel del til fælles med
kristendommen: Selvbiografier handler om
skæbne. Krimier handler om skyld. Skæbne
og skyld. Personlige skæbner og personlig
skyld. Hvad kan være med kristeligt og
dybsindigt end skæbne og skyld? Skæbne

Aktiviteter - December
Julehygge med kirkens præster.
Korsvejstræf, hvor vi synger julens
smukke salmer, pynter juletræet og
forbereder os på den kommende
højtid. Tag en lille julegave med
til ca. 20 kr.
Tirsdag 2. kl. 14.30

og skyld mødes i fortællingen om Jesus
Kristus. Den er verdens bedste selvbiografi.
For den fortælling er Guds selvbiografi;
Guds fortælling om sig selv til os mennesker.
Den er også verdens bedste krimi. Og dens
slutning har et helt andet format end
afslutningen på den normale krimi. For i
den sædvanlige krimi opklarer detektiven
forbrydelsen og sørger for, at forbryderen
ikke går fri. I den kristne krimi opklarer
mesterdetektiven, Jesus, gåden ved at tage
forbrydelsen på sig, så forbryderen kan gå

Formiddagsandagt

Korsvejskirkens eget kor,
Kammerkoret Euphonia,
optræder tit og ofte i
kirken, men denne gang
er pladsen overladt til
Musikkoret København, der vil opføre et
gedigent udvalg af julesange. Koret vil
også spille julekoraler af Bach og andet
godt.
Tirsdag 16. kl. 19.30

Kom og vær med til vores årlige julefest for børn og unge
og deres familier.
Traditionen tro forkynder vi Juleevangeliet i dans, ord og toner Danser om juletræet – og hygger os med æbleskiver,
kakao og slikposer.
Til julefesten, som også er afslutningsfest for minikonfirmander, vil kirkens
konfirmand-piger gå Lucia for os - Det koster ikke noget at deltage!
Søndag 14. december kl. 14-16

Gudstjenester
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December
				
			
7.
14.
14.
18.
19.
21.
24.
24.
24.
25.
26.
28.

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

10.00
10.00
14.00
11.00
8.00
10.00
12.30
14.30
16.00
10.00
10.00
10.00

2. s. i advent Luk. 21,25-36
3. s. i advent Matt. 11,2-10
Julefestgudstjeneste for børn
Plejehjemsgudstjeneste Tagenshus		
Juleafslutning for Kastrupgårdsskolen		
4. s. i advent Joh. 1,19-28
Julegudstjeneste Pyrus Allé 		
Juleaften Luk. 2,1-14		
Juleaften Luk. 2,1-14
Juledag Luk. 2,1-14
Anden juledag Matt. 23,34-39
Julesøndag Luk. 2,25-40		

Januar				
Torsdag 1.
Søndag
4.
Søndag 11.

kl. 14.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Nytårsdag Luk. 2,21
Helligtrekongers søndag Matt. 2,1-12		
1. s. e. h. 3 k. Luk. 2,41-52

Martin Herbst

Tre adventskoncerter

v. Julie Aaboe
Kom og del en stille
stund ved en meditativ
andagt 2. tirsdag i hver
måned. Efterfølgende
hygger vi os sammen
med lidt at spise og
drikke.
Tirsdag 9. kl. 10.00

Julegudstjeneste for børn og voksne

Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Søndag

fri. Sådan fortæller Gud om sin kærlighed
til verden. Er det ikke en selvbiografi og
kriminalroman, der siger spar to til alt andet
på markedet? Ikke underligt at Biblen er
verdens mest læste bog, endog mere læst
en alle selvbiografier og kriminalromaner til
sammen!
Jeg ønsker jer alle en rigtig god advent!

Herbst
Aaboe
Aaboe/Madsen
Aaboe
Herbst
Herbst
Aaboe
Aaboe
Herbst
Herbst
Aaboe
Aaboe

Herbst
Aaboe
Herbst

Pianisten Jesper Rene spiller første del af
Bachs ”Das wohltemperierte Klavier”.
Torsdag 18. kl. 16.30
Pianisten Jesper Rene spiller hele anden
del af Bachs ”Das wohltemperierte
Klavier”.
Fredag 19. kl. 19.30
Koncerterne er på ca. to timer med
indlagt pause. Bagefter er kirken vært for
et glas rødvin
Læs mere: www.korsvejskirken.dk.

Livets dans nytårsdans
Vi tager i dansen afsked med
det gamle år og byder det nye
velkommen med de håb og
drømme, vi bærer ind i det. Du
vil opleve fælleskab i dansen, et
smukt kirkerum som ramme og en
engageret, veluddannet underviser
samt en anderledes indgang til bøn og
meditation.
Det koster ikke noget at deltage.
Tilmelding ikke nødvendig – bare mød op
med åbent sind!
Danseleder er bevægelsespædagog og
teologistuderende Kamilla Bugge
Fredag 30. december kl. 19.30.

Velkommen til Juleaften i
Korsvejskirken
Vi inviterer til juleaften i Korsvejskirke. Det hele begynder med
julegudstjeneste kl. 16.00. Derefter mødes vi i menighedssalen,
hvor vi har lejlighed til at hilse på hinanden.
Vi spiser vores julemiddag kl. 18.00,
som igen i år er flæskesteg og ris a la mande.
Traditionen tro spiller vi pakkespil. Derfor beder vi jer
om at medbringe to pakker, der hver koster ca. 30 kr.
Prisen for arrangementet er 125 kr. pr. person.
Kom og vær med til en rigtig hyggelig aften.

De syv dødssynder har aldrig været
mere populære, men ender det godt?
Syv kulturpersonligheder prædiker om de syv dødssynder ved
følgende højmesser i Korsvejskirken:
25. januar: Hovmod
Debattør Iben
Thranholm

Tilmelding er nødvendig for planlægningens skyld
og foregår på kirkekontoret, 32517424 eller til
arrangør Grethe Jensen 29894543 senest d. 18.
december.

22. februar: Vrede
Skuespiller Finn
Hesselager

Mange hilsner Grethe og Allan
22. marts:
Grådighed
Filosof Vincent
Hendricks

Aktiviteter - Januar
Inspirerende koncert

med en humørfyldt og
tankevækkende trio
Sune Anderberg, Jonas Di Hu og
Mayu Herbst udgør tilsammen
en spilleglad trio. De spiller
et bredt spektrum af musik
fra klassiske kompositioner
til dansevenlige popnumre og
familiær filmmusik. Instrumenterne er klaver, fløjte og obo. Måske
disker de op med en overraskelse eller to undervejs, når de besøger
Korsvejskirken. Vel mødt til en inspirerende eftermiddag.
Korsvejstræf
Tirsdag 7. kl. 14.00

12. april: Dovenskab
Journalist Dina AlErhayem
17. maj: Liderlighed
Litterat Lilian Munk
Rösing
27. september:
Misundelse
Forfatter Henrik
Jensen

Vi læser og lader os inspirere af Markusevangeliet
Medbring gerne din egen Bibel!
Bibelhøjskole v. Martin Herbst.
Torsdag 8. kl. 19.30.

Formiddagsandagt

25. oktober: Frådseri
Højskoleforstander
Jørgen Carlsen

v. Julie Aaboe
Tirsdag 13. kl. 10.00

Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 13. kl. 19.00

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24.
Tlf. 5141 5445 • mthe@km.dk
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11.
Torsdag kl. 17-18. Mandag er fridag.
Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Mandag til torsdag kl. 10-11.
Fredag er fridag.
Organist Ole Reuss Schmidt
Tlf. 6116 5565 • olereuss@hotmail.com
Træffes efter aftale.

Kordegn:
Henning B. Nielsen. Tlf. 3251 7424
hbni@km.dk
Kontortid på kirkekontoret: Mandag-fredag kl.
10-13. Torsdag tillige kl. 13-18.
Sognemedhjælper:
Lone Madsen. Tlf. 6116 5509
lone@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.
Kirketjener:
Johnny Løndorf. Tlf. 6116 3336.
johnny@korsvejskirken.dk
Træffes i kirken mandag-fredag 8-12.

Menighedsrådsformand:
Tom Allan. Tlf. 2235 3222.
Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest
fredag inden kl. 12.00.
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Kontakt

Alle dage ved højmessen
kl. 10.00

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Mørket/lyset/Morrissey

Julen kommer på et godt
tidspunkt. Når her er mest mørkt.
Det falder ned fra himlen. Det
stiger op fra jorden under asfalten.
Mørket. Og så kommer det, lyset.

Vi tænder det og han sang, ham
den tynde med det sorte hår; Skub
skyen væk, vi bliver nødt til at
skubbe skyerne væk.
Det er det, vi prøver på, skubbe
skyen væk, så lyset kan lyse sig
frem.
Jeg tror, det er det, vi prøver på
hver eneste dag.
Jeg så engang en film. Det
var dengang jeg mindst skulle
se to film om dagen. En om
formiddagen inden undervisning
og en sent om aftenen. Så skulle
de anmeldes. Så skulle vi se
Bogart. Det er stadig det bedste
program jeg nogensinde har set
i fjernsynet. Morricones musik
fik mig til at låne The Mission
i den gamle Playtime Video på
Nørrebrogade lige ved Elmegade.
Det var en fantastisk film, syntes
jeg dengang. Jeg genså den for et
par år siden. Rimelig træt men
alligevel, nu er den ikke lige så
god. Selv Morricones musik er
her for meget. Men den sidder
stadig i mig, den film, og det
for slutscenen. De spanske
imperialister har overfaldet
indianerbyen i regnskoven,

grådigt, selvretfærdigt og helt uden
menneskelighed. Alt er blevet
slagtet. Også missionærerne. Og
dog, et par børn har overlevet, og
da imperialisterne forlader det de
har brændt ned, sejler børnene ud
på en hjemmelavet tømmerflåde
i en flod fyldt med ligene af
deres egne. Morricones musik og
så til sidst teksten fra Johannes
Evangeliet; lyset skinner i mørket
og mørket greb det ikke.
Kristendom er mange ting og ikke
sådan at samle til et enkelt billede,
men skulle vi finde et, må det være
dette; at lyset skinner i mørket.
I julen tænder vi lys. For os selv.
For hinanden. Vi prøver. Også
på Jubilee Street. Men hvis der
er nogle af jer som ikke synes, I
har lys nok, som ikke kan finde
en lighter, som synes en plastik
julemand med lys i er rimelig
til grin, som synes at det hele
er så blændet op med for meget
kunstigt lys, eller som ikke har
nogen at tænde lys for og som
synes, det er for ensomt at tænde
et lys kun for een selv, så skal I
vide, at der er en som en gang for
alle har tændt et lys for jer.

Julen er at Gud tændte et lys som
aldrig vil gå ud. Det er også dit lys.
De bedste linjer jeg nogensinde
har hørt i en sang er af mit
indbildte alterego, Morrissey.

Jeg tror ikke, han bryder sig
om kirken, og jeg tror ikke han
tror på andet end sig selv og sin
kamp imod hotdogs til koncerter
og det britiske kongehus til
eftermiddagste, og han er blevet
lidt bamset og håret står kun med
det yderste af spidserne, men han
er stadig skøn og det er ham som
engang sang; there is a light that
never goes out.
Et lys som aldrig går ud. Det er
sådan, det er.
Måske nogle af jer har fulgt
med i True Detective. Den der
besynderlige kanal DR3 fandt på
at sende noget godt om søndagen.
Brøndby havde tabt så jeg trængte
til at se fjernsyn. Baudelaire kunne
ikke få mig på andre tanker. Efter
de to detektiver har oplevet den
rene depravation, den endelige
undergang i et forsumpet Sydstats
USA fuld af Sodoma og hvad
Edgar Allan Poe ville kalde at
jorden begynder at spise sine egne
med en tunge som en slange, da
siger den ene; det ser ud til at det
bliver mørkere og mørkere, hvortil
den anden siger, at det godt kan se
sådan ud, men så ser han på det på
en forkert måde, så glemmer han,
at mørket var her først.
Det er ikke mørket som spreder
sig. Det er lyset, som spreder
sine vinger. Det er Gud som i
1. Mosebog stikker sit hoved

Gudstjenester
November
Lørdag 29.
Søndag 30.

Dåbsgudstjeneste		
Højmesse 1.søndag i advent		

12.00		
10.00		

Hansen
Hansen

13.45		
10.00		
10.00		
10.00		
13.30		
15.00		
16.30		
23.30		
10.00		
10.00		
10.00		

Hansen
Risum
Nielsen
Nielsen
Nielsen 		
Hansen
Risum
Hansen
Risum
Hansen
Nielsen

11.00		
10.00		
10.00		

Hansen
Hansen
Nielsen
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December
Onsdag 3. Ældreeftermiddag		
Søndag 7. Højmesse 2.s.i advent		
Søndag 14. Højmesse 3.s.i advent, krybbespil
Søndag 21. Højmesse 4.s.i advent		
Onsdag24. Juleaften		
				
		
		
Torsdag25. Højmesse Juledag		
Fredag 26. Højmesse Anden juledag		
Søndag 28. Julesøndag		
		

Januar
Torsdag 1.		
Søn. 4.		
Søn. 11.		

Nytårsdag		
Hellig 3 konger søndag		
1.s.e.h.3.k		

ud af mørket og den første dag
begyndte. Det er lyset i mørket og
mørket kan aldrig gøre det af med
lyset.
Glædelig jul.
Karsten Møller Hansen

ADRESSER •
TELEFONNUMRE
Sognepræst Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup Tlf.:
3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst Karsten Møller Hansen
Falhøj 24, 2770 Kastrup Tlf.: 3251
0175 (kontor)
Tlf.: 2254 4467 (mobil), e-mail:
augustdemian@yahoo.dk
Træffes som regel på kontoret tirsdag
og fredag kl. 10-11
samt torsdag kl. 17-18
Sognepræst Desirée Risom, e-mail:
dr@km.dk Træffes på kontoret,
Englandsvej 330. Fri mandag.
Organist Poul Anders LyngbergLarsen
Priorvej 6,3.th., 2000 Frederiksberg
Tlf.: 6184 2218, e-mail: pall349@
hotmail.com
Kordegnekontor
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej
330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129,
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 10-13,
torsdag også kl. 16-19
Kirkegårdskontor
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708;
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13
Menighedsrådets formand
Hjørdis Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag
kl. 10.00-11.00
Kirketjener

Jens Peter Kondrup Jepsen,
Englandsvej 330, tlf: 3251 0136
Mødestedet

Englandsvej 330, tlf:
. 3252 0729

DECEMBER 2014
Møder og arrangementer
Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe, der fortrinsvis
består af enker og enkemænd. Gruppen
mødes efter aftengudstjenesten som regel den
2. torsdag i måneden, og desuden til særlige
arrangementer. Vil du vide mere om gruppen,
kan du kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.
Netværksgruppen mødes:
Tirsdag 16. december kl. 18 til julemiddag. Vi
begynder som altid med borddækning fra kl.
17, husk at medbringe drikkevarer samt en lille
pakke.
Tirsdag 30. december kl. 19 til julehygge i
Vestre Bygade 19. Husk at medbringe lidt
rester fra julen.

Gudstjeneste på plejehjemmet

Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100
Juleaften, onsdag 24. december kl. 10.30 ved
Karsten Møller Hansen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
Torsdag 18. december kl. 13.30 ved Ida Nielsen.
Efter gudstjenesten arrangerer Aktiviteten
samvær med kaffe og sang.

FOR BØRN
Babysang…

… holder holder juleferie.
Babysang er et tilbud til forældre på barsel. Vi
mødes seks torsdage kl. 11.00 i Tårnby kirke
og synger børnesange- og salmer med fagter og

rytmik. Vi begynder igen 26. februar
Tilmelding til Ida Nielsen på idni@km.dk, eller
3250 4186. Det er gratis at deltage i Babysang.

For minikonfirmander

Minikonfirmanderne fra Nordregårdskolen
holder afslutning søndag 14. december kl. 10.00
med krybbespil. Efter gudstjenesten er der
gløgg og æbleskiver i konfirmandstuerne.

Julegudstjenester

For alle dagplejere, vuggestuer og børnehaver
i Tårnby sogn er der mulighed for at
bestille tid til en julegudstjeneste i kirken.
Efter gudstjenesten er der risengrød i
konfirmandstuerne. Kontakt Ida Nielsen på
3250 4186 eller idni@km.dk og hør nærmere.

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

Børnegudstjeneste

Gudstjenesten søndag 21. december,
4. søndag i advent, kl. 10 vil være
tilrettelagt for børnefamilier.
Gudstjenesten er tænkt som et alternativ til
juleaftensgudstjenesten kl. 13.30, der også er
tilrettelagt for børnefamilier men, hvor der
er så mange mennesker, at det godt kan være
svært for de mindste at følge med.

Julesøndag

Søndag 28. december ønsker vi hinanden godt
nytår efter højmessen kl. 10.

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 ønsker at bruge den.
Ønsker man f. eks. at benytte kirkebilen en
sønsdag, skal man således bestille den senest
fredag kl. 12.

Julekoncert med Ydunkoret
klassiske værker,
men også forskellige
julesalmer og -sange.
Marco Lorenzo
dirigerer koret, der
er et af Danmarks
ældste amatørkor,
og som består af
40 sangere. Udover at være en dygtig og
engageret dirigent er Marco Lorenzo også en
fremragende pianist, som publikum kan glæde
sig til at høre.
Onsdag 17. dec. kl.19.30. Gratis adgang.

I juni optrådte Ydunkoret i en
velbesøgt Kastrup Kirke med et varieret
sommerprogram. Koret har optrådt i kirker
over hele landet så vel som på rejser til bl.a.

Berlin og Slesvig.
Men nu gælder det Tårnby Kirke, hvor koret
glæder sig til at synge julen ind.
Programmet vil bl.a. bestå af kendte

Taarnby-Julekantori og kirkens organist
Korsatser af Hassler, J.S. Bach, C.P.E Bach
og Jacob Ørn. Orgelmusik af Buxtehude,
J.S. Bach, C.P.E. Bach og Johann Andreas
Taschenbach.
Søndag 21. december kl. 15. Gratis adgang.
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Vi synger julen ind

Susanne Steensgaard

KASTRUP KIRKE

... ny kirkebogsførende sognepræst i Kastrup kirke
Pr. 1. december 2014 flytter
Susanne Steensgaard stilling
fra at være sognepræst til at
være kirkebogsførende sognepræst. Samtidig flytter hun
også bolig til Saltværksvej 39.
Indsættelsen som sognepræst (kb), som det hedder,
sker 1. søndag i advent, den
30. november kl. 10 og foretages af Amagerlands provst

Poul Bo Sørensen. Det er dermed præcis 19 år siden Susanne sidst blev indsat som
sognepræst i Kastrup sogn
– nemlig 1. søndag i advent,
den 1. december 1995. Forud
for indsættelsen dengang
havde hun været i praktik i
sognet i forbindelse med pastoralseminariet og efter pastoralseminariet hjalp hun i
en periode til i Kastrup sogn,
inden hun fik sin første stilling i Simon Peters kirke. Tilknytningen til Kastrup sogn
blev dog endelig cementeret,
da hun i 1995 blev ansat i Kastrup.
Meget er sket siden dengang. Susanne Steensgaards evner rækker langt og
bredt både inden for sognet
og uden for sognet. Hun har
igennem mange år været en
del af præsternes katastrofeberedskab. Hun etablerede
tidligt sorggruppearbejdet,
som altid har haft en stor

1. søndag i advent
Søndag 30. november kl. 10
Susanne Steensgaard
indsættes som
sognepræst (kb)
af provst Poul Bo
Sørensen.

Derefter holdes
der reception i
kirkecentret,
hvor der bliver mulighed for at ønske tillykke

For børn

Jule-vuggestuegudstjeneste

Onsdag 3. december kl. 9.30
Julens historie, julens salmer
og dans omkring juletræet
For alle vuggestuer og børn i samme alder

plads i hendes hjerte. Susanne har i hele sin tid i sognet
altid varetaget sognets mangeartede opgaver med stor
erfaring, gåpåmod, arbejdslyst og glæde. Menighedsråd,
menighed og ansatte glæder
sig meget til et fortsat godt
samarbejde med Susanne og
ønsker hende til lykke med
den nye stilling.
Søndag 30. november kl. 10
i Kastrup kirke

KASTRUP KIRKE
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Jule-børne-gudstjeneste
Søndag 14. december kl. 14
Her møder du MINI HOT Tårnby Musikskoles
Aspirantorkester
KFUM-spejderne
med et juleoptrin
Her er Julesalmer - Dans om juletræet
og senere Juleboller og sodavand
Garanti for julehumør og julestemning

Husk også

Noas Ark og Babelstårnet
torsdag 4. december kl. 17-19: Jul
Familie-jule-gudstjeneste 24. december kl. 13

Kastrup Kammerkor
og Rigshospitalets kor

Julegudstjeneste...

... for vuggestuebørn
En hyggelig julegudstjeneste med dans om juletræet,
julesange og julens historie.
Bagefter er der julehygge i
kirkecentret. Alle vuggestuer
og børn i samme alder er velkomne.
Onsdag 3. december kl. 9.30
i Kastrup kirke

De ni Læsninger

Julemåneden markeres med
en helt særlig aften, hvor
Guds frelsesplan 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.
Efter gudstjenesten serveres
kaffe og æbleskiver i kirkecentret.
Onsdag 3. december kl. 19 i
Kastrup kirke

Julegudstjeneste

... for børnehavebørn
En hyggelig julegudstjeneste med dans om juletræet,
julesange og julens historie.
Bagefter er der julehygge i
kirkecentret.
Torsdag 4. december kl. 10 i
Kastrup kirke

Noas Ark

Jule-børnehavegudstjeneste

Torsdag 4. december kl. 10
Julens historie, julens salmer
og dans omkring juletræet

Julekoncert

Hele to kor medvirker 2. søndag i advent.
Kastrup Kammerkor ledet af Klaus Munk-Nielsen og Rigshospitalets kor ledet af Birgitte Frandsen.
Desuden medvirker organist Niels Henrik Jessen på orgel.
Der bliver masser af festlig musik både i den klassiske genre med bl.a. værker af Stanford og Bach samt traditionel
dansk og engelsk julemusik

Søndag 7. dec. kl. 16, Kastrup kirke
Noas Ark for Voksne

... børnene er velkomne, men
aftnen er for voksne.
Kl. 18 - ca. 20 den 3. torsdag i
måneden.
Julens budskab og julehygge er aftnens program.
Spis mad hjemmefra – undervejs er der tid til en lystig
snak over bordet og en kop
kaffe.
Tors. 11. december kl. 18-20
i Kastrup kirkecenter

Julesang i byen

I England går man traditionelt
gader og stræder rundt, fra

dør til dør og synger Christmass Carols få dage inden
jul. Den tradition vil vi gerne
indføre her i Kastrup, dog vil
vi ikke gå op og ned ad gaderne, men stille os på Bredager
Torv, hvor I den 13. december
kl. 11 kan se og høre kirkens
personale, menighedsrådsmedlemmer og frivillige ved
Kastrup Kirke byde julen velkommen og forhåbentligt få
jer andre i julestemning også.
Det er tilladt at synge med på
nogle af sangene.
Lørdag 13. december kl. 11
på Bredager Torv

Emne: Jul! Et rigtigt hyggemøde!
Torsdag 4. december kl. 1719 i Kastrup kirkecenter

Julens Gudstjenester

Babelstårnet

kl. 13

Emne: Jul! Et rigtigt hyggemøde!
Torsdag 4. december kl. 1719 i Kastrup kirkecenter

Kreaklub

Har du lyst til at være julekreativ sammen med os? Vi er et
par stykker fra Kastrup kirke,
der gerne vil hygge os sammen med dig med forskellige
projekter.
Grethe, Inger og Elizabeth
Lørdag 6. december kl. 1316 i Kastrup kirkecenter

Juleaften

KASTRUP KIRKE

Kastrup Kirke December

Elizabeth Laursen og Grethe 		
Hamborg – ”familie-”
kl. 14.30 Susanne Steensgaard
kl. 16
Bente Lübecker
Juledag

kl. 11.00 Elizabeth Laursen

2. Juledag kl. 10.00 Susanne Steensgaard
Søndag 28. december kl. 10.00
Susanne Steensgaard
Nytårsdag kl. 12.00
Bente Lübecker
Vi ønsker alle i sognet en rigtig
glædelig Jul samt et godt Nytår

Nordlys og Jokers

Kom i julestemning til lyden
af smukke englestemmer
med et fantastisk julet program med Nordlys og Jokers
under direktion af Jens Trygve
Drejer. Der er traditionelle julesange, klassiske motetter og
flerstemmig Luciaoptog.
Lørdag 13. december kl. 15 i
Kastrup kirke

Julegudstjeneste...

... for børn
Her møder du:
MINI HOT, Tårnby Musikskoles
aspirantorkester og KFUMspejderne med et juleoptrin
Her er:
Julesalmer - Dans om juletræet - og senere Juleboller
og sodavand.
Og:
Garanti for julehumør og julestemning
Søndag 14. december kl. 14 i
Kastrup kirke

Gudstjenester ...

i Kastrup kirke

November

Søn. 30.
10.00 Susanne
Steensgaard indsættes som
sognepræst(kb) af provst Poul
Bo Sørensen

December

Søn. 7.
10.00 Elizabeth Laursen
Søn. 14.
10.00 Susanne Steensgaard
14.00 Elizabeth Laursen
og Grethe Hamborg Julebørnegudstjeneste
Søn. 21.
10.00 Bente Lübecker

Juleaften 24.
13.00 Elizabeth Laursen og
Grethe Hamborg – julefamiliegudstjenest
14.30 Susanne Steensgaard
16.00 Bente Lübecker
1. Juledag 25.
11.00 Elizabeth Laursen
2. Juledag 26.
10.00 Susanne Steensgaard
Søn. 28.
10.00 Susanne Steensgaard

Januar

Nytårsdag
12.00 Bente Lübecker
Søn. 4.
10.00 Elizabeth Laursen
Ons. 7.
19.00 Susanne Steensgaard lysgudstjeneste
Søn. 11.
10.00 Bente Lübecker
Hver onsdag
12.00 Middagsandagt ved én
af kirkens præster

Mandag 1. december
19.30 Julekoncert med
OBG Brass-band.
Onsdag 3. december
10.00 Morgensang
v/ kirkens præster
Fredag 5. december
13.00 Julemiddag.
Søndag 7. december 2. søndag i advent,
Lukasevangeliet 21,25-36
10.00 Højmesse v/ Poul Bo Sørensen
Onsdag 10. december
10.00 Morgensang v/ kirkens præster
Onsdag 10. december
19.00 Luciaaften.
Fredag12. december
9.30 Krybbespil for børn (0-3 år)

Julemøde

11.00 for børn i alderen ( 3-6 år)

Festlig musikalsk juleunderholdning. Medbring en lille
julegave.
Torsdag 18. december kl. 14
i Kastrup kirkecenter

Søndag 14. december 3. søndag i advent,
Matthæusevangeliet 11,2-10
10.00 Højmesse v/ Peter Søes
Tirsdag 16. december
17.00 Krybbespil for alle.

Julens gudstjenester

Juleaften er der 3 gudstjenester. Den første er en familiejule-gudstjeneste, der er specielt tilrettelagt, for børn.
Juleaften 24. dec. kl. 13, kl.
14,30 og 16 i Kastrup kirke

De ni Læsninger

Forberedelse til julens komme i ord og toner
Onsdag 3. december kl. 19

JULEKONCERT

Januar

Med Kastrup Kammerkor
og Rigshospitalets kor
Søndag 7. december kl. 16

Noas Ark og
Babelstårnet

Julesang i byen

Lørdag 13. december på Bredager Torv

JULEKONCERT

Onsdag 17. december 10.00
Morgensang v/ kirkens præster
Søndag 21. december 4. søndag i advent,
Johannesevangeliet 1,19-28
10.00 Højmesse v/ Annelise Mehlsen
Tirsdag 23. december
14.00 Bonusgudstjeneste v/ Peter Søes
Onsdag 24. december Juleaften,
Lukasevangeliet 2,1-14
11.00 Gudstjeneste på plejehjemmet
Ugandavej
v/ Annelise Mehlsen
13.30 Gudstjeneste, særligt for
børnefamilier
v/ Poul Bo Sørensen
15.00 Gudstjeneste v/ Peter Søes

For alle børn fra ca. 4 år. Det
handler om at være glad, ja
måske lykkelig. Vi spiser sammen kl. ca. 18.30.
Torsdag 8. januar kl. 17-19 i
Kastrup kirkecenter

16.30 Gudstjeneste v/ Annelise Mehlsen
23.30 Gudstjeneste v/ Poul Bo Sørensen
Torsdag 25. december Kristi fødsels dag,

Kreaklub

KASTRUP KIRKE

Husk også:

Kreaklub: Lørdag 6. december kl. 13-16
Noas Ark for Voksne:
Julens budskab og julehygge
Torsdag 11. december kl. 18-20
Jule-ældremøde: Torsdag 18. dec. kl. 14
Åbent Hus hver torsdag kl. 14-16 undtagen
den 3. torsdag i måneden
Gudstjeneste hver søndag kl. 10
Middagsandagt hver onsdag kl. 12

Lukasevangeliet 2,1-14
10.00 Højmesse v/ Peter Søes
Fredag 26. december Sankt Stefans dag,
Matthæusevangeliet 23,34-39
10.00 Højmesse v/ Annelise Mehlsen
Søndag 28. december Julesøndag,
Lukasevangeliet 2,25-40
10.00 Højmesse
v/ Poul Bo Sørensen
Januar 2015
Torsdag 1. januar Nytårsdag,
Lukasevangeliet 2,21
10.00 Nytårsgudstjeneste
v/ Annelise Mehlsen
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Brug dine kreative evner sammen med os? Vi er et par stykker fra Kastrup kirke, der gerne vil hygge os sammen med
dig med forskellige projekter.
Grethe, Inger og Elizabeth
Lørdag 10. januar kl. 13-16 i
Kastrup kirkecenter

Nordlys og The Jokers
Lørdag 13. december kl. 15

Skelgårdens Kirke - December

Gudstjenester ...

i Skelgårdens kirke

OBG Brass-band

Julekoncert Under ledelse af Susanne Vibæk.
Koncerten er gratis.
Mandag 1. december kl. 19.30

Julemiddag

5. december kl. 13.00

November

Søn. 30. 1. søndag i advent
10.00 Højmesse v/ Sørensen
12.00 Afslutningsgudstjeneste
for minikonfirmander
v/ Poulsen og Søes

December

Luciaaften

10. december kl. 19.00.

Søn. 7. 2. søndag i advent,
10.00 Højmesse v/ Sørensen

Bonusgudstjeneste

Søn. 14. 3. søndag i advent,
10.00 Højmesse v/ Peter Søes

23. december kl. 14.00

Søn. 21. 4. søndag i advent,
10.00 Højmesse v/ Mehlsen

Krybbespil i Skelgårdskirken

Tir. 23.
14.00 Bonusgudstj. v/ Søes
Juleaften 24.
11.00 Gudstjeneste på
plejehjem. Ugandavej
Mehlsen
13.30 Gudstjeneste, særligt
for børnefamilier v/ Sørensen
15.00 Gudstjeneste v/ Søes
16.30 Gudstj. v/ Mehlsen
23.30 Gudstj. v/ Sørensen
Kristi fødsels dag, 25.
10.00 Højmesse v/ Søes
Sankt Stefans dag, 26.
10.00 Højmesse v/ Mehlsen
Søn. 28. Julesøndag
10.00 Højmesse v/ Sørensen

Januar

Nytårsdag
10.00 Nytårsgudstj. Mehlsen
Hver onsdag
10.00 Morgensang v/ kirkens
præster

TÅRNBY KIRKE

for børn...
12. december
kl. 9.30 for børn, 0-3 år
kl. 11.00 for børn, 3-6 år

for alle...
16. december kl. 17.00

OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej
71. Torsdage kl. 10.00
Gløgg og hygge 4. december.
Julefrokost m.lotteri. kr.95,11. dec. kl.11.30
Vi ses igen. 8. januar 2015

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej
71. Arrangementer om onsdagen starter kl. 12 og banko hver
fredag starter kl. 11.30.
Banko fredag 7. december
Banko fredag 14. december
Juleafslutning onsdag 19.
december.
Banko fredag 4. januar 2015

Klubben

... for mennesker med demens
og deres pårørende.
Første torsdag klokken 15-17 i
Foreningscentret Postkassen,
Amager Landevej 71,
lokale 1 & 2.
Café eftermiddag 4. december
Café eftermiddag 8. januar

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune,
som er fyldt 60 år, er velkomne
til arrangementerne i Bordinghus.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6-11

DØDSBOBEHANDLING

- Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte 		
af dødsboer.
-

Eneste autoriserede bobestyrer med kontor
på Amager.

-

Kontakt os for en uforpligtende orientering.

-

Første møde er gratis.

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

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

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.
38 Tårnby Bladet DECEMBER 2014

Seniorog pensionist

www.burchhardt.dk

Kirketider julen 2014
December

Onsdag 3.
Kl. 13.45 Ældreeftermiddag Hansen
Søndag 7. Højmesse
Kl. 10.00 2.s.i advent Risum
Søndag 14. Højmesse
Kl. 10.00 3.s.i advent, krybbespil, Nielsen
Søndag 21. Højmesse
Kl. 10.00 4.s.i advent Nielsen
Onsdag 24. Juleaften
Kl. 13.30 Nielsen
Kl. 15.00 Hansen
Kl. 16.30 Risum
Kl. 23.30 Hansen
Torsdag 25. Juledag Højmesse
Kl. 10.00 Risum
Fredag 26. Højmesse Anden juledag
Kl. 10.00 Hansen
Søndag 28. Højmesse Julesøndag
Kl. 10.00 Nielsen

Januar

Schrøders Bedemandsforretning

Torsdag 1. Nytårsdag
Kl. 11.00 Hansen

Når tillid og omsorg er en hjertesag
www.schroderbedemand.dk

Søndag 4. Højmesse Hellig 3 konger søndag
Kl. 10.00 Hansen

Bisættelse/begravelse fra kr. 9.500,-

Søndag 11. Højmesse 1.s.e.h.3.k
Kl. 10.00 Nielsen

Døgnåbent uden ekstra omkostninger

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41

Menighedsråd, præster og personale
ved Tårnby Kirke ønsker alle
glædelig jul og godt nytår!

Solgården

For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i Tårnby.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6

Pensionisthuset
Pilehaven

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

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej
71
Hygge og kaffebord
15. dec. kl. 14-17. Tilmelding

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce
side 31.

De tre instruktører og forfattere, der åbnede revyen med at stille sig selv
an som klovner. Det er først morsomt, når man efterfølgende viser, at man
faktisk godt kan det, man lige har spillet, at man ikke kunne. Det var sjovt.

Pigerne er stadig i overtal på revy-holdet - men mange numre var ikke
kønsspecifikke, så for handlingens (?) skyld betød det ikke noget.

The best TG-show ever seen
En velgennemtænkt og
gennemført revy på Tårnby
Gymnasium
Anmeldelse af Terkel
Spangsbo
Foto: Karin Ott

Håndværket var på plads, da
elever fra Tårnby Gymnasium
(TG) og HF afviklede deres
elevstyrede revy midt i november. Med 40 skuespillere,
dansere og sangere på scenen
– somme tider samtidig – var
det en fryd at se, hvor disciplineret de unge mennesker
kom ind og ud på scenen i
skolens festsal.
Og hvordan de på scenen
forstod at give hinanden
plads, så det høje tempo, man
havde satset på, kunne holdes. De tre manuskriptforfattere og instruktører må have
haft en positiv indflydelse på
aktørerne, som enhver teenager-forældre må misunde.
Man var meget langt fra
dilletanterne og amatører,
som lægger den største vægt
på bare at have det sjovt på
scenen og så faktisk blæser

på det tvangsudskrevne forældre- og vennepublikum.
2014-holdet viste respekt for
publikummet og har forhåbentlig på responsen mærket
at indsatsen har været sliddet
værd og at det faktisk også
var sjovt at tage en opgave
alvorlig.

Først til audition
TG har mange års tradition
for store musicals og revy. De
to genrer spilles henholdsvis hvert andet år og mens
musicalen sættes op med
stor læreropbakning, er revyerne alene elevprodukter. Til
begge opsætninger er der fri
tilmelding, så samtlige elever
(og en del, som vender tilbage
alene for traditionens skyld)
kan deltage.
I bedste X-factor stil var
årets optagelsesprøve en
audition filmet og en vel tilklippet video indledte revyens første afdeling. En morsom parodi (med indbygget
selvironi) med grove udleveringer af såkaldte talenter,
der punket af deres mødre eller kammerater stillede sig op
til offentlig bespottelse i mis-

forståelse af egne musikalske
verdensmuligheder.
Det var morsomt og heldigvis timet og tilrettelagt
og instrueret. Det var også
fortsættelsen, hvor man ligeledes i parodieret form, så
forberedelserne. Ja faktisk så
publikum noget, som skulle
forestille en generalprøve,
altså sidste prøve og gennemspilning før en premiere.
Det er en hård disciplin at
skulle spille klovn, at spille,
at man faktisk ikke kan det,
man gerne vil. Tænk på parodikomedien Svend, Knud og
Valdemar udødeliggjort for
et voksent publikum af Jytte
Abildstrøm, Jesper Klein, Gotha Andersen, Bodil Udsen
og Carl Ottosen. Publikum
ved, at det er skuespillere af
høj karat (og absolut ædru på
scenen) eller tænk på klovnen
i cirkus, som først får os til at
grine over sine gerninger for
til sidst at demonstrere sine
virkelige evner.
Sådan var TG-revyen også.
Der blev – til den fingerede
generalprøve – danset, så det
var en ynk, havde man gået på
den chorus line, havde man

mistet kørekortet i årevis for
spirituspåvirkelse,
sunget
pivende falsk, mishandlet
en blokfløjte (og publikum,
som skulle høre på det), hver
sketch så flad, at de kunne
have været nulpunket i 50’ernes danske film.
Det hele affejet af de tre
instruktører med et ”det må
vi lige holde et møde om” og
”det ser vi på bagefter”.
Selv brugte de tre tiden på
at diskutere revyens titel.

leg med UV-lys.
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Og så var der pause
Jævnfør ovenstående – vi ser
kun på klovnen, fordi vi ved,
han kan det modsatte af, hvad
han viser, vi morer os kun over
sangerindens falske toner,
fordi vi ved, at vi får den ægte
vare til sidst (hvis det da ikke
drejer sig om Florence Foster
Jenkins, en excentrisk tonedøv millionøse, som lejede
store koncertsale i New York
og London for at opføre arier
så skingrende falske, at baren
ikke kunne servere drinks i
krystalglas).
Nu havde publikum selv
oplevet hvor overbevisende
mislykkede, de unge aktører
kunne være. Kunne de
nu leve op til rollen,
som den grimme ælling?
Ingen grund til at
holde læseren i spænding længere. Ja de
kunne!
Måske var the chorus line ikke til et 12tal i geometri, men 10
kunne det da blive til
for energi og samtidighed. Hvor let kunne
der ikke være kiks i en
Tårnby Gymnasium
række på tyve danhar fået nyt lysudstyr, sere, men det var der
som de formåede at
ikke. I det hele taget
bruge fantasifuldt og var revyen fyldt med
med omtanke. Her
dans. Ikke på tåspid-

serne eller med vilde løft af
tunge politikere, som det sker
i TV2, men billedskabende på
højt niveau.
De tre instruktører var endt
med at kalde revyen Langt fra
Bakken og det både var den
og alligevel ikke. Dels ligger
der ni af slagsen fra Aspebakken til Torpebakken i TGs baghave, dels var man ikke for fin
til at lade en skuespiller stille
gåden ”Hvilken størrelse i
brystholder bruger Dronningen?” Svar ”En Margretheskål”.
Og værst var det, når man
nu viser evner og talent for at
kunne aflevere et budskab og
holde sine tilhørere i en sikker hånd – hvad med indholdet? Hvad ville man sige?
Der er sjældent et troværdigt budskab fra Cirkusrevyens scene og få om nogen her.
Det må være næste fase,
at der kommer lidt budskab
fra scenen og ikke bare morskab over skolens flittige formidlere på intercom. All right
– måske ikke det politiske
budskab, som ændrer verden,
men man må da tumle med
noget som ung, noget som får
kraft og bliver virkeligt, hvis
det afleveres i kunstnerisk
form.
Sikke en styrke det ville få,
hvis man tog fat på det, som
rørte og berørte de unge selv.
Om man så kunne få andre
end klassekammerater og få
trofaste lærere til at overvære
noget, som måske indeholdt
kærlige skideballer og opsange, er en anden sag.
Men tillykke med veludført
håndværk. Der er et stort 10tal for den tekniske værdi og
en pil nedad for det kunstneriske.

Økologisk julemarked
Aloe Vera Butik Amager
Så er julen her!
Kom ud og besøg os på Juletorvet i Dragør alle
advents-weekender, lørdag og søndag fra 10-16.
Medbring denne annonce og få 10% rabat på køb af
julegaver til dig selv og dine kære hos os i Aloe Vera
boden.
Flotte julepakker, med lige det indhold du ønsker.
Ring eller klik ind på www.AloeVeraButikAmager.dk

Aloe Vera Butik Amager
Jansvej 76, 2300 København S
Tlf. 32513223 / 20329414
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Kontakt@AloeVeraButikAmager.dk

Tag ungerne med til julemarked i Bryggergården i
weekenden
Julen er hjerternes tid og der
er aktiviteter for hele familien
når Øko pop-Up shop fredag
28. november, lørdag 29. november og 5. december inviterer til julemarked ved Bryggergården, hvor der vil være

inspiration til lækkert julebag,
årets julepynt og tips til, hvordan børnene kan bygge deres
helt eget juletræ.
Der kan også købes juletræer til at tage med hjem i
stuen.
For de voksne er der inspiration til gør-det-selv i
julekøkkenet. Man kan for
eksempel lave sine egne dekorative sylteglas til hjemme-

lavet konfekt og andre julelækkerier eller få inspiration
til madlavning med sæsonens
mange gode råvarer som æbler, kål, nødder og tørret frugt.
Der er også sørget for, at
besøgende kan holde varmen
ved bålstedet, hvor Øko-popup shop serverer smagsprøver på varm æblegløgg.

Videoklubben gjorde det igen!
Endnu en gang har Amager
Videoklub opnået fine resultater ved Sjællands Mesterskabet for videoklubber
Sidste år opnåedes sølv og
bronze medaljer, men i år er
metallets valør steget, idet
Lars Lademann vandt guldmedalje for en smuk film om
en tur gennem Götakanalen
i Sverige med et af de gamle
skibe, der besejler kanalen.
Men ikke nok med det, for
John Christensen vandt sølvmedalje for en fremragende
film Vis mig dit ansigt (og jeg
skal fortælle dig, hvem du er).
Klubben og formand Peter
Windfeld er meget stolt over
resultaterne
- Det viser at ved målrettet
arbejde med materialet, kan
der frembringes gode seværdige film.
Mange mennesker ligger
inde med kvalitetskameraer,
som mestendels bliver brugt
til familie- og rejsefilm til visning for en snæver kreds. Men
med bare få og enkle hjælpemidler kan sådanne film gøres
langt bedre.
Har man lyst til at lære om
sådanne enkle værktøjer,
skulle man tage og kontakte
klubben via hjemmesiden og
se, hvad vi kan hjælpe med!

Fra venstre: Lars Lademann, som vandt guldmedalje,
formand Peter Windfeld og John Christensen, som vandt
sølvmedalje for en fremragende film Vis mig dit ansigt...

Diana fra Götakanalen. Ældre læsere kender båden for
Roseanna-mordet (af Sjöval og Walöö). Foto: Lars Lademann

Der blev sat pris på to ”ældre-foreninger”
Slægtsforskning-formand og
Ældresagen blev henholdsvis Årets Foreningsleder og
Årets Forening
Af Terkel Spangsbo
Foto: Ivan Givskov

Gennem 24 år har Tårnby
Kommune og Tårnby Forenings Råd uddelt priser til
forenings aktive og en forening – eller en del af en
forening, som har gjort sig
bemærket ved en særlig indsats i årets løb eller ved vedholdende aktiviteter gennem
flere sæsoner.
Det var derfor den 25. foreningslederpris og den 25.
gang en forening fik en pris.
Prismodtagere for 2014 har
på hver sin måde noget med
alder at gøre. Helle Agerskov,
formand og særdeles aktiv
i Amager Slægtsforsknings
Forening, roder sammen med
medlemmer helt konkret i fortiden.
Det betyder jo også, at der
er 25 ledere og 25 foreninger,
som allerede er prissat og ser
man på listen over tidligere
modtagere, er mange af lederne stadig aktive og kunne
alene af den grund fortjene
en forgyldende renovering
af medaljen. I beviser, at man
aldrig bliver for gammel til at
være foreningsaktiv.

Slægtsforskning
Helle Agerskov har ikke vir-

ket som leder gennem en årrække, men har i den relative
korte tid siden sin indmeldelse i Amager Slægtshistoriske
Forening 7. september 2011,
været utrolig engageret.
- Allerede ved generalforsamlingen i marts 2012 blev
Helle valgt til bestyrelsen, og
på det efterfølgende konstituerende møde i bestyrelsen
blev hun næstformand og
året efter blev hun formand,
sagde kulturudvalgsformand
Winie Sørensen.
- Det er dog ikke kun på
”bestyrelsesgangen”, at Helle
har været særdeles aktiv. Hun
har gjort et stort arbejde for
at engagere medlemmerne,
og for at tiltrække nye medlemmer til foreningen. Amager Slægtshistoriske Forening
har blandt andet deltaget i arrangementet ”Spræl i byen”,
hvor der var stor trængsel
omkring bordet med computere og direkte adgang til vores forfædre og -mødre.
Helle Agerskov har også
fået skabt kontakt til slægtsforskerverdenen uden for
Tårnby - blandt andet til Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger i Danmark,
hvor hun nu sidder med i en
formandsgruppe og herigennem kan hente inspiration til
sin egen lokalafdeling.

Ældresagen på museum
I november-udgaven af Tårnby Bladet blev det offentliggjort, at årets forening 2014

var Ældresagen eller rettere
- det var de godt 90 aktivitetsledere, som står i spidsen for foreningen mange og
mangeartede aktiviteter fra
badminton til IT-undervisning, fra rejser til madlavning
for mænd og fra cykelture til
bridge, som blev hædret.
Bestyrelsen tager sig af administrationen og er i øvrigt
aktive på den politiske front,
mens de 90 ledere groft sagt
underholder og vedligeholder medlemmerne.
Ældresagen er udsprunget
af Ensomme Gamles Værn,
der i dag er en humanitær
Fond. I 1986 etablerede fonden den nu velkendte landsdækkende forening Ældre
Sagen – og netop ensomhed
modarbejdes i høj grad af aktiviteterne, som både har den
sociale dimension, at medlemmerne kommer ud og er
aktive og at man kommer hinanden ved.
Foreningen har 5.776 lokale medlemmer og man kan

Årets foreningsleder Helle
Agerskov, formand for
Amager Slægtsforsknings
Forening (stående) med sin
sammenplantning og de to
foreningsmedlemmer Jytte
Dekov, kasserer i foreningen,
og skjult bag planten Marianne
Raahauge Rasmussen.

Fire gange om året mødes Folkeoplysningsudvalget og ser på ansøgninger
fra foreningerne til Initiativpuljen
og Udviklingspuljen, som årligt råder
over 350.000 kroner, som kan tildeles
foreninger efter ansøgning.
Ved 1. ansøgningsrunde (som kommer til udbetaling i 2015) blev følgende ansøgninger imødekommet:
Øresunds Ældreroere fik tilskud til
indkøb af rosæder.

FDF Tårnby fik tilskud til opførelse
af bålhytte m.m.
Amager Bordtennisklub fik tilskud
til indkøb af bander og SAS Sejlklub
fik tilskud til indkøb af bompresening
- alle sammen fra Initiativpuljen.
tsp

Euphonia i Marmorkirken
Kammerkoret Euphonia opfører Händels Messias i samarbejde med 18

Årets foreningsleder Helle Agerskov, formand for Amager
Slægtsforsknings Forening (th) og formanden for Kulturelt
Udvalg Winnie Sørensen, som holdt festtalen for Helle. Der
er tradition for, at foreningslederne modtager et stykke glas
eller krystal - foruden en kontant gave ved siden af.

hver måned læse om foreningen arrangementer i Tårnby
Bladet.
I tillæg til æresprisen blev
de 90 aktive ældresags-lede-

musikere fra Det Kgl. Kapel samt de
fire topsolister Henriette Neess Borup, sopran, kgl. operasanger Elisabeth Jansson, alt, kgl. operasanger
Niels Jørgen Riis, tenor og kgl. operasanger ved Nasjonaloperaen i Oslo
Magne Fremmerlid, bas.
Dirigent er Ole Reuss.
Ole Reuss siger selv, at han betragter Händels Messias som den fedeste,
fede musik, men at der ganske givet
vil være mange forskellige meninger

re inviteret på kaffe og kage
samt guidet tur på Kastrupgårdsamlingen midt i januar.

herom.
Billetter a 220,- hos Billetnet, idet
et begrænset antal dog sælges for
120,- til studerende med studiekort.
Flere oplysninger om koncerterne
på www.euphonia.dk/messias.
tsp
Marmorkirken, lørdag 6. og søndag
7. december, begge dage kl. 16.
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Foreninger begavet

Formand for priskomitéen (og denne artikels forfatter)
Terkel Spangsbo holder festtalen for repræsentanter for
Ældresagens lokale bestyrelse og aktive ledere. Fra venstre:
Bente Olofsen, John Møller Jørgensen, Søren Havemann,
Anne-Grethe Kragerup, Anja Povelsen.

AMAGERTEATRET

Vindere i hele fire læser-konkurrencer

... spiller i KASTRUP BIO, hvor der er
en stor scene og hvor stolesæderne
netop er udskiftet med moderne stole.

Tårnby Bladet har sammen
med leverandører og annoncører haft gang i fire
konkurrencer med præmier
til læserne

Der er god plads til benene og et fint
udsyn i biografen.

BILLETSA
LG ÅBEN
T
NU - OP
TIL JUL

Familieforestillingen

Vitello

.. er teater om ”drengen med det skøre navn”
24. marts kl. 18.00.
Billetter á 75,- til salg nu i Kastrup Bio.
Tusindvis af børn har det seneste år lært Vitello at kende
gennem Kim Fupz Aakesons bøger om drengen med det
skøre navn. Bøgerne bruges flittigt i de første klasser i
Folkeskolen - ligesom de er rigtig populære børnebøger
på biblioteket og som højtlæsning hjemme.
Vitello prøver hele tiden at finde balancen mellem sin
egen logik og kravene fra den kontante men også kærlige mor, som elsker popsange, hvidvin og spaghetti med
riveost.

Det var ikke svært.
Det var det heller ikke at
tælle personer på forsiden af
Oktoberfestens web-forside.
Der var tre af hvert køn. Det
havde alle indsendere fundet
ud af ved at se på www.oktoberfestdk.dk
Derimod blev redaktøren,
som er forfatter til konkurrencerne, noget rystet, da
løsningerne i konkurrencen
om billetter til Krumme-filmen begyndte at komme ind.
Her svarede mange Victor
Stoltenberg. Men det var ikke
det, redaktøren mente, han
havde spurgte om.
Havde redaktøren formuleret sig utydeligt? Var der
skridninger i trykket? Det var
redaktørens opfattelse, at
han havde spurgt om, hvad
Krumme hed i filmen og ikke
i virkeligheden.
Og det var en triumferende

herre, der lidt senere tronede
bag computerne. Spørgsmålet burde ikke være misforstået. Kunderne (læserne)
havde for en gang skyld ikke
ret. Svaret skulle være Mads
Krumborg.

Vindere af gavekort
Oktoberfesten:’

til

Poul og Rut Dybro
Jørgensen, Amager Landevej
Lizbet Wingaa, Hindholm
alle

Vinder af en aften i Wallman
Fam. Mosegaard, Guldregn
alle

Vindere Krumme-film billetter og merchandise
Stella Machado, Herkules
alle
Pernille Mosegaard,
Guldregn alle
P.B. Larsen, Tårnby Torv

Julekalenderbogen
Mosegaard, Postparken
Erik og Lise Meilstrup,
Vestermarie allé

Læserkonkurrence:

Onkel Sofus vendt tilbage på dvd

Det er stadig muligt
at købe billetter til
sæsonens to sidste
ordinære forestilinger
- som julegaver
måske? Billetter á
180,- - 210,- kroner.
Ring 3250 0811

Tårnby Bladet har fået mulighed for at udlodde dvd’en Far til fire – onkel Sofus vender tilbage

26. - 27. og 28. januar. Kl. 19.30 Usædvanlig frit efter Gilbert
& Sullivan om ”at aldrig stå til søs”.
Tre mand fra Teater Figaros spiller alle roller fra
admiralen Sir Joseph Porter
til den bøse Dick Dødøje over
til forelskede Ralph Rackstraw,
den ligeså forelskede Josephine,
den stolte kaptajn Corcoran, et kor solide søfolk og ikke
mindst heltinden Lille Forglemmigej.
HMS Pinafore er gennemsyret af Gilbert & Sullivans nonsenshumor og respektløse gøren nar af engelske traditioner, stolthed over flåden (med en overadmiral, som aldrig
har været til søs) og snobberiet.
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Det er rart, når vi på redaktionen kan trække vindere
ud i de konkurrencer til oplevelser eller dvd’er eller hvad
vores leverandører nu sætter
på højkant.
Det er også dejligt at se, at
der er mange som håbefuldt
indsender mail eller postkort/breve med løsninger.
Her ligger så også bagsiden
af oplevelsen. Vi må jo skuffe
lagt flere end vi kan glæde.
Vi kan kun håbe at heldet
spreder sig blandt vores læsere – og kan så i denne omgang konstatere at fru Luna,
lykkens gudinde, kan være
nok så uretfærdig – vil nogen
synes. Den samme familie
har vundet i to konkurrencer.
I konkurrencen om et gavekort til Wallmans fortalte
vi, at show-etablissementet
har et slogan som lyder: ”Den

perfekte aften ude, som samler under …” og så spurgte
vi ”Under hvad?”. Svaret var
”Alt under et tag”.

9. - 10. og 11. marts
Kl. 19.30

Grev Otto Vilhelm von Skack er død, og nu samles familien på Skackholm Slot til oplæsning af testamentet.
Men allerede inden sagfører Rabenfeldt ankommer, bliver
grevinde Lydia’s søster Dorothea kvalt… og en skakbrik er
væltet på det gamle skakbræt!
Comedieteatret glæder sig til at kunne præsentere denne
vidunderlige farce af Svend, Knud og Valdemar’ske dimensioner.

• www.amagerteatret.dk •

Så er hele den kære familie tilbage – nu også
med den sure onkel Sofus, der er tilbage fra
Australien og må lære alt det, der skal til, før
det fungerer i familien!
I efterårsferien har børnene fra den seneste
Far til Fire-film været på turne for at fortælle,
at nu er de også kommet på dvd.
Det er filmen, hvor hele den glade familie
kommer på en hård prøve, da Onkel Anders’
tvillingebror, Sofus, vender hjem fra Australien. Og Far fortryder næsten, han har lært sine
børn, at man skal være rummelig og gæstfri.
For Onkel Sofus er den diametrale modsætning til den elskelige Onkel Anders; han er sur,
vrissen, kommanderer med alle – og så har han
oveni købet en ko med sig!
Den bliver børnene nu hurtigt glade for, men
det er lidt sværere med sure Onkel Sofus. Og
helt galt går det, da familien tager på dyrskue.
Onkel Sofus har kun én ting i hovedet: Han vil
vinde malke-konkurrencen, men koen giver
pludselig ikke mælk og onkel Sofus’ hårdhændede forsøg hjælper ikke.
Her får familien, anført af Lille Per, lære Sofus, at man altså
kommer
længst
med hygge, varme,
fred og ro.
- Det kræver
både en kidnapning af koen, en
løbsk traktor og
en glemt hule i et
højt træ, før Onkel
Sofus endelig husker, hvordan det
er i en familie; man
skal give lidt plads,
men så får man

også dobbelt så meget tilbage...

Sådan deltager du
Tårnby Bladet og Hammer PR sætter tre dvd’er
på højkant.
For at vinde skal du svare på, hvilket land
onkel Sofus kom hjem fra.
Svaret mailer du til redaktionen@taarnbybladet.dk med oplysning om navn, adresse og
telefonnummer.
I emnefeltet skriver du ”fartil4” efterfulgt af
tre selvvalgte karakterer, eksempelvis fartil4
a2b. Kun mail, som er kodet som angivet, kommer i betragtning.
Vi skal have svaret senest fredag 13. december klokken 12, hvor vi trækker lod.
Naturligvis tager vi også mod løsninger på
postkort eller uden på kuverter på adressen
Tårnby Bladet, Postboks 34, Englandsvej 290,
2770 Kastrup eller lagt direkte ned i vores
postkasse.
Hvis du vinder, bliver du kontaktet og du
skal selv hente dvd’en på Tårnby Bladets redaktion på Englandsvej. Dvd’en kan ikke ombyttes eller erstattes.
I vindermailen får du lidt flere informationer
vedr. afhentning.

Årets forestilling gik på Amagerteatret
Tre priser til forestillinger
som blev spillet i Amagerteatret i sidste sæson
Af Terkel Spangsbo

På et teaterseminar i Esbjerg,
hvor Danmarks teaterforeninger var samlet for overvejende at vælge repertoire
til sæson 2015-16 blev der
også uddelt priser som ved en
Oscar-fest.
Årets forestilling blev Folketeatret / Turné’s opsætning
af Holbergs Den Stundesløse,
der blev spillet som Amagerteatrets 50 års jubilæumsforestilling.
Som bedste skuespillere
blev Marie-Louise Coninck
og Baard Owe valgt. De spillede det ældre ægtepar i Lovesong. De var et ægtepar,

www.
taarnbybladet.
dk

hvis liv blev spillet i nutid og
fortid. Ægteparret som unge
blev spillet af deres søn David Ove og svigerdatter Marie
Askehave, senere erstattet af
Patricia Schumann.
Endelig blev Jacob Morild valgt som årets talent (?)

I kalenderen på
taarnbybladets
hjemmeside kan du
se tid og sted for
arrangementer i den
kommende tid.
Du kan også få dine /
jeres arrangementer
med i kalenderen samme sted. GRATIS

blandt andet for sin
rolle i Javel hr. Minister skrevet af Flemming Jensen frit og
fordansket efter tv-serien af samme navn, som
netop genudsendes.

Nordlys på Gran Canaria
Af Kristine Crawack

Nordlys-koret, som er et veletableret og ambitiøst kor
hjemhørende i Tårnby kommune, består for tiden af 12
kvindelige rutinerede sangere med erfaring inden for
sang og performance.
Koret sætter kulturel udveksling højt, og dette har
ledt til flere rejser, blandt
andet til Norge, Island og Argentina. I oktober gik rejsen
til den spanske ferieø Gran
Canaria for at deltage i et
koncertsamarbejde med den
kanariskfødte sanger Ubaldo
Garcia. Sangerinden Jenny
Siri Dreijer, der tidligere selv
har sunget i Nordlys, deltog
også.
Koncerterne på Gran Canaria bestod af duetter mellem
Jenny og Ubaldo, samt sange
med Jenny som solist hvor
Nordlys tillagde kor, og numre
med Nordlys alene. Turen bød
på i alt 3 koncerter, på det nyligt opførte teater i Arucas, i
den norske kirke ”Sømands-

Dragør julemarked.

kirken” i Aguineguin, samt
på musikkonservatoriet i Las
Palmas.
Nordlys optrådte med en
blanding af danske og nordiske sange, samt engelske og
spanske, blandt andet Right
Next To the Right One af Tim
Christensen og Under the Sea
fra Disneys Den Lille Havfrue,
der er blevet arrangeret specielt til Nordlys. Af spanske
sange kan nævnes Nostalgias,
der er en meget velkendt sang
i de spansktalende lande.

Koncerterne høstede mange roser og vakte stor begejstring, og Nordlys vil runde
arrangementerne af ved at
optræde med samme program ved Tårnby musikuge 9.
december på Tårnby Hovedbibliotek.

delikatesser til uldvarer og
trælegetøj, er der rig mulighed for at få købt sine
julegaver på julemarkedet.
Der er også mulighed for at
få stillet sulten med en pandekage eller en sandwich, få
varmen med et glas gløgg
eller købe karameller.
Julemanden ankommer til
torvet kl. 14.00 for at høre,
hvad børnene ønsker sig.
Med sig har han nissepiger,
som deler godter ud, mens
julemusik og mennesker i
julestemning fylder pladsen.
Kl. 16 læser borgmester Eik
Dahl Bidstrup højt fra Peters
jul, hvorefter alle tæller ned,
og lyset i juletræet tændes
for 24. år i træk og oplyser
torvet med de gamle, gule
huse, og markerer samtidig
afslutningen for dette års
julemarked.

Vi har skrevet det før
- men det kan ikke
gentages for tit Glædelig jul og godt
nytår fra Tårnby
Bladets redaktion og
medarbejdere
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Nordlys, her på
hjemlig strand,
kan blandt andet
opleves til deres
årlige julekoncert
i Kastrup Kirke
lørdag 13. december
k. 15.00, hvor
alle interesserede
naturligvis er
velkomne.

Lørdag 29. november
begynder julen i Dragør i
form af det traditionelle
julemarked.
Julemarkedet bruges som
kulisse i årets DR-julekalender ”Tidsrejsen”, og i år genskabes det præcist samme
julemarked, som man kan se
på TV i december. Paw Henriksen, dansk skuespiller
som spiller den unge farfar
i ”Tidsrejsen” og som også
blandt andet er kendt for
sine roller i tv-serierne Hotellet , Krøniken & Anna Pihl
åbner officielt julemarkedet
klokken 11.00.
Byens museum, bibliotek
og caféer inviterer inden for
i varmen til juleklip, højtlæsning, udstilling, quiz og
mange andre jule-aktiviteter for hele familien.
Med 12 boder som sælger
alt fra dansk brugskunst og

Royalt besøg på Løjtegårdsskolen
Kronprinsesse Mary besøgte
på FNs Børnekonventions
fødselsdag Løjtegårdsskolen
og så resultaterne af 4. til 6.
klasses elevernes projektarbejder om konventionen
Af Terkel Spangsbo
Foto Karin Ott
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Løjtegårdsskolen har på forskellig vis været i centrum de
seneste 14 dage. Festsalen
lagde rammer til det største
folkemøde siden … ja siden
hvornår, skolen har gjort en
indsats mod drivende løbehjul (omtalt på side 21) og så
kom selveste Kronprinsesse
Mary på besøg.
Et af emnerne på stormødet
var mangel på vikarer, kvalificerede vikarer. Efter kronprinsessens besøg er der i al fald
et navn på elevernes ønskeseddel.

Det royale besøg var sat
med militæriske klokkeslæt
fra 10:00 til 10:53, men kronprinsessens engagement i
elevernes arbejder fik programmet til at skride til den
gode side til lettere irritation
for sikkerhedsfolkene.
Det er skolens målrettede
arbejde med børnekonventionen, som har fået Dansk
Flygtningehjælp til at pege
på Løjtegårdsskolen som udflugtsmål på 25-året for FN’s
konvention 20. november. I
forbindelse med Børnenes
Ulandskalender (i folkemunde kaldet Danmarks Radios
julekalender) i 2013 tilbød
Dansk Flygtningehjælp forskelligt undervisningsmateriale, som blandt andet Løjtegårdsskolen
rekvirerede
og lod 4. til 6. klasses elever
arbejde med.

Der var nok af plancher at se på og prinsessen fik en dialog
med rigtig mange af eleverne, som til gengæld svarede uden
den mindste generthed.

I år op til konventionens
fødselsdag havde eleverne
brugt en uge til at arbejde
med emner, der knytter sig
til børns rettigheder. De havde blandt andet fremstillet
masker, collager, noveller og
fotohistorier og lavet udstillinger, spil, rollespil og haft
diskussioner.

Børn har altid ret!
Kronprinsessen så eksempler på elevernes arbejde
om børns rettigheder og gav
sig tid hvert eneste sted til at

tale med eleverne og spørge
ind til deres viden om børns
rettigheder under forskellige
forhold.
Eleverne svarede på den
intelligente eksamination –
ganske uimponeret over kronprinsessens status og kødranden af mindst 15 fotografers
blitzende fotografiapparater,
som på udvalgte steder klumpede sig sammen for at give
plads til det, dagen handlede
om; en royal cadeau til deres
engagement fra kronprinsesse Mary, der er protektor for

Dansk Flygtningehjælp.
Spørgelystne journalister
blev elegant affejet af prinsessen med ordene: ”Jeg er
her for at tale med eleverne! ”
Kronprinsesse Mary så 15
af skolens elever deltage i
udvalgte sekvenser af de rollespil, som Dansk Flygtningehjælp modererer i tilgift til
materialet, og hvor eleverne
konkret forholder sig til børn
på flugts rettigheder. Undervejs i rollespillet fortalte kronprinsessen eleverne om sine
egne oplevelser i flygtninge-

En klasse havde lavet et ”trivial persuit” med spørgsmål, som alle handlede om børn og
flygtninge i lejre. De må have spillet det mange gange - for alle svarede rigtigt - også
kronprinsesse Mary, som lod sig udfordre.

lejre ude i verden og om nødvendigheden af renlighed i
lejrene og der blev lyttet – det
var jo blandt andet det, som
rollespillet også pegede på.
Midt under en snak med de
rollespillende elever, vender
kronprinsessens sig om og
spørger:
- Andreas (Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp), hvor mange artikler
har børnekonventionen.
Eleverne svarer straks 54,
men generalsekretæren famler mere med svaret.
- Det lyder vist rigtigt, sag-

de han.
Andre brød ind og sagde at
eleverne har ret.
- Børn har altid ret, lød det
fra Mary.

En gave til Mary
Markus og Puk fra 4.a havde
fået klassekammeraterne til
at diskutere, hvilke af børnekonventionens artikler, der
var de vigtigste for danske
børn og havde så lavet en
miniudstilling med de ti udvalgte.
- Bliver de så overholdt
herhjemme? spurgte kron-

Undervisningsmaterialet ”Børn har altid
ret” er blevet vel modtaget af de danske skoler - det første oplag på 10.000 eksemplarer
blev revet væk på rekordtid og man er nu
på andet oplag. Desuden er et ukendt antal
blevet downloadet fra det tilhørende website bornharaltidret.dk, hvor man også finder
lærervejledning og materialets webdel med
dilemmaspil og videoer m.v.
- Det glæder os meget, at ’Børn har altid
ret’ har været efterspurgt af danske skoler

prinsessen.
- Ikke alle sammen, sagde
Puk og pegede på artiklen om
børn ret til at være i sexuel
sikkerhed.
Så blev ansigterne, royale
som ikke royale lagt i ekstra
alvorlige folder og der foregik
en lille samtale uden for pressens hørevidde.
Mens Mary fortsatte ind i
det sidste udvalgte klasseværelse, spurgte Puk hofdamen,
om hun måtte give prinsessen
en gave, når hun kom ud igen.
Naturligvis måtte hun det.

og er blevet brugt mange steder rundt om
i landet, blandt andet på Løjtegårdsskolen,
med stor kreativitet og engagement. Og vi
er meget taknemmelige for den opbakning,
som H.K.H. Kronprinsesse Mary viser vores
arbejde, såvel ved at besøge Løjtegårdsskolen på Børnekonventionens mærkedag som
ved bl.a. at have besøgt nogle af de steder i
Myanmar, hvor vi arbejder for at skabe bedre forhold for børn på flugt,” siger Andreas
Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

Tv. 15 elever fra 6. klasserne
opfører et rollespil om
børns liv i en flygtningelejr.
Det førte til en snak
med kronprinsessen om
vigtigheden af hygiejne.

Herover. Vel var der ikke
dekreteret dresscode,
men derfor kan man vel
godt tage slips på, når
næstdronningen kommer og sætte det synligt.

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder (populært
kaldet Børnekonventionen) er en konvention, udarbejdet af
FN. Den handler om beskyttelse af børn og deres rettigheder og blev vedtaget 20. november 1989 på FN’s generalforsamling. Traktaten definerer en række grundlæggende
rettigheder, der gælder for ethvert barn.
Traktaten forpligter ratificerende stater til at arbejde for
at sikre de samme basale rettigheder for alle børn – uanset
etnisk baggrund, religion, handikap, social status o.a. Børn
er i denne sammenhæng defineret som enhver under 18 år
http://skole.unicef.dk/sites/default/files/mediafiles/Boernekonventionen.pdf

Julemærkemarch støtter
Julemærkehjem

som også inkluderer et diplom. Efter anden sløjfe
er der salg af ribbensteg til alle nisserne. Det plejer
at være rigtig populært.
Den årlige Nissehuetur er arrangeret af
Motionsforeningen København og finder sted
søndag 14. december kl 10.00 fra Tårnby skole.

Nisseoptog i Tårnby

Motionsforeningen København indbyder til 11 kilometer Havfruemarch, en tur som mange mennesker anser for at være en vigtig tradition. Turen fører deltagerne til Langelinie og forbi Den Lille Havfrue. På Langelinie serveres der gløgg til de voksne
og kakao til børnene. Dette er med i startgebyret
på 25 kroner Børn til og med 12 år deltager gratis.
På startstedet kan der købes morgenkaffe før
start og smørrebrød efter turen.
Havfruemarchen, søndag 4. januar har start
mellem kl. 9.00 og kl. 11.00 fra Vibenshus Skole,
Kertemindegade 10 på Østerbro.
rwj

Alle har mulighed for at være med i dette nisseoptog og som navnet antyder, skal alle deltagere
være iført nissehuse – det er obligatorisk – for ellers er det jo ikke en rigtig nissehuetur.
Det er en ført vandring på i alt 15 kilometer, som
går over to sløjfer/omgange. Hastigheden er ca. 5
km/t. Virkningen er fantastisk, når de mange nisser
går rundt på Tårnbys gader og stræder i samlet flok.
Hvis man synes, at 15 km er for overvældende, kan
man nøjes med en halv tur, det vil sige cirka 7 km.
Efter første sløjfe serveres der gløgg og æbleskiver på skolen. Dette er med i startgebyret på 30 kr.,

Havfruemarchen – en vandrehistorie.
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Inden vi går helt amok med julegavekøb og de sidste juleforberedelser, er der lige tid til at tænke på
de børn og unge, som ikke har det helt så godt som
de fleste af os. De børn og unge, som hvert år får
tilldelt et ophold på et af de 4 julemærkehjem i
Danmark.
Der samles ind til disse børn blandt andet ved
salg af julemærker, men man kan også hjælpe ved
at deltage i Julemærkemarchen, som afholdes over
hele landet den første søndag i december.
Tårnby har været med i dette arbejde i mange
år nu og man kan vælge mellem 5 og 10 kilometer, som er afmærket med pile og bånd. Ruterne er
både børne- og barnevognsvenlige.
I år har Julemanden og hans kone lovet at komme og hygge om os. Derfor er det ekstra vigtigt, at
børnene kommer. KFUM-spejderne kommer også
og sætter ekstra kolorit på dagen.
Hjemme i mål kan der købes kaffe, gløgg og æbleskiver. Alle børn til og med 12 år kan desuden
deltage i vores lokale tegnekonkurrence, som altid

er populær. Vinderne får deres præmier inden jul.
Det koster lidt at deltage i Julemærkemarchen:
60 kr. for en medalje med årets julemærke som
motiv eller 30 kr. for et diplom.
Julemærkemarchen er arrangeret af Motionsforeningen København og er den 38. af slagsen.
Den finder i år sted søndag 7. december kl. 9.0011.00 med start fra Tårnby Skole.

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

Blekinges skærgård
3 dage på 4-stjernet hotel i Karlskrona, Sverige
First Hotel Ja ★★★★
Den gamle svenske flådeby Karlskrona går
for at være en af kyststrækningens smukkeste mødesteder: Byen breder sig over 30 øer
og holme i Blekinges skærgård og kom med
sin enestående historie og arkitektur på UNESCOs liste over verdensarv i 1998. Den yndige
beliggenhed, kongemagtens pragtpalæer og
de mange velbevarede træhuse fra byens
glansperiode i 1700-tallet gør Karlskrona til
et helt oplagt mål for en weekendoplevelse,
hvis man kan fristes af historisk atmosfære,
skærgårdsidyl og oplevelser i et af Sveriges
dejligste hjørner, Blekinge. Hotellet er et elegant og stilfuldt hotel helt i tråd med Karlskronas statelige historie og med en central
beliggenhed i byens renæssancecentrum.
Her bor man som midt i en levende historiebog med gåafstand til det gamle paradetorv,
gågader, cafeer og restauranter, byens internationalt anerkendte marinemuseum og ikke
mindst skærgårdsbådene. På en udflugt kan
det desuden anbefales at fiske laks eller blot
besøge Blomstergården i Eringsboda (38 km).

First Hotel Ja

Pris pr. person i dobbeltværelse

899,-

Pris uden rejsekoden 1.049,•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuffet
2 x eftermiddagskaffe
1 x 2-retters middag
på Restaurant Castello
• Fri Wi-Fi
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.

Ekstranat inkl. morgenbuffet 349,Ankomst
Fredage frem til 19.12.2014 og i
perioderne 9.-30.1., 27.2.-27.3.,
10.4.-8.5. og 29.5.-12.6. samt
valgfri i perioden 28.6.-15.8.2015.
Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Feriedage ved Plön See Oplev Brandenburg
4 dage på 3-stjernet hotel i Dersau, Tyskland

5 dage på 4-stjernet hotel i Tyskland
Axxon Hotel

Hotel Waldblick
Galerie Leiber´s
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Pris pr. person i dobbeltværelse

Hotel Waldblick Galerie Leiber´s ★★★
Lige mellem Kiel og Lübeck ligger det store
bakkelandskab Naturpark Holsteinisches
Schweiz med mere end 200 små og store
søer. Ved den største af søerne, Plön See, finder man den lille by Dersau, hvor værtsparret Leiber står klar til at byde jer velkommen
til hotellet, der ligger smukt blot 500 meter
fra søens bred. Herfra er det oplagt at tage
på opdagelse i den dejlige natur og aflægge
besøg i nogle af de små hyggelige byer.
Ankomst: Valgfri frem til 17.12.2014 samt
i perioderne 15.1.-28.4. og 1.5.-28.9.2015.

1.199,-

Pris uden rejsekoden 1.349,• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters
middag/buffet
• Rabat på greenfee
• 10 % rabat i Designer
Outlet Neumünster
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-13 år ½ pris.

Pris pr. person i dobbeltværelse

Axxon Hotel ★★★★
Byen i floden – sådan beskrives Brandenburg
an der Havel. Den ligger da også omgivet af
floden Havel og med et væld af kanaler samt
større og mindre søer strøet gavmildt rundt
omkring byen. Byen har lagt navn til delstaten
Brandenburg og havde sin storhedstid tilbage
i middelalderen. Det kan man mærke, når
man går på opdagelse i den stemningsfulde,
historiske by, for her er flere kirker, og især
domkirken St. Peter und Paul er fascinerende.
Ankomst: Valgfri frem til 18.12.2014
samt i perioden 2.1.-17.12.2015.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Børnerabat ved 2 voksne.

Bestil nu på

1.399,-

Pris uden rejsekoden 1.699,• 4 overnatninger
• 4 x morgenbuffet
• 2 x 2-retters
middag/buffet
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

2 overnatninger 899,3 overnatninger 1.099,5 overnatninger 1.749,-

Rejsekode: TAARNBY

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.

BLADET

Teknisk arrangør:

Fokus på at bekæmpe
ensomhed i Tårnby
En frivillighedskoordinator
skal fremover have særligt fokus på at reducere
ensomhed blandt ældre i
kommunen. Det er blandt
andet aktuelt nu, hvor
julen nærmer sig
Den nye frivillighedskoordinator Naomi Gurfinkiel fortæller her om frivillighed:
- Lyst og muligheder bør
være drivkraften i forhold
til frivillighed. Mit ønske er
at kunne bidrage til, at lokalsamfundet skal være mere
rigt og mangfoldigt.
- Det er min overbevisning, at alle har menneskelige og faglige evner, der kan
bringes i spil i forhold til at
skabe nye positive fællesskaber – og det er mit indtryk, at lysten til at gøre noget godt for hinanden er til
stede hos borgerne i Tårnby.

Ensomhed i juletiden
- Om der er interesse og
behov for, at flere ensomme
i Tårnby kan tilbringe julen
i selskab med andre vil jeg
fordybe mig i i den kommende tid. Julevenner og
juleværter er dog ikke den
eneste måde, vi kan hjælpe
hinanden på i julen. Det kan

også tænkes, at en i nærheden har brug for hjælp
til at pynte op til jul, fordi
vedkommende er dårligt
gående og mangler netværk
- eller mangler nogle at følges med til advents- eller julegudstjeneste, siger Naomi
Gurfinkiel.
- Omvendt kan det også
tænkes, at der er børn og
unge rundt omkring, der
savner en bedsteforælder i
nærheden, som de kan bage
julekager med eller få fortalt julehistorier fra gamle
dage af. Det er min erfaring,
at møder mellem generationer skaber meget glæde, så
også her er der meget godt
at bygge på.
tsp

Hvordan kan du
som borger i Tårnby
hjælpe

Hvis du har gode ideer,
hjælpende hænder og lyst
til at indgå nye relationer –
eller hvis du kender nogen
der har – tager Naomi
gerne mod dit opkald
eller din mail. Hun kan
kontaktes på tlf.: 3076
0525 eller
ngu.sc.as@taarnby.dk

DR’s Ramasjang/Ultra optog
afsnit til julekalender hos
den lokale tandlæge i Sundhedshuset
Reportage og foto: Karin Ott

TårnbyBladet var med, da DR
ULTRA gæstede den lokale
tandlæge, Københavns Tandlæcecenter for at optage to
afsnit til julekalenderen, der
bliver sendt hver dag i december op til jul.
Da Deres udsendte ankom,
havde de nærmest pakket
sammen, så da vores kontakt
spurgte, hvad jeg havde tænkt
mig, og svaret var
- Noget hvor man kan se,
hvad I laver, så de lidt vilde ud
i blikkene.
Men jeg syntes, en af mændene så bekendt ud og mente,
at han måtte være en af værterne, så jeg sagde, jeg skulle
have ham med på billedet.
-Hvad kunne du tænke dig?
Jeg kan sidde i tandlægestolen. Skal jeg smide skjorten?
spurgte han.
I skulle have set mig være
ét stort spørgsmålstegn.
- Øhh, det lyder mest som
om, du godt kunne tænke dig
at smide skjorten? Hvad med
to i én tandlægestol? foreslog
jeg, for vi havde jo lige haft
borgmesteren siddende i sådan én. I stedet blev det til, at
hende, der spillede tandlæge,
tog sin kittel på igen, en af
assistenterne stillede sig op
med et kamera (uden at kunne betjene det) og ham der,
jeg ikke kunne huske navnet
på, smed sig op i stolen og så
skræmt ud.
Omkring det tidspunkt,

Han ser i hvert fald sjovere ud i tandlægestolen end Zimino
:-) Det var da godt, jeg var klar over, jeg skulle have Bubber
med, selvom jeg ikke lige kunne placere ham. Ellers kunne
det godt være blevet lidt pinligt :-D
Kvinden med kanylen hedder Sofie Linde. Det er hende, der er
klædt ud som tandlæge og laver gas med børnene.

hvor ham der fyren satte sig i
tandlægestolen, kom jeg omsider i tanke om navnet...

24 dage med juleglæde
Sofie Linde og Bubber vil hver
dag i december på DR ULTRA
forsøge at sprede juleglæde
i deres helt egen fem minutters tv-jule-snack-kalender.
24 dage med juleglæde på 24
forskellige måder.
Søndag 7. december slår de
dørene op til den store tandlægequiz (i Københavns Tandlægecenter i Tårnby sundhedsCenter), hvor pigerne
Mathilda og Julie skal pranke
deres veninde Ann-Sofie, og
forhåbentlig vinde en masse
fede præmier samtidig! Bubber er klædt ud som tandlægen.
Senere i kalenderen er det
Marius, der skal pranke Anton.

Julekalenderen varer 5
minutter hver dag og sendes
på DR Ultra kl. 19.00. Det vil
også være muligt at følge
med på nettet dr.dk/ultra.

Læserinfo:

Når man pranker nogen,
betyder det, at man joker
eller snyder nogen for
sjov.
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Jeg var inde og ude på 10 minutter, for de havde lidt travlt.
Heldigvis var den ene kameramand klar til lige at hjælpe.

Bubber og Sofie i
tandlægestolen i jul på Ultra

Tårnby Bladets Julekonkurrence
Søg og find - igen igen
På denne side har vi vist små
udsnit af annoncer.
Disse annoncer findes i
deres helhed i dette nummer af Tårnby Bladet, men
pas på, for nisserne har lagt
lidt farver på udsnittene og
forvredet 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 modsatte
side eller skriv løsningen på
et postkort/uden på en kuvert og send den til Tårnby
Bladet, postboks 34, Englandsvej 290, 2770 Kastrup,
så vi har løsningen senest
fredag 12. december klokken

12. Løsningerne kan også
afleveres i vores udvendige
postkasse.
Vi skal have alle oplysninger om navn, bopæl og
telefon - ellers kan man ikke
vinde.
Det skulle gerne være en
spøg, selv om opgaven kan
virke lidt svær.

Vælg egen præmie
Vi trækker lod om første- og
ekstrapræmien
fra
Happydays mellem løsningerne

med flest rigtige svar, og alle
indsendere deltager i lodtrækningen om anden- og
trediepræmier.
Skriv på postkortet/kuponen hvilke af de deltagende
forretninger i julekonkurrencen, man 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 på.
Man kan kun vinde gavekort til de forretninger, der

A

deltager i julekonkurrencen
og gavekortet skal være indløst senest 31. januar 2015.

OBS:
Vi modtager IKKE løsninger
til denne konkurrence på
mail.
Personer, der er engageret i drift og produktion af
Tårnby Bladet kan ikke vinde
i konkurrencen.
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LØSNINGEN SENDES TIL:

Det kan man vinde
Ekstrapræmie - gavekort til et hotelophold for to fra
Happydays
1. præmie 1 stk. gavekort á 		 1.200,- kroner
2. præmie 1 stk. gavekort á 		 600,- kroner
3. præmier 20 stk. gavekort á
300,- kroner
Ekstrapræmier og special-gavekort fra flere af butikkerne

Tårnby Bladet
Englandsvej 290
2770 Kastrup

Eller afleveres i vores udvendige
postkasse senest fredag
12. december inden klokken 12.

Svar-kupon til Tårnby Bladets Julekonkurrence
DU KAN OGSÅ SENDE ET POSTKORT ELLER SKRIVE UDEN PÅ EN KUVERT - MEN SVAR MODTAGES ikke VIA MAIL.

Udsnit A er taget fra annonce side

Udsnit Q er taget fra annonce side

Udsnit B er taget fra annonce side

Udsnit R er taget fra annonce side

Udsnit C er taget fra annonce side

Udsnit S er taget fra annonce side

Udsnit D er taget fra annonce side

Udsnit T er taget fra annonce side

Udsnit E er taget fra annonce side

Udsnit U er taget fra annonce side

Udsnit F er taget fra annonce side

Udsnit V er taget fra annonce side

Udsnit G er taget fra annonce side

Udsnit W er taget fra annonce side

Udsnit H er taget fra annonce side

Udsnit X er taget fra annonce side

Udsnit I er taget fra annonce side
Udsnit J er taget fra annonce side

Indsendt af:

Udsnit K er taget fra annonce side

Navn:

Udsnit L er taget fra annonce side

Adresse:				

Udsnit M er taget fra annonce side

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

Udsnit N er taget fra annonce side

1. prioritet

Udsnit O er taget fra annonce side

2. prioritet

Udsnit P er taget fra annonce side

3. prioritet

På jagt efter dyrespor
Vinteren er den årstid, hvor det er
lettest at finde dyrespor i naturen.
Det kan være fodspor, afgnavede
kogler, agern og nødder – eller lort
af Ragna Lychau, ConDidact

Lort og gnav
Ja undskyld sproget, men dyrenes
lort er også gode spor at gå efter.
Ræven bruger fx sin lort til at markere territoriet, og det betyder, at den

Læs mere på Danmarksrejsen.
dk. Du kan også hente app’en
’Danmarksrejsen’ til din Iphone
eller Androidtelefon og finde nyttige
informationer. Danmarksrejsen.dk er
et samarbejde mellem Friluftsrådet
og forlaget ConDidact.

Tlf.nr:

Dompappen hitter

Af Ragna Lychau, ConDidact

Omkring 4.000 frivillige fugletællere er for tiden i sving med at tælle
alle mulige slags fugle.
Som noget nyt er der rigtig mange
dompapper. Den smukke fugl har
lige akkurat sneget sig op blandt de
ti mest sete fuglearter i år.
Der bliver nemlig indberettet mel-

lem 1000 og 1500 dompapper dagligt. Dompappen er let at kende på
det buttede udseende og hannens
flotte røde bryst og mave. Hunnen
ligner hannen i facon, men er gråbrun på bryst og mave. Begge køn
har en sort kalot på hovedet og er
lysegrå på ryggen. På trods af navnet
er dompappen ikke dummere end
andre fugle (så vidt vi ved).
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For mange af os er vinteren en småkedelig årstid, men faktisk er det et
godt tidspunkt at finde spor efter
dyr. Nyfalden sne bliver hurtigt oversået med fine spor efter fuglefødder
– og måske spor efter en glubsk kat,
der prøvede at få fat i fuglen? Selv
i perioder uden sne er vinteren et
godt tidspunkt at lede efter dyrespor. Mudder og pløre er der ofte
meget af, og netop i mudder kan
man finde fodspor efter fx fasan,
hare, rådyr, krondyr. Og endda - hvis
man er meget heldig eller befinder
sig på det helt rigtige sted – spor efter eksotiske dyr som ulv og bison!

lægger sin lort på steder, hvor det er
meget tydeligt. Det kan være på en
træstub. Hvis man har lyst, kan man
pirke i det og måske se, hvad ræven
har spist – fx mus eller fugle. Rådyrets lort er lette at genkende. De er
mørkebrune eller næsten sorte og
aflange, ca. 1-1½ cm lange. Krondyrets lorte er omtrent dobbelt så
lange. Man kan også kigge efter afgnavede kogler, agern eller nødder.
Mus gnaver koglerne meget fint af,
mens egern flår koglerne af, så de
ser flossede ud. Finder man nødder
med fine, runde huller, er det mus.
Kan man nøjes med de mere almindelige, danske arter, kan man
finde spændende dyrespor overalt
i naturen – og samtidig nyde Danmarks smukke natur ved vintertid.

Postnummerog by:			

Ny sæson og nyt stævne i
Jokokan Amager Karate Skole
Når vejret bliver gråt kan
man hurtigt komme til at
hænge lidt med næbbet.
Derfor gælder det om at
prøve at holde humøret
oppe, og måske finde noget
som kan give lidt mere kulør
på tilværelsen.
Af Mathis Elmgaard Isaksen,
holdinstruktør, Jokokan
Amager Karate Skole

I Jokokan Amager Karate
Skole tages dette helt bogstaveligt. Her lever nemlig drømmen om de farvede og det
sorte bælte - og det er uanset,
om man er barn eller voksen.
Når man hører ordet kampsport, kan man komme til at
tænke på mange ting. Det
første er måske, at det er forbundet med østens mystik og
at det handler om disciplin og
gamle traditioner. Men hvis
man spørger et barn, så tæn-

ker de nok mere på heltene
fra tegnefilm, eller hvordan
man kan være mystisk eller
sej som en ninja. Verden står
nemlig ikke stille, og vi har
alle vores måde at se tingene
på. Det er man udmærket klar
over i Jokokan Amager Karate
Skole, hvor der trænes Yakami Shinsei-ryu Karate-do, et
moderne kampsportssystem
med 1000 år gamle rødder.
Klubben har efterhånden
mange år på bagen, men det
betyder jo ikke at tingene står
stille. Dette efterår har bragt
et par nye begivenheder med
sig. Blandt andet et helt nyt
og specielt træningsstævne,
hvor det ikke som vanligt var
børn og voksne, der trænede
sammen side om side, men
alene børn og teenagere
havde lov til at træne med. De
voksne måtte pænt sidde ude
og vente på bænken.
På stævnet blev der undervist i dojo-kun. I karate er

’dojo’ betegnelsen for træningssalen, hvor man kommer for at lære. Dojo-kun er
derfor de retningslinjer, man
har for, hvordan man opfører
sig inde i dojoen. Det er bl.a.
her traditionerne kommer
ind i billedet. F.eks. skal man
bukke, når man går ind og ud
af træningssalen (dojoen) og
man skal bukke, hvis man står
over for en makker. Derudover handler det også om at
vise respekt for de andre, som
træner, så alle kan have en
god oplevelse. Det kan nogle
gange være svært at huske
det hele, så det blev leget ind
med instruktører, som viste
de dårlige eksempler.
Et stævne er også ensbetydende med en vigtig begivenhed i karateklubben. Graduering. Det er her, man mulighed for at vise, hvad man kan.
Så får man muligheden for at
opnå streger på bæltet, eller
måske et helt nyt farvet bæl-

Korsvejsmarked

ønsker alle en god jul og et
godt nytår, og på gensyn til

te. Dette stævne var naturligvis ingen undtagelse og en
række af glade børn og teenagere fik at vide, at de havde
bestået deres graduering.

Ny instruktør
Her i efteråret har Jokokan
Amager også fået en ny fast
holdinstruktør. Mathis Isaksen
er 24 år gammel og har trænet i lidt over 10 år. Han har
tidligere hjulpet til som afløser, men underviser nu fast
en gang om ugen. Og indtil videre er der blevet taget rigtig
godt imod ham!
Sæsonens næste højde-

Ved efterårets
træningsstævne, var
situationen den, at kun børn
og teenagere, havde lov til at
træne med. De voksne måtte
pænt sidde ude og vente på
bænken, mens børnene og
teenagere var godt igang.

punkt, bliver julestævnet,
hvor der foruden det seriøse,
også bliver plads til lidt nissetræning. For selvom selvforsvar kan være meget alvorligt,
så skal der også være plads til
at have det sjovt.
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Korsvejsmarked 2015!

Lørdag d. 6. juni 2015

Selvom selvforsvar og kampsport kan være meget alvorligt,
så skal der også være plads til at have det sjovt og få lidt
kulør på tilværelsen.

Skuespillerelev med sceneskræk
Thomas Findval måtte trækkes fra
sin første hovedrolle. Han turde
ikke. Nu er han elev på Århus Teaterskole
Af Terkel Spangsbo

Thomas Findval Sølvskov har været
aktiv på Tårnby Teater som skuespiller, instruktør, dramatiker i en årrække
indtil han 1. september begyndte på
teaterskolen ved Århus Teater. Desuden har han taget alle mulige opgaver, der havde med optræden at gøre,
så det kunne se ud som en herre, der
var målrettet fra barnsben af til et liv
i teateret.
Men Thomas Findals allerførste
møde med det der kaldes ”de skrå
brædder” endte med en ulykkelig
dreng, som under gråd og tårer måtte
pilles af en hovedrolle i sidste øjeblik.
Det var i underskolen. På skolen Niels
Steensen på Østerbro, hvor han gik fra
6. klasse, skulle han bestemt heller
ikke stille sig frem og da slet ikke på
en scene.
Noget anderledes var det så, da
Thomas kom på Osted fri- og efterskole. Et eller andet, som han ikke rigtig kan sætte ord på, skete. På skolen
spillede man jo også teater og Thomas
besluttede simpelthen, at nu skulle
det prøves. Det gik jo og det med at
følge sine idéer og gennemføre sine
beslutninger blev af stor betydning
for Thomas’ liv.

Tog fat på alt
Vel hjemme fra Osted fortsatte Thomas på Ørestads Gymnasium med
fagene musik og medie. Her prøvede
han kræfter med en mindre rolle i en
traditionel musical og pludselig stod

han med ansvaret for, om der skulle
være en forestilling / talentshow i 3.
g. Det skulle der og så var der igen en
beslutning, som skulle gennemføres.
Dog tog lærere sig af det praktiske,
men Thomas Findval stod for indholdet og fik samtidig indført en slags
demokrati på gymnasiet, som man
også brugte på teaterproduktionen på
Tårnby Teater.
Samtidig lod han sig udlåne til Bagsværd Amatør Scene til en rolle som
bordelkunde i en forestilling, der hedder ”Må jeg anbefale Kærligheden”.
- Det var temmelig grænseoverskridende for en ganske ung mand på 1718 år, mindes Thomas Findval, nu 25
år.
- Rollen blev endda udvidet med en
ny tilskrevet monolog til mig.

På Tårnby Teater
Debuten på Tårnby Teater var i en juleforestilling og i 2010 kom en rolle i
musicalen Midt om natten.
- Jeg havde altid fået at vide, at jeg
ikke kunne synge, men sang alligevel,
siger Thomas Findval.
I Midt om natten mødte han instruktøren Thomas Hedemann, der ikke
bare instruerede, men også fungerede
som lærer.
På Holberg/Ofelia skuespillerskole,
hvor Thomas gik i halvandet år, skete
også en mental ændring.
- Jeg fik en større selvtillid og fandt
ud af, hvad jeg faktisk kunne. Det var
nok der, jeg begyndte at stole på mig
selv.
Det var ikke hjemmefra, at han
fandt opbakningen og troen på, at
skuespilleri var nogen seriøs levevej,
men bevidstheden om, at han kunne

Thomas Findval, 26 år, og
skuespiller, instruktør og forfatter
på Tårnby teater, er startet på
teaterskolen ved Århus Teater.

gennemføre, hvis han bare ville det
alvorligt, fik Thomas til at knokle med
småjobs blandt andet med centeroptræden som Postmand Pers hjælper
for at kunne betale skolen og få penge
til at leve for.
En troede dog på ham; en ældre
stedfarmor gav støtte (og penge) og
da hun døde fik Thomas en arv, som
betød, at han senere kunne etablere
sig i Århus med egen lejlighed. Her
skal han bo og leve de næste fire år.

Her og der og …
Man kan lære af det hele, bare man tager det seriøst, mener Thomas Findval
og meldte sig til Dragør Revyen, hvor
han fik vist sin morsomme side.
- Jeg er morsom, fordi jeg tager det
seriøst.
Dragør Revyens instruktør, Michel
Castenholt, blev en slags mentor for
Thomas. Han fik Thomas til at rykke
sig og bærer ansvaret/skylden for, at
Thomas blev optaget på teaterskolen.
Nu skal der etableres en ny omgangskreds i Århus, som han flyttede
over til allerede inden skolen begyndte 1. september. Helt alene bliver han
ikke. Signe Wriedt Jakobsen, som også
har været på Tårnby Teater er begyndt
på Dramaturgisk Institut.
- Jeg vil være en skuespiller nede på
jorden. Jeg vil huske mit bagland, der
hvor jeg har lært noget, hvor jeg har
fået lov til noget, huske den verden
jeg kommer fra.
- Jeg følger en drøm og så må jeg stå
på mål for det, jeg mener vi har muligheder og vi fordi vi kan (i det samfund
vi har) skal man følge mod målet.

Ridning på
fortovet
er altså
forbudt
Hestepærer på fortovet burde
ikke være et problem - men kan
godt være det alligevel
I hvert fald når kørestolsbrugere
har været på tur og kommer hjem
med kørestolens dæk fyldt op med
hestenes afføring, så hjemmet
kommer til at lugte som en stald.
Dansk Fodgænger Forbund er ikke
tilfredse.
- Ridning på fortov og cykelsti er
forbudt efter færdselslovens § 2.
Alligevel er det et problem nogle
steder, at ryttere benytter fortovet
til deres hobby og når vi nu ved, at
pæren ikke falder langt fra hesten,
så bliver fortovet griset til med deres afføring, siger Mikael le Dous,
formand for Fodgængerforbundet.
Og til forskel for enkelte hundelorte, så kan hestepærer i flok fylde
så meget, at det bliver vanskeligt
at manøvrere en kørestol udenom,
uden at skulle ud på selve kørebanen.
- Bortset fra griseriet er det temmelig skræmmende med så store
dyr på fortovet - især hvis man
sidder nede i en kørestol, og har
svært ved at flytte sig hurtigt af
vejen, hvis hesten pludselig bliver
forskrækket. Der er altså flere gode
grunde til at overholde færdselsloven.
- I en konkret email fra et medlem, hvis kone sidder i kørestol, har
den pågældende kommune ikke
ment de kan stille noget op med
uvæsenet, men det synes vi faktisk
er for sølle en udmelding. I hvert
fald for de rideskoler, der modtager kommunal støtte, har kommunen vel en pligt til at sikre sig at
der ikke foregår ulovligheder.
- Hvis nogen rytter eller rideskole skulle være i tvivl om reglerne
til hest, så findes der på hjemmesiderne Rideforbund.dk og SikkerTrafik.dk udmærkede beskrivelser
af disse regler, som også har til formål at beskytte rytteren og hesten.
Og man turde vel formode at disse
regler allerede er ophængt til nem
beskuelse, hvor ryttere færdes. Ellers er det på tide at få det gjort,
mener fodgængerformanden.

Turbo Teater

Thomas Findval, har de kunstneriske
ambitioner i behold, når han trods
alt ydmygt starter som elev på
teaterskolen i Århus.

Foto: Fodtrafik
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Thomas Findval Søkvskovs sidste
projekt på Tårnby Teater, var forestillingen ”Når livet forsvinder” en forestilling om en 19-årig pige,
der bliver ramt af mavekræft.
Forestillingen blev produceret
som ”Turbo Teater” - et udtryk for
at lave en forestilling på blot én
måned

KG66 vinder holdkonkurrencen med Marie
Skammelsen, Victoria
Selina Kajø, Mette Hulgaard,
Camille Lund Rasmussen og
Victoria Schilling Gilberg
holdet. Bag gymnasterne
ses det dygtige trænerteam
Bernadett Balazs og Milan
Udvaracz.

Forgyldte piger i Mäler-cupen
Kastrup Gymnastikforening
af 1966 fik massevis af medaljer med hjem
Der var deltagelse af ikke
mindre end 77 kvindelige

gymnaster fordelt på 15 hold
fra i alt seks lande (Canada,
Norge, Danmark, Island, Finland og Sverige), da Kastrup
Gymnastikforening af 1966 - i
daglig tale KG66 - deltog i den

internationale todages invitationskonkurrence ”Mälarcupen” i Stockholm, Sverige i
november.
Der blev kæmpet såvel i
hold på tværs af tre alderskategorier som individuelt
inden for hver kategori (26
piger i Youth-kategorien, 37
i Junior-kategorien og 14 i
Senior-kategorien).
- KG66, der stillede op med
fem piger/kvinder i alderen
fra 10 til 26, deltog både i
hold-konkurrencen og individuelt i de tre alderskategorier - og med en flot indsats
fra alle piger lykkedes det
klubbens at vinde guld i holdkonkurrencen om lørdagen,
fortæller Charlotte Raagaard
fra KG66!
Derudover vandt Camille
Lund Rasmussen på 10 år
guld i all-around konkurrencen i Youth-kategorien, Marie

Pigerne med alle
deres medaljer efter
disciplinfinalerne.

Skammelsen på 13 år guld
i all-around konkurrencen i
Junior-kategorien og Mette
Hulgaard sølv i all-around
konkurrencen for seniorer,
mens Victoria Kajø blev nr. 14
(Youth) og Victoria Schilling
Gilberg nr. 9 (Junior).
Sidste dag var tid for disciplinfinaler
Sidste dag i konkurrencen skulle deltagerne op i
fire redskaber: hest, forskudt
barre, bom og gulv, og med
udgangspunkt i de flotte resultater om lørdagen, deltog
alle de danske piger i en eller
flere finaler.
I Youth fik Camille således
guld på gulv og bronze på
bom og hest, mens Victoria
blev nr. 4 på bom.
I Junior vandt Marie guld på
bom, i barre og på gulv, mens
Victoria blev nr. 4 på gulv.
I Senior vandt Mette bronze
i den forskudte barre.
- Alle gymnasterne gjorde
det fantastisk, og nu glæder vi
os til at se dem alle (og flere
af klubbens dygtige gymnaster) til finalerne i årets Hold
DM, der holdes lørdag 8. november i Viborg, siger Charlotte Raagaard.
Af Charlotte Raargaard,
bestyrelsesmedlem KG66

De svære
idrætsord
I Youth-kategorien er
pigerne fra 2002 eller
yngre, og vi deltog med
Camille Lund Rasmussen, der er 10 år, og
Victoria Selina Kajø, der
er 12 år (Camille vandt
kategorien/all-around).
I Junior-kategorien er
pigerne fra 1999-2001,
og vi deltog med Marie
Skammelsen, der er 13
år, og Victoria Schilling
Gilberg på 14 år (Marie
vandt kategorien/allaround).
I Senior-kategorien er
pigerne/kvinderne fra
1998 eller ældre, og her
stillede vi med Mette
Hulgaard på 26 år (Mette
blev nr. 2 i kategorien/
all-around).
I all-around-konkurrencen (pr. kategori) kåres
guld-, sølv- og bronzevinderne på basis på deres samlede karakter for
de fire redskaber spring
over hest, forskudt
barre, bom og gulv.
I holdkonkurrencen kåres vinderne baseret på
de samlede karakterer
for de fire redskaber,
dog således at kun tre
karakterer pr. redskab
medregnes.
I de fire disciplinfinaler
deltager kun de fire
gymnaster, som i allaround-konkurrencen
har scoret højeste karakterer pr. redskab.

Dørene er på plads
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Arbejdet med de nye perrondøre på metroens åbne
perroner er færdig på Femøren og Kastrup
Af Terkel Spangsbo

Rejsende med Metroens østlige ben må indtil midt december stadig skifte tog på
Øresund, mens arbejdet med
perrondørene fortsætter på
Øresund og Amager Strand
stationer.
I januar er det passagerer
på strækningen på Vestamager, som må nyde omstigningerne. Når Metroselskabet er
færdige derude, står Frede-

riksberg-Vanløse for tur.
Arbejdet herude bliver først
sat i gang i sommerperioden,
hvor der er færrest passager.
Her bliver der ikke omstigning, men metroen erstattes
i byggeperioden af busser, så
der kan arbejdes i begge sider
af stationerne på en gang.

Bedre drift og sikkerhed
Udskiftningen af metroens
nuværende
sikkerhedssystem, som perrondørene på
alle overjordiske stationer er
en del af, vil blandt andet betyde, at omkring 25 procent af
de nuværende driftsforstyrrelser forsvinder.

Det hidtidige system har
vist sig at være for følsomt
i forhold til at standse togene. En stor del af metroens
driftsforstyrrelser
skyldes
nemlig, at systemet slår til
og bremser togene, selvom
det måske bare er en vildfaren avis, der er blæst ned på
skinnerne. De nye perrondøre mindsker denne risiko
og medfører samtidig, at sikkerhedssystemets sensorer
kan slås fra – uden at man
går på kompromis med sikkerheden.
Derimod er perrondørene, som skal sikre bedre regularitet
og færre unødvendige nødstop, færdige og taget i brug på
Femøren og Kastrup Station.

© Filmcompagniet

Exodus

Exodus - Gods and Kings, er
fortællingen om én mands dristige
mod, da han sætter sig op imod
imperiets magt, den egyptiske
farao Ramses. Moses leder
600.000 slaver på en storslået
rejse på flugt fra Egypten og
landets grusomme og dødelige
plager.

begravelsen får han en mildt
sagt kølig modtagelse af sin far,
byens dommer, Joseph, som han
ikke har haft kontakt til i flere år.
En gammel uoverensstemmelse
gnaver stadig mellem dem. På vej
hjem bliver Hank ringet og får at
vide, at hans far er kørt galt og nu
står anklaget for at have dræbt en
mand. Det tvinger ham til at tage
tilbage og forsvare sin far.

© Scanbox

Taken 3

Den tidligere CIA-agent Bryan
Mills’ liv rystes, da han bliver
uretfærdigt mistænkt for et mord,
som rammer tæt i familien. På
flugt fra både CIA, FBI og politiet
må Mills for én sidste gang
bruge sine ”specielle evner” til at
opspore de rigtige mordere.

© Filmcompagniet

Pingvinerne Skipper, Rekrut,
Rico og Kowalski er de mest
underholdende og mystiske fugle
i den globale spionverden og man
lærer nu både om deres ydmyge
opvækst og om deres seneste
internationale mission – kampen
for at redde verden fra den kloge,
men gale Dr. Octavius Brine

Dommeren

Den glatte Chicago-advokat Hank
Palmer modtager et opkald om,
at hans mor er gået bort. Ved

© Filmcompagniet
kl. 13.00

kl. 19.30
kl. 19.30
kl. 18.00

Nu står myredrengen, Antboy,
pludselig over for en endnu ondere
rival, Anti-Christian, den nye
dreng på skolen, der ikke skyr
nogen midler for at stjæle Ida
fra ham. Og som om det ikke er
nok, så er Pelle også hjemsøgt.
En ny superskurk har meldt sig på
banen.

BRYLLUPSKAOS

29/11 – 3/12: kl. 17.00

FAMILIEN JUL
28/11:
29 - 30/11:
6 – 7/12:

kl. 17.00
kl. 13.30 + 15.00
kl. 13.30
t. f. a.

DUM OG DUMMERE 2
27 – 28/11:
29 – 30/11:
1/12:
2 – 3/12:
4 – 9/12:

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

DOMMEREN
4 – 5/12:
6 – 7/12:
8 – 10/12:

Klokkeblomst og
Ønskedyret

Dyre-feen Fawn bliver venner
med et stort væsen, der kendes
som Ønskedyret. De andre i feflokken synes dog ikke godt om
det og vil indfange væsnet, før det
ødelægger deres fe-hjem.

20.15
15.30 + 20.15
21.00
20.15
20.30
fr. u. 7

Billetpris 70,- kr.

Børnebillet (til og med 12 år)
60,- kr.
10-turs rabatkort 550,- kr.
(hvert klip betaler for en billet
op til 65,- kr.)

9/12: SERENA

tirsdagsbio

PINGVINERNE FRA MADAGASCAR
3D, dansk tale
6/12:
kl. 15.30

9/12: SERENA

18/12: Danmarkspremiere på
PINGVINERNE FRA MADAGASCAR og
KLOKKEBLOMST & ØNSKEDYRET
25/12: Danmarkspremiere på
ALL INCLUSIVE,
EXODUS: GODS AND KINGS og
ANTBOY – DEN RØDE FURIES HÆVN
8/1: Danmarkspremiere på TAKEN 3

Danmarkspremiere:

HOBBITTEN DEL 3 –
FEMHÆRESLAGET - 3D HFR

10/12:

kl. 20.15

Danmarkspremiere:

HOBBITTEN DEL 3 –
FEMHÆRESLAGET, 2D

10/12:

kl. 10.30

2/12: THE GOOD LIE

Men vi ved allerede nu, at du bl.a. kan
glæde dig til:

Forpremiere:

2D, dansk tale
7/12:
kl. 15.30

kl. 11.00

2/12: DUM OG DUMMERE 2

Programmet for perioden 11/12 – 8/1 kan
ses på kastrupbio.dk fra starten af uge 50.

kl. 19.45
kl. 14.30 + 19.45
kl. 19.45
t. o. 11

PINGVINERNE FRA MADAGASCAR

fr. u. 7

BILLETPRISER OG
RABATKORT

baby bio

© Disney

Forpremiere:

t. o. 11

Ved udvidet åbningstid åbner
biografen 30 min. før første film
starter

Årets bedste julegave

kl. 17.00

Vi sælger gavekort på lige det beløb, du
ønsker, og pakker det fint ind.
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28 – 30/11:
2 – 3/12:
4 – 9/12:

Kaotiske Ditte og hendes
storesøster, den alt for fornuftige
Sigrid, tager til Malta med deres
mor Lise. Ferien udvikler sig til
et trekantsdrama, hvor Ditte og
Sigrid stædigt kæmper om Lises
kærlighed og opmærksomhed
i et virvar af charter, jalousi,
familiemønstre, løgne, disco og en
fingerfærdig bartender, Antonio.

Lørdag og søndag fra kl. 13.00
til sidste film starter

Der kan forekomme tillæg ved
helaftensfilm, forpremierer og
danmarkspremierer.

Antboy: Den røde
furies hævn

28 – 30/11: kl. 18.00
2 – 3/12:
kl. 18.00
4 – 10/12:
kl. 17.30
t. o. 11
Visningerne 4 – 10/12 kl. 17.30 er med
danske undertekster

THE HUNGER GAMES:
MOCKINGJAY, part 1

All InClusive

© Filmcompagniet

t. f. a.

STILLE HJERTE

© Filmcompagniet

Tillæg ved 3D film kr. 20,-

KRUMMERNE - ALT PÅ SPIL
29 – 30/11:

Tlf.: 32 50 55 07
www.kastrupbio.dk
Mandag til fredag fra kl. 16.30
til sidste film starter

Ondskab og mørke er ved at
dække verden og dværgene,
menneskene og elverne må
beslutte sig for, om de kan kæmpe
sammen, for hver for sig har de
ikke en chance. Bilbo må kæmpe
for sit eget og sine venners liv i
Femhæreslaget, hvor Midgårds
skæbne vil blive afgjort.

Pingvinerne fra
Madagascar

Kastrupvej 270

ÅBNINGSTIDER

Hobbitten:
Femhæreslaget

© Filmcompagniet

Kastrup BIO

Bådene er halet på land
I Roklubben Øresund er
man trukket indendørs og
er i gang med klargøring af
bådene, så de er parat til at
stå til søs i den kommende
sæson
af Hanne Vinther, formand
Roklubben Øresund

som Roklubben Øresund er
med til; og det er juleroning.
Hvert år tæt op til jul samles
roklubberne i København på
Langelinie og drikker gløgg
og spiser æbleskiver – alle
roere er naturligvis iført røde
nissehuer.

Vores bådpark er i ualmindelig god stand og det skyldes,
at medlemmerne hver vinter
gennemgår bådene for fejl
og mangler og får dem repareret. En gang imellem er der
en båd, som bliver slebet helt
ned og lakeret, men langt det
meste er små reparationer,
fortæller klubbens formand
Hanne Vinther.
Udover at benytte romaskinerne i roklubbens motionsrum om vinteren er der én
tilbagevendende begivenhed,

Vi har skrevet det før
- men det kan ikke
gentages for tit Glædelig jul og godt
nytår fra Tårnby
Bladets redaktion og
medarbejdere

GEDEMARKEDET

Af banen! Den lange frilufts-lastbil kommer
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Spejdernes og FDF’ernes
rullende butikstruck kommer til Skelgårdskirken
medbringende masser af
spændende friluftsudstyr til
alle aldre
Hvert år i november-december måned kører 55 Nord
trucken rundt i hele landet,
til de byer hvor der er FDF
kredse, KFUM og Pigespejder
grupper, så deres medlemmer
har mulighed for at købe det
lejrudstyr de står og mangler
eller skal ønske sig til jul.
- I år har vi så fået mulighed
for at få trucken til Vestamager til vores medlemmer, siger Christina Plæhn, leder i

FDF Tårnby.
Man behøver ikke at være
spejder eller FDF’er for at
finde gode julegaver i den
rullende butikstruck. Her er
nemlig både tøj, fodtøj, rygsække, lejrudstyr, telte og
andet udstyr til alle der har
lyst til at være aktive i naturen. Og så er det oven i købet
tale om god kvalitet fra Wolf,
Pinewood, Garmin, Fjällräven
og Haglöfs som du kan købe
til fornuftige priser. Du kan se,
mærke og prøve det alt sammen i trucken og du kan betale både kontant og med kort.
Butikstrucken kommer fra
55˚NORD som er FDF, KFUMSpejderne og De grønne pige-

spejderes fælles butik. Butikken tilbyder alle, der vil leve
et aktivt friluftsliv, det rigtige
udstyr. Inspirationen kommer
fra naturen og de udfordringer og oplevelser, som børn
og unge møder på ture og lejre. Sortimentet spænder derfor bredt, fra det traditionelle
til det smarte og moderne!
Besøget af butikstrucken er
arrangeret af FDF Tårnby, som
glæder sig til at se dig og ønsker alle en god jul.
bbark
Lørdag 6. december
kl. 13.00-14.30 ved
Skelgårdskirken.

Hvad sker i Tårnby ?
I kalenderen på www.taarnbybladet.dk kan du se tid og sted for
arrangementer i den kommende tid. Du kan også få dine / jeres
arrangemanger med i kalenderen - samme sted. GRATIS!

Annoncering på GEDEMARKEDET er gratis for private
for genstande op til 1500 kroner, ting som bortgives eller
byttes væk. Ydelser mod betaling medtages ikke.
Nu også pladsen for private loppedmarkeder. Husk at
maile i god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af
fastnettelefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.
Annoncer med telefonnumre, som ikke kan identificeres,
optages ikke.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar for lødigheden
af de udbudte genstande, men forbeholder sig ret til at
redigere eller helt udelade annoncering.
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk
Georg jensen julestjerne i guld ubrugt 400
kr.
Trykluft pistol 100mm ny kun 700 kr.
Begge herover tlf.: 22 32 73 46
Mellem de månedlige udgivelser sætter vi genstande
som ønskes købt/solgt/bytte på www.taarnbybladet.
dk
Hvis vi ikke har oplysninger om, at genstandene er
kødt/solgt/byttet medtages de i kommenede Tårnby
Bladet og slettes derefter på nettet.
Redaktionen

Alingsås vokser
... og kan allerede nu have
passeret 39.000 indbyggere.
Ifølge friske opgørelser fra
det statistiske centralkontor havde kommunen helt
præcist 38.967 indbyggere
den 30. juni. Og tilgangen af
indbyggere var i det første
halvår 348 personer. Så uofficielt regner borgmesteren
med, at kommunen allerede
nu har passeret de 39.000
indbyggere.
Tilgangen er et udtryk for,
at Alingsås er attraktiv. Det
hænger bl.a. sammen med,
at der løbende foretages en
udbygning af antallet af ud-

med, siger næstformanden i
uddannelsesnævnet i Alingsås, Pär-Göran Björkman.

lejningslejligheder, ligesom
den nære beliggenhed til
Gøteborg har sin andel i tilgangen af indbyggere.

Gymnasium
populært
Alingsås’ gymnasium, Ahlströmergymnasiet er et relativt populært gymnasievalg
for kommende gymnasieelever. Således har lidt over 63
% af Alingsås’ kommende
gymnasieelever valgt dette
gymnasium som sit foretrukne.
- Det må vi være tilfredse

Prestigefuld pris
Det
nyrenoverede
ejendomskompleks, Brogården
i Alingsås er et af Europas
bedste byggerier ud fra et
holdbarhedsperspektiv. Det
står klart efter at Brogården
vandt den prestigefyldte
konkurrence
Sustainable
Energy Europe Awards i forsommeren.
Der er foretaget en langsigtet renovering af ejendommen med fokus på tre
væsentlige problemer.
Boligerne havde et højt

energiforbrug, ligesom indendørsklimaet var dårligt
og der var dårlig tilgængelighed. Man valgte at fokusere
på alle tre problematikker
og har nu nedbragt energibehovet med 75% og har nu
planlagt lignende renoveringsprojekter for et andet
boligområde.

God sæson for
museumsbanen

50 år, så det er efterhånden
ikke bare jernbanen, der kan
betragtes som museum, men
også foreningen, der driver
den.
Banen har hvert år i perioden juni til august 15.000
rejsende og intet tyder på at
dette tal bliver mindre. I højsæsonen i juli og første uge
af august er der afgaange
fem dage om ugen.

Turisterne strømmede lige
fra sæsonens start til den
smalsporede Västgötabane,
så foreningens medlemmer
var tilfredse.
Næste år fylder foreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344
trælast

16.000 til grønt filt
Tuborgfondet har bevilget 16.000 kr. til nyt
billardklæde på bordene i Billard Klubben
Amager
Derfor inviterede klubben i denne uge til reception i lokalerne i
Amagerhallen.
- Jeg vil gerne på klubbens vegne byde jer allesammen velkommen
til denne lille reception, som vi holder fordi
Tuborgfondet har været
så venlige at betænke
klubben med et tilskud
på Kr. 16.000,- til klæde-

skift på vores billardborde, sagde formand Erik
Kolbæk ved receptionen.
- Uden dette tilskud,
havde det været meget
svært for klubben at få
bordene op på den standard, der kræves, for at
der kan spilles på dem og det vil vi gerne takke
Tuborgfondet for.
- Det flotte tilskud er
meget kærkomment, da
vi som den eneste klub
i AmagerHallen betaler
husleje til kommunen,
hvorfor klubben har en
noget anstrengt økonomi trods en kontingent-

betaling på Kr.1.800,- pr.
år pr. medlem, hvilket
formentlig er den højeste kontingentbetaling
for alle udøvere i AmagerHallen.
- Vi er omkring 20
medlemmer, fortrinsvis
pensionister med en lille
indkomst og de fleste
fra Tårnby Kommune.
Det vil derfor være glædeligt, hvis kommunen
huslejemæssigt ville ligestille os med de øvrige
klubber, der er tilknyttet
AmagerHallen.
- Må jeg sluttelig sige
tak til alle fremmødte

De glade modtagere
fra venstre: Kim
Vinqvist, formand
Erik Koldbæk, Jørgen
Ladewig, Knud
Østergård og Gunnar
Hansen.

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

Foto: Karin Ott.

og en særlig tak til Peter Moe Rasmussen fra
Tuborgfondet, som fandt
tid til at besøge os ved
denne lejlighed.
bbark

Gulv, KØKKEN OG INDRETNING

alle har råd til et fedt køkken & bad

Er du til at skrive, fotografere eller bedst til
kontorarbejde, så hop med på vognen
og bliv en del af
Tårnby Bladet faste stab.
Hør mere hos
redaktør
Terkel Spangsbo.
Ring 32 509 290
eller mail til
redaktionen@taarnbybladet.dk

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby
2770 Kastrup

www.kvik.dk
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Bliv en del af holdet

%ROLJVDOJPHG3$66,21

.RQJHOXQGVYHMœ.DVWUXS

/£NNHUYLOODEHGVWHEHOLJJHQKHG
081.(%-(5*9(-%Ö.$67583
.17Ö8'%Ö%1
$OWHUQDWLYILQDQVLHULQJ+DQGHOVENSULROQ30DIGUIUL

/£NNHUIDPLOLHYLOODLGHWHIWHUWUDJWHGH3LOHJ¢UGVNYDUWHU9LOODHQHULGHVHQHUH¢UEOH
YHWJHQQHPJULEHQGHUHQRYHUHWRJE\GHUS¢NYDGUDWPHWHUPRGHUQHEHERHOVHL¦W
SODQ%ROLJHQKDUILUHUHHOOHVRYHY£UHOVHU.µNNHQDOUXPRJVWXHPHGSHMV0RGHUQH
NµNNHQPHGNRJHµ/£NNHUWEDGHY£UHOVHIUD+DYHQHUQHPRJKDUWRIOLVHWHU
UDVVHU6$*0(

9,//$

%2/,*
0

*581'
0

678(5
95


23)
20%


6XSHUYHOKROGWYLOODJRGEHOLJJHQKHG
.,%.9(-Ö.$67583
.17Ö8'%Ö%1
$OWHUQDWLYILQDQVLHULQJ+DQGHOVENSULROQ30DIGUIUL

56 Tårnby Bladet DECEMBER 2014

,HWUROLJWYLOODNYDUWHUL.DVWUXSNDQ,QXEOLYHHMHUHDIGHQQHHWSODQVYLOODPHGHQGHMOLJ
VROULJKDYH9LOODHQHUOµEHQGHEOHYHWUHQRYHUHWRJKDUEODQGWDQGHWNµNNHQRJEDG
DIQ\HUHGDWR'HQUXPPHOLJHYLQNHOVWXHE\GHUS¢HWVWRUWV\GYHQGWYLQGXHVSDUWL
6RPHNVWUDERQXVHUGHUNRUWYHMWLOE¢GHVNROHUGDJLQVWLWXWLRQHURJVNRY6$*
0(

9,//$

~%1,1*67,'(5
0DQGDJ
7LU7RU
)UHGDJ
/XNNHW
6µQGDJ




/XNNHW


Y(/%.-2+$16(1 *5(9(
+ROPEODGVJDGH
.¯EHQKDYQ6
7OI

Y(/%.-2+$16(1 *5(9(
.RQJHOXQGVYHM
.DVWUXS
7OI

%2/,*
0

*581'
0

678(5
95


23)57


