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Kulturudvalgsformand Einar 
Lyduch udnævner forman-
den for Amager Harmonika-
klub, Jan Baage, til årets 
foreningsleder i Tårnby

af Birgitte Barkholt

Jan Baage var egentlig bare 

kommet for at spille og synge 
til den årlige prisfest for for-
eningerne i Tårnby - troede 
han. Stor var hans forbløf-
felse da også, da flere af hans 
familiemedlemmer sad i råd-
husets kantine, da han efter 

at have spillet sit første sæt, 
ville sætte sig for at over-
være udnævnelserne. Men de 
kendte nogle andre, sagde de 
og så var Jan Baage beroliget. 

Da Einar Lyduch straks der-
efter kaldt ham frem for at 
begrunde valget af ham som 
årets foreningsleder, blev han 
imidlertid kortvarigt stum.

- Mange har nydt godt af 
din kreativitet både i Ama-
ger Harmonikaklub og i for-
eningslivet generelt. Du har 
vist, at når du beslutter dig 
for noget, så går du ind for det 
100 procent.

Som foreningsfolk kender 
Jan Baage, så genvandt han 
hurtigt fatningen og var tyde-
ligt glad over prisen. 

Læs MERE siDE 12-13.

Dig kan vi li’

Jan Baage var mildest 
talt forbløffet, da han 
blev udnævnt til årets 
foreningsleder 2016. 
Foto: Kurt Pedersen, Amager 
Fotoklub.

ELEvERNE pÅ TÅRNBY GYMNAsiuM indviede i november for alvor den nye drama/teatersal, da de spillede Kameliadamen i en ny  version.  Forlægget er den gamle 
roman og teaterforestilling af Alexander Dumas, men elever og lærere havde sat deres helt eget præg på denne forestilling.                               Læs MERE siDE 21.

Dommen stadfæstet
Det gik hverken værre el-
ler bedre for kommunal-
bestyrelsesmedlem Brian 
Franklin (løsgænger), i en 
ankesag i Østre Landsret

Af Terkel Spangsbo

Der er gået mere end 16 må-
neder siden Brian Franklin, 
medlem af Tårnby Kommunal-
bestyrelse og tillidsmand på 
en arbejdsplads i Lufthavnen 
blev anholdt, sigtet og senere  
anklaget for voldtægt og blu-
færdighedskrænkelse af en 
steddatter.

I Københavns Byret i marts i 
år blev han dømt for et forhold 
af tre, hvoraf voldtægten var 
den værste, der kunne give op 
til otte års fængsel.

Byretten vurderede, at der 
ikke var tale om blufærdig-
hedskrænkelse, ej heller vold-
tægt, men retten opfattede 
ham som stedfar eller i al fald 
havde en stedfaderlig relation 
til pigen, der på det tidspunkt 
endnu ikke var fyldt 18 år, det 
gjorde hun små to måneder se-
nere, og derfor var der tale et 

forhold af ”anden kønslig om-
gang end samleje”, hvilket blev 
takseret til 40 dages fængsel. 

Hvor der i byretten var 
tale om, at to dommere ville 
dømme og én frikende, var 
de seks dommere i Landsret-
ten enige om præmisserne. 
At straffen blev ændret fra 40 
dages fængsel til 60 timers 
samfundstjenestere, fjerner 
ikke en plet på Brian Franklins 
straffeattest, som kan medføre, 
at han må forlade posten som 
kommunalbestyrelsesmedlem. 
Det afgøres senere i ”valgbar-
hedsnævnet”.

Brian Franklin havde i fem 
til seks år været kæreste med 
kvindens mor og havde taget 
sig af kvinden og hendes søster 
”som en far”, hvilket han burde 
have været klar over. Det skøn-
nede Landretten i al fald.

Tårnby Bladet har før doms-
afsigelsen interviewet Brian 

Franklin (se side 3 og 4). 
Samme tilbud har andre 

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

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

MAiL oG WEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk

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

REDAKTioN:
Tårnby Bladet skrives, redigeres 
og layoutes af medlemmer af 
Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo  

(ansv. redaktør). Heinrich Ehren-
reich, Birgitte Barkholt, Sigurjon 
Einarsson, Kit Melchert Bon-
nicksen, Karin Ott (foto), Mona 
Gjedved, Ole Gjedved (foto).

ANNoNCEsALG: redaktionen og 
Mogens Knoblauch 4010 2051 - 
mail eller ring.

opLAG: 21.000.  
17.200 husstandsomdeles, 
resten distribueres via butiks-
centre, biblioteker oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

DisTRiBuTioN: Forbruger Kon-
takt. Udebliver Tårnby Bladet 
kontakt venligst Forbruger 
Kontakt tlf. 43 43 99 00 man.-
tors. 8.30-16, fre 8.30-15.30 

eller email diskvalitetost@fk.dk 
hurtigst muligt efter udebli-
velse af blad.

DENNE uDGAvE oMDELEs  
fredag 27. og lørdag 28. no-
vember.

FØRsTKoMMENDE uDGAvE  
herefter er januarudgaven, som 
omdeles fredag 8. og lørdag 
9. januar. Deadline mandag 4. 
januar. 
Deadline for større annoncer og 
redaktionelt stof 7 dage før udgi-
velsesdagen - men ring, hvis man 
er senere på den.

uDGivELsEsDAToER i 2016: 
10 måneder om året den sidste 
fredag/lørdag i en måned, dæk-

kende den kommende måned, 
dog ikke i januar og august. Se 
udgivelsesdatoerne herunder

December: Udkommer fredag 
27. november, omdeles fredag 
27. - lørdag 28. november. 
Deadline mandag 23. november.

uDGivELsEsDAToER i 2016
Januar: Udkommer fredag 8. 
januar, omdeles fredag 8. - lør-
dag 9. januar. Deadline mandag 
4. januar.
FEBRuAR: Udkommer fredag 29. 
januar, omdeles   

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

Ja, nej, ved ikke
Torsdag 3. december er der mulighed 
for at give sin holdning til kende ved 
at sætte et kryds ved en folkeafstem-
ning om forhold til Eu

Vi har givet plads i Tårnby Bladet til de 
lokale politiske partiers meninger i den 
anledning. Uden betingelser, uden krav 
om samtidig annoncering. Få har benyt-
tet muligheden, men de er at finde un-
der et logo med et X og et EU.

Der vil næppe være en facitliste at 
finde i indlæggene, ligesom der heller 
ikke er et konkret svar i debatten uden 
for vores ydmyge blad. Det er ikke som 
den klassiske ligning i matematik, hvor 
”pæne” tal efter lighedstegnet peger på 
at ligningen er løst rigtigt eller et pusle-
spil, hvor den sidste brik låser alt sam-
men. 

Det er et spørgsmål om politisk stil-
lingtagen - for det er det, politik handler 
om, at vi giver vores mening til kende 
udfra følelser og personlig stillingtagen.

Og da er livet ej så svært - EU-afstem-
ningen ikke heller. At sige sin mening er 
politik. Du må gerne sige, hvad du me-
ner på så oplyst et grundlag som muligt, 
men sig ikke, at du ikke forstår dig på 
politik. Du bedriver politik, hver gang du 
siger, hvad du mener. 

Tag nu og mén noget torsdag 3. de-
cember. Men fællesskab eller det fælles-
skab, vi allerede har. That’s the question.

Redaktionen

Flygtningehjælp 
Ved hjælp af en masse frivil-
lige indsamlere og velvilligt 
bidragende borgere ind-
samlede 62 frivillige i Tårn-
by Kommune 84.325 kroner 
for Dansk Flygtningehjælp 
8. november.

I Dragør blev der indsam-
let 70.400 kroner, mens det 
blev til 231.427 kroner i 
København S., som samlet 
gav et samlet resultat på 
386.152 kroner for Amager. 
Alle øens områder havde en 
stigning i forhold til sidste 
år, ifølge Dansk Flygtninge-
hjælp.

Beløbet er i øvrigt endnu 
højere, fordi amagerkaner-
ne også har betalt med Mo-
bilePay eller Swipp.

På landsplan fik Dansk 
Flygtningehjælp indsamlet 
20 milliarder kroner, som 
blandt andet går til arbejdet 
med at hjælpe flygtninge i 
Syrien og Sydsudan.
Man kan fortsat donere 
penge til formålet – læs 
mere om hvordan på www.
vi-er-der.dk 

Slut med lange taxi-
køer ved lufthavnen
Ventetiden for taxichauf-
førerne for at få en tur fra 
lufthavnen er faldet fra gen-
nemsnitligt 42 til 23 minut-
ter efter den første måned 
med det nye brobizz-base-
rede Taxi Management Sy-
stem. 

Ventetiden for chauffø-
rerne er halveret men indfø-
relse af det nye taxisystem 
har betydet, at en del taxier 
holder og venter på vejene 
omkring lufthavnen.

- Vi er kede af at borgere 
på Amager er generet af, at 
der holder taxier og venter 
på vejene. Det er bestemt 
ikke meningen, så det ar-
bejder vi på at få løst hur-
tigst muligt, siger direktør 
i Dansk Taxiråd, Trine Wol-
lenberg.

For at fremme den gode 
service er der indført et bo-
nussystem, hvor det eller de 
taxiselskaber, der yder den 
bedste service, belønnes 
med op til 500.000 kroner 
om året. Den bonus ser Kø-
benhavns Lufthavn frem til 
at kunne uddele.

Den lange vandring begynder med det første skridt
EN DECEMBERKLuMME skal indeholde vores barndoms klas-
siske juletema, som i mit tilfælde er et miks af Jesus, jule-
evangeliet, nissevinduet i salig Daells Varehus og den halv-
anden side med legetøj, som julebrochurerne fra Havemanns 
på Vesterbrogade og Magasin på Kongens nytorv hver ofrede 
på legetøj. Vi kom nu mest i Havemanns, for der havde fami-
lien en konto, som man betalte 200 kroner af på om måneden 
hele året.

JAMEN sÅ oKAY DA, så bliver det en klumme i julens ånd, 
det med at tage hinanden i hænderne og et kort øjeblik tro, 
at julefreden er evig, og at i morgen bliver ligeså fredfyldt, 
som et barnebarns tillidsfulde hænder i en farfars. Og så skal 
vi danse (?) om et juletræ, som er barrikaderet af gaver. Jeg 
foreslog et år, at familien undlod at lægge gaverne under ju-
letræet, så det ikke var dem, vi dansede om – de kunne jo al-
ligevel ikke være der, men så kan det nok være, det gnistrede 
fra den gamle fasters øjne, og det var hverken stjernen over 
Betlehem eller julelys, der genspejlede sig.

MEN sKAL DER væRE JuL, og det skal der da, så lad der blive 
jul også i Tårnby Bladet. Det bliver noget med børn og gamle 
dage og så noget med verdens billigste julegaver, som det 
åbenbart er svært for nogle at give, men lad os nu se. 

JEG sTARTER MED at henlede til mindegalleriet, dér midt i 
60’erne, hvor det var et selvpåtaget hædersmærke for mange 
af os unge at iklæde os lånte klæder. Lånte og lånte – vi købte 
murerskjorter og busseronner samt murerkasketter, og så var 
det vel næsten som at være uddannet håndværker med sven-
debrev. 

KAN MAN HusKE egen eller andres optræden i stribede mu-
rerskjorter, kan man vel godt fremmane en murer, der står 
med en stabel mursten, en spand med mørtel, en murerske og 
en tegning inden for rækkevidde.

FoREsTiL DiG denne murer, inden han skal begynde på at 
bygge rundetårn. 

spAND, sTEN, TEGNiNG – det kan han ikke se hænger sam-
men. 34 meter højt (flere mål i faktaboksen til højre). Hvilke 
muligheder havde han? Han kunne smide det hele fra sig, for 
hvad vedkom det bygværk ham, han kunne jo ikke se enden 
på det?

HAvDE HAN sTEN NoK? skulle han henvende sig til fagfor-
eningen? skulle han stemme på et politisk parti, som bekræf-
tede ham i, at det ikke kunne nytte noget og at han slet ikke 
behøvede gøre noget, for de mente ikke sådan en opgave 

havde værdi – ovenikøbet 
tværtimod, sagde de. Han 
kunne sætte sig ned og græ-
de, blive bange for opgaven, 
han ikke kendte omfanget af.

vi vED Jo, hvad han gjorde. 
Han begyndte med den første 
sten. 

voREs MuRER kunne have 
startet en bevægelse, som 
ville få mange murere til at 
sætte sig ned og sige, vi orker 
ikke opgaven. Ud af bevægel-
sen ville der komme ledere, 
som stillede sig på mindre 
murværker og råbte, at vi har murværk nok, vi kan ikke klare 
mere.

DER vAR GoD GRuND til at tro, at disse højestråbende ledere 
ville lade sig vælge til forsamlinger, hvor man på ingen måde 
ville tage skeen (murerskeen?) i den anden hånd. De ville 
sige, at de nok skulle tage sig af dig og give dig et godt liv, 
bare du holdt dig til (stemte på) dem. En dag vil du høre, at op-
gaven med at tilrettelægge rammerne for dit liv ikke længere 
er en kær opgave, men et pres. Hvor kom det lige fra?

DET sTØRsTE ”pREs” kommer i dag fra flygtninge, men er de 
nu et pres, eller er de bare en opgave, vi må se at komme i 
gang med at løse? Hvorfor se alt som problemer på forhånd?  
Hvad nu med et nytårsfortsæt eller endnu bedre, et øjeblik-
keligt fortsæt, hvor man og dermed mener jeg dig og mig, be-
gyndte med at løse et flygtningeproblem. Giv en skærv, giv en 
hånd, vis venligt naboskab. når du så en dag vender dig om 
og ser, hvad du trods alt har udrettet, så var det måske ikke 
så svært endda.

Jeg tror, at alle I, der har et liv at se tilbage på, kan I sige, at 
I har haft mange bekymringer - og de fleste blev ikke til no-
get? Lad os gøre som ham, der byggede rundetårn (det var 

– kan jeg garantere – ikke datidens leder, Chr. IV, 
der gjorde det) – lad os lægge den første sten, 

nummer to og tre og så se, hvor langt vi kommer. 

Med ønsket om en glædelig jul

 Terkel Spangsbo

Tårnets højde
Gade til platform: 34,8 m.

sneglegang
Omdrejninger: 7,5
Længde yderst: 268,5 m.
Længde inderst: 85,5 m.
Stigning yderst: 10 %
Stigning inderst: 33 %
Stigning gennemsnit
pr. omgang: 3,74 m.

Trapper
Trætrappe: 28 trin
Stentrappe: 31 trin

Taxier på afveje ved 
Havnebistroen på Amager 
Strandvej.
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Sammenlign gerne vores priser med autoriserede mærke-værksteder

Tilbud på VINTERSERVICE

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.45 - 16.45 • Weekend efter TELEFONISK AFTALE
Book gerne online på www.biloens-autoservice.dk under servicebooking

Er bilen klar til december-vejret?
Giv din bil et vinter-tjek. Personbil inkl. olie og 

oliefilter. (Gælder ikke sportsvogne 
og special-biler)

1350,00
 inkl. moms. 

T i l b u d  i 

d e c e m b e r

s e  h e r u n d e r

s p a r  

5 0 %

Dæ K H o T E L

550,00
i n k l .  g r a t i s h j u l s k i f tDækhotel for vinter-/ sommerdæk

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.

Inkl. et gratis hjulskift 550,00

Dæk på langs eller på tværs
Mønstret på dine dæk bestemmer vejgrebet
Du kan let se, om du kører på sommer- eller vinterdæk. På 
sommerdæk består dækmønstret (som nogle kalder slidbanerne) 
af rundgående riller. Det giver god kørselsøkonomi og udmærket 
vejgreb om sommeren. 
Vinterdæk har nærmest skakbræts-mønster. De firkantede 
”klodser” virker lidt som larvefødder og giver et meget bedre 
vejgreb på sneglatte og våde veje.

Tv. vinterdæk fra 
Continental domineret af 
”klodser”.

Th. et Michelin 
sommerdæk med det 

overvejende rundgående 
mønster.

NuMMERplaDERNE 
SkRuET faST? Vi kan 
fastgøre dine nummerplader 
på den lovlige måde.

149,00

Efter 8 gode år stopper jeg på 

Kalvebod Fælled.

I den anledning vil det glæde 

mig, at se leverandører og gæster 

til en afskeds-reception 

Søndag 29. november kl. 14 -16.

Med venlig hilsen 

Steen Rønn

Det er vigtigere for Brian Franklin, 
hvad hans omgangskreds mener, 
end en endelig dom

Af Terkel Spangsbo

Siden 6. oktober sidste år har Brian 
Franklin ventet, tænkt og ventet igen
Den dag blev Brian Franklins tilværel-
se sat på stand by. Hver dag derefter 
var et spørgsmål om at vente, meget 
lidt kunne han selv gøre for at få en 
afslutning på ventetiden. Alt beroede 
på andre.

Den 6. oktober 2014 havde Brian 
Franklin et job, han var tillidsmand, 
kommunalbestyrelsesmedlem for SF, 
han var en fri mand, som de fleste af 
os er og forventer, at det bliver vi bare 
ved med at være.

Men klokken 7.32 ringede Køben-
havns Politi på hans dør – og alt blev 
ændret. Han blev anholdt og efter 
mange timers ventetid blev han stil-
let for en dommer, fik en beskikket 
forsvarsadvokat og inden dagen var 
omme, blev han indsat i Vestre Fæng-
sel, varetægtsfængslet.

nu vidste han i det mindste, hvad 
samfundet sigtede ham for. Blu-
færdighedskrænkelse og voldtægt. 
Grundlovsforhøret varede i fire timer 
og Brian talte og talte. Han får forelagt 
et 30 siders langt anklageskrift og har 
en halv time til at læse det. Han er selv 
overbevidst om, at han ikke skjulte 
det mindste, han sagde sandheden, 
men som forhøret - for det var jo det, 
det var, et grundlovsforhør som sam-
tidig var et politiforhør. Som forhøret 
trak ud, var han så forvirret over ankla-
gerne, at ”jeg var klar til at sige, at der 
var lyserøde elefanter i retten”.

Så meget forstod han dog, at han 
skulle varetægtsfængsles i 10 dage.

sagen - koncentreret
Det var bare begyndelsen. Varetægts-
fængslingen blev forlænget flere gan-

ge. Brian brugte ventetiden til at tæn-
ke. Han bad gang på gang om at få lov 
til at forklare sig over for politiet, men 
der skulle gå mere end 30 dage, før 
han kom i forhør; så væltede det ud af 
ham med detaljer og forløb, datoer og 
handlinger i fire timer. Alt lagde han 
på bordet – ikke at han tilstod, hvad 
sigtelserne gik ud på, men de faktiske 
begivenheder.

Sagen har været omtalt i intime 
detaljer i såvel lokale medier, i Ekst-
rabladet som blandt folk, som kendte 
og kender Brian. Han har i 4-5 år boet 
sammen med en kvinde og hendes tre 
børn. Forholdet går i stykker, men de 
bliver boende sammen, mens de ser 
sig om efter andre steder at bo. 

Efter godt et lille år flytter Brian i 
sin mors kolonihavehus og ekskære-
sten finder sig også en bolig. Kvinden, 
hendes børn, Brian og hans søn og svi-
gerdatter ses rigtig meget i koloniha-
ven. Det er sommer, det er sol og det 
er sjov og godt.

Den ældste datter og Brian ser hin-
anden temmelig meget. De er begge 
aktive i SF, tager i byen sammen, i bio-
grafen, køber gaver. Der udvikler sig 
beviseligt et tæt forhold mellem de 
to. Der er bare nogle kendsgerninger, 
som skulle vise sig at være fatale. Pi-
gen/kvinden er 17 år, Brian over 50. 
Brian og pigens mor har boet sammen, 
været kærester og de har boet i et fa-
milielignede forhold.

Brian og pigen/kvinden udvikler 
et kæresteforhold inklusiv seksuel 

aktivitet. Det seksuelle forhold fuld-
byrdes, da pigen, herefter kvinden, er 
blevet 18 år og nogle måneder. En om-
fattende sms-korrespondance mellem 

kvinden og Brian (over 26.000 gensi-
dige sms’er – det er ikke en trykfejl) 
fortæller om en fri vilje fra begges 
side til at udvikle kæresteforholdet; 
mindst 50 gange fra november 2013 
til august 2014 har de seksuel om-
gang.

Ventetid – nedtællingstid
Dette interview er gennemført og 
skrevet, to dage før den endelige 
dom forventes i Østre Landsret ons-
dag 25. november – dommen vil stå 
andet steds i Tårnby Bladet eller blive 
skrevet på www.taarnbybladet.dk, 
hvis procedure og dom kommer efter 
deadline.

Fortsættes næste side
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Vi klipper 
byens spidser

MED OG UDEN TIDSBESTILLING

DAME- & HERREFRISØR 32 50 51 27

Saltværksvej 82 • 2770 Kastrup

Mandag samt søn- og 
helligdage lukket

 Dame   Herre

Klip   209,-   159,-
Vask, klip og føn   250,-   189,-
Vask & føn   100,-   30,-
Pensionist klip   169,-   130,-
Børneklip (u. 12år)   159,-   139,-
Striber med hætte   299,-
Striber   350,-
Farve   250,-
Bundfarve   200,-
Farvning af øjenbryn   50,-
Farvning af øjenvipper    50,-
Retning af øjenbryn   39,-

Åbningstider:  
Tirs – tors:  9:30 – 17:30
Fredag:  9:30 – 18:00
Lørdag:  9:30 – 15:00

Ingen af parterne nægter 
forholdet, hverken i Køben-
havns Byret eller under den 
efterfølgende ankesag i Østre 
Landsret. Men var det vold-
tægt, havde Brian været blu-
færdighedskrænkende? Efter 
fem måneders ventetid og tre 
retsmøder i Byretten blev han 
løsladt. De centrale vidner 
var afhørt. Indholdet af de 
intime sms’er var blevet læst 
op. nu var det at vente på de 
tre dommeres afgørelse på de 
tre anklagepunkter om blu-
færdighedskrænkelse, anden 
kønslig omgang end samleje 
og voldtægt.

Dømt og frikendt
I marts 2015 falder dommen. 
40 dages fængsel og erstat-
ning til kvinden. Ikke for vold-
tægt og blufærdighedskræn-
kelse, her er der frifindelse, 
men for anden kønslig om-
gang. Brian anker afgørelsen 
og så er det ventetid igen.

I ventetiden taler Brian 
med venner og bekendte. 
Ikke om flygtninge, ikke om 
politik, ikke om vejret, kun om 
sagen. Brian kan månederne 
fra flirten med den 17-årige 
i sommeren 2013 til anhol-
delsen i oktober 2014 i de 
intimeste detaljer og han for-
tæller igen og igen hændel-

sesforløbet, som han ser det, 
til forholdet bliver opdaget af 
kvindens mor i august 2014.

Han oplever stor opbakning 
hos venner, familie og kam-
merater og de tror ikke på, at 
han har begået voldtægt. 

- Der er da mennesker, der 
har slået hånden af mig. Det 
oplever jeg mest skyldes al-
dersforskellen på den unge 
kvinde og mig. Men ellers har 
jeg mødt forståelse, folk tror 
på mig. Det har hevet mig ud 
af de værste tanker, jeg har 
faktisk overvejet selvmord, 
siger han.

- Jeg ville have haft svært 
ved at leve med, at jeg skulle 
have villet skade et andet 
menneske.

- Uanset hvad landsrets-
dommen end bliver, er jeg 
overbevist om, at de stadig 
ikke tror, jeg har voldtaget no-
gen. Det er vigtigere for mig, 
at folk tror på mig end tanken 
om, at jeg skal i fængsel igen.

Opdagelsen og tiden efter
Forholdet mellem Brian og kvinden bliver op-
daget af kvindens mor, da hun læser sms’er 
på kvindens telefon. Parret har gjort, hvad de 
kunne for at skjule forholdet. Moren bliver 
rasende, raserer Brians kolonihavehus og får 
politi og anklagemyndigheden overbevist om, 
at der er tale om voldtægt af en mindreårig, 
som over i købet er ”som en far” for kvinden.

Sms’er afslørede det seksuelle forhold, 
men det er også sms’erne, der beskriver, 
hvordan forholdet udvikler sig. Under pres 
fra Brian og hans forsvarer får politiet gen-
skabt mindst 3000 væsentlige sms’er. Der er 
sjældent meget andet end offer-forklarin-
gen til grund for en voldtægtssag, men her 
er sms’erne som et hørespil, en vidnefor-
klaring. Her er der ord på, hvad hvem sagde, 
hvem lagde op til sex, hvem ville hvornår, 
hvad skulle foregå, hvor og hvornår.  Antallet 
af sms’er kan fastslås, det samme kan antal-
let og telefonsamtaler mellem parterne.

Mange menneskers liv, gøren og laden er 
lagt frem i de mange retsmøder. På godt og 
på meget ondt er intime seksuelle detaljer 

udpenslet for offentligheden. Uanset dom/
frifindelse har det næppe gavnet nogen af 
parterne. Selv efter en eventuel straf skal li-
vet leves videre af alle involverede.

- Det havde ikke behøvet at komme så 
langt, mener Brian Franklin.

- Vores forhold skulle stoppe, det havde 
det gjort alligevel. Jeg burde have været 
afhørt af politiet, inden jeg blev fængslet. 
De skulle have haft min forklaring, inden jeg 
blev fængslet.

- Der kunne være gjort meget for, at det 
ikke kom så vidt. Jeg har mistet mit job, min 
position i SF (han er ekskluderet før der faldt 
dom i Byretten), mine tillidshverv som til-
lidsmand og min plads i Kommunalbestyrel-
sen i Tårnby er afhængig af udfaldet af dom-
men. Men modparten (som dog  reelt ikke 
er kvinden og hendes familie, men anklage-
myndigheden) skal også leve med, at deres 
familieliv er blotlagt for offentligheden.

- Jeg mener ikke, det er et spørgsmål om 
retsfølelse, der er vi langt forbi. Tilbage står 
et ønske om hævn. Det kommer der ikke no-
get godt ud af.

Fremtiden
Onsdag 25. november, 14 måneder efter 
varetægtsfængslingen og 10 måneder efter 
løsladelsen og byretsdommen, afgøres det 
endeligt (planlagt) hvilken dom samfundet 
vil tilkende Brian Franklin. Han ankede dom-
men på de 40 dages fængsel. Dels mente 
han og mener stadig, at forholdet var gensi-
digt mellem to myndige (voksne på papiret) 
personer, dels vil en fængselsdom sætte et 
grimt flueben på hans straffeattest.

Fluebenet kan være afgørende for, om han 
må fortsætte sin valgperiode ud i Tårnby 
Kommunalbestyrelse. Det nye arbejde han 
har på hånden, får han ikke med en anmærk-
ning.

Oven i kommer dommen fra folket.
- Jeg har fået tilbudt en bolig langt fra 

Tårnby, men det ønsker jeg ikke, siger ham.
Han vil ikke flygte fra en retslig afgørelse 

og han tror på en retfærdig offentlig mening.

Fortsat fra forrige side

Hyggelige selskabslokaler i Kastrup
Air Pub har lokalerne – uanset om du leder efter selskabslokaler til fest, 
møder eller helaftens-arrangementer  
Skal du holde fest og er pladsen derhjemme for trang? Mangler du et sted 
at afholde kursus eller møde? Uanset lejlighed, er Air Pub på Amager klar 
til at huse dig og dine gæster.

Selskabslokaler med plads til lidt af hvert
Vores selskabslokaler kan huse mange forskellige begivenheder, fx:
Reception, Brunch, Heldags- eller helaftensarrangementer, Møder 
eller kurser, Barnedåb, konfirmation, bryllup, Mindesammenkomster, 
Fødselsdagsfester, Julefrokoster, A la carte-middage

Festarrangement:
•Velkomstdrink • Vælges fra menukort
•3 retters menu• Vælges fra menukort

• Vin ad libitum, serveres under hele middagen

• Kaffe med fyldt chokolade, samt en cognac eller likør
• Fri bar i to timer efter kaffen: Spiritus, vin, øl & vand

• Natmad vælges fra menukort

Pris pr. kuvert 745,- kr.  (Inkl. opdækning, lys og blomster) 

Pubben og restauranten
I forbindelse med selskabslokalerne ligger pubben. Her er det oplagt at 
afslutte arrangementet, du laver. Pubben er udsmykket med flydele og 
giver indblik i aviation historien. Air Pub har eksisteret i omkring 40 år 
og vi har derfor stor erfaring i at huse alle slags begivenheder. 

I restauranten serveres der frokost kl. 11:00-17:00. Og i weekenderne åbnes 
kl. 10:00, hvor Air Pub ligeledes byder på en lækker brunch tallerken.

Air Pub Restaurant & Konference Center 
Kastruplundgade 47 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32512190 • CVR: 37065935
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Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup

Tlf. 32 50 36 33
E-mail: kastrup@apoteket.dk • www.kastrupapotek.dk 

Multi-tabs • Børnevitaminer  
Hele ugen  75,- kr.

Breathrox
Demodag  
torsdag 3. december 
fra kl.10-13

spar 10,- hele dagen
Drogens vital (herunder)

Minus 20 % 
fredag 4. december, Fredagsbar 

med smagsprøver

Decubal
Minus 20% hele ugen

Apovit 50+
Apovit d-vitamin 25 + 35 mikrogram 
300 stk Apovit fiskeolie

Minus 40 % hele ugen

scholl elektriske fodfil
349,- hele ugen

Alle unikalk 

90 kr. 
hele ugen

incosmetics svampe
Demodag Tirsdag 1. december 

fra kl. 11-15
Køb ansigt og kropssvamp for
199,- spar 40,-

Se dato-tilbud

Tilbud der varer hele ugen

Multi-tabs • Mand/kvinde 
  spar 20 kr.
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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 ind-
gang til links til de mange selvbetjeningsservices, som kommu-
nen og de offentlige myndigheder stiller til rådighed.

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 15.12.2015, 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 2016
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2016 afholdes i mødesa-
len på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30: 
26.01., 23.02., 29.03., 26.04., 31.05., 21.06., 30.08., 27.09., 25.10., 
29.11. og 13.12. 
Der tages forbehold for ændringer.

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

SUNDHEDSKORT (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. 190,- og 
betaling kan kun ske med dankort.

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

SUNDHEDScENTER TåRNBY INfORMERER
Se alle tilbud fra Sundhedscenter Tårnby på www.sundhedscen-
tertaarnby.dk

BARE fORDI DU BLIVER æLDRE,  
BEHøVER DU IKKE AT fALDE!
fald kan nemlig forebygges… og det er aldrig for sent!
Er du en af Tårnby Kom-
munes ældre borgere, 
som enten er faldet eller er 
i risiko for at falde?  - Så er 
det måske en ide, at få be-
søg af en faldforebygger, 
som tilbyder råd og vejled-
ning om, hvad du kan gøre 
for at undgå at falde. 
Tilbuddet er gratis og kræ-

ver ingen henvisning
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: faldforebyggelseskoordi-
nator charlotte Wærling (Sygeplejerske)
Tlf. 3076 0677, mail chw.sc.as@taarnby.dk
Vidste du at fald er den hyppigste ulykkestype blandt ældre menne-
sker, og hvis du først er faldet én gang, er risikoen 2-3 gange større 
for at du falder igen.

SPADSER UD I LIVET – OG IND I NYE 
VENSKABER
Sundhedscenter Tårnby har etableret Gå-venner i samarbejde med 
ældre Sagen. 
En gå-ven er en form for besøgsven. Du og din gå-ven mødes en 
gang om ugen til en hyggelig gåtur ud i det blå. Du behøver ikke 
være i god form for at få en gå-ven – så går I blot en lille tur. 
ønsker du at glæde et andet menneske med dit selskab og få gået 
en dejlig tur hver uge, er du måske vores nye gå-ven. 
ønsker du at få en gå-ven på besøg – eller vil du være gå-ven skal 
du kontakte: 
Naomi Gurfinkiel, frivillighedskoordinator, tlf. 3076 0525 eller ngu.
sc.as@taarnby.dk eller Lisbeth Topp, ældre Sagen tlf. 2258 4457.

ER DU GRAVID?
Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i 
Sundhedscenter Tårnby.
foredraget finder sted mandag 7. december Kl. 14.00 
- 15.30 i Sundhedscenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

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 Diabetesfor-
eningen, Tårnby Lokalforening. 
Mødested P-pladsen ved Pleje- og Daghjem-
met Travbanehuset, Løjtegårdsvej 98, Kastrup

TåRNBY KOMMUNE TILBYDER 
PåRøRENDEGRUPPER fOR PåRøRENDE 
TIL DEMENTE I TåRNBY
Ved 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 

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste side
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og daglig støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn og gode ven-
ner. 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 15. december kl. 17.00 – 18.30
• Torsdag 17. december kl. 10.00 – 11.30
Vi har et nyt emne hver måned, som drøftes på begge møder, der 
afholdes den pågældende måned. Der serveres kaffe, the og vand. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

HAR DU ET BMI OVER 25 OG øNSKER DU AT 
æNDRE LIVSSTIL?
Sundhedscenter Tårnby tilbyder et gratis 
livsstilskursus til dig som bor i Tårnby Kom-
mune, er overvægtig og har et BMI over 
25. Kurset tager udgangspunkt i Små 
skridt-metoden. 
Med fokus på vaneændringer får du mulighed for 
at opnå et varigt vægttab fx 10 kg på 1 år.
Kurset vil introducere dig til forskellige motionsformer og vi er aktive 
15-20 min. hver gang.
Næste hold starter op tirsdag 19. januar 2016 kl. 16.00 – 18.00
Tilmelding: Kontakt sundhedskonsulent Monica Lisa Warrer på mail: 
sc.sf@taarnby.dk eller ved at ringe på 3076 0502

åRETS jULEHæfTE  
ER På GADEN
Igen i år har vi lavet et julehæfte, hvor du kan 
finde en lang række stemningsfulde julearran-
gementer, du kan opleve i Tårnby i november 
og december måned.
julehæftet kan bl.a. findes i Sundhedscenter 
Tårnby, bibliotekerne, Rådhuset, kirker og 
foreninger. Sundhedscenter Tårnby ønsker 
glædelig jul.

PENSIONISTcENTRET ”SOLGåRDEN”
Nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
Tlf. 32 52 95 00 
www.taarnby.dk/solgården
Temadage: Mandag 
30. november og 
torsdag 3. december 
kl. 10.15 - 15.00 begge 
dage.
Vi laver de skønneste 
strømpenisser. Materialer købes i Solgården. Dette er et 
sammenhængende kursusforløb.

fredag 4. december kl. 10.00
Bustur: Julefrokost på Gerlev Kro (se husopslag)

Torsdag 10. december kl. 12.15
Slankeklubben holder julefrokost og afslutning på 
sæsonen

fredag 11. december kl. 13.00 - 15.30
Det årlige julebanko

fredag 18. december kl. 13.30 - 15.30
Julekoncert med Steven Hart. m/gløgg og æbleskiver.  
(se husopslag)

Vi ønsker alle vores brugere en glædelig jul og et godt nytår. 

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 - 16:00
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til ar-
rangementerne i Bordinghus. Er du interesseret i at se, hvad der sker i 
huset og kunne du tænke dig at høre nærmere, så kik inden for tirsdag, 
fredag eller søndag, der hygger vi os som regel med kaffe og kage. 
Se også vores hjemmeside - www.bordinghus.dk – for yderligere 
information. for brugere i huset er der adgang til Pc’erne. Der er næ-
sten altid en, som kan give en hjælpende hånd, hvis man ikke selv kan 
betjene den. 

FællES AKTiviTETER:
December:
Onsdag 2. Husets julefrokost holdes i SAS-klubben kl. 12.30.  
 Billetter købes i Bordinghus senest 27.november  
 til kr. 200,00. for yderligere information se opslag i  
 huset eller på hjemmesiden. 
Lørdag 12.  Underholdning med det humørfyldte Telekor.  
                             Billetter købes i Bordinghus til kr. 40,00  
 senest 8.december.
fredag 18.  fællesfrokost og julehygge med musikalsk indslag og 
 sange af den efterhånden kendte duo Elisabeth & Willy.
Januar 2016:
fredag 8.  Nytårskur, alle er velkommen til at komme og byde 
 det nye år velkommen. Der serveres champagne &  
 kransekage.
fredag 15.  causeri om nabohjælp og klummer i Tårnby Bladet  
 gennem tiderne ved redaktør Terkel Spangsbo. 
 Billetter kan købes i Bordinghus fra fredag  
 den 4.december. Pris kr. 40,00.

BORDiNghUS hOlDER lUKKET FRA Og MED ONSDAg 
23.december 2015 – Til mANdAg 4.JANuAr 2016

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298 
Tlf. 32 52 09 72
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

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side ...

Søndag 6. december kl. 13 – 16 - Julebanko                
Juleting og hygge m.m. 3 plader incl. gløgg og guf – 50 
kr. -tilmelding.

Mandag 7. december kl. 11 – 15
H.C. Andersen jul på Kultorvet. Hyggeligt julemarked og 
brunch til ca. 55 kr. i Dalle Valle i Krystalgade. Mød os 
evt. på Nørreport metrostation kl. 11.30.

fredag 11. december kl. 15 – 16.30 
Seniorshop – tøj. Tøjsalg, kaffe, te og kage.                           

Søndag 13. december kl. 13.30 – 17
Julefest i Laden - udsolgt. 

Mandag 14. december kl. 8 – 11
Massagedag. Mulighed for dejlig Shiatzu massage ½ time 
for 200 kr. Bestil tid i køkkenet.                                           

Mandag 21. december kl. 10 – 15.
Juletur til Nisseland – Vestsjælland. I lejet bus til smukke 
Vestsjælland omkring Maglesø og Skaresø til Nisseland, 
hvor I bydes på gulerødder, gløgg og æbleskiver. Billet á 
250 kr. i køkkenet.

Juleferie - lukket fra 22. december til 3. januar 
begge dage incl.
Mandag 4. januar kl. 13 – 15. Nytårsfrokost 
Voldsom trængsel og alarm. Frokost og hygge. Billet á 60 
kr. i køkkenet.

PLYSSEN • UDSTILLING • DEcEMBER
i SAMARBEJDE MED STADS- Og lOKAlARKivET i TÅRNBY 
KOMMUNE, lOKAlE FORENiNgER
Billedkunstnere, hobbyfolk og frivillige medarbejdere.
Plyssen står i julens tegn, julepyntede lokaler og stort julemarked 
med arbejdende stande.
Malerier i akryl og fotos: Encaustic Vokskunstnere, Bente Borggaard, 
Alice Testrup og Lis Kjærgaard.

Eva jespersen udstiller gamle julekort og Regitze Kempel samling af 
julekrybber.
Samlinger: Håndværktøj i mini-format ved Kaj åge jørgensen. Souve-
nir-skildpadder fra hele verden ved Gerda Rasmussen, smykker ved 
Ritva frederiksen. Modeller af en kirke fra østen og mølle fra Amager 
ved Theodor von der Ahe.
fotoudstillinger: Kaj Petersen: Naturbilleder. 
fra det Gamle Kastrup og Tårnby ved Poul Broholm. Saltholm, Tøm-
merup, Kastrupgård, Saltholm, Skelgårdskirken, Kastrup kirke og 
Tårnby kirke ved Allan Meyer. Pogeskolen og Arkitekturpriser ved Be-
varingsforeningen for Tårnby Kommune.
Amagerbanens historie: Togbane med modeller af Syrevej station, Ka-
strup station og Tømmerup station samt modeller af gamle lokomotiver 
ved Allan Meyer. Plancher med fotos om Amagerbanens historie.
Lufthavnens historie: Store og små flyvemodeller og andre effekter fra 
lufthavnen i gamle dage ved Poul Broholm, 
Bryggergården: Tegninger og foto ved Bevaringsforeningen for Tårnby 
Kommune, farvetegninger fra Bryggergården og omegn ved chr. 
flindt og diverse fotos og tegninger.
Stads- og Lokalarkivet i Tårnby udstiller fotografier i carl flensborgs 
fodspor.
Bevaringsforeningen: fotos: ”Op og ned og op igen”. 
Plyssens historie - Kastrup Broforening – Tårnby Brandvæsen og for-
eningsportrætter.
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, Gratis adgang
Sidste dag inden juleferie er 13. december. åbner sin 20. sæson lør-
dag 16. januar 2016 kl. 13.00.
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk.

UNDERhOlDNiNg
Søndag 29. november kl. 14.00: julekoncert med Tårnbysvalerne

TÅRNBY KOMMUNE

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

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

DAME
Klip 200,- 
pensionist 180,-
pige u/ 12 år 160,-

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

vi tilbyder også at komme 
og klippe dig i dit hjem
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Brevstemmer modtages
Det er enkelt at brevstemme. 
Det kan foregår på alle fol-
keregistre, borgerservice og 
mange biblioteker. Man skal 

blot medbringe legitimation 
i form af sundhedskort, pas, 
kørekort eller valgkort. 

Stemmeberettiget i Tårnby 

Kommune kan afgive din brev-
stemme i andre kommuner.

på Amager kan du blandt 
andet brevstemme:
• Servicecentret, Tårnby 
rådhus, Amager Landevej 
76
• Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10
• Vestamager Bibliotek, 
Ugandavej 111 i deres al-
mindelige åbningstid.

• Borgerservice Sundby, 
Amager Centret, reberba-
negade 3
Mandag-onsdag 10-17
Torsdag 9-18
Fredag 10-15
• Ørestad Bibliotek, arne 
Jacobsens Allé 19
Mandag-fredag 13-18
Lørdag 10-13

Desuden kan der brev-
stemmes ved yderligere 
ni andre Borgerservice i 
København.
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Hotters hede harmonimusik
HoT, en forkortelse af 
”Harmoniorkester Tårnby” 
spillede 20-års fødseldags-
koncert sidst i oktober i 
skottegårdsskolens aula 
Det er nu 20 år siden mu-
sikpædagogen Ulf nordlund 
sommen med musikskolen i 
Tårnby søsatte det ambitiøse 
projekt med et harmoniorke-
ter i Tårnby.

Tidligere var bandet Skot-
terne fra Skottegårdsskolen 
ambassadører for et ungdom-
meligt messing-orkester i 
byen, ligesom der har været 
et ligeså ambitiøst fritidsor-
kester, vistnok kaldet Tårnby 
Brassband.

Sidst i oktober var der så 
jubilæumskoncert, hvor et 
udvalg af orkestrets mest 
spillede og elskede arrange-
menter gennem 20 år var på 
programmet. 

Blandt andet spillede orke-
stret Lord of the rings – Hob-
bits, Vittorio Monti’s Czardas 
arrangeret for orkester og 
basbasun, Harrold L. Walters 
Trumpets Wild, The Andrew 
Sisters store hit Boogie Woo-
gie Bugle Boy fremført af san-
gere af musikskolen, Laura 
Olsen, Sigrid Duekilde og Sa-
rah Lauridsen. En musikalsk 
eftermiddag, der fik de cirka 
200 tilskuere til at glemme 
hverdagen udenfor.

Koncerten startede med 
aspiranterne, musikskolens 
mindste elever, der viste de-
res kunnen. De mindste elever 
spiller i orkestret ”mini HOT”. 
”Mini HOT” er fødekæden til 

det store orkester, som blev 
dirigeret af Carsten Larsen og 
gæstedirigent Ulf nordlund. 
Ulf nordlund ydede sammen 
men HOT’s nuværende diri-
gent Carsten Larsen en stor 
indsats ved oprettelsen af or-
kestret.

De fremførte blandt andet 
temaet fra tegnefilmene The 
Flintstones, Tommy Seebach’s 
Disco Tango og Elvis Presley’s 
Love Me Tender.

Radio-minder og musical
HOT har deltaget i musiksko-
lens store musikalske opsæt-
ninger i Kulturhuset Kastrup 
Bio.

Her har orkestret fået lov at 
prøve det store komplicerede 
samspil med kor, solister og 
dansere fra musikskolen og 
oplevet den disciplin, der skal 
til for at være en del af et total 
ensemble.

Det har været store ople-
velser for kor og solister at 
have 40 til 50 musikere som 
backingruppe og alle forestil-
lingerne, som typisk sættes 
op hver andet år, har fået ros 
og været store store oplevel-
ser for såvel medvirkende 
som publikum.

Galla-forestillingerne har 
typisk været collager med 
små handlinger. Tydeligst står 
radio-memories, som bragte 
medvirkende og tilskuere til-
bage til mormors og farfars 
samt radioens unge dage.

Tårnby Bladet har tidlgere 
plæderet for, at byen skulle 
anskaffe sig et større og bed-
re ekviperet teaterrum, når vi 

har unge engagerede kreative 
- for nu ikke at sige kunstnere 
- i blandt os.

Sikke en fødselsdagsgave 
det kunne blive.

Gamle elever også med
Efterfølgende kom ”fødsels-
dagsbarnet” HOT på scenen 
ved dirigent Carsten Larsen. 
I dagens anledning var tidli-
gere medlemmer inviteret til 
at spille med i orkestret. nor-
malt tæller orkestret omkring 
40 udøvende musikere, men 
jubilæumsorkestret talte 55 
sprudlende musikere. Det var 
med til at gøre den to timer 
lange koncert til en endnu 
større oplevelse.

Koncerten var ligeledes en 
milepæl for en del af de til 
dato udøvende musikere, der 
valgte denne koncert som de-
res sidste i HOT regi. Efter en 
flot indsats gennem mange år, 
er de videre i livet med studie, 
karriere, familie m.m. 

Koncerten blev optaget og 
der udgives en dobbelt CD 
med de to orkestre.

Jubilæet blev efterfølgen-
de fejret i Skottegårdsskolens 
aula med fælles spisning, mu-
sik og hygge.

Laura Olsen, Sigrid 
Duekilde og Sarah 
Lauridsen, Boogie 

Woogie Bugle Boy.

Daniel 
Clemmensen 

spiller Czardas af 
Monti arrangeret 

for orkester og 
basbasun

HOT Harmoniorkester 
Tårnby blæser til 
samling.

Fra Messiasopførelse i Marmorkirken i december 2013. Foto: 
Bent Pedersen

Det lokale elitekor Euphonia 
sørger sammen med solister 
og orkester for, at det kan 
blive en musikalsk jul

Marmorkirkens imponerende 
46 meter høje hvælvinger 
danner ramme om to opførel-
ser af Händels Messias, hen-
holdsvis lørdag 5. december 
og søndag 6. december – beg-
ge dage kl. 16.00.

Orkestret udgøres af 18 
musikere fra Det Kgl. Kapel, 
og de fire solister er: Sine 
Bundgaard, sopran, Elisabeth 
Jansson, alt, niels Jørgen riis, 
tenor, og Magne Fremmerlid, 

bas. De tre førstnævnte er 
kongelige operasangere ved 
Operaen i København, mens 
Magne Fremmerlid har sit 
virke ved nasjonaloperaen i 
Oslo. Kammerkoret Eupho-
nia, som er hjemmehørende i 
Korsvejskirken, synger korsat-
serne, og Ole reuss Schmidt 
er dirigent.

Billetter hos Billetnet 
(Ticketmaster). Oplysninger 

om koncerterne på www.
euphonia.dk.

Messias i Marmorkirken

Kinesiske elbusser losses i Malmø
Leverancerne af de eldrevne 
busser gennem CMp’s bilter-
minal i Malmø  er et resultat 
af et samarbejde mellem 
CMp og BYD

CMP (Copenhagen Malmoe 
Port)  har i længere tid bear-
bejdet det kinesiske marked 
med henblik på at positionere 
havnene i Malmø og Køben-
havn. En indsats, der nu giver 
pote, når ByD – den verdens-
førende leverandør af eldrev-
ne busser og taxaer – leverer 

sine eldrevne busser til hav-
nen i Malmø.

- At kunne modtage de før-
ste eldrevne busser fra Kina 
i dag er et stort og strategisk 
vigtigt skridt for os, siger Jo-
han röstin, adm. direktør for 
Copenhagen Malmö Port AB.

- Det er ekstra glædeligt 
at kunne samarbejde med 
en partner, der har fokus på 
bæredygtighed og avanceret 
miljøteknik i sit arbejde – no-
get, der går godt i spænd med 
CMP’s egne satsninger.

Malmø er allerede Skandi-
naviens største bilhavn og 
med ByD’s eldrevne køretøj 
udvider CMP sine aktiviteter 
yderligere. 

- Vi har stor erfaring med at 
håndtere og modtage tunge 
køretøjer som busser og last-
biler, såkaldt rullende gods. 
Havnens placering gør det 
os til en attraktiv partner og 
aktør for videre transporter 
både i Skandinavien og i Euro-
pa, siger Johan röstin.

Busserne skal bruges 
i lokaltrafikken 
i Ängelholm og 

Eskilstuna. 
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Næste udgave af Tårnby Bladet kommer 8. januar og 
dækker redaktionelt januar 2016
Deadline mandag 4. januar 2016

Se mere på 

www.3fkastrup.dk

Et smukt smil
er mere end forfængelighed

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN 
Aut. klinisk tandtekniker

• 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

Tårnby Torv 7

32 50 08 50
www.tandtekniker.dk

.... det er 
livskvalitet!

Vi har modtaget

Stem ja – for større tryghed
Af Peter Hummelgaard 

Thomsen, medlem 
af Folketinget, 

Socialdemokratiet

Så er der knap og nap en uges 
tid til, at sportshaller og lo-
kale skoler igen omdannes til 
valgsteder, hvor vi skal ned og 
sætte vores kryds. Det, vi skal 
stemme om, handler også om 
at omdanne noget: retsforbe-
holdet til en tilvalgsordning. 

Siden Edinburgh-afgørel-

sen tilbage i 1993 har Dan-
mark indgået i det europæi-
ske samarbejde på retsområ-
det mellemstatsligt, mens vi 
har afholdt os fra at deltage 
på det overstatslige niveau. 

Problemet med det er, at 
Europol overgår fra at være 
mellemstatsligt til at være 
overstatsligt i det nye år. Det 
er også grunden til, at afstem-
ningen ligger netop nu. Det 
betyder, at Danmark, med 

vores forbehold, ryger ud af 
samarbejdet på røv og albuer. 
Med et ja undgår vi at lide den 
kedelige skæbne.

Det handler om tryghed
Jeg mener, at afstemningen 
grundlæggende handler om 
tryghed. Ikke bare fordi en 
tilvalgsordning vil gøre det 
sværere at være kriminel i 
Danmark - og dermed trygge-
re at være dansker. Men også 
fordi vi med et ja ved, hvad vi 
får. 

Det er populært sagt en 
buffet, hvor vi selv bestem-
mer, hvad vi vil fylde på taller-
kenen. Vi kan tilmed fravælge 
de retter, der smager dårligt. 
På tallerkenen 3. december 
er eksempelvis et fuldgyldigt 
medlemskab af Europol. 

Der er indflydelse på de 
retsakter, vi allerede er til-
trådt. Og så er der lempede 
vilkår for både fagforeninger 
og danske virksomheder, så 
det eksempelvis bliver lettere 
at inddrive gæld fra uden-
landske virksomheder. 

Hvis det bliver et nej, så 
tvangsfyldes tallerkenen med 
usikkerhed. Og det er ikke 
just min livret. For pointen 
er netop, at ingen ved, hvad 
der kommer til at ske, hvis det 
bliver et nej. Måske kan vi få 
en parallelaftale om Europol. 
Måske kan vi ikke. Hvor lang 
tid vil det tage, og hvad vil 
den indeholde? Det ved in-
gen.

Jeg stemmer ja – og jeg vil 
anbefale dig at gøre det sam-
me. Ikke kun på grund af Euro-
pol, men også fordi danskeres, 
fagforeningers og virksomhe-
ders tilværelse generelt vil 
blive lettere i Europa. 

Apotek i 
lufthavnen
De fleste lufthavne i ver-
den har apotek. nu har 
Københavns Lufthavn, Ka-
strup også et. 

Det nye apotek er be-
liggende i vest-enden af 
T2-terminalens check-
in område, og vil være 
åbent alle dage fra klok-
ken 06.00 til 19.00, dog 
lørdage fra klokken 06.00 
til 18.00. 

Det er muligt at få ud-
leveret receptpligtig me-
dicin, og apoteket har alle 
de varer, der normalt kan 
købes på apoteket.

 Den nye apotekerlov, 
der trådte i kraft 1. juli i år, 
har betydet, at danskerne 
har fået en væsentlig 
større tilgængelighed til 
medicin, og det kan bor-
gerne på Amager, de an-
satte i lufthavnen og de 
mange millioner rejsende 
nu få glæden af.
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 JENSEN’S MAD
 ... gør alle glad

Julebuffet 2
Karry sild • Tomat/kanel sild • Stegte sild med Dijon og dild i lage
Røget ål med røræg og purløg
Varmrøget laks med julekrydderier og kørvelmousse
Lune fiskefileter med remoulade og citron
Flæskesteg med rødkål og surt
Røget andebryst med æble peberrods salat
Honningglacheret skinke med stuvet spinat
Flødeleverpostej med ristet bacon og champignon
Sprængt flæsk med kompot af pigeon æbler og løg
Stegt kalvefilet med rygeostsalat rørt med radiser
3 slags oste med druer, kiks og peberfrugt

Ris à la mande med kirsebærsauce.

Incl. Brød, smør og fedt • Alt bliver pyntet flot op på vores fade og 
skåle lige til at sætte på bordet

Nytårs menu 
Tapas forret: Brasaolo rullet med oliven-flødeost. Røget 
laksemousse med sprøde kiks og vild brøndkarse. 
Tigerrejer med lime-blomkåls chutney. Laksetartar med 
rugbrødscroutons og skovsyre. Salat af blommetomater og 
asparges. Hjemmebagt brød og chili-aioli

Hovedret: Oksemørbrad med trøffel creme sauce og 
rødløgskompot. Bagte rodfrugter med honning og timian. 
Grøntsagstimbale, stegte svampe. Små kartofler vendt med 
bacon-pesto. Rabarber-brombær chutney

Dessert: Gateau marcel kage med hvid chokoladesne. 
Citronfromage med portvinsyltede blommer og citrongele. 
Sprøde nøddeflager med champagnesorbet. Friske bær.

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

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

Køkkenet 
åbent 

mandag-fredag08.00-20.00

Julebuffet 1
Tomat/kanel sild • Karrysild med æbler

Varmrøget laks med julekrydderier og dildmousse 
Paneret fiskefilet med remoulade og citron

Honning glacheret skinke med stuvet spinat 
Kalvesylte med flødesennep og nellikesyltede 
rødbeder 
Røget andebryst med æble-peberrods salat 
Lun flødeleverpostej med ristet bacon og 
champignon 
Flæskesteg med hjemmelavet rødkål og surt

3 slags oste med druer, kiks og peberfrugt 
Ris à la mande med kirsebær sauce

Kr. 245.00
Jule buffet 3
Tomat-kanel sild • Serveres med løg og capers 
Smørstegt rødspætter med remoulade og citron

Stegt flæsk med kompot af pigeonæbler og løg 
Flæskesteg med rødkål og surt 
Hjemmelavet hønsesalat med bacon 
Frikadeller med rødkål og syltede cornichons 
Lun leverpostej med ristet bacon og champignon

2 slags oste med druer og kiks 
Ris à la mande med kirsebærsauce
incl. hvidt brød, rugbrød samt smør og fedt

Kr. 200,00
Alt bliver pyntet flot op på vores fade og skåle  

lige til at sætte på bordet.

Se flere varianter af 
vores julebuffeter på 

hjemmesiden

Pris pr couv. Kr. 350.00
Forret og dessert er klar til at sætte på bordet 
Bestilling senest søndag 27. december 2015 

• Tlf.: 2819 1555 •

Kr. 285.00
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klinikken er i julehumør og tilbyder 10% rabat på alm. 
fodbehandling og en julegave i december

Tilbud på de fantastiske gaitline sko i december.
førpris 1795,00 kr nu 1650,00 kr

kom og prøv dem i klinikken

Priser og hæder til foto-folket...
sammen med formand for Amager 
Harmonikaklub, Jan Baage, blev 
Amager Fotoklub udnævnt til årets 
forening

Tekst Birgitte Barkholt 
Foto: Kurt Pedersen,  

Amager Fotoklub

Uvist af hvilken grund var der ustyr-
lig mange fotografer til året prisfest 
for foreningsfolket i Tårnby rådhus’ 
kantine. Uvist for dem selv og forsam-
lingen af foreningsledere, men ikke 
for Priskomitéen nedsat af Tårnby For-
enings råd.

Fotograferne skulle have været til 
workshop på Hovedbiblioteket, men 
foreningens formand havde (på opfor-
dring) ændret programmet til en sam-
let fotoopgave ved festen for forenin-
gerne på rådhuset. Hvem kom hjem 
med det bedste billede.

Det vides ikke for pludselig blev 
klubben udnævnt til årets Forening i 
Tårnby og alle måtte på scenen. Klub-
ben er kun tre år gammel, men har al-
lerede gjort sig bemærket med et en-
gagement, som rækker langt ud over 
egne rækker. Flere af deres billeder 
har fundet vej til alle de kommunale 
computere som startbilleder.

- Jeg tænker på Amager Fotoklub 
hver dag, fortalte borgmester Henrik 
Zimino.

- For klubbens billeder viser lokali-
teter fra vores dejlige kommune og i 
en kvalitet som må glæde alle medar-

bejderne på rådhuset.
Det var formand for Tårnby For-

enings råd og Priskomitéen, Terkel 
Spangsbo, som begrundede valget af 

klubben som årets Forening:
- I får prisen for jeres udadvendte 

engagement, jeres parathed til at 
stille op for andre – og så for at gøre 

det godt.
- I lader jer gerne låne ud for at do-

kumentere begivenheder i foreninger, 
I har lige haft adskillige medlemmer 

Formand for Tårnby Forenings Råd fortalte om valget af Tårnby Fotoklub som årets forening, at foreningen havde 
været nævnt flere gange ved tidligere priskomitémøder, men at der dengang var enighed om, at foreningen lige først 
skulle bevise, at den var levedygtig. - Og det har foreningen bestemt gjort nu, sluttede Terkel Spangsbo.

Nissehuetur
Midt i det travle juleræs, er det muligt 
at unde sig tid til at deltage i det årlige 
nisseoptog gennem Tårnbys gader. 

Det er Motionsforeningen Køben-
havn, som arrangerer nissehueturen. 
der er sædvanligvis mellem 60 og 70 
nisser med i optoget, som går sam-
menlagt 15 km til fods.  Cirka midtvejs 
i turen kommer man tilbage på Tårnby 
Skole, hvor køkkenets nisser har sør-
get for at dække op med gløgg og æb-
leskiver. Derefter er nisserne klare til 
anden del af turen. Efter alle 15 km 
kan der købes varm ribbensteg. 

Alle, både børn og voksne, kan del-
tage. Eneste krav er, at man kan gå 
cirka 5 km/t, da det er en ført tur. Man 
kan selv bestemme, om man vil del-
tage på alle 15 km, eller man vil nøjes 
med første del af turen.

Prisen på 30 kr. dækker diplom, 
gløgg og æbleskiver. ribbenstegen 
efter turen koster 20 kr. 
Mødested i festsalen på Tårnby Skole 
20. december inden klokken 10. 
Selve nisseoptoget starter præcis 
klokken 10.

Besøg Speed 
På nettet kan man finde to små 
videoer om livet i rugbyklubben 
Speed. Marlene Lindbjerg 
Jokobsen har sammen med resten 
af pigerne i Speed vundet et 
danmarksmesterskab i rækken 
Sevens. Hun giver på videoen en 
rundtur i Danmarks ældste rugbyklub.

De letteste vej til link om Speed fin-
der man på Tårnby Bladets hjemme-
side www.tarnbybladet.dk. Det ville 
fylde flere linier, hvis vi skulle stave 
os igennem linket her på siden. 
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Pia’s Petit

... og til Jan Baage

Borgmester Henrik Zimino 
bød velkommen til den årlige 
prisuddeling - det var 26. gang 
både foreningslederprisen og 
foreningsprisen blev uddelt.

Ejnar Lyducch mente, at denne lille historie kunne handle om Jan Baage: 
En gademusikant antastes af en betjent. 
- Har du en tilladelse til at spille i gården? vil den bryske politibetjent vide og 
harmonikaspilleren svarer: 
- Næh, det har jeg faktisk ikke. 
- Så må du følge mig! 
- S’gerne betjent, hvad vil du synge?

til Spræl i Havnen, som har sikret en 
gennemgribende dokumentation af 
begivenheden. I har dækket Stjerner i 
natten – og andre begivenheder – og 
så stiller I jeres billeder til rådighed 
for andre via jeres hjemmeside.

Og så fik Amager Fotoklub 100 bad-
ge med påskriften Amager Fotoklub, 
årets Forening.

inspirator og idémager
Blev fotoklubbens medlemmer over-
raskede var det intet mod den forbløf-
felse, som osede ud af aftenens anden 
prismodtager.

Formanden for Amager Harmonika-
klub, Jan Baage, var bedt om at kom-
me og spille og synge sammen med 
sin farbror – et lille udsnit af bandet 
Baagerne – og som sædvanlig møder 
han op, hvis det passer ind i hans fyld-
te kalender.

Men næppe havde han sat sig ned 
for at holde pause, før han igen blev 
kaldt på podiet af formand for Kultu-
relt Udvalg, Einar Lyduch. 

- Udover at du er drivkraft i Har-
monika Klubben og derved i mange 
sammenhænge giver folk en stor mu-
sikalsk oplevelse, så har du i de senere 
år også engageret dig i kommunens 
foreningsliv. Du blev for alvor kendt 
uden for dine egne musikkredse, da 
du pludselig dukkede op ved Spræl i 
Byen første gang, den blev afviklet og 
tilbød at alt det med musik og dans fra 
mobilscenen, ville du gerne påtage 
dig at organisere, sagde Einar Lyduch.

- Ved planlægningsmøder på For-
eningernes Fælleskontor i forbindelse 
med de næste spræl-arrangementer var du ofte til inspiration og en idéma-

ger ud over det musikalske. Så også på 
dette felt har vi nydt gavn af din krea-
tivitet.

- Her har du også vist, at når du be-
slutter dig for noget, så går du ind for 
det 100 procent.

- Man lærer altid mest i samværet 
med andre og i en aktiv kommune 
sætter vi pris på aktive mennesker, 
der yder en indsats i vores kommuna-

le fællesskab og som i dette tilfælde 
inden for foreningslivet til gavn for så 
mange andre. Derfor tildeles årets for-
eningsleder pris til Jan Baage, Amager 
Harmonika Klub.

DECEMBER TILBUD
Tidens mest effektive ansigtsbehandling

Silkpeel Dermolissage er en diamantslibning med vakuum 
og indslusning af specifikke væsker. Markedets mest 
effektive ansigtsbehandling uden risiko for slibeskader. 

Ingen smerter – ingen rødme. Tilpasses individuelt både i 
finhed af diamant, vakuum-styrke, samt valg af væsker.

Du får ikke bedre og mere effektiv behandling.

 Resultaterne ses og føles tydeligt efter hver behandling.

December tilbud 500,- kr.

Normal Pris pr. behandling 600,- kr.

Kur forløb à 6 gange 3300,- kr.

Medlem af Dansk Kosmetolog forening.

Mere end 400 m2 stort showroom
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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. 

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.

ÅBNINGSTIDER: 
Man.-tors. 9-17.30  

fre. 9-18, lør. 9-17 og søn. 9-15

ÅBNINGSTIDER i julen: 
¤ Fra lillejuleaften 23. dec. til og  
med 2. juledag 26. dec kl. 9-16 ¤

Nytårsaftensdag kl. 9-15

Vi har lukket 1. januar
Vi modtager alle kort.

Vi er medlem af Forbrugsforeningen af 1886

God jul og godt nytår

juletræer ved MENY, øvrige hverdage hos 
Allégårdens Blomster fra 149,-

Stort udvalg i gravkranse og puder m.m.
Stort udvalg af friske buketter

Buketter bindes efter kundens ønske
¤ Stort udvalg af alle slags gran ¤

Vi leverer over hele 
Amager efter aftale

Stort udvalg af juledekorationer og adventskranse
Dekorationer traditionelle og utraditionelle

Vi laver dekorationer efter ønsker

Vi har modtaget

Jeg stemmer ja!
Af Frants Nielsen, medlem af Tårnbys 

Kommunalbestyrelse, Venstre.

Jeg stemmer ”ja” 3. december. Fordi 
jeg tror på, at et ”ja” vil gøre det tryg-
gere at være dansker, sværere at være 
kriminel og lettere at drive virksom-
hed. Og fordi at ved med et ”ja” beva-
rer det, vi kender – nemlig fuldt med-
lemskab af Europol.

På grund af vores retsforbehold 
ryger Danmark snart ud af Europol-
samarbejdet, der ændrer status rent 
EU-teknisk. Jeg ønsker ikke at spille 
hasard med politiets mulighed for at 
samarbejde på tværs af EU´s græn-
ser – samarbejdet er nødvendigt for 
at bekæmpe den kriminalitet, som er 
grænseoverskridende. Jeg har hørt, 
at vi ”bare” kan få en ny ordning, men 
jeg tror på eksperterne, når de siger, at 
så let bliver det altså ikke, og det kan 
under alle omstændigheder tage lang 
tid. I den tid kan danske politifolk ikke 

bruge Euro-
pol-samar-
bejdet i de-
res arbejde.

De øvrige EU-
regler, som vi 
tiltræder med et ”ja” – er efter min 
mening sund fornuft. De understøt-
ter kampen mod grænseoverskriden-
de aktivitet, de gør det nemmere for 
danske virksomheder, der handler på 
tværs af grænserne i EU, og de letter 
livet for familier på tværs af grænser-
ne. Stort set alle organisationer – fra 
Politiforbundet over erhvervsorgani-
sationer til Børnerådet – anbefaler da 
også varmt et ja.

når man samtidigt ved, at afstem-
ningen ingenting har at gøre med 
asyl- og udlændingepolitik – så er der 
for mig ingen tvivl. Jeg stemmer ja for 
at bevare det, vi kender.

SAS overtager ruter
nu begynder SAS at flyve til Estlands 
hovedstad Tallinn fra København, 
Stockholm og Oslo. Det sker efter 
Estonian Air er gået konkurs, oplyser 
netavisen, Take Off. 

- Tallinn er en destination med 
mange frekvente rejsende, og sam-
tidig er byen et populært feriemål. 
Derfor vælger vi at handle hurtigt. 
Desuden ligger Skandinavien godt 

geografisk i forhold til transfertrafik 
til og fra Estland, siger Eivind roald, 
kommerciel chef i SAS.

SAS vil flyve fra København - Tal-
linn retur tre gange dagligt, Stock-
holm – Tallinn fire gange dagligt og 
Oslo – Tallinn én gang dagligt. 

De fleste flyvninger starter i den 
kommende uge.
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Er du visiteret af din  
kommune til at modtage 

hjemmehjælp...?

Vitapleje er godkendt af din hjemkom-
mune som leverandør af hjemmepleje-
ydelser, og vi står klar til at servicere dig 
med kompetente, faguddannede og 
dedikerede hjemmehjælpere og sosu-
assistenter.  

Vi kan tilbyde dig en stabil og fast hjemme-
hjælp, der forstår at respektere dig, dit liv, 
dine rutiner og dit hjem. Vi tilrettelægger 
naturligvis din hjemmehjælp i et tæt  
samarbejde med dig selv, dine pårørende 
og kommunen.

Så bestemmer du selv, hvem der skal udføre  
hjemmehjælpen i dit hjem!

    Du eller din familie er altid velkomne til at ringe til vores sygeplejer-
    sker på telefon 82 82 10 10, hvis du/I har brug for yderligere 
    information eller gerne vil lave en aftale om et uforpligtende besøg.
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Hangout and learn 

Der er computere til rådighed, men man kan også medbringe eget IT-udstyr. 
Der kræves ingen tilmelding, man møder blot op med sine skoleting.  

Nu tændes 1000 julelys... 
… og det er dog kun en brøkdel af 
den elektriske julepynt, som villa-
ejere på Angolavej beriger de mørke 
december-nætter med

Af Terkel Spangsbo

Det er under et let pres, at de seks 
husejere på Angolavej igen i år fra 
1. december tænder hver sin fanta-
sisprængende og elektricitetsforbru-
gende lavine af julebelysning i deres 
haver.

Det lette selvvalgte pres stammer 
fra en aftale, husejerne har indgået 
med TV2 om at være med i program-
met Det store juleflip på TV2 FrI. 

- Det er nu med en stor begejstring, 
at vi har ladet os tvinge til endnu en 
omgang, hvor vi bliver nogle af Dan-

marks mest juleoplyste private haver, 
siger nick Clemmensen.

Programmet går ud på at finde frem 
til, hvem der har det flotteste julepyn-
tede hus. Deltagerne dyster i forskel-
lige discipliner inden for julepynt, fx 
vejpynt, julelys på huset og indendørs 
julepynt. 

Der er et spil i gang mellem de 
husejere, der ”grovpynter” deres 
huse, haver, carporte og flagstænger 
i december. Det gælder nemlig om at 
finde på noget nyt hvert år, men hvad, 
nick Clemmensen har fundet på i år, er 
en hemmelighed. 

- de andre skal ikke vide det før 27. 
november (premiere-aftenen), fortæl-
ler han. Kom til fods

De (mindst) seks huse får hvert år be-
søg af mange begejstrede publikum-
mer, som enten triller forbi i bil eller, 
som nick Clemmensen anbefaler, 
kommer på gåben efter at have parke-
ret i nabolaget.

- Mange stopper jo op, og vi får en 
snak med dem, hvis vi er ude, siger 
han.

Trods den store publikumstilstrøm-

ning har der ikke været nogen sure 
miner fra naboerne.

- Vi har i forvejen stor trafik af biler. 
Her ligger også en daginstitution, slut-
ter nick Clemmensen.

iNFo:
Lysene tændes første gang fredag 
27. november og sidste aften er 
torsdag 31. december (nytårsaften) 
kl. 18.00 eller 18.15. Det store 
juleflip bliver sendt første gang 
onsdag 2. december kl. 20.25 på 
TV2 FRI og lover at sprede fantastisk 
julehumør.

Igen i år bliver der pyntet op i stor 
stil på Angolavej og beboerne 
opfordrer til, at tilskuere kommer til 
fods - så kan man bedre få en snak 
med de kreative husejere.

Nick Clemmensen kan ikke sætte 
tal på antallet af pærer i hans 
udsmykning, men skønner, at der 
er mellem 10 og 15.000. Arbejdet 
med at sætte lyskæder, lystæpper og 
figurer op har taget alle weekender 
siden sidst i oktober.

poppi 
Zoo

 på alle ikke nedsatte varer – 
gælder ikke loppemidler

 Gælder kun
  MANDAG  TIRSDAG ONSDAG
 d. 30/11 d. 1/12 d. 2/12
 

Medbring denne annonce og få

20 % 

Vi ønsker alle en god jul
samt et godt nytår
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vi bringer maden ud af 
huset på hele Amager 

for  50’er, ved minimum
fire kuverter
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Det er ikke lige til at se det
…men pludselig vrimler 
fabeldyr og væsener fra al-
verdens myter frem på væg-
gene på skelgårdsskolen

Af Terkel Spangsbo

Foto: Allan Pedersen, 
Amager Fotoklub

Er der noget, der hedder hvide 
skygger? Det er der nødt til, 
hvis man vil have størst for-
nøjelse af det 20 meter lange 
vægmaleri, som er blevet af-
sløret i oktober på r-gangen 
på Skelgårdsskolen.

Værket, Den store fortæl-
ling, er malet af kunstnerne, 
Dagmar rytter Jensen og Erik 
rytter, men inden det kon-
krete billedet blev realiseret, 
har alle fire femte-klasser 
hver været med til at inspi-

rere kunstnerne i et to-dages 
undervisningsforløb. Her var 
temaet fortællinger med fa-
beldyr, væsener fra ikke bare 
danske, men alverdens myto-
logiske fortællinger og gamle 
sagn.

I det endelige værk fletter 
figurerne sig ind i hinanden, 
og her er det, at de hvide 
skygger kommer ind i bille-
det. Øjet skal stilles skarp på 
de farverige vægge, og præcis 
som i en mørk skov ved natte-
tide i halloween-ugen, træder 
figurerne frem – og fra ingen-
ting at se, myldrer det plud-
selig. Der er varulve, alfer, 
smådyr og flyvende dinosaur-
lignende fuglevæsener.

Men mødet med fabelfolk 
og dyr bliver ikke uhyggeligt; 
det bliver en genkendelses-

leg – en opdagelsesrejse. Der 
bliver noget at opdage hver 
dag i mange år på r-gangen.

Fornemt besøg
Borgmester Henrik Zimino 
hjalp med afsløringen, og for-
talte om sin egen tid som læ-
rer på skolen og om kunstens 
vigtighed i tilværelsen.

Alle Tårnby Skoler har 
kunstværker inde og ude. 
Tårnby Kommune har et lø-
bende skolekunstprojekt, der 
hvert år finansierer et større 
kunstværk på en af kom-
munens skoler, og i år havde 
kommunens kunstudvalg, 
sammen med Skelgårdssko-
lens, udvalgt de to kunstnere.

Klasserne sang flere gange 
undervejs i fernisering, og en 
sang, som i høj grad passede 

til lejligheden, lød efter hu-
kommelsen cirka sådan:
Se dig om, der er liv, hvor du 
går.
Hvorfra det kom, kan ingen 
helt forstå.

Borgmester Henrik Zimino morede sig sammen med 
skoleleder Anette Bekker Kjærgård ved ferniseringen af 
Skelgårdsskolens nye kunstværk.

Femte-klasserne stod for 
pindemader og andre 
lækkerier ved traktementet 
og underholdningen, da 
værket blev afsløret (selvom 
der ikke var noget at afsløre, 
da skolens elever har kunnet 
følge værkets tilblivelse hele 
tiden). 

liberal Alliance - Tårnby anbefaler: Send ikke mere magt til EU 
- vi vil bevare vores forbehold - 

Stem DANSK - stem NEJwww.lataarnby.dk
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* Prisen inkluderer refleksbehandlede, standard-enkeltstyrkeglas +/- 6.  
Prisen for tilsvarende flerstyrkeglas +/- 6 er 2.898 kr. Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

 
 

1.398,- 
FASHION BRILLER

TIL CASUAL PRISER

Inklusive glas*

SE ALLE 24  
COOL STYLES PÅ 

profiloptik.dk

Profil Optik Kastrup · Skottegården 6 · 2770 Kastrup · tlf. 3250 5172 · www.profiloptik.dk

Unge talenter i Tårnby
Traditionen tro præsenterer Tårnby 
ungdomsskole Talent Tårnby, hvor 
kommunens mange unge får mulig-
hed for at dele deres talent med alle 
andre. 

Af Belinda Lütz. Projekt- 
og undervisningskoordinator på 

Tårnby Ungdomsskole

Efter audition i slutningen af novem-
ber fortsætter de udvalgte talenter/
talentgrupper med flere øvedage, hvor 
de enkelte indslag finpudses og øves 
med kompetent vejledning fra fagper-
soner fra både Ungdomsskolens egne 
rækker og fagpersoner udefra.

På øvedagene skal det endelige 
show også sammensættes, en fælles 
overraskelse til publikum forberedes, 
og præsentationsvideoer skal optages.

sammenhold & god stemning
Under hele forløbet er sammenhold 
og god stemning i højsædet. Udover 
ønsket om at give de unge muligheden 
for at vise deres talent, har Ungdoms-
skolen også et stort ønske om at give 
de unge en rigtig god oplevelse.

Både til øvedagene og til selve fina-
leshowet laves der forskellige sociale 
aktiviteter, for at ryste den samlede 
talentgruppe sammen. Det er vigtigt 
med god stemning og sammenhold, så 
talenterne føler sig trykke og klar til at 
give publikum en god oplevelse. 

Efter finaleshowet samles talen-
terne på Ungdomsskolen, hvor de ser 

optagelser fra showet på storskærm og 
får en hyggelig afslutning på forløbet.

Ungdomsskolen skyder i den for-
bindelse forårssæsonen igang med at 
sende en masse unge og medarbejde-
re fra Ungdomsskolens hverdagshold 
som publikum til showet for at støtte 
de mange unge talenter.

iNFo:
Talent 2016, Finaleshow i Kulturhuset 
Kastrup Bio 13. januar kl.19. Billetter 
kan købes på Ungdomsskolen, Tårnby 
Hovedbibliotek og i Kulturhuset Kastrup 
Bio fra 15. december til 30 kr. 

Eleverne på 10. klassescenter, us10 
Tårnby har arbejdet intenst med et 
filmprojekt, hvor eleverne i grupper 
på tværs af klasserne har udarbejdet 
kortfilm inden for genrerne action, 
gys og drama

Grupperne har helt på egen hånd stået 
for alle elementer i processen, lige fra 
manuskript, storyboard og klipning til 
filmplakater, effekter og stunts.

Filmprojektet kulminerer med et 
stort Oscar-show i Kastrup Bio, hvor 
såvel lærere som elever møder op i 
gallatøj til fotografering på den røde 
løber forud for showet i bedste Oscar-

stil.
Til selve showet har lærerne stået 

for underholdning og nomineret film, 
plakater og skuespillerpræsentatio-
ner. Vinderne modtager naturligvis en 
”ægte” Oscar-statuette og holder sin 
takketale på scenen.

Det største øjeblik er dog, når ele-
verne selv under showet via en direkte 
afstemning i salen, kårer deres bud på 
den bedste film, ”Publikumsprisen”. 

Alt i alt er kortfilmsprojektet en fan-
tastisk sjov og begivenhedsrig ople-
velse for såvel elever som lærere, der 
styrker fællesskabet og stemningen 
på skolen.

Oscaruddeling på US10
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Kære borger i Tårnby.
Blåt Kort koster normalt 365 kroner, men borgere i 
Tårnby Kommune kan købe Blåt Kort til halv pris. 
Mød personligt op, husk sygesikringsbevis og  
gyldigt billed-id. Vi glæder os til at se dig.
      

Med Blåt Kort kan du gå på opdagelse 
på Den Blå Planet 365 dage om året. 
Nye oplevelser venter hver dag - 
året rundt.

Årskort til halv pris

velkommen til Hjørnegårdens Dyreklinik
Vi står altid til rådighed, uanset om du har akut brug for kyndig hjælp fra 
en kompetent dyrlæge eller blot har behov for råd og vejledning. Vi tilbyder alt fra 
vaccinationer, operationer og tandpleje til laserbehandling, røntgen og ultralyd. Vi har 
eget laboratorie, så du kan få svar på diverse prøver inden for kort tid. Vores to veteri-
nærsygeplejersker holder hvalpelegestue, socialisering og kurser i hundetræning.

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

Foto: Movia

Gult er yt
Nyd nu den nye farve bus, som kom-
mer hurtigere gennem byen - mens 
den endnu kommer rundt om Tårnby

Hvis du undrer dig over at se en bus på 
linje 5A, der har skiftet farve til turkis, 
er det fordi Movia i øjeblikket tester 
det udvendige design til fremtidens 
højklassede busser. Fra april 2017 bli-
ver nordens travleste buslinje med 20 
mio. passagerer om året endnu hurti-
gere. Det sker, når buslinjen opgrade-
res til en højere kvalitet. 

- Det nye design markerer en styr-
kelse af busbetjeningen, der gør det 
hurtigere og lettere at køre med bus 
– også i myldretiden. Vi håber, at rig-
tig mange vil tage godt imod både de 
nye farver, som vi tester nu, og det nye 
trafiktilbud, når det bliver klar i april 
2017, siger Movias administrerende 
direktør Dorthe nøhr Pedersen. 

Københavns Kommune er i færd 
med at tilpasse Frederikssundsvej, så 
busserne på linje 5A kan komme hur-
tigt gennem trafikken – også i myldre-
tiden. Det vil øge den kollektive trafiks 

attraktivitet over for borgerne i takt 
med, at trængslen på vejene til og fra 
hovedstadsområdet stiger. 

Den nye 5A bliver en godt 18 meter 
lang gasdreven ledbus - fem meter 
længere end nu, og får flere døre, som 
passagererne selv åbner ved at trykke 
på en knap på siden af bussen. Lige-
som på S-togene.

De nye busser bliver gasdrevne og 
CO2 neutrale og understøtter Movias 
målrettede arbejde for en grønnere 
kollektiv trafik.

ruten bliver også forlænget fra Hu-
sum Torv ad Herlev Hovedgade og Her-
lev ringvej til Herlev Hospital.

Næste udgave af Tårnby Bladet kommer  
8. januar og dækker redaktionelt januar 2016

Deadline mandag 4. januar 2016
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Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 19.00

 TÅRNBY GYMNASIUM & HF

KOM TIL ÅBENT HUS

Kamelialiaen er en eksklusiv, frodig 
plante med prægtige blomster, som 
mest af alt ligner store roser eller 
pæoner i både farve og størrelse. 
selvom der kun er én rollehavende 
Kameliadame i Tårnby Gymnasiums 
forestilling af samme navn, er der 
mange prægtige skuespillere på 
scenen i det nye drama/teatersal på 
gymnasiet.

Af Terkel Spangsbo 
Foto: Torben Jensen, 

Amager Fotoklub

Tidligt i hvert skoleår sætter elever 
og lærere på Tårnby Gymnasium i for-
ening en teaterforestilling, musical el-
ler en revy op. Skolen har drama som 
skolefag, men i revyerne og ”skoleko-
medien” er det ikke et fag – det er en 
fælles fritidsindsats, hvor alle elever 
kan få lov at være med. revyerne spil-
ler hvert andet år og er typisk elev-
skabte helt uden lærerindblanding 
med.

I de regulære musical eller teater-/
musikforestillinger er det lærere, der 
møder med et oplæg, som så på for-
skellig vis bearbejdes og sættes på 
scenen. Tårnby Gymnasium, TG, har 
ombygget en gymnastiksal til et re-
gulært og meget indbydende dra-
maværksted, hvor en stor fleksibel 
teatersal skaber optimale forhold for 
seværdige forestillinger.

Kameliadamen er en forestilling, 
hvor lærerne, Maria Mellergaard og 
Frederik Schildt nabe-nielsen, har 
omsat Alexander Dumas, den yngre 
(altså ikke ham med Greven af Monte 
Christo og musketererne) roman til et 
stærkt koncentrat, og har ladet skue-
spillerne improvisere sig frem til de 
enkelte scener. 

Handlingen følges, men replikker-
ne afleveres i et nutidigt tonesprog 
med nutidsord uden at kamme over. 
Som tilskuer slipper man for mentale 
afbræk ved at lægge øre til ord fra 
midten af 1800-tallet som ”nådige 
jomfru, jeg er indfanget af Deres for-
gyldte skønhed og helt i Deres vold!” 
Det klæder forestillingen, og spillerne 
ser ud til at føle sig hjemme i rollerne.

Det er ellers ikke ungdomskost at 
udspille kærlighedsfølelser i et ber-
linsk bordel, men det bliver trods alt 
troværdigt langt hen i forestillingen, 
og beundringen er stor for de unge, 
som ikke bare har mod til at prøve, 
men også overbeviser.

Historien
Forlægget er en roman fra 1848 og et 
skuespil fra 1852. romanen er baseret 
på forfatterens personlige erindringer 
om den prostituerede Marie Duples-
sis, kaldet Kameliadamen, som har ud-
søgte (læs rige) bejlere (læs kunder). 
Kameliadamen forelsker sig seriøst i 
en yngre, men fattig mand. De drøm-
mer om en fremtid sammen, men hun 

svigter ham og 
dør af tuberku-
lose.

En oplagt 
slutning for en 
opera. Det blev 

den også som i La Traviata og temaet 
delvist genbrugt i La Boheme.

Med forestillingen, som kun fik fire 
opførelser (planlagt) til udsolgte huse, 
blev drama-/teatersalen på TG for al-
vor indviet. Kvaliteten af skuespillet 
og de indlagte sange viser berettigel-
sen af at have et rum til at afprøve den 
personlighedsudvikling, som ligger i 
at arbejde med drama og teater, hvad 
enten det er som undervisning i fag-
timer eller som fritidsbeskæftigelse.

vurdering
Jeg har skrevet mange anmeldelser af 
opførelser på TG, og har altid fremhæ-
vet de unges mod til at stille sig op, 
fortrinsvis for skolekammerater og 
familie med åben pande og overvinde 
dennaturlige  frygt (ofte nedvurderet 
til bare at blive kaldt nervøsitet) for at 
krænge noget privat udi det sorte rum.
 Kameliadamen, produceret i et trygt 
rum, som den nye sal er, når et skridt 
videre end tidligere forestillinger. Ikke 
for at forklejne fordums teater/revy-

oplevelser. Disse opførelser har været 
hele grundlaget, at også drama/teater 
skulle have et faglokale.

Ud over de bærende roller, som kur-
tisanen og den fattige forelskede, som 
lykkes fint og troværdigt af skuespil-
lerne, har forfatterne/de improvise-
rende skuespillere indsat flere komi-
ske bifigurer, som lægen og parisere.

Kameliadamen på Tårnby Gymna-
sium løfter den klassiske skolekome-
die endnu fem procent i vejret. Hvad 
skuespillere og sangere mangler i 
dramatisk formåen og rutine, opvejes 
af en stram og disciplineret, men be-
stemt ikke følelseskold fremvisning. 
Kostumerne var helt i top, mens lys-
sætning og lydteknik er to ydre tek-
nikker, som der er udviklingsmulighe-
der i. Helhedsindtrykket er mere end 
lovende. Det var hen- og medrivende.

Se optagelser fra forestillingen på 
YouTube. Søg på Kameliadamen.

Kameliaen i fuldt flor

De store bærende, udfordrende og dristige roller, som 
kurtisanen og den fattige forelskede, lykkes fint og 
troværdigt af begge skuespillere,
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Frisør Krudtmøllen
Skottegården 4 • 2770 Kastrup

Tlf.: 3255 3285

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

Rigtig 
god 
jul

Hvad enten I er en familie, der ønsker en hyggelig december-
oplevelse sammen eller et større eller mindre firma, der ønsker 
at holde et julearrangement, så er Hilton Copenhagen Airport 
et godt valg.  Festlige og elegante rammer samt lækre juleretter 
tilberedt efter danske traditioner – og  selvfølgelig leveret med 
den uovertrufne Hilton service.  

Hver søndag fra kl. 12-15 serverer vi den overdådige Advents 
brunch med alt hvad hjertet begærer – der er også legehjørne 
for de mindste. Gå heller ikke glip af den lækre ”Taste of 
Christmas” buffet med alle de danske julefavoritter – hver 
fredag og lørdag aften til og med d. 26/12 fra kl. 18.00. 
Nytårsaften serverer vi en eksklusiv buffet til kr. 655 pr. person 
inklusiv 1 glas Champagne og kaffe & the.

Børn er naturligvis meget velkomne i vores restaurant, og er 
de fra 0 til 5 år spiser de gratis i følgeskab med en betalende 
voksen.

Bestil allerede nu bord på tlf. 32 44 53 53 eller bestil online på 
www.hilton.dk

Rigtig glædelig jul – vi ser frem til at byde jer velkommen på 
Hilton Copenhagen Airport!

Hilton Copenhagen Airport

Ellehammersvej 20

2770 Kastrup

Tlf. 32 501 501

Juletid på Hilton Copenhagen Airport

Skoletid af Claus Juul Dupont

vælgerne vandrede i stor 
stil til Dansk Folkeparti i 
sidste valgperiode. Bare 
ikke de unge

Det viser en ny analyse af 
alder og køn og det poli-
tiske tilhørsforhold, som 
valgforsker og professor 
Søren risbjerg Thomsen 
har lavet for Altinget.

Dansk Folkeparti nød 
stor fremgang i valgperio-
den fra 12,3 procent i 2011 
til 21,1 procent ved valget 
i juni. Fremgangen viser sig 
i markant større tilslutning 
i alle aldersgrupper – med 
undtagelse af de helt unge 
vælgere.

Ved valget i 2011 fik 
Dansk Folkeparti 10 pro-

cent af de 18-24-åriges 
stemmer, ved valget i juni 
stemte 11,6 procent af de 
unge på partiet.

Til sammenligning steg 
partiets tilslutning fra al-
dersgruppen lige lidt æl-
dre – de 25-34-årige – fra 
9,5 procent i 2011 til 17,3 
procent i 2015. Og hos al-
dersgruppen 55-64-årige 
steg tilslutningen fra 10 
procent i 2011 til 24 pro-
cent i 2011.

I selve valgkampen gik 
Dansk Folkeparti i øvrigt 
tilbage hos de to yngste 
aldersklasser – hvor partiet 
ellers holdt skansen eller 
gik betydeligt frem i alle de 
andre aldersgrupper. Der er 
altså ingen klare tegn på, at 

den store fremgang for Kri-
stian Thulesen Dahls Dansk 
Folkeparti under Thorning-
regeringen har skabt en ny 
ung generation af tilhæn-
gere til Dansk Folkeparti.

En del af de unge valgte 
i stedet Alternativet. Par-
tiet havde kun haft en kort 
levetid inden valget, men 
formåede alligevel at gøre 
et bemærkelsesværdigt 
indhug i de tre yngste væl-
gergrupper. De ældre ge-
nerationer var til gengæld 
mere forbeholdne over for 
Uffe Elbæks parti.

Husk www.taarnbybladet.dk

4 uger med andesteg

Dansk Folkeparti får ikke fat i de unge
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Stigning i trafik og 
indtægter
Danskere og svenskere rej-
ser i stigende omfang over 
Øresundsbroen til nabolan-
det på den anden side. Tra-
fikken på broen steg fortsat 
i tredje kvartal 2015. Ind-
tægterne er øget med 50 
millioner DKK sammenlig-
net med samme periode 
sidste år. Kombineret med 
lavere renteudgifter, er re-
sultatet før værdiregulerin-
ger steget med 92 mio. til 
732 mio.

- Særligt sommeren var 
fantastisk med flere rekor-
der, både for trafik per døgn 
og per måned, siger Caro-
line Ullman-Hammer, ad-
ministrerende direktør hos 
Øresundsbro Konsortiet.
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Udover efterårets store særudstilling med fokus på grafik af 
John Kørner, viser Kastrupgårdsamlingen en række raderinger 
af kunstneren, Johanne Foss, hvor museet har dokumenteret 
processen bag værkerne
I udstillingen Bjergplateau Fortryllet kan man i museets nye fløj se både kunstneren, 
Johanne Foss’ store og mangfoldige farveraderinger, samt kobberplader, værktøjer og 
inspirationsmaterialet, som har indgået i tilblivelsen af værkerne. Johanne Foss havde 
i 2012 en stor særudstilling på Kastrupgårdsamlingen. I denne omgang er det blot et 
mindre udvalg på 29 nye værker.

Johanne Foss har en særlig kompetence indenfor grafikkens verden. Foss raderer 
og trykker nemlig sine værker selv, modsat mange andre kunstnere, der ofte trykker 
deres værker i samarbejde med professionelle værksteder. Ideen til udstillingen fik 
Johanne Foss under et studieophold på refugiet San Cataldo i Syditalien. I udstillin-
gen kan man se, hvordan hun behandler og fortolker et bjergmassiv, som er nærtlig-
gende San Cataldo, igennem mange farver, serier og formater: I udstillingen indgår 
også en film, hvor Foss’ proces i trykkeværkstedet følges. Filmen er optaget på Sta-
tens Værksteder for Kunst i foråret 2015. 

Kastrupgårdsamlingen har 
ryddet ud i katalogerne i 
kælderen og holder juleudsalg 
hele december
Kastrupgårdsamlingen har igennem 
årene udgivet mange kunstkataloger til 
museets særudstillinger – og den slags 
optager en del plads i kælderen. Den-
ne december er det derfor muligt at få 
fat i nogle af katalogerne fra museets 
tidligere udstillinger til særligt favora-
bel pris. Kataloger, der før har kostet 
op til 150 kroner, sælges helt specielt 
til 50 DKR. Det gælder blandt andre 
kataloger fra udstillinger med Lin Ut-
zon, Peter Brandes, Søren Hagen og 

Hanne Varming. Derudover sælges det 
omfattende katalog fra sidste års store 
udstilling med Erik A. Frandsens grafik 
til 100 kroner. Katalogerne er kom-
met op af kælderen for at give plads 
til nye. Derfor skal man også være 
opmærksom på, at udsalgskatalogerne 
ikke kan byttes. Udsalget varer hele 
december eller så længe lager haves. 

Info: 
Juleudsalget starter 1. søndag i advent 
29. november, hvor museet også af-
holder den månedlige gratis offentlige 
omvisning kl. 15.

Juleudsalg af tidligere udstillingskataloger

Et udvalg af katalogerne 
som sælges til særlig 

julepris. Foto: Kastrup-
gårdsamlingen.

I værkstedet med Johanne Foss

Johanne Foss: Bjergplateau, 
grå, 2015, San Cataldo, 

ætsning og akvatinte. 

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

K A S T R U P G Å R D S A M L I N G E N

WWW.KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

TIRS-SØN 14-17 · ONS 14-20 · MANDAG LUKKET · GRATIS ADGANG

KASTRUPVEJ 399 · BUS 2A & 5A · METRO TIL KASTRUP ST.

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

PETER  BRANDES
UNIKATRYK: TRÆSNIT ·  MONOTYPI · LITOGRAFI · RADERING

20.01.11–03.04.11

TRANSFORMATION

WWW.KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

TIRSDAG—SØNDAG 14—17 ∙ ONSDAG 14—20 ∙ MANDAG LUKKET

KASTRUPVEJ 399 ∙ BUS 2A & 5A ∙ METRO TIL KASTRUP ST.

08.10.15—31.01.16

JOHN KØRNER
GRAFIK // 1996—2015

JOHANNE FOSS
BJERGPLATEAU FORTRYLLET – RADERINGER

Info:
Udstillingen kan ses i 
Kastrupgårdsamlingens 
nyindrettede lokaler. 
Den vises sideløbende 
med Særudstillingen 
John Kørner // Grafik 
1996-2015 indtil 31. ja-
nuar 2016.

Noget at gå til i decemberber 
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Friluftshuset 
... har offentligt åbent klokken 09 – 15 på hverdage 
og klokken 10 – 16 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)

Åbningstider
Feb. - mar: kl. 10-16
Apr. - sep: kl. 10-17
Okt. - nov: kl. 10-16

Noget at gå til i december

Når efteråret kommer, og vinteren nærmer 
sig, kan man nemt få lyst til at gemme 
sig væk, langt borte fra gråvejret og de 
faldende temperaturer. Sådan er det også 
tit i naturen. 

Af Claes Kirkeby Theilgaard, praktikant  
ved Naturcenter Vestamager

Mange dyr går i en såkaldt vinterdvale. De fleste har 
sikkert hørt om bjørnen, der lægger sig til at sove hele 

vinteren, men der 
er utallige andre 
dyr, der også går 
i hi. 

Et af disse dyr 
kan man netop nu 
finde nedgravet 

i mudderet rundt omkring i Vestamagers vandhuller. 
Det er den store vandkalv, som man tit støder på rundt 
omkring i landet, hvis man fisker lidt i vandhuller eller 
mindre søer. Når en stor vandkalv går i vinterdvale sidst 
på efteråret eller først på vinteren, kommer den ikke 
op før det bliver forår. At dette overhovedet kan lade 
sig gøre, skyldes at dyrene opbygger et lille luftdepot 
nede i mudderet, og at de derudover også nedsætter 
deres stofskifte, så de ikke bruger så meget energi som 
normalt. 

Vandkalve har et helt særligt åndedrætssystem, hvor 
de ved hjælp af en luftboble indfanget under dækvin-
gerne skaber en slags dykkerklokke. Dette gør, at de 
kan forblive under vandet i lang tid af gangen, og deres 
dykkerklokker bruges flittigt til jagt under vandets over-
flade. Dog skal vandkalvene op og fylde nyt på luftre-
serverne i ny og næ. Men altså ikke, når vandkalven er 
gået i hi. 

Stor vandkalv er, som navnet antyder, en bille af den 
lidt større slags. Faktisk kan den blive helt op til 4 cm. 
Vandkalve er rovdyr, og stor vandkalv finder sit bytte 
ved hjælp af lugtesansen. Når byttet er opsporet, bliver 
det fortæret med de to kraftige kindbakker, som den 
store vandkalv er i besiddelse af. Stor vandkalv kan 
blive flere år gammel, hvilket ikke er noget man ser 
ofte hos insekter. 

Den store vandkalv gennemgår - på samme måde 
som en sommerfugl - en udvikling fra larve til voksen 
med en forvandling i puppe som mellemstadie. Også 
larven ernærer sig som rovdyr og er mere eller mindre 
altædende. Der er endda eksempler på, at larver har 
spist artsfæller. 

Hvis man gerne vil kigge på vandkalve, er forår og 
tidligt efterår de bedste tidspunkter. Alt der kræves er 
et net til at fange dyrene i, og eventuelt nogle gum-
mistøvler eller nogle beholdere til at opbevare dyrene i, 
mens man kigger på dem.

En sovende kæmpe i mudderet

Stor vandkalv (Dyticus 
marginalis) © Wikimedia 
Commons

Claes Kirkeby 
Theilgaard har væ-
ret i erhvervsprak-
tik på Naturcenter 
Vestamager

De sidste weekender på året hvor 
friluftshusets har åbent, står naturligvis i 
julens tegn med nisseløb, juledekorationer 
og snitteværksted
I anledningen af julen er det store indianertelt slået op 
på Naturcenterets nye ”scene”.  

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 bun-
den 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.  

Under Friluftshusets store halvtag har vi endvidere 
nisseværksted, hvor man med kniv og god fantasi kan 

snitte sin helt personlige nisse. Eller måske en ske til 
risengrøden?  

Derudover har nogen ”stjålet nissefars grød” – og du 
kan hjælpe nissefar med at finde grøden hvis du kan 
løse mysteriet, på en ”nissetur” rundt i området. 

Juledekorationer koster 25 kroner stykket. 
Se alle aktiviteterne og vejvisning på www.Udinatu-

ren.dk og på www.NaturcenterAmager.dk

Weekenderne 28.–29. november, 5.-6. december  
og 12.-13. december. Alle dage kl. 11-16. 

Julestemning – selvfølgelig på Naturcenter Amager 

Nisseværkstedet er åbent med mulighed for at snitte sin helt egen nisse - eller måske en ske til risen-
grøden. Foto: Naturstyrelsens arkiv.

I tipien er der juleværksted, hvor du 
kan lave alt til juledekorationen.  

Foto: Naturstyrelsens arkiv.
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Noget at gå til i decemberber 

Hillary Clinton Foredrag ved Niels Bjerre-Poulsen
Hillary. I både USA og i 
resten af verden er man på 
fornavn med den tidligere 
amerikanske præsident-
frue, senator, udenrigs-
minister og måske næste 
præsident. Men selv om 
mange har en fornemmelse 
af, at de har kendt hende 

i mange år, finder de det ikke desto mindre svært at 
blive klog på, hvad hun egentlig står for politisk.

Niels Bjerre-Poulsen tegner et portræt af politikeren 
Hillary Clinton og forsøger at bidrage til forståelsen af 
hende som person. Han beskriver det politiske land-
skab, hun må navigere i samt de problemer, hun vil stå 
overfor, hvis hun vinder præsidentvalget i 2016.
Tirsdag 1. december kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek
Arrangementet afholdes af AOF Amager i samarbejde 
med Tårnby Kommunebiblioteker. Billetpris: 60 kr. 

Erindringscafé - Om kommunen før og efter 
broen
Kom og vær med til 
uformel eftermiddag, 
hvor vi deler erin-
dringer og oplevelser 
fra tiden før og efter 
Øresundsbroen. Husk 
også at gøre andre 

opmærksom på arrangementet, det kan være de vil 
følges med dig. 

Har du billeder der fortæller lidt om hvordan det var 
før i tiden, er du velkommen til at medbringe dem.
Tirsdag 1. december kl. 14.30-16.30, Tårnby Hovedbib-
liotek.

Syworkshop - for voksne
Har du noget, du skal 
sy? Så har biblioteket 
symaskinerne!
Kom til åbent syværk-
sted og prøv bibliote-
kets nye symaskiner, 
overlocker og brode-
rimaskine. Medbring 
selv stof og tråd. Vi 

laver en kort introduktion til maskinerne og hjælper 
med det tekniske. Niveau: Du har prøvet at sy før og 
kan sy selv. 
Torsdag den 3. december kl. 10-15, Tårnby Hovedbib-
liotek. Fri adgang 

Danmarks længste nisselandskab 
Velkommen til fernisering af Danmarks længste nisse-
landskab!

Biblioteket har invi-
teret Tårnby Kom-
munes børnehaver 
til et rekordforsøg 
med henblik på op-
tagelse i Børnenes 
Rekordbog. Alle er 
velkomne. Der vil 
være frugt og vand.

Tirsdag 15. december kl. 9-16, Tårnby Hovedbibliotek. 
Fri adgang. Udstillingen kan ses til og med uge 52.

En gåtur og en julehistorie
Vi går en juletur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem 
Byparken til Hovedbiblioteket. 

På biblioteket runder 
vi turen af med en kop 
kaffe eller te, mens 
bibliotekar Laura Mi-
chelsen læser en julehi-
storie højt.

Gå med og få lidt 
motion til både hjerte 
og hjerne!

Bibliotekar Rikke Klæsøe møder jer ved rundkørslen 
på Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen 
går vi til Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 kilometer.
Onsdag 9. december kl. 14. Mødested: Rundkørslen ved 
Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter. 
Fri adgang

Film, rock og quizzer
Tårnby Rockcafé slutter sæsonen af for fuld musik med 
to arrangementer i december.

Torsdag 3. december kl. 19.00 er der livemusik 
og musikquizzer med præmier, koncertbilletter til 
Amager Bio og cd’er. Electronicakomponisten Peter 
Harris, alias Fjeldaben, kommer og spiller, og to af 
caféen trofaste brugere, Helle Sirich og Vibe Jørgensen, 
har lavet quizzer, alle kan gætte med på. 
Gratis adgang.

Torsdag 10. december kl. 19.45 mødes 
rockcaféen i Kastrup Bio og ser dokumentarfilmen, Born 
To Loose, om det danske syre- og garagerockband, 
Spids Nøgenhat. 

Inden filmen er der en introduktion af instruktøren 
Palle Demant og bandets forsanger Lorenzo Woodrose.

Spids Nøgenhat brød for alvor igennem med 
albummet 
Kommer 
med fred 
(2013). 
Gruppen 
slog ganske 
ubesværet 
bro mellem 
de fede 
tider i den 
danske rock 
i 1960erne 

og nutiden med et friskt bud på en syret og psykedelisk 
rock.
Billetter af 75 kr. kan købes på Kastrup Bios hjemme-
side.  Rockcaféen mødes i biografen. 

Læs mere om bibliotekernes arrangementer på s. 36-37

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

Åbningstider i julen: Se Tårnby Kommunes in-
formatiopnsannonce s. 36-37

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

Ved arrangementer, der afholdes af AOF i sam-
arbejde med Tårnby Kommunebiblioteker købes 
billetter på tlf. 3251 1495 eller via www.aof-
amager.dk

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

Som udgangspunkt er de omtalte arrangemen-
ter gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angi-
vet ved arrangementet.

Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499

Foto: Palle Demant

Så er det igen tid til Kulturzonens hyggelige 
julemarked. Kom og lav det flotteste 
julepynt eller en fin juledekoration og pynt 
juletræet med kugler, guirlander, hjerter og 
meget mere.
Julemanden kommer selvfølgelig også på besøg, der 
er koncert med Tårnby Musikskoles harmoniorkester 
MiniHot, boder med julepynt og andre julesager samt 
juleknas, æbleskiver og gløgg.

Tag gerne nissehue på, så den gule gård bliver fyldt 
med søde nissebørn. 

Undervejs kommer Julemanden på besøg og deler 
julegodter ud til børnene. 

lørdag 28. november kl. 10-16. Julekoncert med HOT kl. 13. Gratis adgang. Kulturzonen, Nøragersmindevej 90. 

Stort julemarked på
TÅRNBY KOMMUNES MUSIKSKOLE OG KULTURHUS

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

Nøragersmindevej 90
2791 Dragør
Telefon: 30 76 03 34

Kulturzonen huser også Tårnby Musikskole og af-
holder løbende forskellige kulturelle arrangementer.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt 
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og spil-
leområde og en række inden- og udendørsaktiviteter. 
Det er gratis at benytte Kulturzonens faciliteter.

TÅRNBY KOMMUNES MUSIKSKOLE OG KULTURHUS

Nisser, musik, erindring og en julehistorie... biblo i december
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Julemarkedet fortsætter med julepynt 
og ideer til julegaver, sågar julenisser i 
trylledej. Der er arbejdende udstillinger, så 
man kan se hvordan man med få midler kan 
fremstille julepynt og julegaver. 
Bente Hitz fremstiller julenisser af trylledej, dukker og 
dukketøj samt andre julegaver. Andre udstillere er Rig-
mor Andersen, Inge Helboe, Gurli Nissen, Margit Han-
sen og Lilian Hejn. Eva Jespersen udstiller en samling 
gamle julekort, mens Regitse Kempel udstiller julekryb-
ber og juleengle fra rejser rundt i verden.

Encaustic Vokskunstnere udstiller

Bente Borggaard, Alice Testrup og Lis Kjærgaard gik 
sammen i en forening for at udbrede kendskabet til den 
gamle kunstart Encaustic Art. De første vokskunstnere 
smeltede voksen over åben ild, men i dag bruger man 
elektriske apparater, et lille strygejern og en loddekolbe 
eventuelt også en varmeplade. 

Hun har malet i mange år, men har holdt en pause i 
nogle år. Da hun blev pensioneret, gik hun i gang med 
maleriet igen. Bente Borgaard maler med oliefarver på 
lærred.

Malerierne er abstrakte; nogle lyse og andre i mere 
tunge farver – med både kraftige og mere dæmpede 
farver. Ofte er det farverne på paletten, der giver et 
kraftigt udtryk.

Alice Testrup udstiller også malerier i oliefarver, og 
arbejder med sin intuition. Hun koncentrerer sig meget 
om at arbejde med farver. Når hun benytter musik, 
kommer billederne af sig selv.

Lis Kjærgaard er portrætmaler og er optaget af at 
maleriet fanger menneskets karakter og personlighed. 
Hun foretrækker, at portrættet er vellignende, og viser 
respekt for den malede. Hendes foretrukne motiver er 
erhvervsledere, politikere og privatpersoner. Alle por-
trætter er oliemalerier. Hun finder af og til også motiver 
i naturen.

Jul og malerier på Plyssen i december

Du er snart færdig med 9. klasse og skal 
vælge, hvad der skal ske nu

US10 Tårnby giver dig mulighed for et spændende, an-
derledes og udfordrende år, hvor du sammen med din 
kontaktlærer og dine forældre udformer en individuel 
målsætning for skoleåret.

Vi kan tilbyde dig et fagligt løft, social og personlig 
modenhed og et år til at finde din rette uddannelsesvej.

Brochuren om Tårnby Kommunes 10. klassetilbud er 
nu sendt ud til alle folkeskoler i kommunen og til vejle-
derne. Forhåbentlig vil du og dine forældre få glæde af 
brochuren.

Hvad får du, hvis du vælger us10, tårnby?
• En individuel målsætning for skoleåret 
• En kontaktlærer, der støtter dig i at nå din målsæt-
ning

• Flere lærere i hvert fag, der er med til at sikre faglig 
fordybelse og differentiering
• Et trygt og udviklende fællesskab med faglige, per-
sonlige og sociale udfordringer
• En vejleder, der hjælper dig med at finde din vej i ud-
dannelsessystemet
• En introtur, hvor du bliver rystet sammen med de 
andre unge

US10 informationsaften
Der afholdes informationsaften om Tårnby kommunes 
10.klassetilbud onsdag 6. januar 2016 kl. 17.00 på 
Tårnby Ungdomsskole, Løjtegårdsvej 167.
Besøg vores hjemmeside http://us.skoleporten.dk/sp

Du er snart færdig med 9. klasse - og hvad så?

Info:
Plyssen er åben hver lørdag-søndag kl. 13.00-16.00, 
og der er gratis adgang.
Vi holder åbent frem til søndag 13. december og åb-
ner vores 20. sæson lørdag 16. januar 2016 kl. 13.00. 

Søndag 29. november kl. 14.00 er der julekoncert 
med Tårnbysvalerne.

Programmet for 10. klasse på ungdomsskolen er klar og 
der holdes informationsaften onsdag 6. januar 2016.

TalenT Tårnby 2016, Ungdomsskolens storstilede 
arrangement, er allerede nu igang. Der har været audi-
tion i slutningen af november og nu fortsætter de ud-
valgte talenter/talentgrupper med flere øvedage, hvor 
de finpudser og øver på de enkelte indslag med kompe-
tent vejledning fra fagpersoner fra både Ungdomssko-
lens egne rækker og fagpersoner udefra. 

Læs mere om arrangementet på side 19.
Talent 2016, Finaleshow afholdes i Kulturhuset Ka-
strup Bio 13. januar kl.19. Billetsalget starter 15. de-
cember 2015.

Noget at gå til i decemberber 
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Tårnby LokaLafdeLing
DecembeR • 2015

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

NY LÆSEKLUB BEGYNDER I JANUAR 
2016
Hvor vi fortæller om vores læseoplevelser 
af diverse bøger, vi har læst, lige fra krimier, 
romaner og biografier i hyggeligt samvær.
Gratis kaffe. 
Henvendelse til Zita Tornbo, tlf. 2384 7519
 
MILLIARD SKAL SIKRE VÆRDIGHED I 
ÆLDREPLEJEN
Adm. Direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup 
udtaler sig, efter der er indgået forlig om 
Finansloven for 2016:
’En værdighedsmilliard er et stort skridt i den 
rigtige retning for svage ældre i Danmark’.
Han forsætter: ’Adskillige års besparelser har 
ført til alt for mange eksempler på uværdig 
og utilstrækkelig pleje af svækkede ældre 
mennesker. Det skal gøres op med nu - 
Værdigheden skal tilbage’.

2 NYE KURSER
I januar måned 2016 vil der blive oprettet et 
kursus i PC med Windows 10, som begynder 

fredag 8. januar 2016.
Andet kursus er IPAD, som 
begynder onsdag 6. januar 
2016.
Kurserne koster kr. 50,- 
stykket.
Tilmelding og betaling skal ske til vores konto.

OPLYSNINGER VEDR. BETALINGER
Da vi – lokalforeningen – betaler gebyr for at 
indbetale kontanter i banken, vil vi bede om, at 
man så vist det er muligt, betaler for ture, kurser 
og svømning på vores konto 4183 4183098047.
Bowling dog konto: 4183 41835300126.
Vi håber på jeres forståelse.

JULEFERIE
Kontoret er lukket fra 20. december 2015 til 3. 
januar 2016.
PC-cafeen er lukket fra 15. december 2015 til  
4. januar 2016.

ÅRSMØDE 2016
Sæt allerede 
nu kryds i din 
kalender ved 
lørdag 12. 
marts 2016. 
Vi holder 
årsmøde og vil 
meget gerne 
have rigtig 
mange til at 
deltage, så 
vi kan få en 
god debat om 
Ældre Sagen i Tårnby.

NYE FRIVILLIGE
Vi er hele tiden på udkik efter nye frivillige, 
som vil hjælpe os med at gennemføre vores 
arrangementer og/eller hjælpe i hverdagen.
Hvis du har tid og lyst, er du meget velkommen 
til at ringe til vores formand Anne-Grethe og få 
en snak med hende på tlf. 2629 8016.
Vi glæder os til at møde dig.

lokalafdelingen
Kastrupvej 324

• Tlf. 3252 0516 •
Kontortid:  

Mandag til torsdag kl. 10 - 12
”Besøgstjenesten og kontakt til bisidder tirsdag fra 

12.00 til 13.00” 

Handymænd IT og håndværker 
Kontakt kontoret for en aftale

www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
Facebook: Ældre Sagen Tårnby

VORES 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 1.sal

bridge-undervisning i Postkassen  
Onsdag kl. 13-16

Cykling, rødeport p-pladsen finderupvej 
Mandag kl. 10.30

danseundervisning i Tårnby Skoles festsal  
Onsdag kl. 14.30 til 16

Fotoworkshop, Postkassen 1. sal 
Mandag ulige uger kl. 14-16

ipadkursus, begyndere, Postkassen 
Onsdag kl. 10-12

kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Onsdag kl. 09.30, kl. 11 og kl. 13

krolf, Travbaneparken 
Mandag - torsdag kl. 10

Madlavning for mænd, korsvejens Skole  
Torsdag kl. 17

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

PC-undervisning i Postkassen 
Fredag kl. 09.30-11.30

Petanque, Vestamagerhallen 
Torsdag kl. 10 

Pilates/godtvedgymnastik, Vandtårnet, 
Løjtegårdsvej 
Onsdag kl. 17.15  
Torsdag kl. 09.30 og kl. 10.30

Roning, Øresund. (Venteliste) 
Onsdag kl. 10

Strikkecafé, Postkassen 1.sal 
Fredag kl. 13-15

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

Søndagscafé, Postkassen 
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16

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

Tøjreparationer, Postkassen 1.sal 
Fredag 4. december kl. 13-15

Vandrehold, røde port ved Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedhold
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Gudstjenester
December    
   
Søndag 6.  kl. 10.00 2. s. i advent Matt. 25,1-13  Julie Aaboe
Søndag 6.  kl. 14.00 Gudstjeneste og julefest for børn  Aaboe/Madsen
Søndag 13.  kl. 10.00 3. s. i advent Luk. 1,67-80  Julie Aaboe
Torsdag 17.  kl. 11.00 Plejehjemsgudstjeneste på Tagenshus  Julie Aaboe
Lørdag 19.  kl. 16.00 De ni læsninger  Julie Aaboe
Søndag 20.  kl. 10.00 4. s. i advent Johs. 3,25-36  Martin Herbst
Torsdag 24.  kl. 12.00 Plejehjemsgudstjeneste på Pyrus Allé  Martin Herbst
Torsdag 24.  kl. 13.30 Juleaften Luk. 2,1-14  Julie Aaboe
Torsdag 24.  kl. 15.00 Juleaften Luk. 2,1-14  Martin Herbst
Fredag 25.  kl. 10.00 Juledag Johs. 1,1-14  Julie Aaboe
Lørdag 26.  kl. 10.00 2. juledag Matt. 10, 32-42  Martin Herbst
Søndag 27  kl. 10.00 Julesøndag Matt. 2,13-23  Martin Herbst

De ni læsninger
I Korsvejskirken fejrer vi i år De ni 
læsningers gudstjeneste. Som mørket falder 
på, og lysene tændes, vil vi sammen dele 
skriftens fortælling om menneskets og Guds 
historie – både ad ordets og musikkens 
vej. Gennem læsning, sang, korværker 
og orgelsatser skal vi fejre en indsigtsfuld 
eftermiddag sammen. 
Mange vil måske spørge, hvad de ni 
læsninger egentlig er for noget, hvor 
stammer traditionen fra, hvilken plads har 
den her hos os i Danmark og i den danske 
folkekirke? Traditionen stammer fra England 

og de ni læsninger blev afholdt første gang 
den 24. december 1918 i King’s College 
Chapel i Cambridge, simpelthen som et 
udtryk for liturgisk fornyelse. Siden da er 
den med en enkelt undtagelse i 1930 blevet 
fejret samme sted hvert eneste år, ja selv 
under 2. verdenskrig fortsatte man, skønt 
kirkens mosaikruder - og varmen derfor 
også - manglede. I dag følger ca. 4 millioner 
BBC’s transmission af gudstjenesten i King’s 
College Chapel. 
Her i det danske har vi lagt traditionen i 
adventstiden, inden juleaften, sådan at 

læsningerne bliver en del af at opbygge 
glæden og forventningen til lysets indtog 
i verden, tilsynekomsten af det lille 
Jesusbarn. 
Temaet for gudstjenesten er - sådan som det 
udtrykkes i valget af bibelteksterne - målet 
og formålet med Guds kærlighed til hele sin 
skabning fortalt igennem de ni læsninger. 
Gennem teksterne fortælles om syndefaldet, 
Guds udvælgelse og frelse sådan som den 
udspilles i den bibelske historie.
Mens styrken i gudstjenesten ligger i 
indholdet af de ni bibellæsninger, som har 
givet gudstjenesten navn, giver samspillet 
mellem musik og læsninger den totale 
oplevelse til noget ekstraordinært, for 
hvad enten musikken og sangen leveres af 
professionelle musikere og sangere eller af 
den lokale menighed, underbygger musikken 
den dogmatiske pointe i læsningerne på en 
måde, så de føles mere nærværende. 
Kom og vær med den 19. december kl. 16. 
Efter gudstjenesten mødes vi over lidt gløgg 
og æbleskiver. 
På gensyn

Julie Aaboe, sognepræst

  Aktiviteter - December
 
Musik-andagt – En tid til eftertanke 
- ved Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld 
musikandagt i kirken. Med musik og 
læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud 
fra et moderne og personligt perspektiv. En 
rolig stund i kirken med tid til eftertanke. 
Efter andagten nyder vi fællesskabet over 
en kop kaffe m.m.  
Tirsdag 1. december kl. 10.00  

Julehygge med kirkens præster 
Vi synger julens smukke salmer, pynter 
juletræet og forbereder os på den 
kommende højtid. Tag gerne en lille 
julegave med til ca. 20 kr.
Korsvejstræf, onsdag 2. december kl. 14.00

Gospelkoncert 
– julekoncert med Crossroad Gospel

Det livsglade gospelkor Crossroad Gospel 
med dirigent Lars Jochimsen giver 
julekoncert. Dørene åbnes for publikum kl. 
19.00. Billetter sælges ved indgangen. Entré 
50 kr. (over 16 år). I pausen sælger vi vand/
vin og vores populære lotteri. Vi glæder os 
til at feste sammen med jer.
Onsdag 2. december kl. 19.30

Dantes Guddommelige Komedie 
- studiekreds ved Martin Herbst 
Afslutning og sammenfatning på ’Komedien’. 
Alle er velkomne, også selvom man ikke har 
fulgt studiegruppen fra starten.
Torsdag 3. december kl. 19.30 

Händels Messias i Marmorkirken

Korsvejskirkens eget kor, Kammerkoret 
Euphonia, opfører igen i år Händels Messias 
i Marmorkirken i København. Foruden koret 
medvirker 18 musikere fra Det Kgl. Kapel og 
fire fremtrædende solister fra henholdsvis 
Operaen i København og Nasjonaloperaen 
i Oslo. Billetter kan købes hos Billetnet. 
Yderligere information på www.euphonia.dk
Lørdag 5. december og søndag 6. december, 
begge dage kl. 16.00
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Julecafé med overraskelser
Kom og vær med til denne julecafé for 
børn og voksne med masser af musik og 
sangsindslag, vores eget julelotteri og med 
salg af gløgg, julekager, pølser og andet 
godt. I et særligt julefortællehjørne får 

børnene fortalt historie. Overskud af salget 
går til at hjælpe mennesker i sognet, som 
har brug for en ekstra håndsrækning i julen.                      
Søndag 13. december kl. 11.30-14.00

Kontakt  

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

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

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

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

Sognemedhjælper: 
Lone Madsen. Tlf. 6116 5509  
lone@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.

Menighedsrådsformand: 
Tom Allan.  Tlf. 2235 3222.
 

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

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

Advents- og julefest - for børn og 
voksne
Vi inviterer 
til en 
stemningsfuld 
gudstjeneste, 
Luciaoptog, 
dans om 
juletræet, 
sanglege, 
æbleskiver og en overraskelse. Det 
koster ikke noget at deltage, men vi 
bliver glade for en tilmelding – gerne 
senest den 2. december. Arrangementet 
er også afslutningsfest for efterårets 
minikonfirmander. Værter: Sognepræst Julie 
Aaboe og børnemedarbejder Lone Madsen.
Søndag 6. december kl. 14.00-16.00   

De ni læsninger - gudstjeneste
De ni læsninger er en 
smuk og højtidelig 
musikgudstjeneste 
og en forberedelses-
gudstjeneste til julen. 
Traditionen stammer 
fra England, hvor de ni 
læsninger blev holdt 
første gang i 1918 i 
King’s College Chapel 
i Cambridge. De ni 

læsninger omfatter ni udvalgte tekster 
fra Bibelen, som læses op af præsten og 
medlemmer af menigheden - afbrudt af 
fællessang, korsang og forskellige former for 

musikfremførelse. Teksterne spænder fra 
skabelsen over syndefaldet til Jesu fødsel. 
Ved gudstjenesten medvirker sognepræst 
Julie Aaboe, kirkens organist og kor m.fl. 
Efter gudstjenesten mødes vi over lidt gløgg 
og æbleskiver.
Lørdag 19. december kl. 16.00 

Juleaften i Korsvejskirken
Igen i år holder 
vi juleaften i 
Korsvejskirken. 
Vi begynder med 
julegudstjeneste 
kl. 15.00, og som 
tidligere år spiser 
vi julemiddag 

kl. 18.00. Vi synger julens smukke salmer, 
spiller pakkespil og hygger os. Har du lyst til 
at tilbringe juleaften i vores dejlige kirke, 
er du meget velkommen. Aftenen koster kr. 
125,- for voksne og børn kommer med gratis. 
Du skal medbringe to gaver til ca. kr. 30. Vi 
glæder os til at se dig. Tilmelding senest 18. 
december til kirkekontoret.
Torsdag 24. december kl. 15.00

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, en engageret underviser samt en 
anderledes indgang til bøn og meditation. 
Det koster ikke noget at deltage. Tilmelding 
er ikke nødvendig! Skriv blot datoen i 
din kalender og mød op med åbent sind! 
Danseleder er bevægelsespædagog og 
teologistuderende Kamilla Bugge.
Tirsdag 29. december kl. 19.30
 

Studiekreds om Homers Odysséen
I 2016 afholder vi 
en studiekreds om 
Homers Odysséen. 
Vi læser Odysséen, 
udveksler dens 
tematikker og 
diskuterer deres 
sammenhænge til 
kristendom og livet 
i det hele taget. 
Studiekredsen ledes 
af sognepræst 

Martin Herbst. Alle er velkomne uanset 
forkundskaber. 
Tilmelding foregår hos kordegnen: tohh@
km.dk eller til Martin Herbst: mthe@
km.dk. 

Studiekredsen foregår på nedenstående 
datoer med gennemgang af følgende 
sange af Odysséen:
Torsdag 4. februar kl. 19.30 Telemachos´ 
dannelsesrejse: Sang I-IV
Torsdag 3. marts kl. 19.30 Fra Kalypsos Ø 
til Faiakernes Ø: Sang V-VIII
Torsdag 14. april kl. 19.30 Odysseus’ 
rejseberetninger: Sang IX-XII
Torsdag 2. juni kl. 19.30 Hjemkomsten til 
Ithaka: Sang XIII-XVI
Mandag 12. september kl. 19.30 Den 
ukendte Odysseus: Sang XVII-XX
Torsdag 6. oktober kl. 19.30 Kamp, sejr 
og fred: Sang XXI-XXIV 
Torsdag 3. november kl. 19.30 Hele 
Odysséen; rejse, ankomst, udblik

Yderligere information og program på 
www.korsvejskirken.dk
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Gudstjenester
November

Søndag 29. Første søndag i advent, minikonfirmandgudstjeneste 10.00 Hansen

December 
Onsdag 2. Ældreeftermiddag     13.45 Hansen
Søndag 6.  Anden søndag i advent     10.00 Risum
Søndag 13. Tredje søndag i advent     10.00 Nielsen
Søndag 20. Fjerde søndag i advent     10.00 Hansen
Torsdag 24. Juleaften
  Julegudstjeneste tilrettelagt for børn    12.30 Nielsen  
       13.30 Risum
       15.00 Hansen
       16.30 Hansen
       23.30 Nielsen   

Fredag 25. Juledag     10.00 Hansen
Lørdag 26. Anden juledag     10.00 Risum
Søndag 27. Julesøndag     10.00 Nielsen

Januar
Fredag 1.  Nytårsdag     11.00 Risum
Søndag 3.  Hellig 3 Kongers søndag     10.00 Hansen
Tirsdag 5.  FDF Nytårsparade     17.45 Nielsen                                       
Onsdag 6. Ældregudstjeneste     13.45 Hansen       

The Universal
Det er snart jul. Min ven stikker af til Gran 
Canutten. Vi skal bare væk fra det ræs, siger 
han. Jeg kan lige forestille mig det. Et plastik 
juletræ i midten af swimmingpoolen og nogle 
stive svenskere i baren som snakker om Zlatan. 
God jul, min ven. Husk snapsen. De af jer 
som engang tog fejl af navnet og forvildede 
jer ind til en juleprædiken af mig, kan måske 
huske, at jeg ikke er særlig begejstret for jul. 
Der var en minikonfirmand sidste dag som 
sagde til mig; du er ham præsten som hader 
jul. Han så på mig, som om jeg havde sagt, 
at julemanden ikke findes. Det, jeg sagde den 
jul, og de fleste andre, var, at jeg ikke kan lide, 
hvad den er blevet til, men godt kan lide, hvad 
den kan være. 3 dages ro med sin familie og 
nogle dejlige julegudstjenester med jer. Og et 
par nye handsker. Det er godt. Resten gider jeg 
ikke. Behold pebernødderne og nissesangene 
og hyggen. Og så kan jeg allerede nu mærke 
sveden på ryggen. Bare forestillingen om, at jeg 
skulle ende i Fields. 

Men i år er jeg klar til jul. Hvad gør man, 
når verden vakler og det man holder af føles 
truet? Man søger det man kender. Vi har brug 
for noget jul. At opleve at noget stadig er som 
det var. Verden af i går. På sporet af den tabte 
tid. Og jeg elsker stadig Jeff Buckley.

Det løser ingen problemer at vi tager en 
omgang om juletræet og spiser en ekstra 
portion ris à la mande. Men når alle andre dage 
handler om, hvordan verden er blevet en anden 
end vi vil have den til at være, når vi ikke kan 
danse til radioen, når vi langsomt opgiver 
tanken om at give vores børn en bedre verden, 
end den vi selv vågnede op til, så tror jeg julen 

kommer på en god tid i år, lige der hvor vi har 
brug for hinanden og det bliver som det plejer, 
også bare for at få os selv med i det vi siger.  

Gentag det elskede: lygten du svinger så 
lydløst omkring er endnu engang et barn som 
begynder.

Det er ikke fordi, vi skal fortrænge, hvad der 
er sket og hvad der kan ske. Verdenssituationen 
skal tages blodigt alvorligt, men lad politikerne, 
medierne, dem som taler højt og skriver 
voldsomt, lad fløjene, eksperterne og alle 
forklaringerne og opfordringerne gøre deres, 
pause, meld fra, sluk, hold i nogle dage fast i 
det som I godt kan lide. Som et ekko. Inger C.  
Vestenvinden som kommer ind fra øst.

Fred på jorden. Det skal vi synge. Jeg ved 
godt, det ser sort ud. Det ligger ikke i kortene. 
Men det er nu stadig det håb, vi skal mødes 
om. Julen sammen. Dem vi holder af. Dem 
som plejede at være med. Stolen er tom. Vi 
prøver alligevel. Traditionen. Maden. Gaverne 
vi skal bytte. Nedenunder ligger håbet. 

Det er ikke en drøm for drømme har ofte 
for lidt med virkeligheden at gøre. Det er et 
håb, og det er altid troens håb, at selvom alt ser 
mørkt ud, tror vi på det lys Gud lod brænde 
derinde. Håbet starter i virkeligheden, men det 
håber mere end det kan se. Det kan virkelig, 
virkelig ske.

Så meget skal gøres. Vi kommer til at træffe 
valg vi ikke er sikre på. Det bliver vi nødt til. 
Vi kommer til at diskutere verdenspolitik, 
religion og terror resten af vores dage. I kirken 
vil vi åbne døren for dig, tænde lysene, orglet 
vil spille, nu er den sidste præst også blevet glad 

for jul, vi skal have et sted, hvor håbet om, at 
det bliver bedre, stadig findes.

Fred til mennesker med Guds velbehag. 
Og glædelig jul.

Fra Karsten M. Hansen  
og resten af Tårnby Kirke

Netværksgruppen
Adventstiden er en dejlig tid, men også svær 
for mange. Har man mistet en, man holdt 
af, eller er livet på anden måde anderledes, 
end det plejer at være, har man måske 
lidt svært ved at deltage i den almindelige 
julehygge, måske fordi man ikke vil 
ødelægge andres glæde med sin egen triste 
stemning. Men i Netværksgruppen  er det 
anderledes. Her kan man godt komme frem 
med sin sorg og sine problemer, samtidig 
med at man hygger sig med de andre, der 
er, eller har været i samme situation. Vi 
mødes ofte et par gange om måneden som 
regel den 2. torsdag til aftengudstjeneste med 
efterfølgende kaffe. Du vil møde nogle nye 
mennesker og få et fællesskab på en anden 
måde, og vi vil gerne lære dig at kende og 
høre om dit liv. 
Netværksgruppen mødes i december:
Tirsdag 15. til Julemiddag. Vi dækker borde 
fra kl. 17, og spiser kl. 18.00. Prisen for 
middagen er 120 kr., og man medbringer 
derudover selv egne drikkevarer samt en lille 
gave. Tilmelding senest tirsdag 8. december 
kl. 11. til Ida Nielsen på 3250 4186 eller 
idni@km.dk 
Søndag 27. december er der julemøde 
i præsteboligen Vestre Bygade 19. Vi 
begynder i kirken med gudstjeneste kl 
10.00. Bagefter sørger jeg for kaffe, og vi 
medtager hver lidt rester fra julen. Vi slutter 
med at tænde juletræ og synge et par salmer.           
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DECEMBER 2015
Møder og arrangementer
Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 17. december kl. 10.30 ved Karsten Hansen.                                                                              

Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Torsdag 17. december kl. 13.00 ved Ida Nielsen.                                                                              
Efter gudstjenesten er der julehygge i samarbejde med 
Aktiviteten.                   

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… er slut for i år. Sidste gang er 12. 
november. Babysang er et tilbud til 
forældre på barsel. Vi mødes seks 
torsdage kl. 11.00. Vi starter et nyt 
hold 25. februar.Tilmelding til Ida Nielsen 
på idni@km.dk, eller 3250 4186. Det er gratis at 
deltage i Babysang, men da der er stor efterspørgsel, 
vil vi gerne have afbud, hvis du har tilmeldt sig, og 
alligevel ikke kan deltage.   

Børnegudstjeneste
Søndag 13. december er der krybbespil i gudstjenesten 
kl. 10.00. Det er 3. klasserne fra nordregårdskolen, 
der opfører spillet. Efter gudstjenesten er der gløgg, 
saft og småkager i konfirmandstuerne.

Juleaften, torsdag 24. december er den første gudstjeneste 
kl. 12.30 tilrettelagt for mindre børn. Bemærk! 
Tidspunktet er en time før sidste år, da vi har lagt en 
ekstra gudstjeneste ind i håb om at få bedre plads til 
alle gudstjenester. 

For institutionerne
Forud for jul er der mulighed for alle institutioner 
i Tårnby sogn, at melde sig til et julearrangement 
med gudstjeneste på ca. en halv times varighed og 
efterfølgende risengrødsspisning i konfirmandstuerne.                                                                                         
Der er stadig ledige pladser nogle af dagene, hør 
nærmere hos Ida Nielsen på 3250 4186 eller indi@
km.dk

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

Sætternissen
Julen nærmer sig, og allerede i sidste nummer 
af kirkebladet var sætternissen da også på spil, 
idet der ud for søndag 15. november stod, at der 
var gudstjeneste kl. 19.30. For god ordens skyld 
skal det derfor siges, at der altid er gudstjeneste 
kl. 10.00 i Tårnby Kirke alle søn- og helligdage.                                                                                   
Bortset fra to dage om året: Skærtorsdag, hvor 
gudstjenesten er kl. 19.30, og Nytårsmorgen hvor 
den er kl. 11.00.                                                                        

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.

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst Karsten Møller Hansen 
(kbf) Præstegården, Englandsvej 330, 
2770 Kastrup  
Tlf.: 3251 0175 (kontor)  
Tlf.: 2254 4467 (mobil)  
e-mail: kmha@km.dk 
Træffes som regel på kontoret mandag, 
tirsdag og onsdag kl. 10-11 
samt torsdag kl. 17-18, fredag fri.

Sognepræst Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk  
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11, 
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.

Sognepræst Desireé Risum  
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk 
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fri mandag.

Organist Poul Anders Lyngberg-
Larsen 
Priorvej 6,3.th., 2000 Frederiksberg 
Tlf.: 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.

Koncerter
Søndag 13. december kl. 15
Hendriksholm Kirkes Kor under ledelse af Karin 
Schmidt Andersen
Messingkvintet fra Concord Brass Band under 
ledelse af Stefan Mærsk
”Juleklang og -sang”
Musik af bl.a. N.W. Gade, P.E. Lange-Müller og 
Carl Nielsen samt christmas carols i udsættelser af 
Ola Gjeilo og John Rutter

Søndag 20. december kl. 15
Taarnby-Julekantori og kirkens organist
”Vi synger julen ind”
Korsatser af bl.a. Hassler, J.S. Bach, Georg Philipp 
Telemann og Carl Philipp Emanuel Bach

Orgelmusik af bl.a. J.S. Bach (delvis efter Prins 
Johann Ernst af Sachsen-Weimar), Georg Philipp 
Telemann, Carl Philipp Emanuel Bach og Johann 
Andreas Taschenbach

Der er gratis adgang til alle 
koncerter i Tårnby Kirke

Hendriksholm Kirkes Kor
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Julens Gudstjenester
Juleaften  kl. 13 Elizabeth Laursen og 
Grethe Hamborg – ”familie-gudstjeneste”
 kl. 14.30 Allan Ivan Kristensen
 kl. 16 Susanne Steensgaard
Juledag kl. 11.00 Elizabeth Laursen 
2. Juledag kl. 10.00 Susanne Steensgaard
Søndag 27. december kl. 10.00 Allan Ivan 
Kristensen
Nytårsdag kl. 12.00 Allan Ivan Kristensen 
Vi ønsker alle i sognet en rigtig glædelig Jul 
samt et godt Nytår

 Kastrup kirke
 December

Festgudstjeneste 
1. søndag i advent
Ved starten på det ny kirkeår 
er der pyntet op og gjort klar 

til en festlig gudstjeneste 
med sognets præster. der bli-
ver også mulighed for at sige 
pænt farvel til Flemming bak 
Poulsen, der velvilligt har vi-
karieret for os den sidste må-
ned. efter gudstjenesten ser-
veres rundstykker og kaffe.
Søndag 29. november kl. 10 
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 korstyk-
ker, som bereder vort sind på 
julen og Frelserens komme. 
efter gudstjenesten serveres 
kaffe og æbleskiver i kirke-
centret.
Onsdag 2. december kl. 19 i 
Kastrup kirke

Noas Ark
Jul! et rigtigt hyggemøde!
Torsdag 3. december kl. 17-
19 i Kastrup kirkecenter

Julekoncert
... med Tårnbykoret 
er nærmest en institution på 
amager og har eksisteret i 
snart 70 år. de synger et altid 
publikumsvenligt repertoire, 
en blanding af gammelt og 
nyt, klassisk og rytmisk. 

Og vi kan helt sikkert vente 
os masser af julestemning og 
kendte toner, og også et par 
fællessalmer, hvor alle kan 
synge med. Koret dirigeres af 
Christoffer Holmriis Steffan-
sen og pianist er Ida anders-
son. desuden medvirker niels 
Henrik Jessen på orgel.
Lørdag 5. december kl. 14 
i Kastrup kirke, Kastrup 
lundgade 3

Ny sognepræst
Kastrup kirke har nu fået en 
ny sognepræst. det er Cand. 
teol. allan Ivan Kristensen, 
der blev ordineret i Køben-
havns domkirke søndag 22. 
november, og nu indsættes 
som sognepræst i Kastrup 
kirke. 

allan Ivan er 39 år, cand. 
teol. fra Københavns univer-
sitet og flytter nu til præste-
boligen Kastrupvej 412 med 
sin kæreste Miriam Joensen.

Vor nye præst har allerede 
erfaring med præstejobbet, 
da han bl.a. har været volun-
tør som ”præst” i argentina i 
10 måneder. Vi glæder os til 
allan Ivan Kristensens enga-
gement og inspiration til fort-
sat fornyelse i Kastrup sogn.

Kastrup kirkes byder jer 
begge to hjertelig velkom-
men.
Søndag 6. december kl. 10 i 
Kastrup kirke 

Jul for vuggestuebørn
en hyggelig julegudstjene-
ste med dans om juletræet, 
julesange og julens historie. 

Kai og andrea kommer også 
på besøg. bagefter er der ju-
lehygge i kirkecentret. alle 
vuggestuer og børn i samme 
alder er velkomne.
Onsdag 9. december kl. 9.30 
i Kastrup kirke

Jul for børnehavebørn
en hyggelig julegudstjeneste 
med dans om juletræet, jule-
sange og julens historie. Kai 
og andrea kommer også på 
besøg. bagefter er der jule-
hygge i kirkecentret.
Torsdag 10. december kl. 10 
i Kastrup kirke

Torsdagsaften  
Klubben hvor børnene er 
velkomne, men aftnen er 
for voksne.
Tid: 18 - ca. 20 den 3. 
torsdag i måneden 

Julens budskab og julehyg-
ge er aftnens program. Spis 
mad hjemmefra – undervejs 
er der tid til en lystig snak 
over bordet og en kop kaffe.
Torsdag 10. 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 Christ-
mass Carols få dage inden jul. 
den tradition har vi indført 
her i Kastrup. Vi vil dog ikke 
gå op og ned ad gaderne, men 
stille os på bredager Torv, 
hvor I kan se og høre kirkens 
personale, menighedsråds-
medlemmer og frivillige ved 
Kastrup Kirke byde julen vel-
kommen og forhåbentligt få 
jer andre i julestemning også. 
det er tilladt at synge med på 
nogle af sangene.
Lørdag 12. december kl. 11 
på Bredager Torv

Nordlys og Jokers
Kom i julestemning til lyden 
af smukke englestemmer 
med et fantastisk julet pro-
gram med nordlys og Jokers 
under direktion af Jens Tryg-
ve drejer. 

der er traditionelle jule-
sange, klassiske motetter og 
flerstemmig luciaoptog 
Lørdag 12. december kl. 15 i 
Kastrup kirke

Jul for børn  
Julegudstjeneste, hvor du 
møder
• Tårnby Musikskoles aspiran-

torkester: MInI HOT
• KFUM-spejderne med et ju-
leoptrin
• Julesalmer
• Dans om juletræet
• Juleboller og sodavand
• Garanti for julehumør og ju-
lestemning
Søndag 13. december kl. 14 i 
Kastrup kirke

Julemøde
Festlig musikalsk jule-under-
holdning. Medbring en lille 
julegave.
Torsdag 17. december kl. 14 
i Kastrup kirkecenter

Juleaften
Juleaften er der 3 gudstje-
nester, der bringer julens 
budskab ind i sindene, og gør 
os klar til en dejlig og stem-
ningsfuld juleaften midt i en 
alvorlig tid. den første er en 
familie-julegudstjeneste, der 
er specielt tilrettelagt for 
børn.
Juleaften 24. december kl. 
13, kl. 14.30 og 16 i Kastrup 
kirke

Hellig Tre Konger  
Gudstjeneste om Casper, 
Melkior og Baltazar - De vise 
mænd 
de hellige tre konger fejres 
ved en lysgudstjeneste, hvor 
vi hører om deres rejse og 
længsel efter at møde ver-
dens frelser.  
Onsdag 6. januar kl. 19 i 
Kastrup kirke

Noas Ark
For alle børn fra ca. 4 år. det 
handler om de hellige Tre 
Konger, der fandt Jesusbar-
net med hjælp fra stjernen på 
Himlen. Vi spiser sammen kl. 
ca. 18.30.
Torsdag 7. januar kl. 17-19 i 
Kastrup kirkecenterK
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1. søndag i advent
Søn. 29. november kl. 10
Festgudstjeneste med sognets præster 

De ni Læsninger
En forberedelse til julens komme i ord og 
toner - Onsdag 2. december kl. 19

Tårnbykoret 
Julekoncert - Lørdag 5. december kl. 14

Julesang i byen
Lørdag 12. december på Bredager Torv

Nordlys og The Jokers
Julekoncert  - Lørdag 12. december kl. 15

Hellig Tre Kongers-
gudstjeneste
Onsdag 6. januar kl. 19

Husk også:
Torsdag 10. december kl. 18-20: 
Torsdags-aften-klubben: Julens budskab og 
julehygge
Torsdag 17. december kl. 14: 
Juleældremøde
Åbent Hus hver torsdag kl. 14-16 undtagen 
den 3. onsdag i måneden
Gudstjeneste hver søndag kl. 10
Middagsandagt hver onsdag kl. 12

Kastrup Kirke
Kontakt
Sognepræst (kb) Su-
sanne Worm Steensgaard,  
email:ssan@km.dk Træf-
fes man.-tors. 9-10 på tlf. 
3250 2530. Fri fredag  

Sognepræst elizabeth 
M. laursen, email:eml@
km.dk Træffes tirs. kl. 12-
13 samt ons. og fre. 10-11 
på tlf. 3250 4822 – Fri 
mandag  

Kordegn Sandra burrett, 
Kirkekontoret, Kastrup-
lundgade 3. Tlf. 3250 
0972.  email: smsb@
km.dk Træffes man.- fre. 
kl. 10-13, tors. tillige kl. 
16 -18      

Kirkegårdsleder Johnny 
Jensen. Kirkegårdskonto-
ret, Kastrupvej 414. Tlf. 
3250 7193.  Kontorets 
åbningstider: 12 – 14 hver 
dag,  I øvrigt efter aftale
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

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

Bisættelse/begravelse fra kr. 9.500,-
Døgnåbent uden ekstra omkostninger

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41            

Gudstjenester ...
i Kastrup kirke
November
Søn. 29.
10.00 elizabeth laursen 
og sognets præster - 
festgudstjeneste

December
Ons. 2.
19.00 Susanne Steensgaard – 
de ni læsninger
Søn. 6.
10.00 allan Ivan Kristensen 
indsættes som ny 
sognepræst af provst Poul bo 
Sørensen
Ons. 9
9.30 elizabeth laursen 
og Grethe Hamborg - 
Vuggestue-jule-gudstjeneste
Tors. 10
10.00 elizabeth laursen 
og Grethe Hamborg - 
Vuggestue-jule-gudstjeneste
Søn. 13.
10.00 allan Ivan Kristensen
14.00 elizabeth laursen 
og Grethe Hamborg - 
Julebørnegudstjeneste
Søn. 20.
10.00 Susanne Steensgaard 
og Palle Thordal
Juleaften 24.
13.00 elizabeth laursen 
og Grethe Hamborg – 
julefamilie-gudstjenest
14.30 allan Ivan Kristensen
16.00 Susanne Steensgaard
1. Juledag 25.
11.00 elizabeth laursen
2. Juledag 26.
10.00 Susanne Steensgaard
Søn. 27.
10.00 allan Ivan Kristensen

Januar 2016
Nytårsdag
12.00 allan Ivan Kristensen
Søn. 3.
10.00 Susanne Steensgaard
Ons. 6.
19.00 Susanne Steensgaard 
– Hellig Tre Kongers-
gudstjeneste

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster
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For børn:

Jule-vuggestue-
gudstjeneste
Onsdag 9. december kl. 9.30
Julens historie, julens salmer og dans 
omkring juletræet.
- Kai og Andrea kommer også på besøg
For alle vuggestuer og børn i samme alder

Jule-børnehave-
gudstjeneste
Torsdag 10. december kl. 10
Julens historie, julens salmer og dans 
omkring juletræet.
- Kai og Andrea kommer også på besøg
For alle børnehaver og børn i samme alder

Jule-børne-gudstjeneste
Søndag 13. december kl. 14
Her møder du: MINI HOT - 
Tårnby Musikskoles aspirantorkester og 
KFUM-spejderne med et juleoptrin
Her er: Julesalmer - Dans om juletræet
og senere: Juleboller og sodavand
Og: Garanti for julehumør og julestemning

Husk også:
Noas Ark torsdag 3. december kl. 17-19: Jul
Familie-jule-gudstjeneste 24. december kl. 13
Noas Ark torsdag 7. januar-16 kl. 17-19: 
De hellige Tre konger

 

Skelgårdskirken
 December

Krybbespil
Traditionen tro er der kryb-
bespil for sognets små børn 
mellem 0-6 år. 

børnene i skolegruppen i 
Tømmerup Havebys børne-
have har et helt år glædet sig 

til at formidle julens bedste 
historie for alle børn i sognet.
Tilmelding til kirkekontoret 
er nødvendigt. 
Vi glæder os til en dejlig dag.
Fredag 18. december kl. 9.30 
Krybbespil for 0-3 årige
kl. 11.00 Krybbespil for 3-6 
årige 

Skelgårdskirken i 
januar

Morgensang 
v/ kirkens præster 
Hver onsdag kl. 10.00 

Flittige hænder
Onsdag 6. januar kl 13.00 

Bibelmaraton 
v/ annelise Mehlsen
Torsdag 7. januar kl. 19.00 

Tilgivelse er ikke for 
tøsedrenge 
Studiekreds v/ Poul bo Søren-
sen
Onsdag 13. januar kl. 19.00

Gudstjenester ...
i Skelgårdens kirke

December se side 34  

Januar 2016
Søn. 3. 
10.00 Højmesse Mehlsen
17.00 aftengudstj. Poulsen 
Tirs. 5. 
16.30 børnegudstj. Sørensen 
Ons. 6.
19.00 Ungdomsgudstj. No 
excuse for alle konfirmander
Søn. 10. 
10.00 Højmesse Sørensen

Hver onsdag 
10.00 Morgensang ved en af 
kirkens præster
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2. søndag i advent
Søndag 6. december 
kl. 10

Allan Ivan Kristensen indsættes som ny 
sognepræst af provst Poul Bo Sørensen.

Derefter er menighedsrådet vært ved 
et mindre traktement, hvor der bliver 
mulighed for at ønske tillykke
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En af de helt store dage i 
Skelgårdskirken er julebasaren 
Lørdag 28. november kl. 10-15
Og man kan roligt glæde sig til dagen, for det bliver både sjovt og 
hyggeligt.

På basaren man eksempelvis købe sine julegaver, sine 
juledekorationer eller sin adventskrans. Man kan købe pynt og 
lækkerier, som sætter én i den rigtige december-stemning – eller alt 
muligt andet godt for øjet og ganen. Der er fiskedam for børnene og 
tombola, og der er ikke mindst muligheden for at gøre en god handel 
i kramboden.

Restauranten er leveringsdygtig i frokost, drikkevarer, kager og 
æbleskiver.

I lighed med tidligere år medvirker SAS-koret, 
Bordinghus Spillemænd og tryllekunst for de 
mindste.  

Sådan bruger vi pengene

De penge der kommer ind ved salg af lodsedler 
(sælges i perioden 29. oktober- 26. november) i 
boderne og lotterierne på basaren går til børne- 
ungdoms- og ældrearbejdet i sognet.

Derudover støtter vi også i år et par projekter 
i udlandet. Så rigtig mange får glæde af de 
indsamlede penge.

Vel mødt på basaren!

Skelgårdskirken basarudvalg

Torsdag 3. december
10.30 Afslutningsgudstjeneste, babysalmesang  

v/Jette Berg og Poul Bo Sørensen
Fredag 4. december

13.00 Julemiddag for sognets ældre
Søndag 6. december 2. søndag i advent 
Matthæusevangeliet 25,1-13 

10.00 Højmesse v/ Karen Giødesen
Onsdag 9. december

19.00 Luciaaften
Torsdag 10. december

10.00 Juleafslutning for 1. klasse fra 
Skelgårdsskolen v/Annelise Mehlsen

Søndag 13. december 3. søndag i advent 
Lukasevangeliet 1,67-80 

10.00 Højmesse v/ Poul Bo Sørensen 
Tirsdag 15. december

10.15 Juleafslutning for Tårnbygårdsskolen  
v/Annelise Mehlsen
14.00 Sangcafe. Alle er velkomne
16.15 Juleafslutning i børne-juniorklubben
19.30 De 9 læsninger v/Karen Giødesen

Fredag 18. december
Traditionen tro er der krybbespil for sognets små 

børn mellem 0-6 år. Tilmelding til kirkekontoret er 
nødvendigt. Vi glæder os til en dejlig dag.
9.30 Krybbespil for 0-3-årige v/Annelise Mehlsen 
11.00 Krybbespil for 3-6-årige v/Annelise Mehlsen

20. december 4. søndag i advent  
Johannesevangeliet 3,25-36 

10.00 Højmesse v/ Annelise Mehlsen

Onsdag 23. december
14.00 Bonusgudstjeneste v/ Poul Bo Sørensen. For 

alle børn og voksne for hvem det passer bedre at 
fejre juleaften denne dag. 

Torsdag 24. december.  
Juleaften Lukasevangeliet 2,1-14 

11.00 Gudstjeneste på plejehjemmet Ugandavej v/ 
Annelise Mehlsen 

Hver onsdag i december
Morgensang Kl. 10.00 v/en af kirkens 
præster og med efterfølgende 
højskolesang. Alle er velkomne.

13.30 Familiegudstjeneste v/ Karen Giødesen. Særligt for 
børnefamilier. 
15.00 Gudstjeneste v/ Annelise Mehlsen 
16.30 Gudstjeneste v/ Poul Bo Sørensen 
23.30 Gudstjeneste v/ Karen Giødesen

Fredag 25. december.  
Kristi fødselsdag Johannesevangeliet 1,1-14

10.00 Højmesse v/ Annelise Mehlsen 

26. december Sankt Stefans dag  
Matthæusevangeliet 10,32-42 

10.00 Højmesse v/ Poul Bo Sørensen 

Søndag 27. december Julesøndag  
Matthæusevangeliet 2,13-23 

10.00 Højmesse v/ Karen Giødesen 

Fredag 1. januar Nytårsdag  
Matthæusevangeliet 6,5-13 

14.00 Gudstjeneste v/ Karen Giødesen.  
Med kransekage og champagne  
efter gudstjenesten.

Kastrupgårdsamlingens 
venner  indbyder til tra-
ditionsrig nytårskoncert 
i samarbejde med Tårnby 
Kommune  

Operakvartetten Happy Hour 
sørger atter for en festlig og 
fornøjelig underholdning. 

når der er Happy Hour får 
man to for én pris - altså både 
to sopraner og to tenorer. det 
kan kun give forviklinger, for 

hvilken tenor skal have hvil-
ken sopran, og hvem vinder 
kampen om de høje toner. når 
pianisten så pludselig blan-
der sig med kommentarer el-
ler fornærmende bemærknin-
ger, så ved man slet ikke, hvad 
der er op eller ned.  

Musikken består af opera, 
operette, musicals og danske 
sange. Publikum rådes til at 
tage lommetørklæder med til 
både grin og gråd.          bbark

Mandag 4. januar 2016, 
kl. 20.00. Aulaen på 
Skottegårdsskolen. 
Billetter á 125,- på 
Kastrupgårdsamlingen nu. 

Snart jul - men også nytår Der er altid stil 
over det, når 

Kastrupgårdsamlingens 
Venner byder på 

nytårskoncert. Her 
ensemblet fra januar 
2015. Arkivfoto Ivan 

Givskov.
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Miniferie i Halmstad Pragtbyerne i Tyskland
3 dage på 4-stjernet centrumhotel i Sverige 4 dage på 3-stjernet hotel i Gadebusch

Best Western Plus Grand Hotel HHHH

Facaden på Halmstads charmerende gamle 
Grand Hotel fra 1905 vidner om en historie 
fra før verden gik af lave. Men når I træder 
ind under baldakinen og gennem de treflø-
jede døre, opdager I hurtigt, at Grand Hotel 
også er fulgt med tiden. Nyt design og hyg-
gelige traditioner går hånd i hånd – og be-
liggenheden i byens centrum med gågader, 
cafeer og shoppingmuligheder bliver ikke 
bedre. Halmstad blev for alvor kendt som 
Sveriges musikby med navne som Gyllene 
Tider og Roxette, der har rod i den smukke 
kystby ved Kattegat. Og i Halmstad går I ikke 
forgæves, hvis I er til listig jazz på et hyg-
geligt værtshus.

Hotel Christinenhof HHH

Et lille paradis af 2000 glitrende søer afgræn-
set af 1700 kilometer østersøkyst – det er 
Mecklenburg-Vorpommerns landskabelige 
pragt. Læg hertil alle de gamle slotte og histo-
riske monumenter samlet fra hansestædernes 
storhedstid – så har I har essensen af nordtysk 
ferie, når den er mest oplevelsesrig. Hotellet 
ligger i udkanten af den lille middelalderby 
Gadebusch 90 kilometer fra Rostock. Her har I 
noget nær det perfekte udgangspunkt i forhold 
til nogle af Nordtysklands største attraktioner. 
De prægtige hansestæder Lübeck og Wismar ved 
Østersøkysten samt torneroseslottet i Schwerin 
ligger alle i en ring omkring Gadebusch og kan 
nås i bil på højest en halv time.

Ankomst: Valgfri frem til 
16.12.2015 og i perioden
4.1.-16.12.2016.

Ankomst: Mandag til torsdag frem 
til 17.12.2015 og i perioden
1.2.-31.3. samt valgfri i perioden
1.4.-28.4.2016.

•	3 overnatninger
•	3 x morgenbuffet
•	2 x 3-retters middag
•	1 velkomstdrink
I perioden 27.11.-31.3. 
inkluderer opholdet en 
ekstra 3-retters middag.

Pris pr. person i dobbeltværelse

 1.099,-
Pris uden rejsekoden 1.249,-

Brug rejsekoden TAARNBYBLADET 
på www.happydays.nu og se 

flere opholdsmuligheder.

3 overnatninger fra 1.149,-

3 overnatninger 1.499,-

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

KØR SELV-FERIE

Klosterhotel i Harzen
6 dage på 3-stjernet klosterhotel i Vienenburg, Tyskland

Ankomst: Valgfri frem til 15.12.2015 
og i perioden 2.1.-16.12.2016.

Klosterhotel Wöltingerode HHH

På Klosterhotel Wöltingerode har I en helt 
unik mulighed for at opleve Tysklands berøm-
te naturskat og ferieidyl. Klosteret i Vienen-
burg er i sig selv noget af en attraktion, og 
dets historie går helt tilbage til 1174. Siden 
2007 har klosteret dog fungeret som hotel 
med rigtigt fine muligheder for at tage ud 
og opleve mange af de ting, som regionen er 
kendt og elsket for. Fra hotellet er der for ek-
sempel kun 11 kilometer til kejserbyen Goslar, 
der betegnes som Harzens hovedstad og går 
for at være en af Tysklands smukkeste mid-
delalderbyer. Samtidig kan Goslar bryste sig 
af at være på UNESCOs liste over verdenskul-
turarv, og det kan anbefales at gå på opda-
gelse i den gamle bydels små, snævre gader, 
hvor man kan nyde synet af utroligt smukke 
og velbevarede bindingsværkshuse. Harzens 
vidunderlige skov- og bjergrige natur byder 
på utallige oplevelsesmuligheder. Faktisk er 
flere områder af Harzen udnævnt til national-
park, og hotellets personale giver gerne tips 
til udflugter og oplevelser i naturen.

•	5 overnatninger
•	5 x morgenbuffet
•	5 x 3-retters middag/buffet
•	Fri Wi-Fi
•	10 % rabat på billet til Harzer  
 Schmalspurbahnen
 (det historiske damplokomotiv) 

Pris pr. person i dobbeltværelse

Fra 1.899,-
Pris uden rejsekoden 2.199,-

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Børnerabat
1 barn 0-4 år gratis.
1 barn 5-8 år fra 299,-
1 barn 9-14 år ½ pris.
Maks. 1 opredning pr. værelse.

Børnerabat
1 barn 0-4 år gratis.
1 barn 5-11 år ½ pris.

•	2 overnatninger
•	2 x morgenbuffet
•	1 x 2-retters middag
•	Fri Wi-Fi

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.149,-
Pris uden rejsekoden 1.299,-

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

Klosterhotel Wöltingerode

Best Western Plus Grand Hotel

Lübeck



3
6

 T
å

r
n

b
y

 b
la

d
eT

 n
O

V
eM

b
er

 2
0

1
5

BIBLIOTEKERNE SAmT STADS- OG LOKALARKIVET

TÅRNBY  
KOmmUNE

BiBLioTEKET iNFoRMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

ÅBNiNGSTiDER i JULEN
Bibliotekerne i Tårnby holder åbent mellem jul og nytår.

 TÅRNBy HovEDBiBLioTEKET
• Mandag 21.12. – onsdag 23.12. kl. 9-20
• Søndag 27.12. kl. 9-15
• Mandag 28.12. – onsdag 30.12. kl. 9-20

vESTAMAGER BiBLioTEK
• Mandag 21.12. – onsdag 23.12.  kl. 10-19
• Mandag 28.12. – onsdag 30.12. kl. 10-19

Vi holder dog lukket 24. - 26. december samt 31. december og 1. januar.

HjEmmELÅNER
Kender du bogen kommer? 
Bogen kommer, er et tilbud til dig, der bor i Tårnby Kommune og er 
alderssvækket, har et handicap eller en sygdom, der gør at du ikke 
selv kan komme på biblioteket.
Vi bringer bøger hjem til dig 1 gang om måneden – helt gratis.
Hvis du kun har problemet om vinteren, er der mulighed for at blive  
vinterhjemmelåner i perioden fra 1. oktober - 31. marts.
Kriterierne for at blive vinterhjemmelåner er de samme som gælder 
for hjemmelånerordningen generelt.
Tror du, at hjemmelånerordningen er noget for dig, så ring til dit nær-
meste bibliotek og få nærmere oplysninger. Du kan også bede om, 
at få tilsendt vores folder om hjemmelånerordningen.

ER DU jOBSØGENDE? - FÅ HjÆLP PÅ 
BIBLIOTEKET
Hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på Hovedbiblioteket, Kamillevej 10. 
Tårnby Kommunebiblioteker tilbyder hjælp til jobsøgende. Du kan 
få hjælp til at oprette et CV på Jobnet - søge efter relevante jobs i 
forskellige jobdatabaser - komme i gang med at skrive en ansøgning 
- skrive et CV - sende ansøgninger elektronisk.
Tilmelding er ikke nødvendig. 

NETVÆRKSTEDET - Få hjælp til pc, tablet og mobil 
Hver onsdag kl. 10 -12 i Læringsrummet på Vestamager Bibliotek, 
Ugandavej 111. 
Hver torsdag kl.14 -16 i Læringsrummet på Hovedbiblioteket, Kamil-
levej 10. Tilmelding er ikke nødvendig. 

BIBLIOTEKETS ARRANGEmENTER
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk under ”Det sker på biblioteket”. Du kan også hente 
en månedsoversigt på biblioteket.

BiLLETBESTiLLiNG: 
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt 
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker. 

Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samar-
bejde med Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på 
tlf. 3251 1495 eller via www.aof-amager.dk. 
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sæl-

ges ved indgangen.

SyNG DiG GLAD - SANGEFTERMiDDAG MED MARiANNE KRAGH
Vi mødes den sidste mandag i måneden. På programmet er årstidens 
højskolesange, revyviser og minder fra den danske sangskat. Der er 
masser af plads til sangønsker fra deltagerne.
Mandag 30. november kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 30 kr.

JULEHØJTLæSNiNG FoR BØRN i DECEMBER / FRi ADGANG 
ERiNDRiNGSCAFé - oM KoMMUNEN FØR oG EFTER BRoEN
Kom og vær med til uformel eftermiddag, hvor vi deler erindringer og 
oplevelser fra tiden før og efter Øresundsbroen. Husk også at gøre 
andre opmærksom på arrangementet, det kan være de vil følges med 
dig. Har du billeder der fortæller lidt om hvordan det var før i tiden, er 
du velkommen til at medbringe dem.
Tirsdag 1. december kl. 14.30-16.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri entré

ÅBEN LæSEKREDS - om nobelpristageren Alice Munros 
novellesamling: Livet
Denne dag taler vi om Alice Munros novellesamling: Livet. 
Bogen kan hentes i Informationen på Vestamager Bibliotek.
Vil du have flere litterære oplevelser på denne dag, har læsekredsen 
inviteret forlagsredaktør Jeppe Branner fra Lindhardt & Ringhof til at 
fortælle om de nye bøger.
Tirsdag 1. december kl. 16-17 / Vestamager Bibliotek / Fri adgang

NyE BØGER - FoREDRAG vED JEppE BRANNER FRA 
LInDHARDT & RIngHOF
Forlagsredaktør Jeppe Branner fra Lindhardt & Ringhof er inviteret 
af biblioteks åbne læsekreds. Han vil præsentere nye bøger og give 
inspiration til vinterens læsning.
Tirsdag 1. december kl. 17 / Vestamager Bibliotek / Billetpris: 30 kr.

HiLLARy CLiNToN  
- FoREDRAG vED NiELS BJERRE-poULSEN
Hillary. Mange er på fornavn med den tidligere amerikanske 
præsidentfrue, senator, udenrigsminister og måske næste 
præsident. 
Foredraget tegner et portræt af politikeren Hillary 
Clinton, og forsøger at bidrage til forståelsen af 
hende som person. Desuden beskrives det politiske 
landskab, hun må navigere i. niels Bjerre-Poulsen er 
lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk 
Universitet,

Foredraget er arrangeret i samarbejde mellem 
AOF Amager og Tårnby Kommunebiblioteker.
Tirsdag 1. december kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek /  

 Billetter 60 kr. via AOF

BLip BÅT oNSDAG
Hver onsdag i ulige uger kl. 16.00-18.00 finder vi et udvalg af bibliote-
kets robotter og andre gadgets frem til fri leg. Kom og prøv Ozobots, 
Sphero, Dash & Dot og meget andet. 
Både børn og voksne er velkomne.
Onsdag 2. december kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang 
Onsdag 16. december kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

TÅRNBy KoMMUNE

TÅRNBy HovEDBiBLioTEK
Tirsdage kl. 10 
Onsdage kl. 17
Torsdage kl. 14 

vESTAMAGER BiBLioTEK
Mandage kl. 17
Tirsdage kl. 10 
Torsdage kl. 14 
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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. Medbring 
garn og pinde, så sørger vi for kaffe, te og masser af inspiration fra 
bibliotekets håndarbejdsbøger. 
Onsdag 2. dec. kl. 16.30-18.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang 
Onsdag 16. dec. kl. 16.30-18.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

SywoRKSHop FoR voKSNE
Har du noget du skal sy? Så har biblioteket symaskinerne!
Kom til åbent syværksted og prøv bibliotekets nye symaskiner, over-
locker og broderimaskine. Medbring selv stof og tråd. Vi laver en kort 
introduktion til maskinerne og hjælper med det tekniske.
niveau: Du har prøvet at sy før og kan sy selv. Afhængig af hvor 
mange deltagere der kommer, kan tiden ved hver maskine blive be-
grænset.
Torsdag 3. december kl. 10-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

FiLMKLUBBEN - FoR DE 8-12 ÅRiGE
Velkommen til bibliotekets filmklub for dig mellem 8 og 12 år - med 
popcorn, hygge og gode film! Vi ses på Hovedbiblioteket torsdage 
i ulige uger og på Vestamager Bibliotek mandage i ulige uger. Pro-
grammet byder på populære film af både ældre og nyere dato. Hent 
programmet på biblioteket.
Torsdag 3. december kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter 
Mandag 14. december kl. 16 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter 
Torsdag 17. december kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

RoCKCAFé – ÅBENT TEMA
Holder du af rå rock, blid soul eller knitrende electronica, og har du 
lyst til at dele dine musikoplevelser med andre? Så er rockcafé noget 
for dig. Du behøver ikke at være mester i musikhistorie. Bare du har 
lyst til at lytte med åbne ører. Der er quiz med præmier.
Torsdag 3. december kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

JULEFiLM
I den søde juletid viser vi hyggelige julefilm for børn i alle aldre. For-
middagene byder på film for de mindste og eftermiddagene er for de 
lidt større børn (fra 7 år). 
Du kan hente programmet på biblioteket. Af rettighedsmæssige årsa-
ger kan filmtitlerne ikke annonceres her.
Filmene vises på det helt nye 80” tv i Boxen på Hovedbiblioteket. 

LiTTERATURCAFé MED iNSpiRATioN TiL GoDE 
LæSEopLEvELSER
Ved bibliotekarerne Marianne Bøgh Pedersen, Henrik Tøttrup Jo-
hansen og Lise Lotte Larsen. I Litteraturcafeen er der kaffe og te på 
kanden, mens bibliotekarerne fortæller om et udvalg af sæsonens 
nyheder og andre læseværdige bøger - romaner, krimier og fagbøger.
Vi håber også, du selv har lyst til at komme på banen, men du er 
også velkommen til bare at møde op og lytte.
Tirsdag 8. december kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

AKvARELCAFé
I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller 
godt i gang. Medbring selv papir, farve og pensler, så finder vi bibliote-
kets bøger om akvarelmaling med tips og tricks, og vi sørger for kaffe 
og te.
Onsdag 9. december kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

EN GÅTUR oG EN JULEHiSToRiE
Vi går en juletur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til 
Hovedbiblioteket. 
På biblioteket runder vi turen af med kaffe eller te, mens bibliotekar 
Laura Michelsen læser en julehistorie højt. Bibliotekar Rikke Klæsøe 
møder jer ved rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og 
sammen går vi til Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 kilometer lang.
Onsdag 9. december kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

FiLMpERLER
Fire torsdage i efteråret kan du nyde håndplukkede film på Hovedbib-
lioteket. Programmet byder på danske og udenlandske spillefilm af høj 
kvalitet. Hent programmet på biblioteket. Af rettighedsmæssige årsager 
kan filmtitlerne ikke annonceres her.
Torsdag 10. december kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

RoCKCAFé - SpiDS NØGENHAT 
Tag med Tårnby Rockcafé i Kulturhuset Kastrup Bio til en eksklusiv 
visning af dokumentarfilmen Born To Loose om det danske syre- og 
garagerockband, Spids nøgenhat. 
Filmens instruktør Palle Demant og bandets forsanger, Lorenzo Wood-
rose, introducerer filmen. 
Sidste år fik de fortjent en Danish Music Award for årets bedste rock-
udgivelse.
Torsdag 10. december kl.19.45 / Kulturhuset Kastrup Bio / Billet 75 kr. 
købes via kulturhusetkastrupbio.dk

SyNG DiG GLAD - JULESANGE
Julestemningen er sikret, når vi synger julen ind med korleder og mu-
sikpædagog Marianne Kragh ved klaveret. 
Mandag 14. december kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.

DANMARKS LæNGSTE NiSSELANDSKAB - FERNiSERiNG
Biblioteket har inviteret kommunens 
børnehaver til at deltage i et rekord-
forsøg med henblik på optagelse i 
Børnenes Rekordbog. Alle børneha-
ver, forældre, søskende, bedstefor-
ældre, repræsentanter fra Børnenes 
Rekordbog, samt andre interesse-
rede er velkomne. Der vil blive budt 
på frugt og vand.
Kom og se hvordan nisselandska-
berne vokser henover ugerne 48-50.
Fernisering tirsdag 15. december kl. 9-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri 
adgang.
Udstillingen kan ses til og med uge 52.

KREATivT JULEKLippEBoRD
Kom og vær med til at klippe julepynt ved vores kreative bord på både 
Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek. Tag endelig mor, far, sø-
skende, venner og veninder med. Der er plads til alle.
Onsdag 16. dec. - onsdag 23. dec. / Tårnby Hovedbibliotek / Fri ad-
gang

TÅRNBy KoMMUNE

JULEFiLM FoR DE MiNDSTE
Tårnby Hovedbibliotek kl. 10 / Fri 
adgang
Lørdage i december samt 
Mandag 21. december   
Tirsdag den 22. december   
Onsdag den 23. december  

JULEFiLM FoR BØRN FRA 7 ÅR
Tårnby Hovedbibliotek kl. 13 / Fri 
adgang
Lørdage i december samt 
Mandag den 21. december   
Tirsdag den 22. december  Ons-
dag den 23. december  
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Demenscafeen
Demenscafeen holder 
møde den første torsdag 
i hver kl. 15-17 i For-
eningscentret Postkas-
sen, Amager Landevej 
71, lokale 1 & 2.

Mødedatoer i første halvår 
af 2016: 

Torsdag 7. januar 
Torsdag 4. februar 
Torsdag 3. marts 
Torsdag 7. april 
Torsdag 12. maj 
Torsdag 2. juni 
Kontaktperson Pia-lykke 
Ingemann lund, tlf. 2233 
3316.

MØD JULEMANDEN
4. søndag i advent kommer Julemanden på besøg på Hovedbiblio-
teket. Kom forbi og hils på den søde julemand - måske hjælper han 
med at opfylde dine ønsker
Søndag 20. december kl. 12-14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET
Lokalhistorisk tidsskrift glemmer Du nr. 6, 2015: 

SUMp, SLUM oG SLoTTE – 
gF Pilely på Vestamager fortalt af Arne Pedersen  
Her fortæller Arne Pedersen om sin nybyggertid og en grundejerfor-
enings historie. 
næste nummer af glemmer Du nr. 1, 2016 har titlen:

KULTUREN i TÅRNBy - pLySSEN, SvEND oLSEN oG KULTUREN
I Tårnby Kommune er kulturen altid blevet prioriteret højt. Vi kan 
blandt andet prale af et arkiv stiftet i 1973, et kunstmuseum, et righol-
digt udbud af malerier og skulpturer på kommunale institutioner og 
ikke mindst et brugerdrevet Udstillingscenter Plyssen. I år er det 20 år 
siden, at Plyssen blev et kulturcenter. I glemmer Du skal vi høre lidt 
om de gamle væveribygningernes nyere historie. 
Bladet udkommer primo januar.
Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne, så længe oplag haves, el-
ler hentes i en printvenlig version på taarnbybib.dk under ”Stads- og 
Lokalarkivet”. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’glemmer Du’ som 
nyhedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk.

TÅRNBy KoMMUNE

Vind din juleand på 
www.taarnbybladet.dk

Fra søndag 29. november og tre søndage derefter 
opdaterer vi www.taarnbybladet.dk med bl.a. en 

krydsord, der kan løses interaktivt, altså direkte 
på skærmen. Løser du opgaven korrekt deltager du 

hver uge i lodtrækningen om en julemiddag for 2 
eller en kurv med jule-/ nytårsgodter.

Hvis du Tilmelder dig vores nyhedsbrev på 
www.taarnbybladet.dk,  

     minder vi dig om, når vi opdaterer med 
konkurrencer og nyheder. Det er gratis!

Jo flere løsninger fra forskellige afsendere 
- jo større chancer

Fakta er, at vi ikke ved det, 
men det er da sjovt at gætte 
en kryds-og-tværs og have 
chancen for at vinde et helt 
julemåltid

Af Redaktionen

når man som os er et måneds-
blad, så oplever man hver 
måned at sidde inde med ny-
heder eller information, som 
ikke når vores læsere i rette 
tid. derfor har vi en nyheds-
side, som vi opdaterer, når 
der er noget vi vil fortælle 
mellem udgivelserne.

Vi yder også den service at 

give en nyhedsmail til de der 
ønsker det - og det er gratis.

For nu at præsentere ny-
hedsmail og nyhedsside lok-
ker vi hver søndag i juletiden 
med en interaktiv krydsord. 
den løses på nettet, løsnin-
gen sendes til os og så træk-
ker vi lod. Fristerne er torsda-
gene kl. 10.00.

Vi har en fuld ekviperet 
and med tilbehør de to første 
gange og derefter dessert-
lækkerier de to sidste sønda-
ge inden juleaften (kan også 
indtages til nytår).

Vi sætter ny krydsord på 
hjemmeside  søndagene 

• 29. november
• 6. december
• 13. december
• 20. december

Ænderne vil være dyb-
frosne og alle gevinster skal 
hentes på redaktionen. det 
fortæller vi mere om, når vi 
kontakter vinderne hver tors-
dag i spilleperioden.

Den skjulte dagsorden
du kan blive mindet om den 
ugentlige opdatering ved at 

Det tager kun ...
tilmelde dig 
vores ny-
h e d s b rev. 
det kan du 
gøre alle-
rede nu på 
www.taarnbybladet.dk. det 
koster ikke noget og du kan 
framelde dig igen, når du vil. 
det er ligeså nemt.

Men vi håber naturligvis, 
at du synes det er rart at få 
lokale nyheder også efter 
jul/nytår, hvor konkurrencen 
stopper for denne gang.

Giv os en chance og fortæl 
os gerne hvad du synes om 
vores net-nyheder.
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aloe Vera butik amager
lad os hjælpe med Julegaverne

Vi har julegaven både til manden, og kvinden, der 
gerne vil forkæles.
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

Kontakt@AloeVeraButikAmager.dk
HUSK! vi har fri levering på amager

Senior- og pensionist 
OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen amager landevej 71. Torsdage kl. 10.00
OK-dag. billetsalg til julefrokost. 3. december
Æbleskive- og gløgdag. 10. december
Julefrokost. bemærk kl. 11.30. 17. december.
Juleferie - vi ses igen 7. januar.

Klubben
... for mennesker med demens og deres pårørende. 
Første torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret 
Postkassen, amager landevej 71, lokale 1 & 2.
Kontaktperson Pia-lykke Ingemann lund, tlf. 2233 
3316.
Julestue torsdag 3. december.
Cafe-eftermiddag torsdag 7. januar.

Pensionistforeningen
Postkassen amager landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Banko. Fredag 4.  
Banko. Fredag 11.   
Julemiddag med hygge kr. 80,- Tag en pake med til 
25,- kr. Onsdag 16.

Bordinghus
alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i bordinghus. 
Valg til Brugerbestyrelsen kl. 12.00. efter valget 
vil der traditionen tro være spisning. Tilmelding til 
spisning i bordinghus. Fredag 6. november.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s.6 

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby. nordmarksvej 90.
Kik ind, hvis du har lyst til at se og høre om huset. 
aktiviteterne er åbent fra kl. 10-16 på hverdage.
www.taarnby.dk/solgården
Se Tårnby kommunes informationsannonce s.6 

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

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.

Høreforeningen 
Postkassen amager landevej 71
Julehygge og kaffebord.  Tilmelding nødvendig. 14. 
december. kl. 14-16.

Julemærkehjemmet gav mig 
et bedre liv
En kold efterårsdag tog vi 
med Anders Engelbrechtsen 
på besøg på Julemærke-
hjemmet Kildemose i Øl-
sted, for at se, hvor han fik 
opbygget venskaber og blev 
til et andet menneske 

anders engelbrechtsen er en 
ganske almindelig dreng bo-
sat i Kastrup, går i 3. Klasse, 
og bruger fritiden på at gå til 
spejder. Men sådan har det 
ikke altid været. anders var 
som bare 9-årig nået til et 
sted i sit liv, hvor han og hans 
mor var træt af drillerierne 
i skolen, fordi han var lidt 
større end de andre. derfor 
besluttede de sig for at tage 
imod et tilbud om et 10 ugers 
ophold på Julemærkehjem-
met Kildemose. et ophold, der 
har ændret hans liv.  

- Jeg tog på julemærkehjem 
for at tabe mig, og få nogle 
venner, fortæller anders.

det lykkedes. Han tabte 
seks kilo og blev rigtig gode 
venner med alexander, som 
han delte værelse med. Ud 
over hans venskab med ale-
xander, tænker han også til-
bage på historien om Ostekaj, 
der var hemmelig spion, og på 
juleafslutningen med det sto-
re juletræ i gymnastiksalen.  

- På alle måder har jule-
mærkehjemmet givet mig et 
bedre liv, fortæller han.

For Anders og de andre
Hos KFUM-Spejderne i Ka-
strup, hvor anders bruger 
noget af sin fritid, var det ikke 
kun et 10 ugers ophold, an-

ders skulle på. det var også 
en mulighed for at tage an-
svar og hjælpe endnu flere 
børn sammen med hans spej-
derkammerater.  

Derfor står KFUM-spejder-
ne for årets julemærkemarch 
i Tårnby søndag 6. december 
klokken 10 fra Korsvejens 
Skole, for at samle penge 
ind til julemærkehjemmene. 
efter ”marchen” er der jule-
stue med tid til at hygge sig 
med familien, få taget bille-
der med julemanden og spise 
æbleskiver.  

- Julemærkehjemmene er 
en god sag at støtte, fordi det 
hjælper så mange børn med 
at komme videre i livet. det 
er ikke kun for at lære at mo-

tionere og spise sundt, at man 
kommer på julemærkehjem. 
det er også for at skabe ven-
skaber og få opbygget selv-
tilliden, siger Simon brøns, 
gruppeleder hos KFUM-spej-
derne i Kastrup.

årligt modtager 750 børn i 
alderen 7-14 år et ophold på 
Julemærkehjemmene i dan-
mark, mens der er 700 andre, 
som stadig står på venteliste.  

Siggi

Anders fortæller 
glad, at opholdet på 
julemærkehjemmet har 
ændret hans liv.

Anders i gang med en af 
de mange aktiviteter på 

julemærkehjemmet.
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AMAGERTEATRET

billetter i løssalg i Kulturhus Kastrup bio fra 
en uge før til alle forestillinger. Flest billetter 
til opførelserne på mandage, få til tirsdage og 

onsdage. 

Priser for billetter i løssalg pr forestiling: 
Række 1 til 11 215,- kr. 
Række 12 til 15 185,- kr.

Der kan købes abonnement til de sidste 
tre forestillinger, Det andet sted, rent 
mel i posen og Varmestuen. Ring til 
Amagerteatret på 3023 3985
Eller giv teaterbilletter i julegave. Se 
vores tilbud i annoncen side 41

.. spiller i KULTURHUSET KASTRUP BIO, 
hvor der er en stor scene og hvor sto-
lesæderne netop er udskiftet med mo-
derne stole.
Der er god plads til benene og et fint 
udsyn i hele biografen.

Det andet sted 
når intet er som man tror

Karen Lise Mynster og Flemming Enevold sammen på 
scenen 
                30. november samt 1. og 2. december kl. 19.30
”Det andet sted” er en Pulitzer-prisvindende højspændt 
thriller om livets perfekte facade, som pludselig slår 
sprækker. En overraskende, skræmmende og rørende 
historie, hvor sandheden er svær at gennemskue. Svaret 
kommer bag på os alle…
Medvirkende: Karen Lise Mynster og Flemming Enevold 
samt Gerard Carey Bidstrup og Kristine Nørgaard. 
På www.gursteater.dk findes et link til en trailer for 
forestillingen.       Gurs Teater i samarbejde med Aveny-T

Kommende forestillinger:

Rent mel i posen?
En komedie om bilag, aupairpige fra Letland, spillegæld 
og en rotweiler                   18. - 19. og 20. januar kl. 19.30
Robert er et helt almindeligt folketingsmedlem med hang 
til frynsegoder og stort set alle udgifter betalt, men hvor 
mange bilag kan der være i en skotøjsæske? Eller sagt på 
nutidsdansk: Er der rent mel i posen?

Comedieteatret

Varmestuen 
- en lettere forhutlet, romantisk historie 
29. februar og 1. og 2. marts kl. 19.30

         
Sammen med andre, skæve eksistenser og stamgæster, 
møder fiskere med oplagte kuttere hver morgen kl. 5 op 
på Varmestuen.
Varmestuen modtog en regn af anmelderstjerner ved 
urpremieren og blev dobbelt Reumert-vinder i 2014, bl.a. 
for bedste nyskrevne, danske forestilling.

folketeatret / turné

• www.amagerteatret.dk •

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben viser et meget varieret program af 
danske og udenlandske film.
OBS: Der sælges kun medlemskort for hele sæsonen - 
efterår og forår. Pris for hele sæsonen 160,-.

Der kan købes medlemskort før hver 
filmforestilling, såfremt der er flere pladser. 

RESTERENDE PROgRam fOR EfTERåR 2015
30. november  SElma
07. december  OPTimiSTERNE. 
 JulEfERiE
fORåR 2016 
04. januar  amERicaN SNiPER
11. januar  faSaNDRæBERNE
18. januar  ThE hOmESmaN
25. januar  STillE hJERTE
01. februar  gRacE Of mONacO
08. februar  JOE 
15. februar  Vinterferie
22. februar  ThE SalvaTiON - fRElSEN
29. februar  9. aPRil
07. marts  ThE imiTaTiON gamE
14. marts ThE ThEORy Of EvERyThiNg

Ændringer kan forekomme.

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

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

Tårnby Skøjte Klub har vært-
skabet til danmarksmester-
skaberne i kunstskøjteløb 
- det er en stor ære at holde 
dM, og det ypperste inden 
for kunstskøjteløb - og så er 
det til og med i Tårnby Skøjte 
Klubs 30. jubilæumsår, siger 
lene Svendsen fra TSK.

det er tredje gang i TSKs 
historie, danmarksmester-
skaberne bliver afviklet i 
den gamle skøjtehal. Første 
gang var i 1993. To af delta-
gerne fra dengang er i dag 
i TSKs trænerteam; nemlig 
alderspræsident og gammel 
tårnby-løber lene Skibby (nu 

Svendsen) og cheftræner/ 
Ol-deltager Michael Tyllesen. 
anden gang, TSK holdt dan-
marksmesterskab, var i 2006 
og så igen i år. 

Rekordstort hjemmehold
TSK stiller i år op med et re-
kordstort hold. Klubben har 
haft to danske mestre to år i 
træk og det skal forsvares. I år 
er det syv piger fra TSK i alde-
ren 11-14 år, der er kommet 
igennem nøglehullet og som  
nu kan deltage til danmarks-
mesterskaberne.
de syv piger fra TSK har brugt 
sommeren til flittig træning 
på udenlandske skøjtelejre, 
og de træner nu op til 14 ti-
mer i hallen hver uge. de 
andre klubber har dog bedre 
træningsfaciliteter  med mu-
lighed for flere timer på isen.

TSKs bestyrelse er i gang 
med forberedelserne til dan-
marksmesterskaberne. den 
gamle hal bliver pyntet op og 
der bliver også et ”kiss and 
cry”-hjørne som ved de Olym-
piske lege. 

lene Svendsen fra TSK me-
ner, at det er muligt at få me-
tal til mesterskaberne.

- det bliver svært i år, hvor 
mange af pigerne er rykket en 
aldersgruppe op, men vi går 
ind i den store medaljejagt.  
der bliver gået til klingerne 
og intet er umuligt, men det 
kræver fejlfri programmer fra 
vores syv piger.

INFO:
Danmarksmesterskaberne 
i kunstskøjteløb holdes 
mellem 10. og 13. december. 

Deltagerlisten ligger på Dansk 
Skøjte Unions hjemmeside. 
Stævnet kan følges på http://
livestream.com/AirWorks/

Syv skøjteprinsesser klar til dyst

De deltagende fra TSK til 
danmarksmesterskaberne.

Fra venstre : Charlotte, 
Katrine, Nicole, Ellen, 

Annika, Victoria og Ida.
Foto: Torben Jensen, Amager 

Fotoklub.
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Sæt 
Amager-

teatret 
på din 

ønskeseddel
Til børn og voksne
Mio, min Mio.
Onsdag 27. januar 2016 kl. 18.00 
Pris: 100,- Billetterne sælges fra Kulturhuset Kastrup Bio fra 
3. december

Mio, min Mio er 
et musikalsk eventyr om 
venskab, kærlighed og 
mod. Familieforestilling 
efter bogen af Astrid 
Lindgren. 

Fra folketeatret /  turne 
• Amagerteatret i samarbejde med Tårnby Kommune • 

Til voksne
Billetter til 2 forestillinger Pris: 350,-

Rent mel i 
posen? 18. - 19. og 
20. januar 2016. Kl. 
19.30
En komedie fra 
Comedieteatret om 
bilag, en aupair-pige 
fra Letland, spille-
gæld og en rotweiler. Comedieteatret

Varmestuen 29. februar samt 
1. og 2. marts 2016. Kl. 19.30
- en lettere forhutlet, romantisk 
komedie. folketeatret / turne 

Billetterne til de to forestillinger 
bestilles på 30 23 39 85

AMAGERTEATRET

• www.amagerteatret.dk •

To af isens 
stjerneskud
To af TSKs unge stjerneskud 
ved dette års dM er annika 
Skibby og Ida Olivia Fabri-
cius, der før også har deltaget 
i store internationale konkur-
rencer i Frankrig, Tyskland, 
Sverige og Island. 

For 12-årige annika er TSK 
hendes andet hjem. Hun star-
tede sin karriere i en tidlig al-
der, da hun har fået skøjtning 
ind med modermælken. Hun 
er datter af lene Skibby (nu 
Svendsen, red.), der var den 

første til at repræ-
sentere TSK ved både 
Sjællandsmesterska-
ber og dM på eliteplan. 

a n n i k a s 
morfar og mormor 
var med at starte 
klubben, og det er 
også mormor, der 
syr alle de mange 
dragter til konkur-
rencerne. 

Selv startede Miss 
Sunshine (annikas kæ-
lenavn) i klubben, da hun 
var fem år gammel, og 

det-
te bli- v e r 

hendes tredje dM. 
Hidtil bedste resultat op-

nåede hun ved SM i år, da hun 
fik bronze – kun 0,01 point 

fra sølvet. Ved det inter-
nationale stævne i Ham-
burg i år blev det til sølv. 

Ida Olivia Fabricius startede 
som kun 6 årig i klubben, og 
debuterede ved sit første 
dM tilbage i 2012. Sidste år 
fik hun en fin 5. plads ved 

dM, mens det blev til en flot 
bronze-medalje ved SM. den 
13-årige Ida har udviklet sig 
meget den seneste tid, og 
hun udfører sit program dy-
namisk, men samtidig med 
graciøs udstråling. Hun har 
arbejdet med sig selv, og har 
nu overvundet frygten for at 
stå helt alene på isen, da hun 
elsker at løbe på skøjter.

Sammen med de andre del-
tagere har annika og Ida træ-
net hårdt frem mod dM. det 
kræver stor vilje og planlæg-
ning at kombinere 14 timers 
træning med skole, lektier og 
venner, der også skal passes.

Annika Skibby.  
Foto: Torben Jensen

Ida Olivia Fabricius  
Foto: Torben Jensen

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

Lørdag d. 4. juni 2016

Korsvejsmarked 
2016! 

25 år!

Amager Cykle Ring afvik-
lede i november en samling 
for cyklepiger fra hele 
landet

amager Cykle ring var vært, 
da pigeryttere mellem 9 og 
15 år strømmede til amager. 

Catherine Marsal, landstræ-
ner, gjorde de ældste piger 
selskab på træningsturene, 
og hun var både imponeret 
over deltagerantallet og ar-
rangementet. For de unge 
piger var den helt store be-
givenhed dog, at den tredob-
belte juniorverdensmester og 
udlands-professionelle ama-
lie dideriksen, holdt foredrag.

Det sociale i fokus
både Marsal, dideriksen, 
Dansk Cykel Union og arran-
gørerne er enige om, at den 
eneste måde at tiltrække og 
fastholde flere piger er ved 
at skabe en stærk struktur, 
hvor der både er plads til ta-
lentudvikling og den basale 
glæde ved at være sammen 
om sporten. 

derfor skulle pigerne også 
både prøve kræfter med den 
fantastiske Sundholm Klat-
rehal og på tur bag akvarie-
kulisserne på den blå Planet. 
Søndagen stod på mere træ-
ning i den berømte og beryg-
tede amagerkanske blæst på 
Fælleden.

Flere Amager-piger i sadlen
Danmarks Cykle Union vil 
med arrangementerne for-

søge at få endnu flere piger 
til at cykle, og i amager Cykle 
ring mener man også, at kom-
binationen af det sportslige 
og sociale er vejen at gå. Hele 
ni piger fra amager Cykle 
ring var med på campen og 
de mange flotte resultater i 
løbet af sæsonen vidner om, 
at amager Cykle ring har godt 

fat i pigerne og evner at moti-
vere dem til at blive ved med 
at cykle, og ser gerne mange 
flere piger i årene fremover 
– derfor inviteres alle interes-
serede til informationsmøde 
www.amagercr.dk  

red

Cykelcamp for piger
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Søg og find - igen igen
Hvor finder du den annonce, 
som kan parres med brik-
kerne herunder? det er det, 
årets julekonkurrence hand-
ler om - løs opgaven og du har 
chancen for at vinde gavekort 
til butikker eller et weekend-
ophold fra Happydays.

På denne side har vi vist 
små udsnit af 27 annoncer. 
disse annoncer findes i de-
res helhed i dette nummer af 
Tårnby bladet, men pas på, for 
nisserne har lagt lidt farver på 
udsnittene og forvredet pro-

portionerne for at drille.
Opgaven er nu at finde ud 

af på hvilken side, de store 
annoncer står. løsningen skri-
ves 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 tirsdag 8. 
december klokken 12. løs-
ningerne kan også afleveres 

i vores udvendige postkasse, 
men ikke på mail.

Vi skal have alle oplys-
ninger om navn, bopæl og 
telefon - ellers kan man ikke 
vinde.

Vælg egen præmie
Vi trækker lod om første- og 
ekstrapræmien fra Happydays 
mellem løsningerne med flest 
rigtige svar, og alle indsende-
re deltager i lodtrækningen 
om anden- og trediepræmier.

Skriv på postkortet/kupo-
nen hvilke af de deltagende 
forretninger i julekonkurren-
cen, man helst vil vinde gave-
kort til, hvis du bliver udtruk-

ket. der er dog ingen garanti 
for, at man får gavekort til net-
op sin førsteprioritet, så skriv 
gerne flere ønsker på.

Man kan kun vinde gave-
kort til de forretninger, der 
deltager i julekonkurrencen 

og gavekortet skal være ind-
løst senest 31. januar 2016.

OBS:
Personer, der er engageret i drift 
og produktion af Tårnby bladet 
kan ikke vinde i konkurrencen.
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Udsnit A er taget fra annonce side  

Udsnit B er taget fra annonce side  

Udsnit C er taget fra annonce side  

Udsnit D er taget fra annonce side  

Udsnit E er taget fra annonce side  

Udsnit F er taget fra annonce side  

Udsnit G er taget fra annonce side 

Udsnit H er taget fra annonce side  

Udsnit I er taget fra annonce side  

Udsnit J er taget fra annonce side  

Udsnit K er taget fra annonce side  

Udsnit L er taget fra annonce side   

Udsnit M er taget fra annonce side  

Udsnit N er taget fra annonce side  

Udsnit O er taget fra annonce side  

Udsnit P er taget fra annonce side  

Udsnit Q er taget fra annonce side  

Udsnit R er taget fra annonce side  

Udsnit S er taget fra annonce side  

Udsnit T er taget fra annonce side  

Udsnit U er taget fra annonce side  

Udsnit V er taget fra annonce side  

Udsnit W er taget fra annonce side  

Udsnit X er taget fra annonce side  

Udsnit Y er taget fra annonce side  

Udsnit Z er taget fra annonce side  

SENDES TIL:
Tårnby Bladet
Englandsvej 290
2770 Kastrup

Eller afleveres i vores udvendige 
postkasse senest tirsdag 8. 
december inden klokken 12.

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 21 stk. gavekort á      300,- kroner
Ekstrapræmier og special-gavekort fra flere af butikkerne

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

Indsendt af:

navn:

adresse:    Postnummer: Telefon: 

Mail:

Hvis jeg vinder, ønsker jeg gavekort/præmie til  

(kun annoncører, der er med i konkurrencen kan vælges!

1. prioritet

2. prioritet

3. prioritet

 

MÅNEDENS FOTO er 
taget af Jesper Skovbølle, 
Amager Fotoklub. 

Grundet pladsmangel 
havde vi valget mellem 
at beskære motivet eller 
tildele det fulde foto 
mindre plads end vi 
sædvanlig gør. 

Vi valgte den sidste 
løsning.
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SPeCTre
27 - 29/11:  kl. 20.15
3 – 9/12:  kl. 17.30  t. o. 11

nØGle HUS SPeJl 
27 - 29/11:  kl. 17.00
med danske undertekster  t. f. a.

eMMa OG JUleManDen 
28 – 29/11:  kl. 13.00 + 15.00
5 – 6/12:  kl. 12.45 + 15.00
12 – 13/12:  kl. 13.30 + 15.00
19 – 20/12:  kl. 12.30 + 15.00 fr. u. 7

THe HUnGer GaMeS: MOCKInGJay 
ParT 2, 2D 
27/11 – 2/12:  kl. 17.30
3 – 13/12:  kl. 17.00  t. o. 11 
THe HUnGer GaMeS: MOCKInGJay 
ParT 2, 3D
28 – 29/11:  kl. 14.00  t. o. 11

SPIOnerneS brO 
27 - 29/11:  kl. 19.30
30/11 – 2/12:  kl. 20.15
3 – 4/12:  kl. 20.30
5 – 6/12:  kl. 14.30 + 20.30
7 – 9/12:  kl. 20.30
14 - 15/12:  kl. 17.00  t. o. 11

Danmarkspremiere:
UnDer SanDeT 
3 – 4/12:  kl. 20.00
5 – 6/12:  kl. 12.15 + 20.00
7 – 9/12:  kl. 20.00
10 – 15/12:  kl. 17.30 + 20.15
16 - 22/12:  kl. 19.30
med danske undertekster t. o. 15

bOrn TO lOOSe – lOrenZO 
WOODrOSe 
Dokumentar om Spids Nøgenhat 
10/12:  kl. 19.45
Vi har besøg af forsangeren og instruktøren, 
som indleder filmen.
I samarbejde med Tårnby Rockcafé.

SUFFRAGETTE 
11/12:  kl. 19.45
12 – 13/12:  kl. 12.45 + 19.45
14 – 15/12:  kl. 19.45
16/12:  kl. 17.30 t. o. 11
Forpremiere:
VILLADS FRA VALBY 
12 – 13/12:  kl. 15.30

Danmarkspremiere:
STAR WARS: THE FORCE AWAKENS 
– 3D 
16 - 18/12:  kl. 20.00
19 – 20/12:  kl. 14.30 + 20.00
21 – 22/12:  kl. 20.00
Danmarkspremiere:
STAR WARS: THE FORCE AWAKENS 
– 2D
16 – 22/12:  kl. 17.00
Danmarkspremiere:
IQbal OG Den HeMMelIGe 
OPSKRIFT 
17 – 18/12:  kl. 17.30
19 – 20/12:  kl. 13.00 + 17.30
21 – 22/12:   kl. 17.30
Programmet for perioden 23/12 – 7/1 kan 
ses på www.kulturhusetkastrupbio.dk fra 
starten af uge 51, men vi kan allerede nu 
afsløre, at vi i juleferien åbner tidligt og 
bl.a. viser: VILLADS FRA VALBY, 
raDISSerne med dansk tale, JOy, 
IQbal OG Den HeMMelIGe 
OPSKRIFT, EMMA & JULEMANDEN 
og STARWARS: THE FORCE 
aWaKenS

åbnInGSTIDer
Mandag til fredag fra kl. 16.30 til 
sidste film starter

Lørdag og søndag fra kl. 13.00 til 
sidste film starter

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

bIlleTPrISer OG 
rabaTKOrT
Billetpris 75,- kr.

Børnebillet (til og med 12 år) 60,- kr.

10-turs rabatkort  550,- kr. (hvert 
klip betaler for en billet op til 65,- kr.)

Tillæg ved 3D film kr. 20,-

Der kan forekomme tillæg ved 
helaftensfilm, forpremierer og 
danmarkspremierer.

BORN TO LOSE - 
lOrenZO WOODrOSe
Forsangeren i Spids Nøgenhat, 
Lorenzo ’Guf’ Woodrose, balancerer 
på en knivsæg mellem behovet 
for integritet og drømmen om 
anerkendelse. Det sidste indfries, da 
Spids Nøgenhat kåres som årets live-
navn ved Danish Music Awards – til 
både deres egen og musikbranchens 
store overraskelse.

SUFFRAGETTE
Historien følger de første feminister, 
kvinder som blev tvunget til at gå 
under jorden og herfra på farefuld vis 
kæmpe for kvinders stemmeret i et 
patriarkalsk og mandsdominerende 
samfund. Det var ikke kun kvinder 
fra de bedrestillede samfundslag, der 
modigt kæmpede denne retfærdige 
kamp, men også arbejderklassens 
kvinder valgte at kaste sig ind i den. 
Militante aktioner fra kvindernes side 
syntes at være den eneste vej til at 
råbe politikerne op. 

VILLADS FRA VALBY 
6-årige Villads løber ofte ind i 
problemer, fordi han er god til at 
lege. Det kan være forbundet med 
konsekvenser og ikke mindst medføre 
konflikt med de voksnes regler. Børn 
bliver tidligere og tidligere voksne. Fri 
leg og retten til at være barn, er afløst 
af lange skoledage, resultatorienteret 
leg og direct marketing. IPhones, 

hysterisk amerikaniserede film og 
reality tv samt sociale medier gør 
børn mere selvbevidste i en al for 
ung alder. Villads fra Valby er en 
kærlighedserklæring til fri fantasi og 
leg. I Villads’ verden er det de voksne, 
der skal lære den egentlige lektie; at 
møde børnene på deres præmisser.

STar WarS VII: THe 
FORCE AWAKENS

Filmen begynder  30 år efter Star 
Wars VI: Jedi-ridderen vender tilbage 
og vil opleve en ny hovedrolle trio 
med gamle kendinge, der blandt 
andre inkluderer Han Solo, Luke 
Skywaker, Chewbacca og R2-D2.

IQbal OG Den 
HEMMELIGE OPSKRIFT
Iqbal er en charmerende og 
fantasifuld 13-årig dreng. Iqbal og 
hans veninde, Sille, samt lillebroren, 
Tariq ved et uheld kommer til at 

sprænge deres skole i luften. 
To forbrydere, Æselmand og 
Svinet, vil  have fat i opskriften 
på det tilfældigt hjemmebryggede 
sprængstof og sprænge Tivoli 
i luften. Tariq kan ikke huske 
opskriften, så forbryderne kidnapper 
den nuttede lillebror Dindua. Jagten 
går nu ind for at befri Dindua og 
redde Tivoli.

JOy
Joy grundlægger et handelsimperium 
og bliver familiens matriark. 
Forræderi, tab af uskyld og svigt 
ligger til grund for denne intense, 
følelsesladede og menneskelige 
fortælling om at blive leder for 
både familie- og forretningslivet 

raDISSerne
Nuser, verdens mest elskede 
beagle, drager ud på sin hidtil 
mest storartede mission i en 
himmelfarende jagt på sin 
ærkefjende Den Røde Baron. Alt 
imens forsøger hans bedste ven, 
Søren Brun, at finde sin helt egen 
storslåede plads blandt skolens børn.
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Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk

Filmoversigt 
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baby bIO – tirsdage kl. 11.00
8/12: UNDER SANDET med danske 
undertekster 
15/12: SUFFRAGETTE

TIrSDaGSbIO – tirsdage kl. 10.30
8/12: UNDER SANDET med danske 
undertekster 
15/12: SUFFRAGETTE

MåSKe åreTS beDSTe 
GaVe?
Vi sælger gavekort på lige det 
beløb, du ønsker og pakker 
det fint ind. Gavekortene kan 
bruges til både film, opera på 
lærredet, sodavand, popcorn, 
kaffe, slik mv.
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Få et nyt stærkt decratag
Det er stærkt
Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

Vi er eksperter i at lægge det
TØMRERMESTER  
KNUD VERDICH A/S
Tømmerupvej 94 
2770 Kastrup

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

De meget unge spejderledere, Anette Hansen og Ulla Riber 
modtog i 2005 Tårnby kommunes foreningslederpris 
for deres store engagement i De Grønne Pigespejdere, 
Tårnby gruppe . Ved den lejlighed holdt daværende 
kulturudvalgsformand Poul Feldvoss talen for dem, mens 
Svend Olsen sørgede for det praktiske. 
Ulla var da grupperådsformand med ansvar for 
administrative opgaver, herunder samarbejdet med Tårnby 
Kommune og KFUM spejderne og Anette var gruppeleder med 
ansvar for pigespejdernes aktiviteter og videreuddannelse. 
Begge lavede allerede dengang alternative aktiviteter i 
samarbejde med andre foreninger i Tårnby Kommune. 
I spejderhuset, der dengang lå på Listedvej blev der afholdt 
Spejderdiskotek, åbent hus arrangementer som ”Spejder 
for en dag”, ligesom de også lagde kræfter i et tværgående 
arrangement i samarbejde med Amager Bordtennisklub. 
Arkivfoto.

Intet spejderjubilæum uden bålmad og dette var da heller ingen undtagelse. Søstrene diskede 
op med smagsprøver på bålstegte frikadeller og en god snak om spejder-oplevelser med både 
spejder- og andre foreningsvenner.
Det ligger fuldstændigt i forlængelse af Anettes og Ullas voksne spejderliv, hvor de har været 
en del af et spejderfællesskab, hvor man planlægger aktiviteter for hinanden. Fokus for 
aktiviteter er Friluftsliv, Udsyn og Tjeneste - og det har givet mange gode oplevelser sammen 
med spejdervenner.
Spejderarbejde er nemlig et rigtig godt eksempel på ”multidisciplinært og tværfagligt team-
arbejde”, en kompetence som efterspørges i erhvervslivet. ”Co-creation” er et af de nye ord 
inden for innovations-verdenen og her er der mange lighedspunker til spejderbevægelsen. 

40 år i den grønne spejderskjorte
At se tilbage rummer mange 
minder, at se fremad rum-
mer spændende udfordrin-
ger og aktiviteter, som skal 
udforskes - alt sammen 
bundet sammen i et fanta-
stisk spejderfællesskab med 
venskaber og mange fælles 
aktiviteter

v/Anette Hansen og 
Ulla Riber, De grønne 

pigespejdere, Tårnby gruppe

For os har spejderarbejdet 
været en naturlig del af vores 
familie og en fritidsinteresse, 
med muligheder for hele fa-
milien. Vi var omkring andre 
fritidsaktiviteter i vores barn-
dom/ungdom, men spejderar-
bejdet har så mange alsidige 

aktiviteter og der er stor mu-
lighed for aktiviteter, hvor 
man kan blive udfordret og få 
succesoplevelser. 

de mange års lederenga-
gement har givet os utal-
lige sjove timer sammen med 
børn og unge. det er en stor 
belønning for de mange timer, 
man bruger som frivillig leder, 
at være med til at skabe gode 
oplevelser og at se børn/unge 
udvikle sig via spejderaktivi-
teter. 

Lederne med i legen! 
det har altid været vores mot-
to, for leg skaber glæde, sjov 
og latter - det glemmer vi ofte 
som voksne, men måske skal 
vi lidt oftere give os selv lov 
til at lege. 

- Hvor sidder I og passer på 
vores tasker, mens vi leger, 
spurgte en pige engang. 

- Hvem kommer først til 
gyngen? var svaret.

At lære via leg...
en pige er sikkert blevet rig-
tig god til at regne - hun var 
meget opmærksom på, at alle 
fik lige meget, når der blev 
serveret frugt, så det var hen-
de, der måtte beregne, hvor 
mange stykker, frugten skulle 
deles i. 

at se en dreng blive stolt 
over, at have lært selv at lappe 
sin cykel og at det virker, giver 
stor glæde. 

det er sjovt at være en del 
af børns verden udenfor for-
ældrenes rækkevidde, men 
man skal være bevidst om 
det store ansvar, man påtager 

sig som leder. når man giver 
sig tid til at lytte og tale med 
børn, og samtidig også fortæl-
ler lidt om sit eget liv, får man 
mange fortællinger fra bør-
nehøjde, men det medfører 
nødvendigvis både grundige 
overvejelser.

at være en del af et fæl-
lesskab er en stor hjælp og 
glæde i livet, og spejderlivet 
giver mange muligheder for 
at øve sig i at være en del af et 
fællesskab og finde sin egen 
rolle - der er altid noget man 
er god til. 

en udfordring når man har 
været spejderleder i mange 
år er alle de børn og foræl-
dre, som man måske ikke lige 
husker navnene på, når man 
tilfældigt mødes. Men der er 
også nogen, som bliver bidt af 

spejderarbejdet og fortsætter 
i mange år. Her er det en stor 
glæde at følge og bakke op 
om deres arbejde som de nye 
ledere i gruppen.

Spejderliv en livsstil
det var en stor ære for os, at 
modtage Tårnby kommunes 
foreningslederpris i 2005 og 
samtidig var det en inspira-
tion til at fortsætte i spejder-
arbejdet, også efter et gene-
rationsskifte. der er nemlig 
altid nye opgaver at udforske 
og påtage sig ansvar for i et 
spejderfællesskab. 

at være spejder er en livs-
stil, som rummer mange min-
der og fremtidige udfordrin-
ger - og det glæder vi os til 
fortsat at være en del af.  
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Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toliet • Bad •  Vand •

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

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Ønsker om at 
blive optaget på 
GeDeMarKeDeT skal 
mailes til redaktionen@
taarnbybladet.dk
B&O – TRANSISTOR-
radio, 220 - 240V, 50Hz 
07-5W, FTZ 140/232, 
350,- kr. Telefon 21 15 
07 85
COMPUTere 
Computere plus 
udstyr. Et større antal 
fungerende computere 
med XP-Windows samt 
scannere, printere 
og andet udstyr kan 
afhentes GraTIS 
(dog imødeses et 

tilskud til kaffekassen) 
på Tårnby Bladet / 
Tårnby Foreningsråd. 
Udstyret er i overskud 
efter udskiftning på 
redaktionen. Ring og 
hør om ekviperingen. 
Telefon 32 50 92 90 
eller 32 50 52 90

fREmlySNiNg:
GleMT På SPræl 
i havnen. 2 x bukke 
til arbejdsborde, samt 
barne-dunvest rød m. 
turkis for, fundet ved 
KG66 opvisning. Telefon 
32 50 52 90
FLEISCHMANN 
SPOr n 5 lokomotiver, 
36 Vogne, skinner, 
skiftespor o.s.v. på 

plade 92+168 cm
Køb-salg-bytte: 
salgpris: ca???
Kontakt tlf: 32 50 02 07
Email: hjv3@mail.tele.
dk

8 SPISEBORDSSTOLE 
brune, kr. 3000,-. Gammel 
STanDerlaMPe 
for 200,-. Gammel 
SKrIVePUlT, 500,- 
samt mange andre ting. 
Ring og aftal tid for 
besigtigelse på telefon 
42 78 83 49. Afhentes i 
Skottegården.

Redaktionen

GEDEMARKEDET

Julemarked i Bryggergården
Det kreative iværksætter-
fællesskab sælger ud af læk-
ker brugskunst, boligtilbe-
hør, grafisk kunst, farverigt 
tøj og meget mere

bryggergården forvandles til 
et mekka for designhungren-
de sjæle. Her bliver det muligt 
at købe alt fra digitalt design 
til moderne brugskunst og 
lækre kashmirprodukter.

Café Kystens Perle sørger 
for den smagfulde flæske-
stegssandwich, rygende varm 
rødvinsgløgg og æbleskiver.

Også er der muligheder 
for at få klaret julegaverne, 

hvis det skulle være aktuelt. 
For eksempel sælger Fnubbu 
ud af sin lækre kashmir strik 
og små, søde og sjove ting til 
både store og små, mens Ob-

ject & Use sælger masser af 
køkkenting og kaffegear med 
rabatter op til 70 %. 

det er snart to og et halvt 
år siden, de første kreative 
iværksættere rykkede ind i 
iværksætterfællesskabet i 
den gulkalkede bygning fra 
1749.

Info: 
Julemarkedet holdes på 
Bryggergården nr. 13 lørdag 
og søndag 5. - 6. december 
fra klokken 11.00 til 16.00 
begge dage. Det er gratis for 
alle.

Decemberhygge 
på Hestefolden
Hestefolden Kanalvej til-
byder en dag fyldt med 
en række aktiviteter i den 
smukke natur på Kalvebod 
Fælled

Hestefolden er en rekreativ 
og læringsrig base for både 
børn og voksne på Kalvebod 
Fælled. Her foregår mange 
forskellige aktiviteter med 
og uden heste. Hestefolden 
drives i det daglige af amager 
Skovhjælpere, der er et ud-
dannelses- og arbejdstilbud 
for folk med særlige behov. 
Frivillige og ponyernes par-
ter hjælper flittigt til med at 

passe hestene på den bedst 
tænkelige måde.

I december åbner Hestefol-
den dørene for gæster, hvor 
man kan opleve hestene og 
hygge sig med snittekursus, 
lave julepynt af naturen og 
sætte cowboykaffe over bå-
let. der vil også være mulig-
hed for at skyde med bue og 
pil, samt strigletur og pony-
træk.

der er i alt 12 heste/ponyer 
på folden, hvor vallaker og 
hopper går sammen i en flok 
og er ude døgnet rundt på fol-
dens 22 hektar græsfold.

Info: 
Hestefolden holder åbent 
lørdag 5. december klokken 
12.00-16.00. 
Hestefolden ligger på 
Kanalvej efter Naturcenter 
Amager, 1,3 kilometer fra 
Vestamager Station (Metro). 
Flere oplysninger på www.
hestefoldenkanalvej.dk eller 
facebook med samme navn.

Næste udgave 
januar-udgaven) 
af Tårnby Bladet 

udkommer fredag 
8. januar

Deadline lørdag 2. 
januar.

redaktionen ønsker 
alle læserne en glæ-

delig jul.
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Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

glaRmESTER

TRælaST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

gulv, KØKKEN Og iNDRETNiNg

fODTERaPi

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

8 spisebordsstole brune, kr. 3000,- 
(foto th.).
Gammel standerlampe 200,-
Gammel skrivepult 500,- (herunder) 
samt mange andre ting. Ring 42 78 
83 49 og aftal tid for besigtigelse. 
Afhentes i Skottegården.

GRUNDET FLYTNING 
TIL MINDRE 
LEJLIGHED SÆLGES!

Drop fodring af ænder
Det er populært at fodre ændre 
og andre fugle i Byparken og 
andre steder – men ikke nød-
vendigvis godt for fuglene

- Fodr ikke ænderne, lyder opfor-
dringen fra dyrenes beskyttelse 
til de mange danskere, der tra-
ditionelt i vinterperioden fodrer 
ænder, svaner og andre vand-
fugle i landets søer og gadekær. 
Fodringen kan nemlig ende med, 
at fuglene dør, er meldingen fra 
foreningen.  

- der er grundlæggende to 
grunde til, at man ikke skal fodre 
ænderne. den ene grund er, at når 
man smider brød ud til ænderne, 
så forurener man søen med næ-
ringsstoffer. Og næringsstofferne 
virker som gødning for de alger, 
der lever i søen, påpeger Michael 
Carlsen, der er projektleder i dy-
renes beskyttelse. 

- Konsekvensen er, at solens 
stråler ikke kan trænge igennem 
vandet, og at planterne på søbun-
den, som er en stor del af fugle-
nes naturlige føde, dør.

Mange fugle lig smittefare
- den anden grund er, at fodrin-
gen udgør en betydelig sund-
hedsrisiko for vandfuglene, fordi 
der samles rigtig mange ænder 
ved fodringstederne. Og det øger 
smitterisikoen markant blandt 
fuglene. Samtidig smatter de 
rundt i en blanding af lort, mud-
der og foder, der også udgør en 
sundhedsrisiko.

Michael Carlsen peger også på, 
at ænderne slås om maden, og at 
det kun er de stærkeste, der får 
næbbet i fodret. dermed svækkes 
de svageste ænder yderligere.

 I de første ti måneder af 2015 
har dyrenes beskyttelses Vagt-

central 1812 modtaget hele 
2.240 sager omkring ænder og 
gæs i nød.  

Kilde: Dyrenes Beskyttelse:

Tårnby Bladets kommentar: 
naturligvis skal man ud i luften 
og fodre dyrene, men gør det med 
omtanke. Smid ikke brød i vandet. 
Opsøg steder, hvor der ikke er 
mange ænder/fugle. 

er der bare et par stykker, som 
opdager dit foder, skal der nok 
komme andre. Ikke fodre med 
hvidt brød, køb lidt korn. Se at 
fodret bliver spist før du tømmer 
posen, ellers bliver det spist af 
eksempelvis rotter.

HEJRE I BYPARKEN. Det var et nyt syn, der mødte en redaktionssekretær, da han cyklede gennem 
Byparken. En hejre gik uforstyrret rundt mellem de faste beboere, ænderne. Spørgsmålet ”Er den dum 
eller hvad?” rejste sig. Hvad vil den leve af i det fiskedøde vand? - Den er ikke dum, siger Jacob Jensen fra 
Naturskolen. Arten er mindst 1000 år gammel i Danmark og den lever af insekter, orme, brød, mus og 
rotter - og så er den farlig for andre dyr som hunde. Et slag med det lange næb er kraftigt nok til at skade 
et øje eller såre på anden måde.
Det kan også være en enlig svale (!), der bare er landet for at tjekke fiskevandet, så ingen garanti for at 
den bliver - så er det jo godt at vi fik fotograferet den store fugl på besøg. Privatfoto.



4
8

 T
å

r
n

b
y

 b
la

d
eT

 n
O

V
eM

b
er

 2
0

1
5

– DIN LOKALE MÆGLER

KØBENHAVN S
Holmbladsgade 76
2300 København S

Tlf. 3630 1555

KASTRUP
Kongelundsvej 264

2770 Kastrup
Tlf. 3630 1555

Aflever løsningen hos

Kongelundsvej 264 Svar senest 

17.12 2015

Løs krydsord og vind en skøn julekurv – værdi 1000,- kr!




