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Stor pris til
sypigerne
Medlemmerne af Tårnby Kreativ Klub troede bare, at der
kom en fotograf fra Tårnby
Bladet

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

Det begyndte som en hyggelig
jule-medlemsmøde-aften med
en pænt besøg af den nylig tiltrådte kulturudvalgsforkvinde,
Winnie Sørensen, men så kom
ekstraposten (hvem tror på det
i vore dage) iført nissehuer med
et ekspresprev, som Winnie Sørensen så læste op.
Det var en priskomité i forklædning, som overbragte den
for tidlige julegave, som var en
udnævnelse til Årets Forening i
Tårnby.
To dage senere modtog repræsentanter for foreningen
så hædersprisen ved en festlighed i Rådhusets kantine - med
bespisning, taler og underholdning.
Således blev en helt almindelig aften lidt mere ualmindelig.
Læs mere på side 16, 24 og 51

Fra venstre ses Mads Madsen,
Amanda Marie Borby, Alexandra
Dam og Hanne Gritt Barild. Det er
de tre forpagtere af Traktørstedet,
plus Amanda, som er fast personale
i traktørstedet.

- må gerne
åbnes før
juleaften

Traktørstedet får varmen
Naturcenter Vestamager er
blevet en helårsfornøjelse og det bliver Traktørstedet
også nu
Alle der har besøgt Traktørstedet Vestamager i vinterhalvåret, har oplevet, at det
kan være en kold visit, som
kræver både hue og handsker.
Bygningen er ikke isoleret og
der er ingen varmekilder, så
stedet er meget afhængig af
solen.
Det skal der laves om på, så
derfor er håndværkerne i fuld

TÅRNBY BLADET

gang, hvilket også betyder en
del byggerod på Naturcenter
Amager.
- Hele bygningen skal isoleres og der kommer nye termovinduer i, så stedet kan holde
åben for servering hele året,
fortæller Hanne Grith Barild,
fra Amager Skovhjælpere, der
er en af de tre forpagtere.
- Heldigvis behøver vi ikke
lukke helt. Vi vil servere varm
kakao, vafler, kaffe og gløgg
ud gennem køkkenet, som
man kan nyde i kulden mens
man laver juledekorationer i

Friluftshuset.
Arbejdet forventes færdigt
i begyndelsen af det nye år.
Den omfattende renovering
er finansieret af naturstyrelse
og forpagter i fællesskab.
Traktørstedet på Naturcenter Amager er en del af Naturpark Amager. Muligheden for
at få en kop varm kaffe eller
en god sandwich, skal gerne
trække en masse nye besøgende ud i naturen.
tsp

Tårnby-teaterkompagni i
GLiMT

Det lokale teaterkompagni GLiMT, der
laver fysisk teater
iblandet
nycirkus
og dans, er blevet
udvalgt til at pitche
deres
kommende
forestilling Rammer
på den kæmpestore
showcase for scenekunst Cinars i Canada.
- Det er en enestående mulighed for at
lægge fundamentet
Foto: Søren Meisner
til en fremtidig international turné for både Rammer og vores andre forestillinger,
fortæller Camila Sarrazin, den ene af GLiMT´s to kunstneriske
ledere.
Prøverne på Rammer er i fuld gang, mens Camila præsenterer forestillingen i Canada. Rammer får premiere 11. januar i
Nykøbing Mors, og turnerer derefter rundt i Danmark i januar
– marts 2017.

Få passagerer på natbus til Søvang

Regionsmedlem Erik Gregersen (S) har bedt Region Hovedstadens administration undersøge hos Movia, hvor mange
passagerer natbus N81 har på strækningen Kongelundsvej og
videre til Søvang.
Movia svarer, at der i gennemsnit i hverdagene er ca. 1
påstiger eller afstiger på strækningen Løjtegårdsvej-Kongelundsvej-Søvang på hver afgang, mens det i weekenden er
lidt højere med op til 5 påstigere/afstigere.
Til sammenligning er der på hele linjen ( Husum Torv – Dragør) i gennemsnit ca. 30 påstigere pr. afgang i hverdage og 75
påstigere pr. afgang i weekender.

Bestik fundet, men ikke genfundet

Bestikket på foto fundet torsdag
13. oktober i buskads ved Gemmas alle. Vi efterlyste i Tårnby Bladet november ejermanden og en
enkelt henvendte sig, men der var
ikke match, så nu prøver vi lige en
enkelt gang mere.
Kan du kende sølvtøjet kontakt
da Tårnby Bladet på mail eller 32
509 290 og vi vil føre dig sammen
med finderen. (bedre foto findes på www.taarnbybladet.dk)

Vejret på en femteplads i Tårnby

DMI har offentliggjort klimatal for juni, juli og august 2016
fordelt på alle kommuner.
Middeltemperaturen i Tårnby var 17,30C, hvilket svarer til
en delt femteplads på landsplan, hvor middeltemperaturen
var mellem 15,5 og 17,6 0C.
Tårnby fik 221 milimeter nedbør, hvilket er gennemsnitligt
på landsplan, hvor kommunerne fik mellem 145 og 277 mm.
Tårnby havde 661 solskinstimer hvilket er niendeflest på
landsplan, hvor kommunerne havde mellem 533 og 745 solskinstimer.
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Send juleposten i god tid – i år
I mange år var jeg ansat ved Post & Telegrafvæsenet udstationeret det meste af tiden på
Kastrup Postkontor. Det var en arbejdsplads,
hvor julestemningen blev bygget godt og
grundigt op med overarbejde, ekstravagter
og bunker af breve og pakker.
Til pakkerne blev der lejet lagerplads på
”glasulden” og ekstrabude blev hyret ind. I
kontortjenesten (det personale som sorterede brevene ud til brevbærerne – og derfor
ikke selv skulle ud i al slags dansk julevejr)
var der ekstratjanser, som timemæssigt lappede ind over hinanden, så der kunne være
16 timers løn (lønramme 3 og 5, så ingen misundelse tak) der kunne indtjenes på 12 timers
tilstedeværelse.
Der var tid til kantinebesøg og røverhistorier
mellem sorteringerne, der toppede, når de
gule biler landede for at aflæsse sækkevis
af breve og medtage et noget mindre antal,
som var hentet i de omkring 40 postkasser,
der blev fyldt minutter efter, vi havde tømt
dem på en af dagens/aftenens 6-8 tømninger.
Dette antal tømninger var ikke hverdagskost,
da kom vi kun 4-5 gange og lidt færre lørdag
og søndag.
Jo, jeg mindes. Det hændte også, at jeg og min
familie selv modtog julekort og breve. Ikke at
jeg selv var den flittigste skriver, men der var
da et år, hvor jeg sendte besked til alle familie, venner og bekendte om, at nu var portoen steget, så jeg havde ikke råd til at sende
hverken brev eller kort. Ikke fordi portoforhøjelsen var noget at tale om i nutidens priser
(breve juni ’72 70 øre, juli ’74 90 øre, februar
’76 1 kr., oktober ’77 1,20, april ’79 1,30).
Det var også dengang, jeg blev opmærksom
på sloganet ”Send juleposten i god tid”. Trods
rygter om noget andet fik vi altid posten ud
inden jul, om vi så skulle tage en tørn 24. december, så leverede vi. 1. og 2. juledag var det
alene ekspresbreve (til lukkede firmaer) og
telegrammer, der blev bragt ud, og postboksen opsorteret, og postkasserne blev tømt.
Den tid kommer mig i hu, fordi jeg allerede
har modtaget min julepost. Jeg har fået tre
brevkort fra SOS Børnebyer, fire julekort med
kuvert og et ark klistermærker med påtrykt
navn (med stavefejl) og adresse- plus til-ogfra mærker fra Læger uden Grænser, seks kort,
en 2017 kalender samt 6 til-og-fra kort og en
bestillingsliste, hvis jeg ønsker yderligere
tryksager fra Mund- og Fodmalende Kunstnere i Danmark, diverse kort, kuverter og klistermærker fra Gigtforeningen og Unicef. Røde
Kors virker nærige i denne sammenhæng, de
nøjes med changerende til-og-fra mærker.

hurtigst muligt efter udeblivelse
af blad.
DENNE UDGAVE OMDELES
fredag 25. november.

TRYK: Provins-Trykkeriet

FØRSTKOMMENDE UDGAVE herefter er januar-udgaven, OBS
som udkommer 6. januar 2017*
Deadline mandag 2. januar.
Deadline for større annoncer og
redaktionelt stof fredag 30. december - 7 dage før udgivelsesdagen - men ring, hvis man er senere
på den.

DISTRIBUTION: Forbruger Kontakt. 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

UDGIVELSESDATOER I 2017:
Februar udkommer fredag 27.
januar, deadline mandag 23.
januar, annonce deadline fredag
20. januar

ANNONCESALG: Redaktionen og
Mogens Knoblauch 4010 2051 mail eller ring.
OPLAG: 21.000.
16.500 husstandsomdeles,
resten distribueres via butikscentre, biblioteker, Rådhuset,
Udstillingscenter Plyssen, oa.

Det er naturligvis kort, jeg selv skal udfylde
og gerne kvittere med at udfylde et giro-indbetalingskort med et selvvalgt beløb.
Herefter følger et afsnit af klummen, som
burde være forbudt for børn. Det burde være
tid for ønskesedler, men nu er vanen blevet,
at ungerne blot afleverer et katalog fra en
legetøjsgigant eller en hjemmesideadresse,
så bedsteforældre bare kan købe ind fra en
ende af. Og deres forventninger ville ikke
blive mindre, hvis de havde hørt P1 Business,
Business med Bjørnestad denne råkolde november søndag (genudsendelse).
Programmet handlede om minusrenter, realkapital, polstring, gebyrer, swing- og swung
og andre kommercielle fremmedord. Men jeg
opfangede da, at der står for mange penge
på indlånskontiene og at færre vil låne. Hvis
børn og børnebørn havde hørt det, ville deres
ønskesedler hurtigt blive ændret til kravsspecifikationer. Mærkeligt i min alder at høre om
den slags bekymringer.
Er man omkring 65-70 år, så er man vokset
op med om ikke at spinke og spare, så dog
med opfodringer til at have lidt på kistebunden, hvis hårde tider skulle indtræffe. Og det
gjorde de faktisk i 2008 med verdenskrisen
og Amagerbankens krak i 2011. For mange
nærmer sig aktivering af Folkepensionen og
overraskelsen over, at den ikke er større.
I årevis har det ellers lydt, at pensionister og
andre af slig kaliber ofte tømte statskassen
og nye bankerot-situationer lå lige for i det
afgrundsdyb, som ældrebyrden og lignende
slægtskaber var ved at køre Danmark ud i.
Trods en folkepensions lidenhed eksisterer
der adskillige fradragsmuligheder, som det
offentlige kan benytte sig af, så det udbetalte
beløb mindskes. Så er det måske ganske udmærket, at der er lagt lidt hen til svære tider.
Men det passer altså ikke i øko-systemet – og
hvor de gratis julekort, klistermærker med og
uden trykfejl, til og fra-kort passer ind i det
danske bruttonationalprodukt, kan jeg ikke se
for mig.
Jeg kan vel bare se til og ønske alle den bedste jul, de overhovedet kan få for den økonomi, de har til rådighed. Jeg mener, at samvær er den bedste
gave, vi kan give hinanden.
Licensen kommer først på
andenpladsen.

Marts udkommer fredag 24.
februar, deadline mandag 		
20. februar. Annonce-deadline
fredag 17. februar.
April udkommer fredag 31.
marts, deadline mandag 27.
marts . Annonce-deadline fredag 24. marts.
Maj udkommer fredag 28. april,
deadline mandag 24. april.
Annonce-deadline fredag 21.
april.
Juni udkommer fredag 26. maj,
deadline søndag 21. maj,** OBS
fredag . Annonce-deadline 19.
maj.
Juli/august udkommer fredag
30. juni , deadline mandag 26.
juni . Annonce-deadline fredag
23. juni.

Terkel Spangsbo

August OBS* udkommer fredag
4. august, deadline OBS mandag 31. juli, Annonce-deadline
fredag 28. juli.
* IKKE sidste fredag i den foregående måned. Se Udgivelsesplanen.
** Deadline rykket grundet Kr.
himmelfartsdag. Deadline er
absolut med mindre andet er
aftalt.
GENGIVELSE af Tårnby Bladets
tekst, foto og annoncer er ikke
tilladt uden skriftlig tilladelse
fra redaktøren.

Vi må leve med det
Efter at have opgivet at udvide p-zonen i Kastrup med
to-timers parkering i den
østlige del af kommunen
tages der nu kun små skridt
Af Terkel Spangsbo

Formand for Teknik- og miljøudvalget i Tårnby, Jan Jacobsen fortæller, at grundstenen
til den nuværende p-zone
mellem Saltværksvej, Amager
Strandvej, Sveriges-motorvejen og Kastrupvej blev lagt,
fordi de ansatte i lufthavnen
benyttede området til parkering. De kom på alle tider af
døgnet og stillede deres biler, så beboerne, når de kom
hjem, ikke kunne finde en

p-plads i nærheden af deres
egen bolig.
- Det var for at hjælpe borgerne i området, vi etablerede
den zone, siger Jan Jacobsen.
Efter hans opfattelse har
beboerne nu i store træk affundet sig med den indskrænkede p-tid, især efter at der er
kommet flere skilte.
I realiteten kan man med
den nuværende ordning parkere fra klokken syv aften til
otte næste morgen. Men ankommer man mellem klokken
seks morgen og klokken 19 aften må man maksimalt parkere i to timer før man skal flytte
sin bil. I dagtimerne er det kun
tilladt at parkere to timer.

- Vi har talt om en udvidelse af den tilladte parkeringstid og har bedt forvaltningen
undersøge muligheder og
konsekvenser.

Kun helt konkrete sager
- Teknik og miljøudvalget
valgte at droppe ændring
af p-zonen og at ændre restriktionerne i området indtil
videre med få undtagelser
som at lade et par veje som
Soldugvej og Guldblommevej
blive ensrettede, forklarer Jan
Jacobsen.
- Der er kom mange modsatrettede indsigelser både
positive og negative af slagsen. Nogle ser ikke problemet
på deres område, mens andre
mener, at de har oplevet flere
langtidsparkerede biler, som
blot er ’flyttet’ uden for zonen.
Eksempelvis ville udvidelsen af zonen have omfattet
hele området nord for den
eksisterende zone helt op til
Hedegårdsvej, men løb ind i
vanskeligheder blandt andet
Jan Jacobsen (A), formand
for Teknik- og Miljøudvalget i
Tårnby Kommune, tror ikke på
en forkromet p-løsning. Det
bliver som det er.

Det var dette
område,
som Teknisk
Udvalg
foreslog blev
inddraget
under samme
p-regler som
Kastrup Syd.
Men den gik
ikke.

omkring havekolonien Sano.
- Havejerne har ikke alternative muligheder for parkering. De må fortsat parkere på
Vægtergangen.
Kolonihavefolkene pegede
på forholdene i den gamle
lystbådehavn, hvor folk med
bådpladser kunne få udstedt
parkeringstilladelser.
- Det var ikke en løsning
ved Sano. Så på grund af de
overvejende negative indsigelser var det, at vi droppede
at ændre noget.

Se hvordan det arter sig
Der er ikke forkromede planer
på bordet nu, hverken for den
udvidede zone (som altså ikke
blev udvidet) eller en ensartet totalplan for hele kommunen. Borgerne må langt hen

ad vejen selv finde ud af at
klare sig, hvis man har noget
at gøre i området.
Et forsøg på at adfærdspåvirke bilejere anser Jan Jacobsen ikke for en farbar vej.
- Bilejerne vil være sig selv,
så det er meget vanskeligt.
Man må leve med de meget
forskellige p-forhold fra sted
til sted. Eksempelvis er der
mindst fire forskellige regelsæt, som gælder rundt om butikscenteret i Skottegården.
Men han og forvaltningen vil
reagere på konkrete henvendelser.
- Jeg vil ikke sige, at p-problemerne er uløselige, men i
de allerfleste tilfælde vil man
bare flytte problemerne til
naboområderne.
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Flygtninge kommer i job
Tårnby Kommunes Jobcenter har i samarbejde med
lokale virksomheder succes
med at få flygtninge ud i
ordinær beskæftigelse
Alene i september måned er
fem flygtninge i Tårnby Kommune kommet i job. Det er
blandt andet et resultat af
Jobcenter Tårnbys særlige
strategi og målrettede indsats
på området.
Jobcenter Tårnbys strategi
for at få flygtninge i ordinær
beskæftigelse er funderet på
flere initiativer. Jobcentret
prioriterer en hurtig kompetenceafklaring af flygtninge,
så de tidligst muligt kan blive
matchet med den rette virksomhed angående praktikplads eller job.
Samtidig har Jobcenter
Tårnby en særlig virksomhedsrettet strategi i forhold
til at etablere gode kontakter til lokale virksomheder.
Jobcenter Tårnby prioriterer
at samarbejde om praktikpladser med de virksomhe-

der, der kan love gode muligheder for fastansættelse, hvis
forløbet går godt.
Flygtninge skal føle, at hvis
de leverer en god indsats i
praktikken, så bliver de også
belønnet med et fast job i sidste ende.

Praktik og dansk
Derudover laver Jobcentret
aftaler om kombinationsforløb hos virksomhederne. Et
kombinationsforløb er en
særlig ordning, hvor flygtninge både kommer i praktik
hos en virksomhed og samtidig får danskundervisning på
arbejdspladsen. Eksempelvis
kan nævnes et samarbejde
med Dansk Supermarked,
hvor der lige nu er otte flygtninge i et kombinationsforløb
hos Føtex.
Endvidere har Jobcenter
Tårnby en særlig strategi, der
går ud på at opsøge de brancher, hvor der er viden om,
at der er mangel på arbejdskraft. Jobcentret har fokus
på kendskab til de forskellige

brancher, og når en virksomhed henvender sig med ledige jobs eller praktikpladser,
så reageres der hurtigt med
at matche dem med ledige
flygtninge, der har de rette
kompetencer.
Blandt de virksomheder,
som har ansat flygtninge fra
Tårnby i et fast job i september kan bl.a. nævnes NCC,
WhoCleans, Barber Shop og
Parma’s Pizzeria.

Positiv borgmester
Borgmester Henrik Zimino
ser meget positivt på udviklingen:
- Ordinær beskæftigelse
er absolut den bedste vej til
vellykket integration. Det er
glædeligt, at Jobcentret og de
lokale virksomheder sammen
formår at løfte denne opgave.
Virksomhederne fortjener ros
i den her sammenhæng, de
er med til at understøtte den
helt rigtige udvikling. Som
kommune kan vi ganske enkelt ikke løfte det her alene,
siger han.
tsp

Der findes
P-alternativer
Selv om de fleste villaejere naturligvis gerne vil
parkere lige uden for deres havelåge, så findes der
altså andre muligheder for
bymæssig parkering
Tekst og foto:
Jesper Israelsen

Det store pres på offentlige
parkeringspladser er ikke
kun et problem for borgene
i Tårnby kommune. Det er
et helt generelt problem i
alle større og tæt befolkede
byer. Bare spørg indbyggerne på Østerbro eller Nørrebro, som hver dag må cruise
rundt i nabolaget for at finde en ledig parkeringsbås.
Samtidig taler Teknik- og
miljøborgmester
Morten
Kabell fra Enhedslisten ideligt om nedlæggelse af endnu flere parkeringspladser
i kommunen, så bilisterne
i København må siges at
være et jaget folkefærd.
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Kreative parkeringsløsninger
Det har dog fået politikerne
i kommunen til at tænke
kreativt, og der er foreløbig
bygget fire underjordiske
og fuldautomatiske parkeringsanlæg, hvor bilerne
køres ind i en slags elevator, hvor man trækker sin
p-billet. Herefter sænkes
bilen ned i undergrunden
og parkeres automatisk på
en hylde i anlægget.
Det kunne være sjovt at
komme ned at se, hvordan
det system virker, men selv
om man skulle have modet
til det, så går den altså ikke.
Der er sensorer, der registrerer enhver bevægelse,
så parkeringen afbrydes
automatisk, hvis det skulle
være tilfældet.
Hvis man har lyst til at
prøve sådan en underjordisk parkeringsfætter, så er
de nærmeste muligheder
Under Elmene på Amagerbro og på Islands Brygge.
Herudover er der anlæg på
Vesterbro og på Nørre Alle
tæt ved Sankt hans Torv.

Glasklare parkeringstårne
Hvis man kigger lidt bredere
ud, så er der også fundet på
meget anderledes og kreative anlæg. Blandt andet i
Wolfsburg i Tyskland, hvor
Folkevognsfabrikkerne har
deres hovedkvarter. Her har
de bygget to 48 meter høje
cylindriske parkeringstårne,
der hver har plads til 400
biler. Når bilerne er færdigbygget og testet føres de
automatisk frem til tårnene
og parkeres.
Tårnene er lige så meget en salgsgimmick som
udtryk for egentlig parkeringsmangel. Når kunderne
spændte kommer for at
afhente deres spritnye og
funklende Folkevogn, så
trykker man bare på en knap
og vupti, så hentes den rigtige bil automatisk frem fra
hylderne i Tårnet ved hjælp
af to specialbyggede elevatorer i hvert tårn.
Se selv i Wolfsburg
Det skulle efter sigende
være noget af et spektakulært syn. Og hvis man skulle
have lyst til at se det ved
selvsyn, så behøver man
altså ikke at købe en Folkevogn. Der er ikke så langt.
De ligger i det, VW kalder
for Autostadt, som ligger
umiddelbart ved siden af
selve fabrikken, som ligger
knap 100 kilometer øst for
Hannover.
Som besøgende i Autostadt kan man selv udforske
bil-tårnene i en turist elevator ligeledes bygget i glas.
Her kommer man blandt
andet op til observationsdækket på 20. etage. Herfra
har man en imponerende
udsigt over Folkevognsfabrikkens kæmpe område og
selve byen Wolfsburg.

Det underjordiske parkeringsanlæg ved Under Elmene består
af tre elevatorer. Det er det eneste, der er synligt over jorden.

Kastrup

Vivag intimsæbe

Der er masser af parkeringspladser i lufthavnen, men det koster
til gengæld spidsen af en jetjager at benytte de fleste af dem.

Lufthavnen er bedre end sit rygte
Københavns Lufthavn
får skyld for meget –
deriblandt for umulige
parkeringsforhold for
borgerne i Tårnby og
omegn, men lufthavnen er opmærksom på
problemet og forsøger
løbende at gøre noget
ved det
Tekst og foto:
Jesper Israelsen

Med det stadigt stigende passagerantal i Københavns Lufthavn følger der, som det vil være
de fleste Tårnbyborgere
bekendt, også en del
problemer i kølvandet.
Det gælder for eksempel muligheden for at
kunne parkere hvor man
vi, når man nu er borger
i kommunen. Presset
på de offentlige parkeringsarealer har for eksempel medført, at kommunen har indført en totimers parkeringszone
nord for lufthavnen.
Lufthavnen er opmærksom på problemet
og har en dialog med
Tårnby kommune om
det, og man forsøger

løbende at udvide antallet af parkeringspladser
på lufthavnens område.
Senest med planerne
om at bygge en ny P19
til 1000 biler i løbet
af 2017. Men da selv
de billigste såkaldte
budget p-pladser i lufthavnen bestemt ikke
kan siges at være helt
billige, så skaber det jo
selvsagt et pres på at
finde en gratis p-plads i
nærområdet, og så har vi
balladen.

De fleste kommer med
tog
- Men det er egentlig ikke så forfærdelig
mange, der ankommer
til lufthavnen i bil, fortæller Kasper Hyllested,
pressechef i Københavns Lufthavne. Langt
de fleste kommer med
toget. Faktisk kommer
over halvdelen enten
med regionaltog (36%)
eller
med
metroen
(23%). Det er i realiteten kun 21 procent, der
ankommer med bil, og
heraf er det kun de 8
procent, der parkerer i

lufthavnen. Resten bliver bare sat af, siger han
og tilføjer, at der er 3
procent der ankommer
med bus, mens 14 procent kommer med taxi.
De sidste få procent er
uoplyste eller ukendte.
Det kan for eksempel
være folk på cykel, gående og så videre, oplyser Kasper Hyllested.
- Parkeringsbehovet
vokser ikke nødvendigvis i takt med passagertallet. Så der bliver givet
brug for flere pladser i
fremtiden, men vi kan
stadig udvide inden for
matriklen – også på parkeringsområdet, påpeger CPH-pressechefen.

400 ml: spar 20 % nu KUN kr. 52,95

Vivag intimsæbe vasker huden ren uden at irritere huden,
pga. den lave pH-værdi på 4.
Sæben er særdeles velegnet til at opretholde den intime
hygiejne på en mild og skånsom måde. Vivag er ligeledes
velegnet til intimbarbering, da god og sund hygiejne før,
under og efter intimbarbering er af stor vigtighed.
Vivag intimsæbe indeholder mælkesyre, der sikrer, at den
sarte hud ikke udtørrer eller irriteres. Intimsæben fjerner
lugtgener, samtidig med at huden bevarer den naturlige
bakterieflora.
Sæben skummer godt og er let at skylle af igen.
Intimsæben er uden konserveringsmidler (herunder også
parabener), parfume og farvestoffer.

Spar 20

%

Multi-tabs Immuno

Spar 25 %, nu KUN kr. 99,95

Multi-tabs Immuno er en multivitamintablet, hvor
der udover tilskud af vitaminer og mineraler er
tilsat mælkesyrebakterier.
Multi-tabs Immuno er blandt andet med til at
støtte immunforsvaret.
Anbefales til voksne og børn fra 11 år, og bør
tages i forbindelse med et måltid.

Spar 25

%

Apovit 50 +
Spar kr. 50, nu KUN kr. 139,50
Apovit 50+ er en multivitamin tablet til personer fra 50 år.
Anbefalet dosis til voksne og børn fra 11 år: 1 tablet daglig
i forbindelse med et måltid.
Bør kun efter aftale med lægen eller sundhedsplejersken
anvendes af gravide, ammende og børn under 1 år.

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

Velkommen på Kastrup Apotek
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Åbningstider
Man og tirs ... 09:00 - 17:30
Ons ................ 09:00 - 18:00
Tor og fre ..... 09:00 - 17:30
Lør .................. 09:30 - 13:30
Søndage lukket

Ikke ned på gulvet i Terminal 3
Passagerer og flyselskaber
skal have mere plads og
bedre forhold i lufthavnens
travle Terminal 3
Flere end 20 millioner mennesker kommer igennem den
travle Terminal 3 hvert år - og
tallet vokser. Derfor planlægger Københavns Lufthavn en
markant ombygning og udbygning til samlet en kvart
milliard kroner.
I dag tager knap hver fjerde
rejsende metroen til lufthavnen og mange af dem skal til
Terminal 2 eller direkte til Sikkerhedskontrollen.
- Terminal 3 er det første
og sidste indtryk, de fleste
rejsende får af Københavns
lufthavn - og det skal være et
godt indtryk. Derfor sætter vi

nu gang i to af fire store byggeprojekter, fortæller teknisk
direktør i Københavns Lufthavn, Christian Poulsen.
- Stadigt flere tjekker ind
hjemmefra og rejser blot med
håndbagage. De skal kunne
gå direkte fra metroen til sikkerhedskontrollen uden at
skulle ned på det travle gulv
i Terminal 3. Det samme gælder dem, der skal i Terminal 2.
- Vi planlægger en genvej
i form af en gangbro i 1. salshøjde fra metroen og hele vejen gennem Terminal 3. Vores
beregninger viser, at flere end
to millioner rejsende vil bruge den genvej.

Først i 2018
Den kommende bro vil frigive en masse gulvplads i den

travle Terminal 3. Genvejen
fra metroen skal efter planen
dog først bygges i efteråret
2018, da den er afhængig af
de tre andre byggeprojekter,
ikke mindst den kommende
tilbygning.
- Det er planen at udvide
området mellem Terminal 3
og Terminal 2 med i alt 1.500
kvadratmeter fordelt på tre
etager. Med den tilbygning
vil der blive langt mere plads.
Og det er via den bygning, at
man i fremtiden skal kunne
komme fra metro-genvejen
direkte ned til Terminal 2, fortæller Christian Poulsen.
Tilbygningen mellem terminalerne er planlagt til at
skulle opføres fra efteråret
2017 og skal være klar i sommeren 2018.

Udefra er der næsten ikke noget at se, men det er kønt uden
biler og mennesker - så længe det varer.

Opdeling af trafikken
Udgangen fra bagage-udleveringen flyttes, så de ankommende passagerer kommer
tættere på taxaer og busser.
Det skal give bedre plads til at
tage imod venner og familie,
der kommer hjem fra rejse.
Samtidig giver det en mere
klar opdeling mellem de, der
ankommer, og de der skal
rejse.
Det projekt sættes i gang
efter efterårsferien. Det samme gør udskiftningen af de
slidte og revnede gulve i terminalen.
- Det nuværende granit
gulv fra 1998 er desværre
begyndt at revne. Det er hverken godt for rullekufferterne,

passagerne eller medarbejderne. Og så giver de mange
revner i gulvet ikke det gode
indtryk, vi skal give som hele
Danmarks lufthavn. Derfor
skal gulvet udskiftes. For at
genere mindst muligt udskifter vi gulvet i etaper frem til
sommeren 2017, siger Christian Poulsen.
tsp

Opgaverne

• Udskiftning af det slidte
granit gulv
• Ny udgang fra bagage-udleveringen
• En tilbygning på 1.500 m2
• En genvej fra metroen til
sikkerhedskontrollen
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Foreløbig tegning af den planlagte genvej – en
gangbro i 1. sals højde fra metro-balkonen direkte til
sikkerhedskontrollen og Terminal 2.

Samme P-app på
Amager og i Malmø
Tag til julemarked i Sverige
med fælles parkeringsapp
Siden Københavns Kommune indgik samarbejde med
parkeringsappen EasyPark,
kan man betale for sin parkering på samme måde på
Amager og i 500 europæiske
byer blandt andet Malmø.
Med parkeringsappen kan
man starte, stoppe og forlænge sin parkering over sin
mobil, så man ikke betaler
for meget eller behøver be-

kymre sig om p-bøder, mens
man julehygger.
Det kan godt være, at vi er
gode til at hygge herhjemme,
men når det kommer til julemarkeder, har vi svært ved at
hamle op med vores nabolande. Traditionen tro kører
mange københavnere derfor
til julemarkeder i blandt andet Malmø, Helsingborg, Berlin, Lübeck og Hamborg for
at tage del i byernes eventyrlige julestemning.

Desværre kan juleturen
let ende med en bøde,
hvis tiden løber fra én og
man ikke har fyldt nok
mønter i parkeringsautomaten. Men nu kan man bruge den samme parkeringsapp i Danmark og otte andre
lande i Europa.
- Du kan bruge den samme
parkeringsapp i København
og i 500 andre europæiske
byer. Det gør din parkering
markant nemmere både
herhjemme og i udlandet,
fortæller Lasse Barsholm,
landechef for EasyPark.

Undgå p-bøder
- 15 minutter før din parkeringstid udløber, får du en
besked på mobilen. Så kan
du enten gå tilbage til bilen,
eller du kan forlænge parkeringstiden fra mobilen lige
dér, hvor du befinder dig fortæller Lasse Barsholm.
I øjeblikket kan man bruge
EasyParks parkeringsapp i
næsten 500 byer i Tyskland,
Sverige, Norge, Finland,
Italien, Spanien, Frankrig,
Østrig, Australien og Danmark.
tsp

Fik vi nu sagt det
ordentligt?

Vi glemte da vist at ønske
godt nytår. Vi ses igen fredag
6. januar 2017

... gør alle glad

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

Nytårs menu

Julebuffet 1
Tomat/kanel sild og Karrysild med æbler ¤ Varmrøget
laks med julekrydderier og dildmousse ¤ Paneret
fiskefilet med remoulade og citron ¤ Honning-glaseret
skinke med stuvet spinat ¤ Kalvesylte med flødesennep og nellike-syltede rødbeder ¤ Røget andebryst
med æble-peberrods salat ¤ Lun flødeleverpostej
med ristet bacon og champignon ¤ Flæskesteg med
hjemmelavede rødkål og surt ¤ 3 slags oste med druer,
kiks og peberfrugt ¤ Ris à la mande med kirsebærsauce

Pris pr couv.

kr. 245.00

å
edag
mandag-fr
.00
0
-2
0
08.0

Forret og dessert er klar til at sættes på bordet

Pris pr couv.

kr. 360.00

Bestilling senest søndag 27-12. Tlf 28191555

Amager Landevej 129 • 2770 Kastrup • Tlf.: 3250 1769
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Tapas forret:
Let røgede oksetyndsteg med tyttebær-mascarponen
creme f Grovsenneps glaceret laksefilet med sprøde
flager og brøndkarse creme f Tigerrejer marinerede i
chili sirup krydderurte salat f Salat af blommetomater f
Hjemmebagt grov brød og aioli
Hovedret:
Kalvemørbrad med maderia fume med trøffel f Bagte
rødbeder med acacie honning f Grøntsags timbale,
pestobagt svampe f Små knuste kartofler med bacon og
urter samt brunet smør f Rabarber-brombær chutney
Dessert:
Citron mandelkage med passions frugt sorbet f Hindbær
tiramisu med hindbær sirup og brændt hvidchokolade f
Sprøde nødde flager med chokolade gnache f Friske bær

www.jensensmad.dk

JENSEN’S MAD

En pengemaskine – eller en borgerservice
Hvem er det egentlig, der har fordelene af og tjener pengene på alle
de forskellige parkeringsregler og
restriktioner, der er blandt andet i
Tårnby Kommune. Vi har sat os for at
undersøge sagen.

dene, der betaler gildet, så at sige.

Af Jesper Israelsen

Findes der noget mere irriterende eller ærgerligt end at komme tilbage til
sin bil, når man har været i byen, og så
ligger der en seddel i forruden? Og det
er ikke en hvilken som helst seddel,
men et girokort. Kort sagt en parkeringsbøde.
Næppe, men hvem er det egentlig,
der scorer kassen på de parkeringsafgifter, vi alle har været ude for? Og
hvem er det, der har interesser – ud
over de kommercielle – i at opstille
særregler i bestemte områder, så det
bliver sværere og sværere at finde en
parkeringsplads i de fleste større byer,
hvor man har råd til at holde mere end
et par timer?
Det korte svar er parkeringsselskaberne. Vi kender dem alle sammen.
OnePark, Q-park, Scan-Park, EuroPark,
Bluepark, EasyPark og hvad de ellers
hedder alle sammen. De eneste, der
skal friholdes i denne sammenhæng
er EasyPark, for de er rent faktisk ikke
et parkeringsselskab, men blot en betalingsformidler af de parkeringsbilletter vi trækker i parkeringsautomaterne eller via EasyPark-app’en på
mobilen.

P-selskaberne lever af afgifterne
Vi har talt med nogle af parkeringsselskaberne, og de svarer stort set samstemmende, at det er dem, der tjener
pengene på at udskrive parkerings-

For at sikre tilstrækkeligt med parkeringspladser til kunderne har mange
butikker og indkøbscentre indført parkeringsrestriktioner på deres arealer.

afgifterne. Det er nemlig ikke bøder,
for det er kun politiet, der må udstede
den slags vederstyggeligheder… Hvad
de end kalder det, så er det irriterende
penge at skulle af med.
Der er dog en stadig stigende konkurrence parkeringsselskaberne imellem, og det har fået flere af dem til at
fire på reglerne om at dele ”afgiftsrovet” med dem, der ejer det pågældende parkeringsområde. Det kan være
boligselskaber, indkøbscentre, private
firmaer og andre, der måtte have interesse i at regulere den parkeringsmæssige adfærd på deres matrikel.
Der er jo den specielle situation for
Tårnby, at der er rigtig mange, der har
interesse i at parkere så billigt som
muligt - og helst gratis - i kommunen,
da den jo som bekendt ligger i meget
bekvem afstand fra lufthavnen. Det
giver udfordringer for boligselskaber,
villaveje og alle andre områder, hvor
der er plads til en bil.
Men der kan også være situationer,

hvor en boligblok ligger tæt op ad et
indkøbscenter eller supermarked, som
jo af naturlige årsager helst vil sørge
for gratis parkeringspladser til deres
kunder. Og det sørger at få et parkeringsselskab til at hjælpe dem med.
Med eller uden provision.

Forskel på kontrakterne
- Det er lidt forskelligt fra kontrakt til
kontrakt, men normalt får vores kunder ikke noget økonomisk ud af de
parkeringsafgifter vi udskriver. De går
til vores drift, fortæller Claus Kjøngerskov, der er tidligere kommunikationsog marketingschef i OnePark (som
blandt andet regulerer parkeringen
hos Dagli’ Brugsen på hjørnet af Løjtegårdsvej og Amager Landevej, red.)
- Til gengæld har de så heller ikke
nogen udgift ved at få reguleret parkeringen på området. Vi er lidt at betragte som et rengøringsfirma. Vi holder
bare orden på grunden, og så er det
dem, der misbruger parkeringsforhol-
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Frisør Krudtmøllen
Rigtig

god jul

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

Skottegården 4 • 2770 Kastrup •Tlf.: 3255 3285

P-zonen påvirker omgivelserne
Nikolaj Florentz Mackowski, administrerende direktør i BluePark,
dder blandt andet bestyrer parkeringsarealerne i Lufthavnsparken og
Skottegården supplerer:
- Tårnby Kommune har jo indført
en 2-timers parkeringszone omkring
lufthaven, det presser de øvrige parkeringsarealer, og det fører til, at vi kommer ind i billedet. Det er som udgangspunkt os som parkeringsselskabet, der
tjener pengene, men der er hård konkurrence på området, erkender han.
Også Q-Park arbejder med flere forskellige forretningsmodeller, fortæller
parkeringsselskabets direktør Alex Pedersen og fortsætter: - Der er mange,
der beder om at vi deler overskuddet
fra parkeringsafgifterne med dem, men
i realiteten har vi ikke mange af den
slags kontrakter, siger Alex Pedersen.

Det er ikke altid lige let at
gennemskue parkeringsreglerne
som her ved Skottegården.

Vi ønsker alle vore kunder
en rigtig glædelig jul samt et godt nytår
. . . og byder alle velkommen til
1. søndag i advent 27. november

Pølsedamen på P-pladsen

- hvor vi givet et glas gløgg
mellem kl. 13 og 15

TÅRNBY BLADET DECEMBER 2016 9

TÅRNBY
KOMMUNE
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN

Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 13.12.2016, kl.
18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770
Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER I 2017
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2017 afholdes i mødesalen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30: 31.01., 28.02.,
28.03., 25.04., 30.05., 13.06., 29.08., 26.09., 31.10., 28.11 og
12.12.2017
Der tages forbehold for ændringer.

DIGITAL SELVBETJENING

Skal du fx flytte, giftes, søge boligsikring, have
pas eller andet, så er der på www.taarnby.
dk og på www.borger.dk en lang række muligheder for digital selvbetjening døgnet rundt.
Løsningerne sikrer en hurtig, nem og sikker
betjening.
Du kan også benytte BorgerApp, som virker til både iPad /iPhone /
Android / Windows Phone. BorgerApp indeholder en lang række af
kommunens selvbetjeningsløsninger.
På www.taarnby.dk er der udover muligheder for selvbetjening også
en stor mængde information om kommunens tilbud, vores mange institutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle nyheder.
PARKERINGSLICENS TIL GL. LYSTBÅDEHAVN
OG KASTRUP SYD
Bestilling og betaling af parkeringslicens foretages digitalt via kommunens hjemmeside.
Reglerne for parkering i kommunens parkeringszoner m.m. findes
på kommunens hjemmeside.
SUNDHEDSKORT (GULT SYGESIKRINGSBEVIS)
Har du brug for en ny læge eller har du mistet dit sundhedskort?
Du kan nemt og hurtigt selv klare bestillingen på kommunens hjemmeside www.taarnby.dk. Det koster kr. 190,-. Du skal benytte dit
betalingskort.
EU-SYGESIKRING – DET BLÅ KORT
Det gule sundhedskort kan ikke længere bruges som rejseforsikring.
I stedet skal du benytte det blå EU-sygesikringskort og evt. en privat
rejseforsikring. Læs mere og bestil kortet på www.huskdetblaa.dk.
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SUNDHEDSCENTER TÅRNBY INFORMERER
HÆFTET JULEARRANGEMENTER I TÅRNBY 2016 ER PÅ
TRAPPERNE.
I hæftet finder du en række stemningsfulde julearrangementer,
du kan opleve i Tårnby i november og december måned. Du kan
eksempelvis høre julehistorier og lave juleting på bibliotekerne, i
kirkerne kan du høre koncerter og på naturcentret kan du snitte
gaver og lave fine juledekorationer. Børn og ældre kan bage sammen - eller de kan mødes til et af byens luciaoptog. Du kan også
komme til julehygge i en lektiecafé eller spille julebanko og hygge i
et pensionisthus.
Hold øje med julehæftet fra uge 47. Du kan finde hæftet på blandt
andet Tårnby Rådhus, i SundhedsCenter Tårnby, i kirkerne, på
Tårnby Kommunebiblioteker og pensionisthusene.

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
og daglig støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn og gode venner. Målet med pårørendegruppen er at tilbyde et forum, hvor det er
muligt,
• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske med
demens
• At få information omkring kommunens tilbud
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. på
følgende dage:
December
• Tirsdag 13. december fra 17.00-18.30
• Torsdag 15. december fra 10.00-11.30
Januar
• Tirsdag 24. januar fra 17.00-18.30
• Torsdag 26. januar fra 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.
ER DU GRAVID?
Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i SundhedsCenter Tårnby
Vi afholder foredraget 5. december, kl. 14.00-15.30. SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th., Tilmelding er ikke nødvendig.
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 Kommunes ældre borgere, som enten er faldet
eller er i risiko for at falde? - Så er det måske en ide, at få besøg af
en faldforebygger, som tilbyder råd og vejledning om, hvad du kan
gøre for at undgå at falde.
Tilbuddet er gratis og kræver 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: Faldforebyggelseskoordinator Charlotte Wærling (Sygeplejerske) Tlf. 3076 0677, mail chw.
sc.as@taarnby.dk
Vidste du, at fald er den hyppigste ulykkestype blandt ældre mennesker, og hvis du først er faldet én gang, er risikoen 2-3 gange større
for at du falder igen.
STAVGANG VED DIABETESFORENINGEN
Hver mandag kl. 10.00 hele året. Du kan vælge at gå 2 km eller 4
km, den korte rute er i moderat tempo, 4 km-ruten er rask i tempo.
Stave kan lånes eller købes af Diabetesforeningen, Tårnby Lokalforening.
Fortsættes næste side
TÅRNBY KOMMUNE

Fortsat fra forrige side
Mødested P-pladsen ved Plejehjemmet, Løjtegårdsvej 100, Kastrup
Ingen tilmelding – du kan bare møde op, med eller uden stave.

PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”
Nordmarksvej 90
2770 Kastrup
Tlf. 3252 9500
www.taarnby.dk/solgården
Torsdag og fredag 1.-2. december
2-dags tur til Lisebergs julemarked i Göteborg.
Mandag 5. december kl. 13.00 - 15.00
Temadag: Øreringe som julegave ide. Det kan du lave her
hos os denne dag. Kom og vær med.
Onsdag 7. december kl. 10.30 - 13.00
Temadag: Juleting i glas for nybegyndere.
Fredag 9. december kl. 12.00 - 15.30
Julefrokost i huset.
(Billetterne blev solgt i november måned.)
Torsdag 15. december kl. 13.15 - 16.00
Husets store julebanko spil. Der er dejlige præmier med
overraskelser.
Fredag 16. december kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Julegløgg og æbleskiver. Harmonien
spiller julen ind.
Solgården har lukket fredag 23. december p. g. a.
status. Vi ses igen mandag 2. januar 2017.

Glædelig jul og godt nytår til alle.

BORDINGHUS

Tårnby Kommunes Pensionisthus
Klitrose Alle 30
Tlf. 3250 7395

FÆLLES AKTIVITETER I BORDINGHUS

Aktiviteter i december:
Lørdag 3. kl. 13.00 Julekoncert v/Telekoret. Igen vil dette dejlige humørfyldte kor komme forbi og underholde os med julens sange. I pausen
serveres der kaffe/gløgg og æbleskiver. Billetsalg foregår i Bordinghus
fra den 25. oktober til den 25. november. Pris 40.00 kr.
Onsdag 14. kl.11.30 Julefrokost i Birkegårdens Haver. Denne gang tager
vi til Birkegårdens haver, hvor vi nyder en dejlig julebuffet. Senere ca. kl.
16 tændes havens julebelysning. Pris kr. 360 kr. som dækker julebuffet,
kaffe og småkager samt transport. Billetsalg foregår i Bordinghus fra 14.
oktober til 1. december.
Bordinghus er lukket fra 20. december til 3. januar 2017.
Januar 2017:
Fredag 6. kl. 14. Vi byder det nye år velkommen med en nytårskur, se
opslag i Huset
PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298
Tlf. 3252 0972
Torsdag 1. december kl. 16.00 –
17.30

Historisk studiekreds m. Lars Jønsson. 30
kr. incl. kaffe – Tilmelding i Pilehaven.
Søndag 4. december kl. 13.00 16.00

Julebanko. 3 plader, kaffe julehygge og guf
for 50 kr. - Tilmelding i Pilehaven.
Tirsdag 6. december kl. 12.00 - 14.30

Julegave hækling med Anne. Medbring selv materialer.
Torsdag 8. december kl. 16.00 – 17.30

Historisk studiekreds m. Lars Jønsson. 30 kr. incl. kaffe – Tilmelding i
Pilehaven.
Tirsdag 13. december kl. 12.00 - 14.30

Julegave hækling med Anne. Medbring selv materialer.
Torsdag 15. december kl. 16.00 – 17.30

Historisk studiekreds m. Lars Jønsson. 30 kr. incl. kaffe – Tilmelding i
Pilehaven.
Fredag 16. december kl. 10.00 - 12.00

Syng julesange med Pilehave koret.

Søndag 18. december kl. 13.30 - 16.30

Pilehavens julefest i Laden. – Venteliste i Pilehaven.
Tirsdag 20. december kl. 12.00 - 14.30

Julegave hækling med Anne. Medbring selv materialer.
Onsdag 28. december kl. 13.00 – 15.00

Julefrokost og pakkeleg. Medbring pakke til 15-20 kr. Billet til frokost á
50 kr. i Pilehaven senest 15. december.
Torsdag 29. december kl. 13.00 – 15.00

Øllebrød og juleeventyr. 20 kr. Tilmelding i Pilehaven evt. 28 . december
kl. 10 – 12.
Pilehaven er lukket 27. og 30. december.

TÅRNBY KOMMUNE
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Åbningstider:
Mandag lukket
(åbent for mad og litteraturhold)
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus
Fredag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus (sidste fredag i måneden kl. 13)
Lørdag lukket
Søndag kl. 13:00 - 16:00 Åbent hus
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til
arrangementerne i Bordinghus. Er du interesseret i at se hvad der
sker i huset, og kunne tænke dig at høre nærmere, så kik indenfor
tirsdag, fredag eller søndag til åbent hus med hyggeligt samvær. Der
er mulighed for køb af kaffe og kage. Se også vores hjemmeside. www.bordinghus.dk – for yderlig information.
For brugerne i huset er der adgang til Pc’er og der er næsten altid en,
som kan give en hjælpende hånd hvis man ikke selv kan betjene den.
Ved generalforsamlingen fredag 4. november var der genvalg til
brugerbestyrelsen. Beretning og referat fra mødet kan ses på www.
Bordinghus.dk eller opslag i Bordinghus.

Nu lander fremtidens bredbånd

Stafet For Livet
Informationsmøde om projektet
Stafet for livet
Stafet For Livet er et frivilligt arrangement, hvor man kan gøre noget
aktivt i kampen mod kræft. Nu indkaldes der til informationsmøde i
forsøget på at få projektet til Tårnby.
Stafet For Livet er et døgn med
holdstafet, aktiviteter, underholdning og oplysning, der giver håb og
støtte til alle, der er berørt af kræft.
Målet er at stå sammen i kampen
mod kræft og at skaffe midler til
Kræftens Bekæmpelses arbejde
med forskning, forebyggelse og patientstøtte.
I den anledning har man brug

for frivillige, der vil være med til at
planlægge og koordinere Stafet For
Livet, som kan være med i en arbejdsgruppe om for eksempel mad,
PR, underholdning, økonomi, oplysning, kontakt til hold, der kan oprette hold til at deltage i stafetten eller
deltage på anden vis.
For at høre mere om, hvad projektet går ud på, inviteres der til informationsmøde om Stafet For Livet,

INFO:
Tirsdag 29. november kl. 19-21 i
Foreningscentret, Amager Landevej
71, 2770 Kastrup, Mødelokale 3
www.stafetforlivet.dk

TÅRNBY
KOMMUNE
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD
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PLYSSEN • UDSTILLING • DECEMBER

I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET I TÅRNBY KOMMUNE
Foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk, samlere og frivillige medarbejdere.
Plyssen i december står i Julens tegn. Der er Julemarked og Juleudstillinger.
Peter Windfeldt: Modeller af 24 danske kirker.
Lis Andersen: Julemærker fra 1904 til 2015.
Jytte Holm: Nisselandskab med 100 nisser i alle størrelser og Salt- og
Peberbøsser med Nisse- og Julemotiver.
Kunstnersammenslutningen VILDROSEN: Ingelise Selmer, Kirsten Hansen samt Svend- og Freja Wagn Petersen, malerier og tegninger.
Stads- og Lokalarkivet i Tårnby udstiller: Plyssen i billeder. Den midlertidige udstilling blev en succes.
Samlinger: Håndværktøj i mini-format ved Kaj Åge Jørgensen. Souvenirskildpadder fra hele verden ved Gerda Rasmussen. Modeller af en kirke
fra Østen og mølle fra Amager ved Theodor von der Ahe.
Fra det Gamle Kastrup og Tårnby ved Poul Broholm. Saltholm, Tømmerup, Kastrupgård, Skelgårdskirken, Kastrup kirke og Tårnby kirke ved
Allan Meyer. Pogeskolen og Arkitekturpriser ved Bevaringsforeningen for
Tårnby Kommune.
Amagerbanens historie: Togbane med modeller af Syrevej station, Kastrup station og Tømmerup station samt modeller af gamle lokomotiver
ved Allan Meyer. Plancher med fotos om Amagerbanens historie.
Lufthavnens historie: Store og små flymodeller og andre effekter fra lufthavnen i gamle dage ved Poul Broholm. Den er udvidet med en udstilling af militærflyvere i miniformat.
Bryggergården: Tegninger og foto ved Bevaringsforeningen for Tårnby
Kommune. Farvetegninger fra Bryggergården og omegn ved Chr. Flindt
og diverse fotos og tegninger.
Tegninger og fotos: Maglebylille og Amager Rundt ved Carl Erik Fugl.
Plyssens historie - Kastrup Broforening – Tårnby Brandvæsen og Foreningsportrætter.
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, Gratis adgang.
Sidste åbningsdag er 18. december.
Åbner igen lørdag 14. januar 2017 kl. 13.00 med nye udstillinger.
Der er Nytårskoncert med Bordingshus Spillemændene kl. 14.00.
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk.

TÅRNBY KOMMUNE

Fremtidens superhurtige bredbånd
og kabel-tv rulles ud i Kastrup.
I intet andet land er næste generations bredbånd via kabel-tv-nettet blevet rullet ud til så mange husstande på
så kort tid
Nu er turen kommet til Tårnby, hvor
TDC Group fra uge 43 opgraderer kabelnettet og i fremtiden vil tilbyde
kunderne bredbånd med 1.000 megabit - eller 1 gigabit - per sekund.
I første omgang installeres ny teknologi i gadeskabene i Kastrup, så
over 8.500 husstande, som er tilknyttet kabel-tv-nettet, fremover får
mulighed med at prøve kræfter med
fremtidens bredbånd og tv-løsninger.
- Med en digital motorvej ind i fremtiden åbner vi op for at kunderne i
Kastrup kan bruge de mange muligheder, der ligger rundt om hjørnet,
eksempelvis virtual reality og smart
homes, siger Carsten Bryder, direktør
for infrastruktur i TDC Group.

Du vil blandt andet
- på ét sekund kunne hente 25 billeder i høj opløsning (5 mb stk.)
- på ét sekund kunne hente 31 MP3musiknumre (4 mb stk.)
- kunne downloade Windows 10 på
30-40 sekunder

Foto: Uffe Weng

- få et netværk, hvor hele familien
kan streame samtidig i høj kvalitet og
uden forstyrrelser.
- få et netværk, der øger stabiliteten
på TV og Bredbånd markant med et af
markedets bedste kvalitetssystemer
- få et netværk, der selv melder fejl før
du opdager der er udfald på signalet.
tsp

JULEHYGGE PÅ KRÆMMERGÅRDEN HELE DECEMBER.
Julekonkurrence på Kræmmergården:
1.– 22. december gemmer Kræmmernissen sig forskellige steder på
Kræmmergården. Find ham og deltag i konkurrencen om gavekort til
en samlet værdi af kr. 1.300,00. Gavekortene kan naturligvis bruges
på Kræmmergården.
I weekenderne i december kan du købe dit juletræ på
Kræmmergården. ”Min fars juletræer” kommer og sælger flotte træer
fra Vejle området.
Som altid sørger vores mere end 250 standlejere for masser af
spændende varer indenfor alle tænkelige kategorier.
Så søger du efter julegaver, raflegaver, adventsgaver eller bare
noget du lige mangler, så kig forbi og gå på jagt i Kræmmergårdens
mange fyldte stande. Kræmmergården Dragør er absolut et
besøg værd.
Åbningstider
Hverdage fra kl. 10 - 18
Weekend fra kl. 10 - 16

KRÆMMERGÅRDEN DRAGØR
Søndre Kinkelgade 27,
2791 Dragør

info@kræmmergården.dk
Tlf: 28 87 75 52
www.kræmmergården.dk
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Vi glæder os til at se dig på Kræmmergården Dragør.

Gymnasiet i 50 år
Velkommen til Hjørnegårdens Dyreklinik
Nu nærmer julen og nytåret sig og vi vil gerne sige tak til alle vores kunder.
2016 har været et travlt år. Ikke bare på Hjørnegårdens Dyreklinik, men
også på vores klinik i Valby, som er blevet udvidet med næsten dobbelt så
mange kvadratmeter.
Begge klinikker er en del af Vet-Gruppen som i 2016 er vokset fra to klinikker til tre. I oktober åbnede Birkerød Dyreklinik, hvor vi også har mulighed
for at tilbyde CT-scanning.
På alle tre klinikker har vi fokus på at kunne tilbyde både dig og dit kæledyr
en god oplevelse, veluddannet personale og den nyeste viden.
Vi tilbyder alt fra vaccinationer, operationer og tandpleje til laserbehandling, røntgen og ultralyd.
Hos Hjørnegårdens Dyreklinik sætter vi dig og dit kæledyr i centrum. Vi står
altid til rådighed i vores døgnvagt, når du har akut brug for en kompetent
dyrlæge.
Har du brug for et godt råd og vejledning, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller komme forbi klinikken.

Vi glæder os til at se jer alle sammen i 2017.

Flere hundrede gæster oplevede at funktionsbetegnelsen multi var helt korrekt.
Hvis ikke gæsterne selv kunne fylde snakken ud med gamle minder viste en
fotovæg glimt af de mange aktiviteter som et moderne gymnasium tilbyder.

Det begyndte blandt sten og mørtel.
Tårnby Gymnasium kom i gang til
tiden (15. august 1966), men håndværkerne blev et stykke tid mere.
Af Terkel Spangsbo

Også i 50’erne skulle der tales længe,
før en idé måske, måske ikke kunne

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 9.0019.00

Bestyrelsesformand Jens Andersen
holder festtale. Senere fulgte tale fra
en elev fra første hold, borgmester
Henrik Zimino.

realiseres. Tanken om yderligere et
gymnasium til den hastigt voksende
befolkning på Amager havde rumsteret siden tidligt i 50’erne.
Selveste Københavns daværende
borgmester Ove Weikop foreslog, at
de tre kommuner påtog sig opgaven
og placeringen skulle være syd for
kommunegrænser.
Tårnby Gymnasium 4. rektor, Mette
Ringsted på talerstolen.
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Er familiens mindste
dækket ved kritisk
sygdom?

Hos GF Hovedstaden passer vi ekstra godt på børnene
Med vores nye børnesygdomsdækning er børnene
dækket ved kritisk sygdom. For vi synes det er vigtigt,
at forældre kan bruge energi på deres barn i stedet for
på økonomi.
Ring til os og få et godt tilbud på 72 24 41 57.
GF Hovedstaden ∙ Præstefælledvej 45 ∙ 2770 Kastrup ∙ www.gf-hovedstaden.dk

Elevgrundlaget var der allerede.
Tårnbys befolkning steg fra 1950 til
1965 fra cirka 23.000 til 46.000. Samtidig steg ”potentialet” af unge, som
ville i gymnasiet, fra knap fem til 25
procent (i 1970).
I gang kom man og med kun fire rektorer, Rikard Frederiksen 66-70, Visti
Jacobsen 70-92, Kurt Stolt 92-2005
og Mette Ringsted fra 2005 udviklede
TG sig både faglig, elevmæssigt og
bygningsmæssigt.

Festdagen
TG’s nyeste bygning (andre lokaler
har ændret funktion; eksempelvis er
pigernes gymnastiksal blevet drama- og teatersal og atriumgårdene
i indgangshall’en blevet studie- og
gruppemiljøer) var rammen om jubilæumsreception. Overalt så man elever i praktisk funktion som vejvisere,
garderobefolk, bartendere.
Det var også (naturligvis) elever, nuværende og tidligere, som lod deres
musikalske evner tone ud.
Kilde: Jubilæumsskrift fra Tårnby
Gymnasium

Øvelse i tunnelen giver
vigtige erfaringer

Dramatiske scener med
brændende tog og harmonikasammenstød i vejtunnelen… men det var heldigvis
bare en øvelse, som blev
gennemført på Øresundsbroen

Et tog, der befinder sig inde
i Øresundstunnelen, nødbremser efter at have påkørt
en antenne, som et forankørende tog har tabt. Samtidig
opdager togpersonalet, at
togets undervogn brænder.
Toget stopper. Passagerne

ringer selv 112 og begynder
at flygte gennem nøddørene
ud i vejtunnelen, hvor nogle
af dem bliver påkørt af passerende biler. I vejtunnelen
indtræffer et harmonikasammenstød, med flere skadede
og personer fastklemte i biler.
Det var scenariet for den
store beredskabsøvelse, som
blev gennemført på Øresundsforbindelsen
natten
mellem onsdag og torsdag.
Formålet med øvelsen var
først og fremmest at øve samarbejdet mellem danske og

svenske
redningstjenester,
myndigheder og organisationer, og træne det dansk-svenske beredskab i forhold til
beredskabsplanen. Der blev
øvet samarbejde på ledelsesniveau, samt forskellige
procedurer ved alarm, mobilisering og radiokommunikation. Scenariet var en såkaldt
niveau 3-ulykke.

Øvelse i stor skala
Øvelsen omfattede cirka 100
statister, personale fra redningstjenester og myndighe-

Omkring 250 statister, personale og redningsfolk deltog i
beredskabsøvelsen i tunnelen mellem Kastrup og Peberholm.
Foto: Peter Brinch, Øresundsbron.

der fra begge sider af sundet,
samt fra Øresundsbro Konsortiet. Alt i alt deltog 250 personer i øvelsen.
Den endelige evaluering
øvelsen vil først være klar i
december, men øvelsesleder
Jens Jespersen fra Københavns Politi havde følgende
kommentar umiddelbart efter
øvelsen:
- Øvelsen er gået helt efter planen, og vi er meget
tilfredse. Det, som vi skal se
nærmere på i evalueringen,
er alarmeringsprocessen. Det
har stor værdi at øve ude på
Også Tårnby Brandvæsen
var aktør i den omfattende
øvelse, hvor der både var
harmonikasammenstød,
påkørte og fastklemte. Foto:
Peter Brinch, Øresundsbron.

e
Vi har løst mang
interessante
opgaver i mere
end 45 år

tårnby

karosserifabrik

amager
autolakering

forbindelsen, da det er interessenter fra to lande, som
skal samarbejde, med hver
deres forskellige indsatskulturer, sprogbarrierer, forskellige love og systemer.
På grund af øvelsen var
broen helt lukket for vejtrafik
i mellem kl. 20.00 og 23.00.
jli

Mange bruger broen
Hver dag passerer op mod
20.000 køretøjer Øresundsbron og næsten 200 tog.
Kravene til sikkerheden er
høj, og Øresundsbron, myndigheder og togoperatører
arbejder til stadighed med
at forbedre og udvikle beredskabs- og krisearbejdet.
Der er 15 nødtrapper på
hver side af forbindelsen,
som leder fra togdæk op på
vejbanen.

mange
t
s
lø
r
a
h
i
V
e
interessantere
opgaver i mr
end 45 å

lakering af

køkkener

WWW.AMAGERAUTOLAKERING.DK

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

Hugo Andersen

døre

lamper ”NYT” KØKKEN m.m.
dine gamle låger
møbler Fålakeret
i den farve du

biler

ønsker! Det er både
nemt, hurtigt, flot,
motorcykler slidstærkt og billigt!
www.amagerauToLakering.dk

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

Hugo Andersen

Hugo Andersen
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• Periodesyn
• Mekanisk
reparation
• Pladearbejde
• ForsikringsTLF. 32 50 23 00 skader

Et smukt smil
er mere end forfængelighed

.... det er
livskvalitet!

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

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN
Aut. klinisk tandtekniker

Henriette Hansen modtager blomster og lykønskning på Kreativ KLubs vegne
af formanden for Tårnby Forenings Råd, Terkel Spangsbo, som endnu gemmer
gaven, et gavekort til 30 klubmedlemmer, så de kan gæste det Kongelige
Teaters kostumeafdeling og systue.

Prisværdig indsats belønnet
Alle foreningsledere og alle ideelle
foreninger burde have en pris – og
gerne hvert år, men de får det lidt ad
gangen
Af Birgitte Barkholt
Foto: Amager Fotoklub

I de seneste 26 år har Tårnby Kommune
inviteret det frivilige foreningsliv til en

Tårnby Torv 7

32 50 08 50

www.tandtekniker.dk

Julen 2016 • også 2. juledag

Alle dage kun mod forudbestilling
Variation over julens sild • Hårdkogte æg
m. mayonnaise, caviar og rejer • Hjemmegravad laks, rævesauce tilsmagt m. juleøl
• Dybstegt hjemmepaneret fiskefilet med
grov remoulade og citron
Sprødstegt svinekam m. hjemmelavet
rødkål • Frikadeller m. surt • Gammeldags
æbleflæsk • Lun leverpostej m. bacon
og champignon • Glaseret skinke m.
grønlangkål
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Nytårsaften 2017
Kl.1730: Get inn
Kl.1800: Nytårstale, bobler og snacks
Kl.1830: Nytårsmiddag
1/2 gratineret hummer Thermidor
Grillet krokodillehale,
ramsløgshollandaise, skorzonerrod
Duefarseret kalvemørbrad, madeirafoiegrassauce, pom double, garniture
Festlig nytårsdessert

2 slags ost m. frisk frugt, og druer og
bocksyltede valnødder
Riz ala mande m. kirsebærsauce
Rugbrød, franskbrød, kiks, smør og fedt
Serveret torsdag, fredag eller lørdag

Pris pr. couvert kr. 269,-

Inkl. velkomstbobler og 2 timers fri øl,
fadøl, vin og vand kr. 445,Serveret søndag, mandag, tirsdag eller
onsdag eller ud af huset ekskl. levering

Kun kr. 215,-

Hertil serveres udvalgte hvidvine, rødvine
samt mousserende dessertvin
Festlig cocktail bar til rimelige priser
Kl. 2400: Champagne og kransekage
Kl. 0200: Natmad/Pølser med brød
Middagen akkompagneres af professionelt
to-mands orkester, som senere
spiller op til dans til kl.0200.
Hele denne festlige aften

for kun kr. 795,-

17 årig, hvilket krævede en dispensation, idet man skulle være 18 år før man
kunne aflægge leder-erklæring. Han
har indtil for kort tid siden været gruppeleder - en titel han fik i slutningen af
70’erne - og som han ikke har haft af
navn, men af gavn. Det siges, at Bjarne
– som en anden reservedelsmekaniker
- til mindste detalje ved, i hvilken af
bådene en hvilken som helst efterladt
reservedel hører til.
Det er ingen hemmelighed, at Bjarne
er mest tryg, når han selv har udført reparationer og teknisk vedligehold, og
han er med sin ro og rutine sikkerheden selv, når han har drenge og piger
med på søen. Han kan læse vinden,
sejle i dårligt vejr og har aldrig haft et
uheld.
- Henny Scheurer en af de ”nye” ledere som Bjarne selv har shanghajet

Bjarne Gislason har været søspejder i
mere end 50 år, fra han var 8 – og til
nu hvor han er 60.

festlig aften med spisning, underholdning og ikke mindst prisoverrækkelser
til udvalgt(e) leder(e) og en forening,
som enten gennem en årrække eller
ved en særlig begivenhed i årets løb
har gjort sig positivt bemærket.
Der var hele to ledere i år og kulturudvalgsformanden, som overrakte
prisen som årets leder sagde blandt
andet:
- Hvis søspejdere havde sømilitære
titler, ville Bjarne have været admiral i
dag – en titel han ikke ville bryde sig
om. Bjarne Gislason har altid været en
Kastrup Søspejder, og i alle årene har
det været det, hans fritidsliv har drejet
sig om. Bjarne er kendt og respekteret i
spejderkorpset - man ved hvem han er.
Og Bjarne har det ikke fra fremmede,
hans far var formand for foreningen i
60’erne og 70’erne, og traf faktisk sin
kone Lisbeth i klubben.
Bjarne voksede fra søulv i optimistjolle til spejder og videre til leder som

Det var Henny’s søn Alexander der
havde mor med til søspejder.

for godt seks år siden da Bjarne på
det tidspunkt lige stod og manglede
en madmor var sagen klar. I den forbindelse var det vel ingen skade til, at
Henny allerede som barn havde vind i
sejlet på Tørre sø ved Otterup på Fyn
- fortsættes side 24

Foto: Christoffer Regild

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

Kun få skader på Amager Bakke
Amager Bakke-byggeriet
skærer 75 procent af arbejdsskadestatistikken
Amager Bakke-byggeriet har
netop rundet 3 millioner arbejdstimer på byggepladsen
med blot 15 arbejdsskader
til følge.
- Det er selvfølgelig 15 for
mange, men heldigvis er der
tale om mindre uheld som fingerskader og forstuvede ankler, siger Lars Juel-Rasmussen,

der er projektchef for byggeriet.
Til sammenligning ligger
statistikken på landsplan på
20 uheld pr. 1 million arbejdstime.
Det er ingen tilfældighed,
at Amager Bakke ligger så flot.
- Vi driver en international
byggeplads, og omkring 6000
mand fra hele Europa har været inde over byggeriet indtil
videre.
- Desuden foregår de fleste

arbejder i højden, hvilket ofte
betyder flere ulykker. Og netop derfor har vi haft enormt
fokus på arbejdsmiljøkoordineringen helt fra starten
af projektet med en stor arbejdsmiljøkoordineringsorganisation, daglige tiltag og opfølgninger samt ekstern audit,
fortæller projektchefen.
Om godt et år står Amager
Bakke færdig og klar til indvielse.
tsp

Korsvejsmarked
2017
Lørdag d. 3. juni 2017
Stort udvalg af juledekorationer og adventskranse
Dekorationer traditionelle og utraditionelle
Vi laver dekorationer efter ønsker
ÅBNINGSTIDER:
Man.-tors. 9-17.30,
fre. 9-18, lør. 9-17.00 og søn. 9-15.

Vi sælger juletræer ???,Nobelis og Normann gran 15,- 3 for 40,-

Stort udvalg i gravkranse og puder samt
gravlys m.m.
Stort udvalg af friske buketter
Buketter bindes efter kundens ønske
¤ Stort udvalg af alle slags gran ¤

God jul og godt nytår

med 2. juledag 26. dec kl. 9-16.00 ¤
Nytårsaftensdag kl. 9-15
Vi har lukket 1., 2. og 3. januar
Vi modtager alle kort.
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Vi leverer over hele
Amager efter aftale

ÅBNINGSTIDER i julen:

¤ Fra lillejuleaften 23. dec. til og

SOCIALDEMOKRATIET
I TÅRNBY

Ønsker alle en
glædelig jul samt et

godt nytår

Med rickshaw i Tivoli
Rigeligt vind i håret, da
”Cykling uden alder” med
14 cykler var i Tivoli
Af Terkel Spangsbo

SALON GENTLEMEN
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Ikke siden Tivoli i sine unge
dage arrangerede regulære
cykelløb i haven har cykler
været tilladt - og da slet ikke
cykler af en bredde som de
rickshaw, der udgør flåden af
cykler i organisationen ”Cykler uden alder”. Sidst i oktober
strømmede der 14 rickshaws
til fra København og Tårnby.
Lone Christiansen var pilot
på den rickshaw, der kørte fra
plejehjemmet på Pyrus allé
den næsten timelange lange
tur med 93-årige Ada i sulkyen. Imens lagde en anden
af piloterne, Mikkel Hass, ud
fra plejehjemmet på Irlandsvej. På vej til Tivoli var der

Klip
Pensionist
Drenge u/ 12 år
Gl.dags barbering

DAME

Klip
Pensionist
Pige u/ 12 år

150,130,130,100,200,180,160,-

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
GAVEKORT UDSTEDES

Rent sønderjysk
Allerede ved indgangen, hvor
de 14 rickshaw mødtes viste
en hændelse, hvorfor Vind i
håret har virkning udover det
med vinden.
Ada og Lone kom til at holde
ved siden af en pilot fra Valby
og der blev snakket lidt fra
cykel til cykel. Det viste sig, at

piloten fra Valby og Ada begge
havde sønderjyske rødder og
hurtigt slog begge over i en
ungdomsdialekt. En oplevelse
mere til en dejlig dag.
Medarbejderen fra Tivoli
var også fuld af ros efter turen
gennem den smukke efterårs/
halloweenpyntede have og
ville bestemt ikke udelukke
at tilsvarende arrangementer
kunne findes sted igen.
- Så gerne på andre tidspunkter af året, siger Lone
Christiansen.
Turen tog samlet set over
tre timer og det er lang tid
for passageren at sidde stille i
rickshawen.
- Vi kan slet ikke klare, at
tage passageren ud af cyklen.
Det er vi ikke uddannet til og
det vil være et alt for stort ansvar.

Flyvende vækst

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

HERRE

mange smilende mennesker
som vinkede, men også andre
cyklister, som kun nødigt satte
deres egen hastighed ned.
De 14 rickshaw mødtes
ved hovedindgangen til Tivoli
på Vesterbrogade halvanden
time før ordinær åbning. Her
tog en kvindelig Tivoli-betjent
kommandoen og guidede kortegen af cykler rundt i haven.
Det blev til en god times tur
med et sponseret kaffestop
hos Fru Nimb.

Københavns
Lufthavn
havde i september næsten
2,7 millioner passagerer,
hvilket svarer til en vækst
på 7,8%. For første gang
har lufthavnen rundet
22 millioner passagerer i
årets første ni måneder.
Efter en rekordsommer
bød efterårets første måned på 2.675.789 rejsende i Københavns Lufthavn.
Det er næsten 200.000
flere end i samme måned
sidste år, og dermed fortsatte årets høje vækst ind
i efteråret. Det er første
gang i lufthavnens historie, at passagertallet runder 22 millioner allerede i
de første tre kvartaler.
London var den største destination med over
200.000 rejsende, mens
Berlin oplevede den største vækst med hele 17,9
procent flere rejsende.
År til dato er det samlede
passagertal steget med
9,9 procent . Indenrigstra-

Foto til venstre
Mange havde haft en lang cykeltur bag sig, før man nåede
frem til kaffen hos Madam Nimb. Piloten Mikkel Hass
(stående i midten) er ikke kun pilot fra Tårnby. Han er også
ankermanden i uddannelsen af nye piloter.

Den sønderjyske stemme
sammen med Ada udenfor
Tivolis Hovedindgang før
der blev lukket op for alle
mulige andre besøgende.

fortsat fra forrige spalte
Rickshawen har gear og en
hjælpemotor, og piloterne
ses i alderen 18 til 85 år. Du
bestemmer selv, hvor ofte du
vil ud at køre og hvor lange turene skal være. Destinationen
beslutter du sammen med
passageren.

Tilmed dig på
www.cyklingudenalder.dk
Du kan også kontakte frivillighedskoordinator, Naomi Gurfinkiel på ngu.sc.as@taarnby.
dk eller 30 76 05 25 for yderligere information.

Lone Christiansen har ved
flere lejligheder kørt tur med
Ada i Rickshaw.

Bliv pilot
Cykling uden alder i Tårnby
- er du vores nye pilot eller
kender ud en person, som
vil have en tur
Af Terkel Spangsbo

Cykling uden alder er et glædesspredende
cykelfællesskab, hvor frivillige piloter –
dem der tramper i pedalerne
– og deres ældre naboer ruller
ud i det blå og nyder dejlige
fællesoplevelser. Vi startede i

fikken er steget 6,9 procent,
europatrafikken 10 procent
og den interkontinentale
trafik 10,6 procent .

Ny i banken

Mødrehjælp hjælper

Siden oktober har udsatte
børnefamilier haft mulighed
for at søge om julehjælp hos
Mødrehjælpen.
Både mødre og fædre kan
søge, men man skal have
hjemmeboende børn under
18 år eller fast samværsaftale.
Man skal have været ude

for en særlig hændelse i
løbet af året, som gør hverdagen og økonomien svær
at overskue - eksempelvis
en ulykke, alvorlig sygdom,
skilsmisse eller dødsfald i
familien.
Mødrehjælpens hjemmeside: www.moedrehjaelpen.
dk/sog-julehjaelp

Peter Falmer er død

En markant leder hos spejdergruppen
Stifinderne,
Peter Falmer er død. Han
voksede op i Taastrup og var
spejder allerede i barn- og
ungdommen. Det fortsatte
i Tårnby, måske godt hjulpet
på vej af en ung spejderpige, Maja, fra Kastrup Trop,
som han mødte tilfældigt på
en PR-lejr på Dragør Sydstrand, i 1976.
I 40 år kunne Stifinderne
altid regne med Peter Falmer, når der var praktiske
opgaver, som skulle løses.
Hans seneste opgave var
med Spræl i Havnen, det
store foreningsarrangement
i efteråret 2015.

Skal I rigtig hygge ?
Laver vi gerne alt arbejdet for jer.
24. december
Flæskesteg , medister samt
andesteg med det hele
Ris a’la mande med kirsebærsauce
kr. 288,- pr. person.
Bestilles senest 18. december

31. december
½ melon m skaldyrssalat og jumfru hummer
helstegt krondyrsfilet m/risoli kartofler
rødvins marineret pære, bl. Stegte svampe
hjemmelavet waldorf salat
svampe vildt sauce
Fondant m/ blandet bær og hindbær coulis
samt kransekage
kr. 398,- pr. person
bestilles senest 28.december
Begge dage afhentning senest kl. 18
Restaurant Menuén
tlf. 32 54 33 22
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Thao Nguyen er
ansat som privatkunderådgiver i BankNordik i rådgivningsfilialen
på
Kongelundsvej
267.
Hun har en baggrund som
Finansøkonom og har de
sidste ni år været i Arbejdernes Landsbank som privatkunderådgiver.

Tårnby i 2015 med tre cykler.
Nu har vi syv cykler – en på
hvert plejehjem og en i boligorganisationen Tårnbyhuse.
Som ny pilot bliver du introduceret til rickshawen og
oplært af en erfaren pilot – en
kaptajn. Når du føler dig tryg
ved rickshawen og er godkendt som pilot, kan du tilbyde dine ældre naboer dejlige
ture under mottoet ”Ret til
vind i håret”.

Fair Transport
– Vi har brug for din hjælp!
Skriv under for fair
transport, ligeløn og gode
arbejdsforhold uden social
dumping i Danmark og Europa

Havnevigen - et nyt nabolag
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Åbningen af Københavns første badevig markerer også skabelsen af et
helt nyt nabolag.
Den storstilede åbning af den nye
vig nord for Nokken på Islands Brygge
med næsten 400 solgte boliger markerer ikke bare at København nu har
fået sin første badevig, men også skabelsen af et nyt nabolag.
De første rækkehuse fandt hurtig nye ejere, og herefter fulgte de
tre karakteristiske tårne, eksklusive
strandhuse, familievenlige byhuse og

AIR PUB RESTAURANT & KONFERENCE CENTER APS
KASTRUPLUNDGADE 47 • 2770 KASTRUP
TLF. + 45 3251 2190 | airpub@mail.tele.dk
www.airpub.dk
| CVR nr. 37065935

for nylig har der været indflytning på
Strandtorvet – det seneste projekt i
Havnevigen.
Vigen er etableret af Grundejerforeningen Artillerivej Syd. Vigen er op
til 2 meter dyb og ligger 1,3 meter
over havets overflade. Vandet i vigen
pumpes ind fra havnen, og vil derfor
have den samme vandkvalitet som
den øvrige del af Københavns Havn.
Der etableres en sandstrand på den
nordlige side af vigen, og der er offentlig adgang til både strand og vig.

Næste udgave af Tårnby Bladet udkommer fredag 6. januar 2017
Deadline er mandag 2. januar 2017 kl. 10.
(og vi mener det. Godt nytår)

Vi bringer maden ud af
huset på hele Amager for
en 50’er ved minimum
fire kuverter
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AMAGERTEATRET

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

To 10. klasser fra Tårnby
blev klogere efter et
brobygningsforløb på
Ørestad Gymnasium.

Gymnasieelever for en uge
The Sunshine Boys

En klassiker indenfor morsomme teaterforestillinger

28., 29. og 30 november kl. 19.30

En etableret komikerduo - The Sunshine Boys - har et livslangt samarbejde bag sig. De sidste mange år udviklede
samarbejdet sig nærmest til had, afsky og væmmelse. Men
fjernsynet vil lave en udsendelse, hvor man viser nogle af
“de store gamle”. Tilbuddet er fristende - af flere grunde og Willies niece er agent og presser på.
Der er ingen vej udenom: De må arbejde sammen igen!
Én eneste gang. Vi følger prøverne og ser resultatet af det
tætte samarbejde mellem to, der ikke kan fordrage synet
af hinanden.

Teater 2
Der er billetter i løssalg til alle forestillinger.
Flest billetter til opførelserne på mandage, få til
tirsdage og onsdage. Priser se herunder
Priser for billetter i løssalg pr forestiling:
Række 1 til 11 215,- kr.
Række 12 til 15 185,- kr.

Julegaver / mandelgave

Giv en oplevelse - giv en teaterbillet til
Amagerteatret enten på forskud eller til
sæsonens to kommende forestillinger.
Ring til Karl Johann Carstensen på 32 50 08 11.

Kommende forestillinger:

Far’ På Færde

Sølvbryllups-komedie med fortidsminder fra
Comedieteatret

30. og 31. januar samt 1. februar kl. 19.30

Vrede

Gjort gerning står ikke til at ændre

folketeatret | turne. 13., 14. og 15 marts kl. 19.30

Hodja fra
Pjort
© Thomas Petri
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fra

Tirsdag 17. januar kl. 18.

Forsalget til denne orientalsk
musical af Sebastian begynder
1. december, pris 100,-.
Fantasien får luft under
tæppet i Folketeatrets nye,
store familieforestilling.
Opføres i samarbejde
med Tårnby Kommune
folketeatret | turne

... www.amagerteatret.dk

Hvordan er det at gå
”rigtigt”i gymnasiet? To
10. klasser fra Tårnby blev
klogere på det efter et brobygningsforløb på Ørestad
Gymnasium.
Af Rikke Bjerge

Det kan være rigtig svært at
vælge, hvad der skal ske, når
man snart er færdig med 10.
klasse. Men det store valg er to
klasser fra Tårnby US10 kommet meget nærmere efter en
uge på Ørestad Gymnasium.
To 10. klasser og deres klasselærere netop haft deres faste skolegang på gymnasiet,
hvor de har fulgt et skræddersyet program og arbejdet med
projekter på skolen.
- Det har været rigtig godt.
Vi skal jo herhen, så lærerne
skal se, om vi er studieparate.
Men vi finder jo også selv ud
af, om vi er klar til at starte
her, fortæller 16-årige Nikolaj
Carstens.
- Det virker som om, folk
er mere selvstændige, og jeg
føler mig klar til at gå her.
Jeg synes, det er fedt herude,
at man kan se alle, og at der
er mere fællesskab over det,
siger Nikolaj om gymnasiets
klasselokaler i åbne rum.
- Før jeg kom herud, havde
jeg ikke set mig selv gå her,
men det kan jeg godt nu.
Brobygning giver et indblik i,
hvad gymnasiet egentlig er,

Fakta om brobygningsforløbet
Brobygning skal, som navnet siger, bygge bro mellem
folkeskolen / 10.klasse og de uddannelser, man kan
vælge derefter. Målet er at afklare, hvad eleverne vil efter
folkeskolen. I år har Ørestad Gymnasium valgt en helt ny
måde at lave brobygning på, hvor hele klassen kommer ud
med deres lærer i en uge og følger et tilrettelagt løb.
Som de første nye brobyggere har Tårnby været ude, og i
december kommer to andre 10.klasser fra København.

og jeg kan lide lærernes måde
at undervise på. Du lærer
også om disciplin herude, og
at der er klare konsekvenser,
hvis du ikke møder til tiden,
siger 15-årige Ayan Hassan.

En gave at følge
Som noget helt nyt i et brobygningsforløb er deres klasselærere også med på Ørestad Gymnasium hele ugen.
Dermed kan lærerne også
vurdere, om eleverne er egnet, lyder det fra Mai-Brit Norton, der er kontaktlærer.
- Jeg er meget positiv over
forløbet, og det er en kæmpe
gave at få lov at sidde med en
hel uge og få mulighed for at
vurdere, om de er uddannelsesparate. Det er også meget
vigtigt, at det ikke bare er os
lærere, der fortæller om gymnasiet, men at eleverne får
prøvet det af, siger Mai-Brit,
der vil gentage brobygningsforløbet til næste år.

Håber at brede det ud
Selv om der er lagt mange
kræfter i det nye forløb, er det
en vigtig prioritering, forklarer rektor på Ørestad Gymnasium, Allan Kjær Andersen.
- Det er et pilotprojekt, som
vi håber, kan brede sig ud til
andre skoler. Det er vigtigt, at
vi giver folkeskoleeleverne
reelle oplevelser, så de kan
begynde at reflektere over,
hvad der er det rigtige valg
for netop dem. Og det er
vigtigt, at deres lærere møder vores lærere, da de så er
endnu bedre klædt på til at
forberede eleverne på det
‘virkelige’ liv, forklarer han.
Og det er lykkedes, lyder det
fra eleverne Nikolaj og Aya,
der nu begge føler sig klar
til at tage det svære valg om
fremtiden.

Nikolaj Carstens og 15-årige
Ayan Hassan fra 10.klasse
på Tårnby har haft deres
daglige skolegang på
Ørestad Gymnasium i en hel
uge i et nyt brobyggerforløb.
Tv. kontaktlærer Mai-Brit
Norton, der er begejstret for
forløbet.

En tvivlsom kasse-succes

Arla skal hvert år producere 300.000 nye
mælkekasser alene til at erstatte dem, der
forsvinder. Derfor igangsætter Arla en landsdækkende indsamling, der er særlig målrettet
institutioner og forbrugere, der ligger inde
med mange tomme mælkekasser.
De grønne mælkekasser er blevet folkeeje,
men de mange mælkekasser i bybilledet betyder, at Arla hvert år er nødt til at producere
300.000 nye mælkekasser.
- Mælkekasserne er lavet til at holde i 20 år,

men i dag forsvinder de allerede efter i gennemsnit tre år.

Samarbejde med Naturfredningsforening
For hver ekstra mælkekasse, der kommer retur, donerer Arla 1 kr. til Danmarks Naturfredningsforeningens årlige affaldsindsamling
i april. Derudover donerer Arla et engangsbeløb på 75.000 kr. til indsamlingen, hvoraf
50.000 kr. udloves som præmier til de medvirkende skoler og daginstitutioner.
Læs mere om indsamlingen på www.arla.
dk/om-arla/malkekasse-indsamling/

Få årskort til halv
pris og fri entré!
Er du borger i Tårnby Kommune,
sparer du 50% på årskort
til Den Blå Planet

Mød op personligt på Den Blå Planet og medbring
sygesikringsbevis og gyldig billedlegitimation.
Vi glæder os til at se dig.
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Kære borger i Tårnby!
Med et årskort har du fri entré til Den Blå Planet
365 dage om året. Du får også adgang til
et hav af fordele og spændende oplevelser.

OPHØR

EURO-DESIGN har leveret
lækre papirvarer og kort til
boghandlere og kunstmuseer
Nu er vi lukket efter 35 år i Dragør

Nok overraskede priskomitéen Kastrup Søspejdere med en sang, da de
fik at vide, deres ledere skulle prises - de kvitterede selv med en munter
lejrbålssang, som det viste sig, rigtig mange foreningsledere kunne synge
med på.
- fortsat fra side 16

og i optimistjollen i Odense Havn. I
dag har hun alle sine to sønner med i
Kastrup Søspejder Trop, eller måske er
det sønnerne, der har mor med.
Fra at være klubbens madmor, er
Henny nu den, der som en bøje er på
plads og mønstrer ungerne ind, når
man om torsdagen har fast mødeaften
for alle medlemmer. Hun har en stor
andel i, at gruppen igen kan arrangere
længerevarende sommertogter, og
hun var også med til flytningen fra
det gamle faldefærdige klubhus i den
gamle lystbådehavn til Pynten, hvor
foreningen hører til i dag, og hvor hun
har været med til at skabe et fint søspejdermiljø.

De kreative kvinder
Terkel Spangsbo, som skulle overrække Kreativ Klub deres pris havde selv
for mange år siden arbejdet sammen
med klubben, der dengang hed Tårnby
Tekstilkreds. Kredsen forsynede Tårnby Teater med kostumer til en stor opsætning af Ludvig Holbergs komedie
Maskerade. Han var produktionsleder
på forestillingen
Det var da også kredsen/klubbens
mange engagementer med andre foreninger eller institutioner, som blev
fremhævet.
- Udadtil har I også i fællesskab engageret jer. Flere gange har I på fineste
vis repræsenteret jer selv og Tårnby
Kommune ved Nordiske Dage. Fagligt
kunne I hamle op med ”Hemslöjds-
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Borgmester Henrik Zimino og Tårnby
Kommune er værter ved foreningernes
prisfest. Borgmesteren holder også
styr på, hvor mange år priserne er
blevet uddelt - og hvilken gang,
priserne uddeles.

Ca. 2500 varenumre
Åben: fredag, lørdag, søndag kl. 11-16.30

Vel mødt på Færgevej 11-13
på Dragør Havn
(ved siden af restaurant Espersen)

Amager Harmonikaklub sørgede
for den gode stemning med
sømandssange, som de fleste
gæster kunne synge med på.

grupperne” fra Alingsås, Skedsmo og
Karis kommuner. Og i gled lige så flot
ind i de sociale arrangementer.
- I må også være kærlige og omsorgsfulde sjæle – I giver træerne tøj
på. Det ses på den lille gårdsplads
foran ”Det gamle Rådhus”, det gjorde
I foran Bryggergården ved Spræl i havnen, ligesom I ”fødte” en blæksprutte
som vartegn for det unikke samarbejde mellem spejdere og havgående
klubber i den gamle lystbådehavn.
Det udadvendte engagement ses
blandt andet i, at I fremstiller tæpper
til Reden på Vesterbro, Sundholm og
Danner Stiftelsen – og på det seneste
har i en mindre produktion af ponchoer til plejehjemsbeboere, så de kan
holde varmen, når de skal på tur med
cykel- rickshawerne.
Tårnby Kreativ Klub er en stor
klub med mange medlemmer, som
fylder hele andensalen i det tidligere
rådhus i Kastruplundgade.

Om at være plus 60
24 kendte danske mænd fortæller
hudløst ærligt om livet efter de 60

Anmeldelse af Søren Markvard

Forfatteren og journalisten
Bo Østlund har siden århundredskiftet skrevet
adskillige bøger om
kendte danskere lige fra
bogen om dronning Ingrid fra 2000 over navne som prinsesse Alexandra, Etta Cameron, Allan
Simonsen, Jes Holtsø m.fl.
Hans seneste udgivelse, der er
kommet her i sommeren 2016, er helliget danske mænd, der har det fælles,
at de alle er rundet det skarpe hjørne,
der hedder 60 år. Her er navne som
Allan Olsen, Ib Michael, Peter Aalbæk
Jensen, Søren Østergaard, Flemming
Pless, Hans Engell, Carsten Mørch,
Lars Muhl, Flemming Jensen og Morten Grunwald og derud-over 14 andre
kendisser, der alle har været med på
ideen om, at lade sig interviewe af Bo
Østlund og fortælle frit fra leveren
om, hvordan de føler det at være blevet 60+.
Emnerne, de hver især kommer ind
på, spænder vidt, men stort set alle
forholder sig til ord som kærligheden,
troen, døden, følsomheden, forfænge-

ligheden, sejre, nederlag, meningen
med livet, kroppens forfald og alderdommen, og sjældent er der blevet
sat så mange kloge, tankevækkende
ord, men også underholdende og veloplagte meninger på alt det, som vi,
der har passeret 60 års-grænsen, alle
sammen gør os tanker om, om ikke
hver dag, så dog ganske ofte.
Ud over de nedskrevne ord har Bo
Østlund forsynet hvert af de 24 afsnit med en QR-kode, så alle med en
smartphone kan pejle sig ind på de
enkelte bidragydere, og se og høre
dem fortælle live på hver deres lille
videobid, og det er bestemt også underholdende og lægger ikke så lidt til
den skrevne tekst.
Der er med andre ord tale om en
tekstsamling på ikke mindre end 467
sider, der er rigtig god at læse – ikke
bare for mænd, der vil vide lidt mere
om andres syn på det at blive ældre,
men så sandelig også for deres koner,
og så er det såmænd underordnet, om
læserne har langt til de 60 eller de
er kommet et godt stykke videre end
netop den alder
Så her er faktisk den oplagte julegave til masser af de voksne, det ellers
kan være utroligt vanskeligt at finde
en gave til. Hvor ofte er bedstefar el-

Bo Østlund:
Modne mænd:
Samtaler om
livets patina.
Forlaget
Heatherhill,
2016

ler onkel Ole ikke blevet spist af med
nogle pæne sokker eller en god flaske
portvin, for hvad skal man ellers give
dem? – de har jo alt muligt i forvejen!
Men hjælpen er nær: Modne mænd er
svaret, og det gør såmænd ikke noget,
at såvel bedstefar som onkel Ole får
et eksemplar hver.
Og skal vi endelig her til sidst fiske
et citat frem blandt de mange, der
pryder bogens sider, så lad mig dykke
ned hos Troels Kløvedal, der siger følgende om det at komme op i årene:
”At blive ældre er som at kravle op
ad et bjerg. Man bliver lidt forpustet,
men overblikket bliver bedre.” Jeg
kan personligt skrive under på, at han
har fuldstændig ret, og jeg ønsker alle
kommende læsere af Modne mænd
rigtig god fornøjelse med bogen.

Portrætpersoner i Modne mænd
Ib Michael Rasmussen
Allan Olsen
Henrik Saxgren
Troels Kløvedal
Søren Østergaard
Flemming Pless
Tor Nørretranders
Poul Nesgaard
Lars Muhl
Lars Lilholt
Viggo Sommer
Hans Engell
Flemming Jensen
Peter Aalbæk Jensen
Peter Larsen
Peter Langdal
Asger Reher
Henrik Dam Kristensen
Dennis Kristensen
Peter Schrøder
Pete Repete
Per Larsen
Morten Grunwald
Carsten Mørch
Bø Østlund
har siden
2000
skrevet
adskillige
bøger om
forskellige
kendte
personer.

Glædelig jul og godt nytår
Ønskes I af DF-Tårnby
og Martin Henriksen
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v/ Amalie og Anja Gade
Kastruplundgade 23 • 2770 Kastrup
Mail: infogadekrydset@gmail.com • Tlf.: 24 63 80 67

Kaptajnen går fra borde – næsten
Heinrich Ehrenreich er kun 93 år,
men han har alligevel valgt at stoppe som leder af Udstillingscenter
Plyssen ved udgangen af året
Af Terkel Spangsbo
og Allan Meyer

Siden Udstillingscenter Plyssens start
i 1996 har kaptajnen på Plyssen heddet Heinrich Ehrenreich, men nu overlader han roret til andre.
Men Plyssen og Heinrich Ehrenreich er på det nærmeste vokset sammen og uden hans stædige insisteren
havde Plyssen næppe eksisteret i dag.
Han har venligt lokket mange personer til at stille op som frivillige kustoder stort set hver weekend året rundt,
ligesom flere af kustoderne har assisteret Heinrich Ehrenreich med at stille udstillingerne op, men der har ikke
været en eneste udstilling uden hans
aktive medvirken i aftaler, skemalægning og praktisk op- og nedtagning.

Der bliver ingen enkeltperson, som
kommer til at erstatte Heinrich. I fremtiden deler kustoderne og andre praktiske hjælpere opgaverne mellem sig,
så dette unikke folkelige Udstillingscenter kan fortsætte.
Desuden er Plyssen lagt under Kultur- og Fritidsforvaltningen, som en
ekstra bagstopper.

Et barn af Kulturby-året 96
Da København skulle udfolde opgaven som Europæisk Kulturby indbød
Kulturby Sekretariatet de omliggende
kommuner til at deltage.
En af de idéer, der blev kastet på
bordet var en genoplivning af togkørsel på Amagerbanen fra København
eller i det mindste fra Islands Brygge
til Kastrup (toget endte med at køre
fra Store Møllevej til Saltværksvej).
Ved alle stationer skulle der udfolde
sig et kulturelt og kreativt optrin om
ikke dagligt, som i al fald i weekender.
Heinrich Ehrenreich var den gang i

Jul i Johns Kagehus

Vi har – naturligvis – alt hvad julen kræver og så
har vi noget nyt
Honninghjerter af økologisk mel
fra 20,- (To for 35,)
Alle småkagerne er bagte økologisk smør og mel
husk rugbrød til julen - bagt på økologisk rugmel

Nytårskransekage

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

Garanti
for god is

Isdessert fra ............................128,Is ala mande ............................... 49,(det er ikke en trykfejl)
Laktose og glutenfri is 500 ml. .. 54,-
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Vi laver også islagkager, Nøddekurve
med fyldt hjemmelavet is, isbæger,
se pris i butikken. alt is fremstillet af økplogisk
mælk og fløde
Kagehuset er med i Too Good To Goordningen, som giver folk adgang til at købe
mad, som ellers ville blive smidt ud, til lave
priser. Se www.togoodtogo.dk

Husk!!! du kan parkere på
butikkens egne p-pladser mens du
handler
Åbningstider:
man-fredag kl. 5.30 - 17.30 • Lør. kl. 5.30 - 16 • søn. lukket

Ingen får løn for at være kustode eller leder, men en gang om året samles
alle medarbejdere til en fornøjelig julefrokost (og om sommeren tager man
på en fælles skovtur). Her er den 93-årige Heinrich Ehrenreich i midten med
hustruen, som i høj grad har været medhjæpende til venstre.

bestyrelsen for Amager Kulturpunkt
og kom også med i baneprojektet.
Han påtog sig opgaven at arrangere
folkelige udstillinger, som skulle være
i to togvogne ved Saltværksvej.
Sammen med kulturudvalgsformand i Tårnby, Poul Feldvoss og dennes trofaste hjælper fandt man i stedet på, at udstillingen skulle være i
en del af den tidligere Dansk Plys- og
Møbelfabrik på hjørnet af Saltværksvej og Amager Strandvej. Her fik det
der senere blev Plyssen en hel etage
at boltre sig på – da der først var ryddet op og gjort rent.

Realiseringen
Tårnby Lokalhistoriske Samling gik
i gang med at sætte vægge op, lave
udstilling om fabrikkens historie og
Amagerbanens historie. Poul Broholm
udstillede Lufthavnens historie i fotos
og tekst og med store og små flymodeller.
Heinrich Ehrenreich gik i gang med
at samle andre udstillere og få frivillige medarbejdere, der havde interesse

Ramt af fugleinfluenza

Amagerlands Fjerkræavler forening
skulle afvikle en Fjerkræ og Kanin Udstilling på Skottegårdsskolen.
Der skulle være vist et par hundrede
høns, dværghøns og ænder. Men frygten for fugleinfluenza fik Levnedsmiddelstyrelsen til at udstede forbud
mod alle udstillinger med fjerkræ og
kræve fuglene under tag.
Smitten, som kun rammer fugle
og herunder fjerkræ, er kommet til
Danmark og udbredes foreløbigt kun
blandt vilde fugle, hvorimod burhøns
skulle være rimeligt beskyttet.
Bliver besætninger af høns og tilsvarende ramt, stopper al eksport af

for lokalhistorie, som så skulle være
vagter på udstillingen.
Projektet skulle egentlig slutte 30.
september samme år, men mange af
udstillerne ville gerne fortsætte og
andre kom til året ud.
Det blev ikke en enlig svale, for
Tårnby Kommune ville støtte udstillingsstedet, hvis Heinrich Ehrenreich
ville stå for administrationen og skaffe udstillere og samle andre frivillige
medarbejdere.
Og sådan blev det. Udstillingen har
siden været åben lørdag og søndag
kun afbrudt af jule- og sommerferie
og en lang periode efter en større
brand, og gennem årene er udstillingernes antal blevet større og større.
Plyssen er sandsynligvis det eneste
projekt fra Kulturby-året 1996 som
har overlevet og Heinrich Ehrenreich
slipper ikke Plyssen helt. Efter nytår
vil han stadig være at finde blandt
medarbejderne på Plyssen, idet han
vil stå for planlægning af underholdning samt andre småopgaver.

æg og fjerkræ fra hele Danmark og
besætningerne vil blive slået ned.
Mennesker bliver ikke smittet, men
smittede fugle dør hurtigt.

Grænsekontrol på toget

Ifølge den svenske avis, Sydsvenskan
ventes den danske regering inden for
kort tid at beslutte, at svensk politi får
lov til at hoppe ombord på Øresundstogene i Kastrup og udføre grænsekontrollen ombord på togene, så snart
toget har passeret landegrænsen midt
på broen.
Den nuværende kortrol udføres ved
Hyllie station i Sverige..

Januar-udgaven af Tårnby Bladet

udkommer fredag 6. januar
og dækker redaktionelt januar 2017
Deadline er mandag 2. januar 2017 kl. 10.
Annoncedeadline fredag 30. december 2016

Noget at opleve i december

Jul på Plyssen
Plyssen står i julens tegn. Der er
julemarked med flere stande med julegaver,
julepynt og arbejdende stande, hvor man
med få midler kan fremstille mange former
for gaver og julepynt
Jytte Holm har etableret en udstilling, hun kalder Nisseland. Over 200 nisser i alle størrelser, som både står,
ligger og hænger i loftet. Salt og Peberdåser med nisseog julemotiver samt håndmalet juleporcelæn. Her kommer man rigtig i julestemning.
Rigmor Andersen udstiller tæpper, håndlavede tasker,
duge, servietter og flere andre håndlavede ting.
Lis Andersen udstiller julemærker fra 1904 til 2015
Peter Windfeldt har klippet og samlet 24 danske kir-

ker fra klippeark, tegnet af Beth Byerholm i det tidligere
Søndags BT. KLippearkene startede i 1980 og viser et
fint billede af dansk kirkebyggeri gennem tiderne.
De danske kirker har i sin grundopbygning et skib og
kor opført ca. 1050-1200. Senere kom forskellige tilbygninger, apsis, våbenhus, tårn, sakristi, kapel m.v.
Inge Helboee udstiller kunstgenstande, smykker og
andre gode julegave-emner.
Kunstnergruppen VILDROSEN udstiller akrylmalerier.
Gruppen består af Hanne Spuur, der maler abstrakt,
Inge Svane, der maler landskaber og Inge Helboee,
malerier.
Inge-Lise Selmer udstiller akrylmalerier, der i motivvalg er inspireret af hendes rejser. En interessant udstilling fra mange rejsemål.
Kirsten Rostgaard Hansen udstiller Grønlandske motiver i akvarel. Inspirationen er hentet på en rejse rundt i
Diskobugten, Umannaq retur vest om Diskoøen til Godhavn. Hun var på hundeslæde over Diskoøen, hvorefter
turen gik til Sukkertoppen, som kaldes det Grønlandske
Venedig. Også en interessant udstilling.
Svend Vagn Pedersen og Freja Juul Pedersen udstiller
akrylmalerier og tegninger.
Plyssen er åben hver lørdag-søndag kl. 13.00-16.00.
Gratis adgang.
Sidste udstillingsdag søndag 18. december.
Åbner igen 14. januar 2017 kl. 13.00 med nye udstillinger og Nytårskoncert kl. 14.00 med Bordingshus Spillemændene.

Underholdning:
Søndag 27. november kl. 14.00 er der Julekoncert med
Tårnbysvalerne.

KASTRUPGÅRDSAMLINGEN SÆLGER:

Kastrupgårdsamlingen har igennem årene
udgivet mange flotte kunstkataloger til museets
særudstillinger – og den slags optager en del plads
i kælderen. Denne december er det derfor igen
muligt at få fat i nogle af katalogerne fra museets
tidligere udstillinger til særligt favorabel pris.
Kataloger ,som før har kostet op til 200 kroner,
sælges helt specielt til imellem 150 og helt ned
til 25 kroner. Blandt andet kan man for en 50’er
få kataloger fra udstillinger med Lin Utzon, Peter
Brandes, Søren Hagen og Hanne Varming mens
kataloget til sidste års 50X50X50 ryger helt ned i
25 kroner.
Katalogerne er kommet op af kælderen for at give
plads til nye. Derfor skal man også være opmærksom på, at udsalgskatalogerne ikke kan byttes.
Juleudsalget starter 1. søndag i advent 27. november, hvor museet også afholder den månedlige gratis offentlige omvisning kl. 15. Udsalget varer jhele
december eller så længe lager haves.

Der er jul og nisser til
overflod på Plyssen lige
til de lukker for denne
sæson søndag 18.
december. Foto: Kurt
Pedersen.

permanente udstillinger:
th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:
kastrup glas 1847-1979

K A STRUPGÅRDSA MLINGEN

Camus’ansigt
Maleri og
arbejder på papir 19.02.2017
20.01.11–03.04.11

UNIKATRYK: TRÆSNIT · MONOTYPI · LITOGRAFI
· RADERING
13.10.2016

WWW.K ASTRUPGA ARDSAMLINGEN.DK
TIRS-SØN
14-17 · ON S 14-20
LUKKET
· GRATISLUKKET
ADGANG
TIRSDAG—SØNDAG
14—17 ·∙ MANDAG
ONSDAG 14—20
∙ MANDAG
K ASTRUPVEJ 399 ·∙ BUS 2A & 5A ∙· METRO TIL K ASTRUP ST.
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PETER
BRANDES
Vibeke
Tøjner
T R A NSFORM AT ION

Noget nogen oplevede og noget at gå til i december

Julestemning på
Sydamerikansk julekoncert

Tårnby Musikskoles kor
Nordlys var på turné i Argentina i efteråret 2016, hvor
de i Mendoza mødte Javier
Rodriquez, som er en kendt
sangsolist i Argentina.
I disse dage er han på
turné i Holland, men vi har
overtalt ham til at komme
og besøge os her på Tårnby Musikskole. Javier vil
sammen med to dygtige
pianister give prøver på
sin specielle guitarteknik
og syngemåde. Han spiller typisk argentinsk musik
samt tango.
Læs mere på argentijnsemuziek.info/javiereng.
htm.
Nordlys vil også være til stede og give prøver på
deres repertoire.
I pausen kan du smage tapas og vin.
Kulturzonen, onsdag 7. december kl. 18 - gratis adgang.

Julemarked på Kulturzonen
MiniHOT julekoncert

Kom til det hyggelige indendørs julemarked på Kulturzonen. Tårnby Musikskoles orkester MiniHOT spiller dejlig julemusik kl. 11.30.
På de arbejdende værksteder kan du f.eks. lave
en flot juledekoration, klippe julepynt og lave
dine egne ”til og fra”-kort. Og du må meget gerne pynte vores store juletræ. Der er boder med
flotte juleting, og i Caféen kan du købe risengrød,
æbleskiver og forskellige kolde og varme drikke.
Kulturzonen, lørdag 3. december
kl. 11-15 - gratis adgang.

Kom og hør Tårnby Musikskoles orkester MiniHOT spille
en skøn julekoncert ved julebørnegudstjenesten i Kastrup Kirke.
Kastrup Kirke, søndag 11. december kl. 14-15.

Ledige pladser på Tårnby Musikskole
Hvis du vil lære at spille et instrument, er der ledige
pladser på flere hold og til soloundervisning. Der er
også forholdsvis korte ventelister til flere fag – herunder sang. Meld dig til nu, så hører du fra os, når der
er en ledig plads.

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 35

Info: kulturzonen.net/musikskolen/tilmelding/ eller
hos Ruth Kjær, info@kulturzonen.net, tlf. 3076 0335.

Se mit hjerte

- Ej det er bare SÅ sjovt det her. Jeg ved
bare rigtig meget om hjertet. Ja faktisk
tror jeg kun det er en læge, der ved mere...
Af Rikke Mortensen, naturvejleder, Tårnby Naturskole.
Foto: Ole Gjedved.
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Citatet er fra en af de 2. klasses elever fra Pilegårdsskolen, som var med til at løfte årets Naturvidenskabsfestivals arrangement for kommunens mindste.
Tidligt startede forberedelserne, hvor 2.klasser fra
Pilegårdsskolen fik lært at se nærmere på et svinehjerte og give Førstehjælp. Senere var det så deres
tur til at give kommunens mindste børn (0-6 år) én på
opleveren og samtidig få skærpet deres egne formidlingsevner.

Hovedbiblioteket, Kamillevej
Arrangementet for kommunens børn forgik i Travbaneparken, og der var noget for alle sanserne. Der
var bl.a. poster, hvor de store 2.klasses elever hjalp de
mindste med at se, mærke og dissekere rigtige svinehjerter. De lærte også de mindste at give førstehjælp til
deres egne bamser.
Formålet med festivalen var, at både eleverne i
2.klasse og børn i daginstitutioner skulle opleve hjertet
konkret. De skulle lære at hjertet er en muskel, der
pumper blodet rundt i kroppen. Derfor har alle deltagere haft et svinehjerte i hænderne, mærket og hørt deres hjerte slå, og ikke mindst smagt på et svinehjerte.
Tårnby kommune har deltaget i dansk naturvidenskabsfestival siden 2006. Der har altid været fokus på
både festival og naturvidenskab. Vi har altid arbejdet
ud fra et ønske om, at så mange børn som muligt skulle
få nye og spændende oplevelser indenfor naturfagene
og gerne med aktiviteter der lå ud over det sædvanlige.
Konkret deltog tre lokale daginstitutioner, kommunens pædagogiske konsulent for naturfag, SFO pæ-

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

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

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

dagoger fra Pilegårdsskolen og Naturskolen i arbejdet
med at arrangere dagen.

Børnene skulle også smage på hjerter, men først skulle
hjerterne tilberedes med hjælp fra de voksne.

Eleverne fra 2.klasse på Pilegårdsskolen havde
på forhånd forberedt sig på at underviste de mindre børn. Her gælder undervisningen et konkret
svinehjerte.

En masse at gå til i december

Rock, jul og erindring på Bibliotekerne
Rockcafé - Koncert med electronicanavnet
FJELDABEN - og quiz med præmier

Det er både melodisk og dystert. Det er lokalt, og det er
originalt.
Kom til en udfordrende og
fængslende koncertoplevelse
på Tårnby Bibliotek med electronica-navnet Fjeldaben.
Bag navnet gemmer sig
produceren, komponisten og
guitaristen Peter Harris Nielsen.
Efter at have spillet i diverse bands gik Harris solo med
sit electronica-projekt i 2011.
Siden da har Fjeldaben finpudset sit udtryk ved computeren hjemme i lejligheden på Amager. Peter Harris
har holdt sig orienteret om de nyeste strømninger inden
for den elektroniske musik. Han har skabt sin helt egen
vidtspændende stil, der blander elektroniske pionerers
klangkunst og feltoptagelser med indtryk fra nutidens
dominerende rytmer, baslyde og programmeringer inden for dubstep.
Efter koncerten er der quiz med præmier. Quizzen
står en af rockcaféens faste deltagere, Lars Jørgensen,
for. Den handler om ”Kvinder i pop og rock”. Man kan
vinde billetter til koncerter i Amager Bio og cd’er. Alle
skal være så velkomne.
Torsdag 1. december kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek.
Fri adgang – uden billetter.

Kom og lav dit eget julepynt

Workshops - for voksne og børn ifølge med voksne
Hovedbiblioteket indbyder til
at lave eget julepynt, bordpynt, til-og-fra kort og julekort
i karton og papir.
Inden vi går i gang, introducerer vi det værktøj, vi
skal bruge og nogle enkelte
teknikker.
Herefter er det udelukkende
op til dig, hvad du skal hjem-

bringe fra værkstedet.
Biblioteket sørger for materialer og tilbyder ideer og
skabeloner.
Mandag 5. december kl. 10-13.
Torsdag 15. december kl. 10-13.
Begge dage på Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 20 kr.

Erindringscafe – Den dag glemmer jeg
aldrig

Ved Tårnby Stads- og Lokalarkiv
Vi har vist alle sammen haft oplevelser, der har været
så skælsættende, at vi tydeligt husker en mængde detaljer og følelser, der er fastnaglet i erindringen. Ofte er
det de samme episoder, der har sat sig i os, fordi det
har været en samfundsbegivenhed, men lige så ofte er
det private minder, der har gjort et massivt indtryk på
os.
Lad os dele vores store øjeblikke, og måske finde ud
af, at du ikke er alene om, at have den begivenhed så
tydeligt i dine erindringer.
Tirsdag 6. december kl. 14.30-16.30 på Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter.

Danske juleskikke

ved forfatter og foredragsholder Henrik Ahlmann
Da Københavns første juletræ blev tændt, løb rygterne som ild fra gade til
gade. Folk vidste snart, at
den var ren gal hos Lehmanns i Ny Kongensgade.
Manden måtte jo være
gal, siden han tændte ild i
et træ inde i stuen.
Men hvor godt kender
vi juletraditionerne? Er
mørkt øl til jul dansk
skik? Hvorfra stammer
kalenderlyset? Hvad med
nytårsløjer, mandelgave, ris a’la mande og risengrød og
julemand Skt. Nikolaus identitet?

Kom til et festligt julearrangement med både historier og spændende viden om vore vigtigste juletraditioner gennem tiderne.
Torsdag 8. december kl. 19 på Vestamager Bibliotek.
Billetpris 30 kr.

Syng dig glad – julesang i rotunden
med Marianne Kragh

Julestemningen er sikret,
når vi synger julen ind med
korleder og musikpædagog
Marianne Kragh ved klaveret.
Vi synger både gamle
kendte og nye julesange og
serverer naturligvis kaffe, te
og brune kager til sangen.
Alle er velkomne uanset alder og forudsætninger.
Mandag 12. december kl. 16
på Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 30 kr.

En gåtur og en julehistorie

Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hovedbiblioteket.
På biblioteket runder vi turen af med
en kop kaffe eller te
og læser en julehistorie højt.
Gå med og få
lidt motion til både
hjerte og hjerne!
Rikke Klæsøe
møder jer kl. 14.00
ved rundkørslen på
Englandsvej, hvor
Hjertestien starter, og sammen går vi til Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 kilometer lang.
Onsdag 14. december kl. 14. Fri adgang – uden billetter.

Jul for børn på Tårnby Kommunebiblioteker
Kom til julehygge på Hovedbiblioteket og Vestamager
Bibliotek

Følg med på vores hjemmeside, samt facebooksiden ”Mor og far i Tårnby” for mere
information.

Vi starter lørdag 26. november og slutter fredag 23. december
hvor du kan få læst julehistorier og se julefilm for børn.
Højtlæsning på Hovedbiblioteket
•
•
•
•

Tirsdage og torsdage kl. 10
Onsdage og fredage kl. 17
Lørdage og søndage kl. 11
Fredag 23. december kl. 10 og kl. 17

•
•
•
•

Tirsdage og torsdage kl. 10
Mandage og fredage kl. 17
Lørdage kl. 11
Fredag 23. december kl. 10 og kl. 17

Julefilm på Hovedbiblioteket
• Lørdage og søndage kl. 10 for de mindste børn, samt kl. 14 for de lidt større børn.
• Fredag 23. december kl. 10 for de mindste børn, samt kl. 14 for lidt større børn.

Julefilm på Vestamager Bibliotek
• Lørdage kl. 10 for mindste børn, samt kl. 14 for lidt større børn.
• Fredag 23. december kl. 10 for de mindste børn, samt kl. 14 for de lidt større børn.
Du kan hente et trykt program for julefilmene fra midten af november måned.

Juleklip - Workshop for voksne og børn ifølge med voksne
• Mandag 5. december kl. 10-13, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 20 kr.
• Torsdag 15. december kl. 10-13, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 20 kr.

Juleperlepladeri – fra 8 år
• Onsdag 14. december kl. 15-18, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter
Kom og lav julepynt med perleplader.

Lidt af hvert - teater for børn fra 2-5 år,
ved Olsens Teater

• Lørdag 3. december kl. 10, Vestamager bibliotek. Billetpris 20 kr.
Et musikalsk dukketeater om glæden ved at
dele og om venner som hjælper når man i sin
iver og glæde glemmer det man har lovet.
Varighed ca. 30 min.

Julemanden kommer på besøg
Igen i år vil Tårnby Kommunes børnehaver pynte vore juletræer på Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek. Kom og nyd det flotte træ!
Vi får besøg af julemanden søndag 11. december fra 11-13. Fri adgang
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Højtlæsning på Vestamager Bibliotek

Du får også mulighed for at lave forskellige juleting ved vores
kreative borde

Noget nogen gjorde og noget at gå til i december

Juledekorationer, æbleskiver og snitteværksted
De sidste weekender på året, hvor friluftshusets har åbent står
naturligvis i julens tegn
I anledningen af julen bliver Friluftshuset traditionen tro indrettet som ”juleforberedelses værksted”.
Her kan du komme og lave juledekorationer eller snitte hjemmelavede julegaver
under Friluftshusets store halvtag.
Juledekorationerne skal laves helt fra bunden af. En skive skal skæres af en træstamme, med den store skovmandssav. Der skal rulles et bivokslys, ler skal placeres,
og pynt til dekorationen skal findes i naturen.
Friluftshuset har endvidere opsat et nisseværksted, hvor man med kniv og god
fantasi kan snitte sin helt personlige nisse. Eller en ske til risengrøden?
Der vil også være mulighed for at lave ”fuglefoder kugler” til haven, af grankogler,
fedt og fuglefrø.
I Friluftshuset lille butik kan måske også findes en spændende julegave. Butikken
indeholder et mindre sortiment af grej til brug i naturen og nogle forskellige gode
naturbøger.
Som noget nyt i 2017 har Naturcenterets Traktørsted nu også åbent i den kolde
sæson. Her vil, blandt andet, være mulighed for at købe æbleskiver og gløgg som
kan hjælpe med at holde fingrene varme.
Juledekorationer koster 25 kroner stykket.
Selvom saven er stor - eller netop
Naturcenter Amager, Friluftshuset,
derfor - kan børnene godt være
26. og 27. november, 3. og 4. december samt
med til at save. Arkivfoto: Natur10. og 11. december kl. 11-16.
center Vestamager.

Oscar-uddeling i Kulturhuset Kastrup Bio

Eleverne fra 10. klasse på Tårnby
Ungdomsskole har i en uge arbejdet og
produceret egne kortfilm. Der var dog ikke
frie rammer til filmene. Grupperne skulle
mandag morgen trække genre; Teen-movie,
gyser eller action
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Tekst Charlotte Rybner Sleimann Nielsen. Foto Kurt Pedersen og
Michael Oxkjær, Amager Fotoklub.
De trak en lokation eksempelvis pumpehuset ved Diget
på Kalvebod fælled eller et fort/slot. Der var desuden
krav om inddragelse af bestemt teknik; slowmotion, timelapse eller GoPro. Endelig var der også krav til tema,
som strakte sig fra flugt til turisme.
Ugen kulminerede fredag eftermiddag, hvor vi i Kulturhuset Kastrup bio afholdte en stor Oscar-uddeling.
Lærerne havde planlagt en fantastisk eftermiddag i
ægte Oscar-stil med dans og show. Eleverne fik lov at
se deres produktioner på filmlærredet. Det var stolte
elever, forældre og bedsteforældre, der overværede
uddelingerne, hvor kortfilmen ”På røven” blev den helt
store vinder.

TÅRNBY LOKALAFDELING
DECEMBER • 2016
VORES FASTE AKTIVITETER:

KROLF

Denne aktivitet som er en kombinaton
af kroket og golf har omkring 100
tilmeldte og er blevet ekstremt populært.
Har du lyst til at prøve dine evner som
krolfspiller på Danmarks flotteste krolfbane?
Vi har udstyr og kyndige vejledere.
Vi er færdig med at spille krolf
for i år, men der er plads til
endnu et hold, mandage
kl.12-14, fra den 2.januar 2017
Leder Sven-Erik Predstrup,
tlf. 40 54 63 28
SVØMNING
Der lukkes ned for svømmehallen fra den 27.
december 2016 til den 8. januar 2017 incl. på
grund af renovering.
RONING, ØRESUNDS ÆLDREROERE
Onsdage kl. 09.45.
Nye Medlemmer optages hvert år pr. 1. april.
Ro-instruktion starter første onsdag i maj måned.
På Øresunds Ældreroernes vegne:
Vilhelm Jensen, formand (22 72 68 41)
SØNDAGSCAFÉEN DEN 30.10.2016

MAN KALDTE OS DRAGEYNGEL!
Hør ”tyskerbørnenes” personlige
beretninger om deres og deres forældres
oplevelser under og efter krigen.
De fem forbandede år er en af de mest
benyttede betegnelser for besættelsen af
Danmark 1940-45. Men der var også amoriner
i luften. Over 50.000 danske kvinder forelskede
sig i tyske soldater under besættelsen, og det
var ikke uden omkostninger at forelske sig i den
”forkerte” i en tid, hvor der ikke blev set med
milde øjne på hverken tyskervenlig aktivitet
eller sex før ægteskab. Kvinderne ”gjorde sig
skyldige” i begge dele og blev hånet, udstødt og
anset for forrædere af deres samtid.
Skam, uforløste følelser og fortielser fulgte i
kølvandet og kastede lange skygger i årtier og
deres børn ud i uvidenhed og en kamp for at
finde deres fædrene ophav.
”Krigsbørnskaravanen” er dannet af disse
børn som et formidlingsprojekt under Danske
Krigsbørns Forening.
Karavanen har til formål at gøre op med
fortidens fortielser og synliggøre de vilkår, som
deres forældre og de selv har levet under, i håb
om at kunne vise sider af historien, som ikke
hidtil har fået så megen opmærksomhed, og i
håb om måske ligefrem at bidrage til, at vi lærer
af fortidens fejltagelser.
Lørdag den 14. januar 2017 fortæller tre
af krigsbørnene, ”tyskerungerne” eller
”drageynglen”, som de også blev kaldt, deres
personlige beretninger hos Ældre Sagen i
Tårnby. Der vil være rig mulighed for at stille
spørgsmål.
Billetter på kontoret. 30,00 kr.- incl. en øl/vand
samt chips, begrænset antal.
Hjertelig velkommen

Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12

Besøgstjenesten og kontakt til bisidder
Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13

Billard, Ugandavej
Alle dage 10-16

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
IT-hjælp (PC-café)
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen.
Tirsdag kl. 14-16
Fotoworkshop, Postkassen 1. sal

Mandag ulige uger kl. 14-16

Handymænd og IT
Kontakt kontoret for en aftale. Ikke havearbejde.
Ipadkursus, begyndere, Postkassen
Onsdag kl. 10-12

Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag kl. 9.30, kl. 11 og kl. 12.15

Krolf, Travbaneparken

Mandag - torsdag kl. 10 fra 2.januar 2017

Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.30

IT-undervisning i Postkassen
Fredag kl. 9.30-11.30

Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10

PC-CAFEEN
lukket fra 13.december 2016 til 3.januar2017.

Pilates/Godtvedgymnastik,Vandtårnet,
Løjtegårdsvej

JULELUKNING KONTORET
lukket fra 19. december 2016 til 1.januar 2017

Roning, Øresund

GLÆDELIG JUL

Mandag kl. 10 og kl. 11. - Onsdag kl. 17.15
Torsdag kl. 9, kl. 10 og kl. 11
Onsdag kl. 9.45

Spil Trivial Persuit, Postkassen, 1.sal lokale 3
Torsdage fra kl.13-17

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

Svømning, Kastrup svømmehal(Venteliste)
Søndagscafeens omkring 100 besøgende havde
besøg af Bordinghus musikanterne, der spillede
melodier fra besættelsestiden. Bl.a. et udpluk
af Vera Lynns sange. Der blev også fortalt
erindringer fra mørklægningstiden, hvilket fik
gang i snakketøjet omkring det lækre kaffebord.
En begivenhedsrig søndag eftermiddag.
Der er åbent søndag den 25.12.2016(1´juledag)

KØB- SALG- BORTGIVNING
Du har måske et eller andet der er blevet
tilovers, som en anden ældre kunne få glæde
af. Kontakt kontoret.

Søndagscafé, Postkassen

Sidste søndag i hver måned kl. 14-16 også 1´juledag

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
BUSTUR TIL SÆBY, SKAGEN OG LÆSØ
Fire dage fra 16. til 19. maj 2017.
Kr. 4.390. Tillæg for enkeltværelse kr. 595
Hvis I er intereserede, så mød op på kontoret i
kontortiden, hvor I kan se turens indhold, eller
ring Johnny tlf. 21 91 50 36 eller
Hjørdis 28 33 04 04
Turen gennemføres ved minimum 20 deltagere.

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

Tøjreparationer (Strikkecaféen)
Tirsdag kl.13-15

Vandrehold, røde port ved Ugandavej

Onsdag kl. 10 Speedhold.
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går 6 km. Ikke egnet for
gangbesværede.

Whist, Postkassen
tirsdage fra kl.12-16

LOKALAFDELINGEN

KASTRUPVEJ 324
TLF. 32 52 05 16
KONTORTID:
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12
www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
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ÅRSMØDE 2017
Sæt allerede nu kryds i din kalender ved
lørdag 11. marts 2017.
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..

Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30
Torsdag kl. 14.30

I denne søde (provokerende) juletid…
Det nye kirkeår begynder 1.
søndag i advent, og vi ser
frem til et spændende nyt år.
I medierne har overskrifterne
stået på amerikansk valgkamp.
Her i Korsvejskirken har vi også
haft valg. Men mens udfaldet
af det amerikanske valg i
meningsmålingerne tydede
på en vis utryghed over, hvad
fremtiden må bringe under
Trump, er vi så heldige her i
kirken, at vi med forventning
kan se frem til et godt og
spændende samarbejde de
næste fire år med nye som
gamle ansigter i rådet.
Og det er jo især forventningens
glæde, der præger denne søde
juletid, eller er det? Juleaften
ligger lige om hjørnet, og især
børnenes forventninger er høje
til denne særlige aften. For de
voksne er det måske i højere
grad udsigten til lidt feriedage,
god mad, men også tid sammen
med familie og venner, der
trækker. Og det skal man skatte
på. For det hører ikke bare med
til julen, men også til det at
være menneske. Kærligheden
er julens budskab. Juleaften,
hvor Kristus lod sig føde, og en
kærlighed uden mage kom ind i
verden, var budskabet jo ikke,
at vi alene skulle elske hinanden
og lade kærligheden råde på
denne ene aften. Nej, budskabet

var og er, at vi skal lade os
lede af kærligheden og gøre
den til rettesnor for alle vore
handlinger, i juletiden, men også
resten af året.
Men det er nemmere sagt end
gjort. For ofte kommer vi til
at træde ved siden af, når vi
bliver udfordret. Måske synes
vi ikke selv, at vi modtager den
kærlighed, vi kunne håbe på, og
så kan det være svært at give
kærligheden videre til andre.
Måske sidder mange og ser frem
til en ensom jul uden familie,
eller til en jul, hvor der ikke
er råd til de store udskejelser eller nogen overhovedet, efter
man har banket hovedet mod
kontanthjælpeloftet. Ja, julen
kan udfordre os, netop fordi
julens budskab om kærlighed
kan føles så provokerende.
Hvordan kan vi lade kærligheden
være centrum, eller tro på den
i en verden som denne? Jeg
behøver ikke remse verdens
dårligdomme op, listen er for
lang, men det kan være svært
ikke at lade forventningens
glæde til kærligheden
overskygges af frygten for
fremtiden, eller bare af livets og
hverdagens modgang og smerte.
Det er da en provokerende
påstand, at vi er elsket af Gud
ubetinget, og at vi derfor skal
videregive denne ultimative

kærlighed til alle omkring os.
At vi skal lade kærligheden
være udgangspunktet for alle
vore handlinger. Det er da
provokerende! Men sagen er,
at vi lader os ofte provokere af
det, der er sandt, selvom det
kan være svært. Sandheden
er, at kærligheden ligger inde
i os, inde i os alle. Vi kan
vælge at ignorere den, lade
den overskygge af hverdagens
udfordringer, store som små,
men vi har også et andet valg. Vi
kan vælge at lade os provokere,
at tage livtag med kærligheden.

kl. 10.00

1. s. i Advent Matt. 21,1-9

Martin Herbst
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December				

Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Mandag

4.
11.
11.
15.
17.
18.
24.
24.
24.
25.
26.

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

10.00
10.00
14.00
11.00
16.00
10.00
12.00
13.30
15.00
10.00
10.00

2. s. i Advent Luk. 21,25-36
3. s. i. advent Matt. 11,2-10
Julegudstjeneste for børn
Plejehjemsgudstjeneste Tagenshus
De ni læsninger
4. s. i advent Johs. 1,19-28
Plejehjemsgudstjeneste Pyrus Allé
Juleaften Luk. 2,1-14
Juleaften Luk. 2,1-14
Juledag Luk. 2,1-14
2. juledag Matt. 23,34-39

Julie Aaboe
Martin Herbst
Aaboe/Madsen
Julie Aaboe
Julie Aaboe
Julie Aaboe
Julie Aaboe
Julie Aaboe
Martin Herbst
Martin Herbst
Julie Aaboe

Januar 2017			

Søndag

1.

kl. 14.00

Nytårsdag Luk. 2,21

Glædelig Jul!
Sognepræst, Julie Aaboe

Dirigent Simon Jansfort

November				
27.

Tilbage står spørgsmålet: Tør du
lade dig provokere til kærlighed?

Crossroad Gospel – Julekoncert

Gudstjenester
Søndag

At turde se ind i os selv og
huske på, at vi er elsket, at vi
alle besidder kærlighed, at vi
alle har noget at give videre til
andre. Det er julens budskab i
en nøddeskal.

Martin Herbst

Kom og se, kom og hør, kom og vær med når
Crossroad Gospel afholder deres fantastiske
julekoncert. Der vil være salg af vand og vin, samt
lotteri. Entré over 16 år: 50 kr. Dørene åbnes kl.
19.00. Vel mødt!
Onsdag 30. november kl. 19.30

Aktiviteter - December
Händels Messias i Marmorkirken

juletræet og forbereder os på den
kommende højtid. Tag gerne en lille
julegave med til 20-25 kroner.
Korsvejstræf, onsdag 7. december kl. 14.00

og æbleskiver.
Lørdag 17. december kl. 16

Julecafé med overraskelser

Advents- og julefest
- for børn og voksne

Korsvejskirkens eget kor, Kammerkoret
Euphonia, opfører igen i år Händels Messias
i Marmorkirken i København. Foruden koret
medvirker musikere fra Det Kgl. Kapel og
fire fremtrædende solister fra henholdsvis
Operaen i København og Nasjonaloperaen i
Oslo. Billetter kan købes hos Ticketmaster.
Yderligere information på www.euphonia.dk
Lørdag 3. december og søndag 4. december,
begge dage kl. 16.00

Vi inviterer til
en stemningsfuld
gudstjeneste, dans
om juletræet,
sanglege og
æbleskiver - og en
overraskelse. Det
koster ikke noget
at deltage, men vi
bliver glade for en
tilmelding – gerne
senest den 5. december. Arrangementet
er også afslutningsfest for efterårets
minikonfirmander. Værter: Sognepræst Julie
Aaboe og børnemedarbejder Lone Madsen.
Søndag 11. december kl. 14.00-16.00

Musik-andagt – En tid til eftertanke

De ni læsninger - gudstjeneste

- 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 6. december kl. 10.00

Julehygge med kirkens præster

- ved Julie Aaboe og Martin Herbst
Vi synger julens smukke salmer, pynter

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24.
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk tirsdag-fredag.
Mandag er fridag.

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.

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11.
Fredag er fridag.

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

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

Menighedsrådsformand:
Tom Allan. Tlf. 2235 3222.

Menighedsrådsvalg 2016
- Valgresultat
Ved menighedsrådsvalget den 8.
november 2016 blev følgende 11
kandidater valgt. (Menighedsrådet havde
ved redaktionens afslutning endnu ikke
konstitueret sig.)
Tom Allan, Korsvejslisten
Helle Myhre, Kirkens Liste
Grethe Jensen, Korsvejslisten
Jessica Nina Rygaard, Korsvejslisten
Einer Lyduch, Kirkens Liste
Allan Henriksen, Korsvejslisten
Niels Fhær Larsen, Kirkens Liste
Kamilla Bugge, Korsvejslisten
Poul Axel Olesen, Korsvejslisten
Winnie Hansen, Kirkens Liste
Elinor Olsen, Korsvejslisten

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.
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Kontakt

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

Kom og vær med til denne julecafé for
børn og voksne med masser af musik og
sangindslag, vores eget julelotteri og med
salg af gløgg, julekager, pølser og andet
godt. Overskud af salget går til at hjælpe
mennesker i sognet, som har brug for en
ekstra håndsrækning i julen.
Søndag 18. december kl. 11.30-14

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Tekst skrevet af en kirkegænger.

Alt forladt og glædelig

Jeg er en pige og jeg stirrer ind i den hvide væg,
bag efter ligger jeg mig på ryggen og stirrer op
i loftet, det er også hvidt, jeg vil gerne græde,
men det kan jeg ikke, så jeg rejser mig, går ud
på gangen, lyden af et lysstofrør, mine støvler
som jeg ikke har bundet, snørebåndene slæbes
hen af det nyvaskede linoleumsgulv, jeg tager
en kop kaffe og sætter mig ned i et eller andet
sofaarrangement med armene og benene på
kryds, der sidder nogle ved siden af mig, de
mumler, og de ser mig ikke, jeg ryster så meget,
at jeg spilder kaffen, der kommer en med en
klud til mig og jeg sætter mig ned på jorden
for at tørre kaffen op, nede på jorden bliver jeg
siddende, som jeg ikke kunne græde, kan jeg
heller ikke komme op.
Sidste år var et lorteår. Måske er det her år
gået bedre. Jeg hørte i fjernsynet, at aldrig har
verden været rigere og aldrig har så mange haft
så stor en del af den rigdom. Jeg undrede mig,
da han sagde, at 2016 har været det år, der
har været færrest involveret i krig. Men det er
nok rigtigt. Der er vores evige tro på det evige
fremskridt, vi skal skrue ned for, siger han til
slut. Han kigger på mig gennem skærmen, vi
bliver så ulykkelige, når vi ikke er lykkelige,
tænker jeg, mon ikke han mener, at mørket var
her før lyset.
Måske er det rigtigt, at tager man hele verden,
går det statistisk bedre, men som mange i
Syrien, i Afrika, i havet ud for Italiens kyst, alle
andre steder i verden, og verden selv, jorden og
den slags, så er jeg bare ikke en statistik og jeg
synes ikke det går bedre.
Jeg bliver ført ind på min stue. Jeg er bange.
Jeg er ensom. Den eneste lyd jeg kan høre
er lyden af stilhed. Jeg er blot en skygge. Jeg

er i stykker. Jeg stikker af. Mødes med mine
veninder på Tårnby Torv. Pølsehorn i 7/11.
Hele verden i vores telefoner. Vi drikker vodka
i toget og ryger i den sidste vogn. Louise
brækker sig i sædet overfor og jeg falder op af
rulletrappen. Vi går arm i arm i arm gennem
København og bliver samlet op af nogle fyre.
Den ene har stærke arme. Det kan jeg mærke,
da han på et tidspunkt gerne vil holde om mig.
Sådan kunne jeg stå længe, men jeg går fra ham
på Nørreport Station.
Mandag formiddag. Kl. 10.31. Bare Nick Cave
dukkede op eller min søster med mine smøger
og en cola eller ham med de brede skuldre.
Han sendte mig et billede på snapchat, men jeg
kan ikke vise det her.
”Hvor skal du holde jul? ” spørger de.
Jeg kigger rundt som om jeg aldrig havde hørt
ordet jul før. Det har jeg nok. Men det er ikke
noget, jeg har tænkt på siden …….ja siden den
var her sidst.
”Hjemme,” siger jeg lavt.
Der er ikke nogen som svarer, men der er flere
som skriver noget ned. Jeg kigger på mine
fødder. Det er som om de bliver mindre og
mindre. Jeg har lånt min venindes støvler. Det
ligner luderstøvler.
”Godt,” er der så en som siger.
”Kommer de og henter dig?”
Jeg trækker skuldrene op. Det ved jeg ikke. Det
gør de nok. Det vil de sikkert gerne. Og mine
søskende.
Der er sindssyg koldt i rummet. Jeg må trække
ærmerne på min striktrøje ned for at varme
mine hænder.
Jeg hører stemmer omkring mig. De snakker

December
Søndag 4. 2.søndag i advent 						
Onsdag 7. Hverdag Er Som Onsdag 					
Søndag 11. 3.søndag i advent (minikonfirmander/krybbespil)
Søndag 18. 4.søndag i advent
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lyset skinner i mørket/også for dig og for mig
Måske ses vi i kirken til jul, hvem ved?

Vi synger julen ind

Gudstjenester
10.00 Hansen
13.45 Hansen
10.00 Nielsen
10.00 Risum

Lørdag 24. Juleaften Børnegudstjeneste 					
12.30 Nielsen
							
13.30 Risum
								
15.00 Hansen
								16.30 Hansen
								23.30 Risum
Søndag 25. Juledag
						
Mandag 26. Anden juledag 						

10.00 Hansen
10.00 Nielsen

Januar 2017
Søndag 1. Nytårsdag

til mig. Tror jeg. Så jeg nikker et par gange og
samler hænderne. Den venstre og den højre.
Da jeg kigger op igen siger jeg;
”men jeg skal i kirke.”
”Skal du i kirke?”
”Ja, jeg skal I kirke.”
”Til jul?”
”Ja, til jul,” jeg piller ved mit ærme, så tilføjer
jeg; ”og alle andre søndage.”
På mit værelse, senere;
jeg er en smuk vase der fanger sollyset fra
vindueskarmen
jeg bevæger mig langsomt op ad væggen
i farver og lys og skygger
vasen er nu knust/de smukke lys/farverne/de er
blot glasskår/
de fleste forlader mig når de ser hvilket rod jeg
er/vasen er ødelagt
den skal smides ud den kan ikke bruges
og så bliver det nat
og her skinner månens lys på skårene
jeg ser det når jeg sover
farver jeg ikke har set før/ikke så klart som nu
jeg er stadig en smuk vase jeg skinner stadig
mens jeg venter på at blive samlet sammen
igen/i nye farver

						

11.00 Nielsen

Koncert med kirkens kor og organist
fremfører værker til advent og jul af bl.a.
Bach, Buxtehude, Telemann og Praetorius.
Der synges også et par fællessalmer.
Søndag 18. december kl. 15. Der er gratis
adgang til alle koncerter i Tårnby Kirke.

DECEMBER 2016
Møder og arrangementer
Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis bestående
af enker og enkemænd, men andre er også meget
velkomne. Vi mødes ofte et par gange om måneden
som regel den 3. torsdag til aftengudstjeneste med
efterfølgende kaffe. Derudover mødes vi til frokoster
og udflugter. Så er du blevet alene, eller har du på
anden måde fået tid og lyst til socialt fællesskab efter
gudstjenesten, så kom og vær med. Vi vil gerne lære
dig at kende og har tid til at lytte til dit liv og dine
problemer.
I december mødes Netværksgruppen:
Tirsdag 13. til julemiddag kl. 18. Vi begynder med
borddækning og et lille glas kl. 17. Middagen koster
120 kr., og man medtager selv drikkevarer og en lille
gave. Tilmelding til Ida Nielsen på 3250 4186 senest
5. december.
Torsdag 29. december fra kl. 19 til åbent hus i Vestre
Bygade 19. Husk at medtage nogle rester fra julen.

Gudstjeneste på plejehjemmet

Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100, juleaftensdag lørdag 24. december
kl. 10.30 ved Karsten Møller Hansen.
Der afholdes julegudstjeneste på plejehjemmet på
Irlandsvej torsdag 15. december kl. 13.15 ved Ida
Nielsen. Efter gudstjenesten synger vi julesange
sammen med Aktiviteten, og der serveres kaffe og
knas. Gudstjenesten finder sted i en dagligstue på en
af afdelingerne, det vil være bekendtgjort ved opslag i
forhallen.

FOR BØRN
Babysang…

… er slut for i år, nye hold starter
til foråret. Babysang er et tilbud til
forældre på barsel. Vi synger og danser,
lærer sange og salmer, nogle med fagter til. Kontakt
Ida Nielsen og hør nærmere 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 dig, og alligevel ikke kan deltage.

Børnegudstjenester

Søndag 11. december kl. 10.00 opfører mini
konfirmanderne fra Nordregårdskolen krybbespil.
Efter gudstjenesten er der saft og gløgg i
konfirmandstuerne.
Juleaften er gudstjenesten kl. 12.30 tilrettelagt for
mindre børn.
I december afholdes der julegudstjeneste for
daginstitutionerne, ring til Ida Nielsen på 3250 4186
og hør om ledige pladser.

FDF Korsvejen holder Nytårsparade i Tårnby
Kirke torsdag 5. januar kl. 17.45.

Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen:
happ1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk

Nytårsmorgen

Nytårsmorgen er Højmessen kl. 11.00. Efter
gudstjenesten er der et glas vin i konfirmandstuerne.

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.

Nyt menighedsråd ved Kirken
Vi har fået valgt et nyt menighedsråd. Det skete
ved valget i november. Det nye råd tiltræder ved
højmessen 1. søndag i advent. Til alle jer i det
gamle råd: tak for indsatsen, I har givet arbejdet
med kirken videre. Den står stadig. Den står flot.
Og døren er åben. Til jer nye: vi glæder os over
jeres tilsagn og udvælgelse. Vi håber det bliver
et godt samarbejde. Det tror vi. Nye mennesker.
Nye ideer. Stor lyst. Og noget at være sammen
om. Vi håber, det bliver godt for kirken og for
Jer. Må Gud være med Jer. Må Gud være med os.
Må evangeliet om Gud være vigtigere end kirken.

Tårnby Kirkes menighedsråd:
Formand: Hjørdis Pedersen
Næstformand: Vibeke Bay
Medlemmer:
Kirsten Svane
Inge Ibsen
Flemming N. Pedersen
Lisbet Kristensen
Lis Schneevoigt
Anne- Marie Andersen
Maria Kangas Christensen
Gorm Sandorf
Tine Kragh
Jesper Hjulmand

ADRESSER •
TELEFONNUMRE
Sognepræst Karsten Møller Hansen
(kbf) Præstegården, Englandsvej 330,
2770 Kastrup
Tlf.: 2175 1030
e-mail: kmha@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18,
mandag fri.
Sognepræst Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst Desireé Risum
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330.
Fri mandag.
Organist Poul Anders LyngbergLarsen
Priorvej 6,3.th., 2000 Frederiksberg
Tlf.: 6184 2218, e-mail: pall349@
hotmail.com
Kordegnekontor
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej
330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129,
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 10-13,
torsdag også kl. 16-19
Kirkegårdskontor
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708;
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13
Menighedsrådets formand
Hjørdis Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag
kl. 10.00-11.00
Kirketjener

Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads
Gravers Nielsen, Englandsvej 330,
tlf: 2166 7030
Mødestedet

Englandsvej 330, tlf:
. 3252 0729
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For daginstitutionerne

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,

Gemmas Allé 100.

Festgudstjeneste
1. søndag i Advent har vi den store glæde at
præsentere et nyt menighedsråd med mange
spændende profiler, der vil arbejde for en
nærværende kirke i bevægelse i Kastrup sogn.
KB Sognepræst
Susanne Steensgaard
ssan@km.dk.
Tlf. 4045 2530
Sognepræst 		
Allan Ivan Kristensen

Vi begynder med en festgudstjeneste kl.10.00 med
Susanne Worm Steensgaard som prædikant, hvor
også det nye menighedsråd vil blive præsenteret.
Efter gudstjenesten er alle velkommen til
julefrokost, hvor der vil blive lejlighed til at hilse på
vores nye menighedsråd.

aik@km.dk.
1. søndag i advent den 27. november kl. 10.
Tlf. 2913 8323
		
Sognepræst 		
Elizabeth M. Laursen

Weekend-julekoncerter med to kor

eml@km.dk.
Tlf. 5144 8112

Choirish og Det Danske Kammerkor optræder i
samme weekend i Kastrup kirke

Kordegn
		
Sandra Burrett

Dagen efter giver Det danske Kammerkor Julekoncert.
Koret bliver dirigeret af Lene Schuldt Jensen og Niels
Henrik Jessen medvirker på orglet.
Det danske kammerkor, som tidligere hed KFUM
sangerne består af ca. 25 sangere og synger et
varieret repertoire både inden for den klassiske og
rytmiske musik.

smsb@km.dk.
Tlf. 3250 0972
Kirke- og kulturmedarb.
Grethe Hamborg

Vi kan helt sikkert vente os en festlig koncert søndag
4. december kl. 16.Gratis adgang.

grbh@km.dk.
Tlf. 5144 8111
Organist 		
Niels H. Jessen
njessen@email.dk.
Tlf. 2589 3301
Kirketjener I		
Jens Andersen
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II		
Annette Honoré
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110

Choirish synger i Kastrup kirke ved en julet koncert
lørdag 3. december kl. 16.
Den første weekend i december er der to spændende
koncerter at komme i julestemning til.
Choirish træder op med en rytmisk og funklende julet
koncert. Lokalensemblet på otte mænd og kvinder,
heriblandt kirkens korsanger, Anna Christensen,
beriger os med en rytmisk julekoncert inden
juletravlheden breder sig.
Så kom forbi lørdag 3. december kl. 15. Gratis adgang

De ni Læsninger

Kirkegården		
Begyndelsen på julemåneden
Johnny Jensen
markeres onsdag 7. december kl.
Kirkegårdsleder
19 med en helt særlig aften, hvor
Tlf. 3250 7193
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Guds plan med os mennesker
skildres fra skabelsen og frem til
barnet i krybben.

Organist og kor indøver særlig fin
musik og korstykker, som bereder
vort sind på julen og Frelserens
komme.

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Det danske Kammerkor synger i Kastrup kirke ved en
julekoncert søndag 4. december kl. 16.

De ni læsninger er en
musikgudstjeneste, hvor der
gennem ni bibeltekster fortælles om
syndefaldet, Guds udvælgelse og
frelse, sådan som den udspilles i
den bibelske historie.

Traditionen med de ni læsninger
stammer fra England, hvor den blev
holdt første gang i 1918 i Kings
College Chapel i Cambridge.
I Danmark er det blevet en tradition
at holde de ni læsninger i ugerne
op til jul. I England holdes de ni
læsninger juleaften.

Følgende bibeltekster bruges ofte til
de ni læsninger:
1. Læsning: Første Mosebog 1,1-8,
1,26-28 og 1,31-2,4
2. Læsning: Første Mosebog 3,8-15
3. Læsning: Salme 88,2-8
4. Læsning: Esajas’ Bog 9,1-6
5. Læsning: Esajas’ Bog 11,1-10
6. Læsning: Lukasevangeliet 1,26-38
7. Læsning: Lukasevangeliet 2,1-7
8. Læsning: Lukasevangeliet 2,8-14
9. Læsning: Johannesevangeliet
1,1-14

Et uddrag af
arrangementer:

November

Festgudstjeneste
Søn. 27. nov. kl. 10
Susanne Steensgaard.
Julekoncert
Tirs. 29. nov. kl. 20 Danske
Bank Notes.

Jule-børne-gudstjeneste
Her møder du Tårnby Musikskoles aspirantorkester:
MINI HOT samt KFUM-spejderne med et juleoptrin og
årets minikonfirmander med et musikalsk indslag. Her
er julesalmer, dans om juletræet og senere: Juleboller
og sodavand.

December

Kort sagt, garanti for julehumør og julestemning
søndag 11. december kl. 14
Foto fra julebørnegudstjeneste i 2015

Noas Ark
Tors. 1. dec. kl. 17
Højmesse:
Allan Ivan Kristensen
Søn. 4. dec. kl. 10
Julesmåbørnsgudstjeneste
Tirs. 6. dec. kl. 9.30
Børnehave-julegudstjeneste
Tors. 8. dec. kl. 10
TAK-klubben: Døbefonten
Tors. 8. dec. kl. 18
Højmesse:
Susanne Worm
Steensgaard Søn. 11. dec.
kl. 10

Julesang på torvet

Julebørnegudstjeneste
Søn. 11. dec. kl. 14

Kastrup kirkes menighed,
menighedsråd og ansatte,
og Dig, der kommer
forbi, synger julen ind på
Bredager Torv.
Spejderne laver æbler
med kanel, og der er
også en lille julegave
til børnene. Der bliver
undervejs mulighed for at
varme sig på lidt lækker
gløgg.

Gudstjenesterne i
jul og nytår

1. juledag er der gudstjeneste kl. 11
og 2. juledag kl. 10.

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

Det nye år fejres nytårsdag
med festgudstjeneste,
der er flyttet til kl. 16
med efterfølgende
nytårstaffel, hvor der
serveres
et glas champagne og et
stykke
kransekage.

Julekoncert
Nordlys og Jokers;
Tors. 15, dec. kl. 19
Højmesse:
Elizabeth Laursen
Søn. 18. dec. kl. 10

Juleaften

Kl. 13 Elizabeth Laursen
- Familie-juleaftensgudstjeneste
Kl. 14.30 Susanne Worm
Steensgaard
Kl. 16 Allan Ivan Kristensen

Januar

Nytårsdag kl. 16
Nytårsgudstjeneste med
efterfølgende nytårstaffel
(Ingen gudstjeneste kl. 10)
Noas Ark
Tors. 5. januar kl. 17

Hver onsdag
Andagt kl. 12.00

Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og
hjemmesiden:
www. Kastrup-kirke.dk
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Juleaften 24. december er der tre
gudstjenester. Gudstjenesterne er
kl. 13, kl. 14,30 og 16.
Den første er en familie-julegudstjeneste, der er specielt
tilrettelagt for børn, men alle tre
gudstjenester har fokus på julens

budskab, og er derfor også for hele
familien!
Den ægte julestemning fås gratis
med hjem til brug for julefesten
derhjemme.

Fredag 16. december
fra kl. 17.

Juleældremøde
Tors. 15. dec. kl. 14

Kaya Brüel og Ole Kibsgaard
Julekoncert

En vidunderlig
og stemningsfuld julekoncert i selskab
med sangerinden Kaya Brüel
og guitaristen
Ole Kibsgaard
som sammen vil give deres bud på hvilke
sange,
man absolut må synge når julen er over os.
Repertoiret spænder vidt over klassikere
fra den amerikanske sangskat til danske
julesange – nye som gamle.
Desuden medvirker Jesper Bodilsen kontrabas.
Billetter til koncerten koster kr. 100,- og
kan købes på ticketmaster.dk (billetnet).
Søndag 4. december kl. 16.00 i
Skelgårdskirken.

Ydunkoret i Filipskirken

Ydunkoret, som tidligere har sunget i
Kastrup og Tårnby Kirker, er tilbage på
Amager. Denne gang synger de julen ind
i Filipskirken.

Koret, der er et af landets ældste, er et
blandet kor på amatørbasis, og har netop
fået ny dirigent, Per Ratje. De kommer med
en række kendte og folkekære julesange
og -salmer.
Tag familie og venner med. Gratis.
Filipskirken. Onsdag 21. dec. kl. 19.30.

Gudstjenester i
Skelgårdskirken
December
4/12 2. søndag i advent:
Lukasevangeliet 21,25-36
10.00 Højmesse v/ Poul Bo Sørensen
6/12 11.30 Fortællekreds v/Karen Giødesen
7/12 10.00 Morgensang ved kirkens præster
19.30 De ni læsninger gudstjeneste v/ Karen Giødesen
8/12 13.00 Julemiddag for ældre
11/12 3. søndag i advent: Matthæusevangeliet 11,2-10
10.00 Højmesse v/ Karen Giødesen
14/12 10.00 Morgensang v/ kirkens præster
19.00 Anderledes Luciaaften gudstjeneste
16/12 9.30 Krybbespil for 0-3-årige gudstjeneste v/Annelise
Mehlsen
11.00 Krybbespil for 3-6-årige gudstjeneste v/Annelise
Mehlsen
18/12 4. søndag i advent: Johannesevangeliet 1, 19-28
10.00 Højmesse v/ Annelise Mehlsen
20/12 14.00 Sangcafe
21/12 10.00 Morgensang v/ kirkens præster
24/12 Juleaften: Lukasevangeliet 2,1-14
11.00 Gudstjeneste på plejehjemmet Ugandavej v/ Mehlsen
13.00 Gudstjeneste v/ Annelise Mehlsen
14.30 Gudstjeneste v/ Poul Bo Sørensen
16.00 Gudstjeneste v/ Karen Giødesen
23.30 Gudstjeneste v/ Annelise Mehlsen
25/12 Kristi fødselsdag: Lukasevangeliet 2,1-14
10.00 Højmesse v/ Poul Bo Sørensen
26/12 Anden juledag: Matthæusevangeliet 23,34-39
10.00 Højmesse v/ Karen Giødesen

24. december Juleaften: Lukasevangeliet 2,1-14
Kl. 11.00 Gudstjeneste på plejehjemmet Ugandavej
v/ Annelise Mehlsen
Kl. 13.00 Gudstjeneste v/ Annelise Mehlsen
Kl. 14.30 Gudstjeneste v/ Poul Bo Sørensen
Kl. 16.00 Gudstjeneste v/ Karen Giødesen
Kl. 23.30 Midnats Gudstjeneste v/ Annelise Mehlsen
25/12 Kristi fødselsdag: Lukasevangeliet 2,1-14
Kl. 10.00 Højmesse v/ Poul Bo Sørensen
26/12 Anden juledag: Matthæusevangeliet 23,34-39
Kl. 10.00 Højmesse v/ Karen Giødesen
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1/1-2017 Nytårsdag gudstjeneste
kl. 14.00 v/Poul Bo Sørensen
(Vi siger godt nytår til hinanden
med kransekage og et lille glas)

Vi glæder os til at se
jer alle sammen
Skelgårdskirken

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

DØDSBOBEHANDLING

- Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte 		
af dødsboer.
-

Eneste autoriserede bobestyrer med kontor
på Amager.

-

Kontakt os for en uforpligtende orientering.

-

Første møde er gratis.

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt
Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87
Vi træffes i vor forretning

Mandag-torsdag kl. 9-16.00 • Fredag kl. 9-15.00
Aftaler træffes også gerne i Deres hjem.
Vi træffes telefonisk døgnet rundt.

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.
www.burchhardt.dk

Nogen siger det er Danmarks skøreste orkester
Man kan roligt sige, det var en koncert udover det sædvanlige, der løb
af stabelen i Stakladen i begyndelsen af november
Tekst Ninna Feldvoss,
Kastrupgårdsamlingens Venner.
Foto: Erik Nielsen

Det var magtpåliggende for os i Vennebestyrelsen, at især kastruppere
- og gerne andre - skulle kende glasorkestrets eksistens. For det er et lokalt
klenodie, som andre lokalsamfund
godt kunne have grund til at misunde
os. Danmarks første og eneste glasorkester (næsten, - det kræver en
længere forklaring, som pladsen ikke
er til her). De 10 instrumenter ejes af
Gunner Wentzel Olsen, hvis far, Kai Olsen, sammen med multitalentet, Hugo
Møller, har været med til at skabe in-

Musikeren yderst til højre
er 3. generation med den
omtalte tuba.

strumenterne på Kastrup glasværk. I
deres fritid forstås, med glasset købt
og betalt. Det skete i årene 1934 til
39. Trompeter, althorn, basuner, tubaer og en tromme. Hugo Møller havde
også planer om bækkener!! men døde
i 1939 inden det blev realiseret. Hvis
man ‘foldede’ tubaen ud, ville den
måle 7m! Ufatteligt at det har kunnet
lade sig gøre, når hvert instrument

Gunner Olsen var en myndig dirigent
for orkestret, men samtidig en god
fortæller, der kunne få salen til at lytte.
Han har arvet instrumenterne efter
sin far, der sammen med multitalentet
Hugo Møller var med til at fremstille
dem på Kastrup Glasværk.

Findes der foto eller luffer..
... fra skolepatruljerne i
Tårnby fra 60’- og 70’erne

Det er et kæmpe arbejde at transportere og rense instrumenterne. Man
optræder med jævne, større mellemrum - stadigvæk uden honorar som
ved første optræden, der fandt sted
ved den første børnehjælpsdag i Kastrup, hvor alle mand var af huse for at
deltage. Her stod byen på den anden
ende.
Det var et stykke af Kastrups kulturhistorie, vi blev præsenteret for denne
festlige aften. Og det var et meget lydhørt publikum, godt og vel hundrede
havde fundet vej til Kastrupgård.
- De var en fornøjelse at fortælle
for, skulle jeg hilse at sige fra Gunnar
Olsen!

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger

OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
OK-dag. Gløgg og æbleskiver. Billetsalg til julefrokost. 8. december.
Julefrokost. Hugo og Bent spiller - vi synger. Husk
julegave til 25,- kr. Torsdag 15. dec. kl. 11.30. OBS.
tidspunkt

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag
starter kl. 11.30.
Film, foredrag og hygge onsdag 30. november
Banko fredag 2. december
Film, foredrag og hygge, onsdag 7. dec.
Banko fredag 9. december
Julemiddag med masser af hygge, kr. 80,- tag en
pakke med til ca. kr. 25,- onsdag 14. dec.
Julebanko fredag 16. december

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år,
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Julekoncert v/Telekoret. I pausen kaffe/gløgg og
æbleskiver. Pris 40.00 kr. Lørdag 3. kl. 13.00
Julefrokost i Birkegårdens Haver. Senere tændes
havens julebelysning. Pris kr. 360.00 dækker julebuffet, kaffe og småkager samt transport. Billetsalg i
Bordinghus indtil 1. december. Onsdag 14. kl.11.30
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 10

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. 10

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 10

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71
Julehygge og kaffebord. Tilmelding. Mandag 12.
december kl. 14-17.

Parkinson Klub Amagerland
Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999

Juleafslutning m. spisning. Tirsdag 6.12 kl. 1216. Solgården Møderum 1.sal.

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 31.

Diabetes foreningen

Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjtegårdsvej. Hver mandag kl. 10.
Bugspytkirtlen og insulin. Foredrag om sammenhængen og om behandling. Dragør aktivitetshus.
Tilmelding 3253 2393 eller pewa@hansen.mail.dk.
Wiedergården tirsdag 29. november kl. 19-21.
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Tårnby Bladet fik en forespørgsel om noget, som er
foregået godt 20 år før vi udkom første gang, så skal problemet løses må det være af
læserne. Vi bringer derfor en
eterlysning fra Steen B. Clausen, der så inderligt gene ville
have været skolepatrulje.
- Undskyld jeg har forstyrret jer. Kan jeg få at vide om I
har billeder af skolepatruljen
fra 1960’erne og 1970’erne,
hvis ikke, så fra 1980’er-tiden
i stedet for.
- Jeg ville gerne have været skolepatrulje i 70’er. Jeg
fandt det interessant at se
andre være det før mig og stå
med det hvide bandoler og
luffer.
- Jeg tænkte... sådan en vil
jeg også være en dag og stå
med al udstyret på. Men nej,
jeg havde en klassekammerat,
der blev forbavset over, at jeg
ville være patrulje.

Hendes reaktion var ”-at du
gider”, så det endte med, at
jeg ikke nåede det, mens tid
var - suk! Det er jo med at gribe chancen, mens den er der.
Har I nogen billeder med
luffer/manchetter på, nogen
der står I grupper, nogen der
holder personer tilbage, patruljer der stå uden for skolen...
Jeg er mest interesseret i
dem med det hvide udstyr.
- Hvis I har disse billeder,
vil I sende dem til mig, så på
forhånd tak. Kender I nogen i
jeres avis-verden om de har
patruljebilleder, så håber jeg,
de vil kontakte mig.
Og så tilføjede Steen:
- Må jeg ved denne lejlighed
spørge om, hvor jeg kan
finde et aflagt skolepatruljeudstyr fra 1970-tiden - hvidt
bandoler, et sæt luffer, et sæt
manchetter - jeg kunne godt
tænke mig at eje det.
tsp
steen.b.clausen@
webspeed.dk

samtidig skulle have et bestemt rumfang for at ‘stemme’.
Det er selvsagt ikke det kongelige
kapel at høre på, men man skal betænke, at der kun er 6 toner at råde
over, ingen ventiler, som vi kender det
fra tilsvarende messing-instrumenter.
Udover et stykke fra Elverhøj hørte vi
talrige småstykker, som Hugo Møller
har komponeret.
Udover at være en myndig dirigent
for de 10 musikere var Gunner Olsen
en god fortæller, der kunne få salen til
at lytte. Vi hørte om interviews til den
internationale presse, om radio- og
tv-optræden, bl.a. i forbindelse med
Ungarnshjælpen i ‘57, invitationer fra
USA og Japan. Scrap- bogen er tyk!
Gunner Olsens søn på tuba er 3. generation i orkestret.

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

Kroferie i Nordtyskland
4 dage på 3-stjernet hotel i Silberstedt

Julemarked i Husum
(22 km)
21.11.-27.12.2016

Hotel & Restaurant Schimmelreiter

Hotel & Restaurant Schimmelreiter HHH
Det hyggelige Hotel er det perfekte udgangspunkt, hvis I ønsker en miniferie i spændende,
historiske omgivelser, hvor det også er let at
komme til. Her bor I i hjertet af Sydslesvig med
masser af udflugtsmuligheder i det gamle danske land – fra Vadehavskysten mod vest til fjordene ved Flensborg og Slesvig by mod øst. Det
tager blot en halv time fra den danske grænse at
køre til den traditionsrige kro, som ligger i den
lille landsby Silberstedt. Samtidig ligger Slesvig
kun 16 kilometer fra hotellet, og her kan I blandt
andet se domkirken Sankt Petri med det enestående træalter. Også Gottorp Slot er et besøg
værd: Her finder man flere museer med arkæologiske fund, kunst, møbler og ikke mindst den
berømte Nydam-båd. I kan også få et indblik i
vikingernes verden på vikingemuseet i Hedeby
(16 km) eller se det gamle voldanlæg Dannevirke
(12 km) og det tilhørende museum, som fortæller
voldanlæggets dramatiske historie. Sydslesvig
har flere interessante byer, der er værd at besøge, og med udgangspunkt på Hotel & Restaurant
Schimmelreiter bor I tæt på dem alle.

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.199,-

Pris uden rejsekoden 1.349,•
•
•
•

3 overnatninger
3 x morgenbuffet
3 x 3-retters middag
1 velkomstdrink

Børnerabat
1 barn 0-3 år gratis.
1 barn 4-14 år ½ pris.
Maks. 1 barn pr. værelse.

Ankomst: Valgfri frem til 20.12.2016
og 2.1-29.5 2017.

Wellness på Ronneby Brunn Miniferie på maleriske Møn
3 dage på 4-stjernet SPA-hotel i Blekinges skærgård, Sverige

3 dage på historisk hotel i Stege

Pris pr. person i dobbeltværelse

Pris pr. person i lejlighed
(v. min. 2 voksne)

1.649,-

1.049,-

Pris uden rejsekoden 1.799,-
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3 overnatninger 2.099,Ronneby Brunn Hotell HHHH
Tag turen over broen, og få en svensk spa-oplevelse ved Blekinges smukke skærgårdskyst på
feriecentret Ronneby Brunn. På det kendte resort
er der dømt ren afslapning og stressfri zone for
alle, der ønsker en moderne variant af den gamle
kurbys stolte traditioner. Du bor tæt på byens
bedste attraktioner, og på det populære resort
er der rig mulighed for selvforkælelse af den
ekstra gode slags. Glæd dig til et lækkert spaophold med svømning, træning og skøn afslapning i jacuzzi – indendørs eller udendørs i den
zen-inspirerede japanske spa-have. Udforsk den
smukke Brunnsparken tæt ved hotellet med flot
anlagte haver, store gamle træer og fine fredede
træhuse med de karakteristiske snickarglädje.

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuffet
1 x middag med én ret
1 x 2-retters middag
Fri adgang til Ronneby
Brunn SPA med pool,
dampbad og jacuzzi
• Fri adgang til træning
med instruktør
• Badekåbe og badetøfler
på værelset
• Dobbeltværelse med balkon eller store familierum
Børnerabat
1 barn 0-6 år gratis.
2 børn 7-15 år ½ pris.

Ankomst: Valgfri frem til
29.12.2016 samt i perioden
8.1.-29.5.2017.

Residens Møen
Jeres mønske feriebase har levet en omskiftelig
tilværelse fra navigationsskole over tugthus med
store personligheder bag de tunge mure til lyst,
moderne og gennemrenoveret lejlighedshotel.
Herfra har I en skøn udsigt over Stege Bugt, og
netop den betagende udsigt har lagt navn til
hotellets restaurant – for på Restaurant Udsigten
serveres den traditionelle, danske mad af lokale
råvarer med havudsigt ad libitum på sidetallerkenen. Ferieoplevelsen bliver ikke mindre af
hotellets beliggenhed i hjertet af Møns største
by, Stege: Mod øst kan I gå ad idylliske Langgade
med karakteristiske, sammenbyggede huse, som
fører jer til Stege Kirke (550 m) og byens hyggelige centrum med gode restauranter.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.

Bestil nu på

Pris uden rejsekoden 1.199,• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x Residens Møens lokalkendte pariserbøf inkl. lille
glas øl, vin eller vand
• 1 x kaffe og kage på
ankomstdagen
• 50 % rabat på entre til
Danmarks Samlermuseum
Thorsvang
• Slutrengøring
Børnerabat
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år ½ pris.

Ankomst: Mandag til lørdag frem
til 18.12.2016 samt 3.1.-25.3. og
2.10.-18.12.2017.
Valgfri 27.3.-30.9.2017.

Rejsekode:
TAARNBYBLADET

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

Flugtens endestation
Hvem er bedre til at hjælpe
mennesker, end de som selv
har stået i samme situation
Af Christian Skibsted

På nogle græsbaner i Tårnby
løber 20 unge drenge og piger rundt og spiller fodbold.
Fodboldtøjet er så dansk som
det overhovedet kan være.
Spillernes shorts er hvide,
mens trøjerne er røde og
med hvide pile på skuldrene,
som kendetegner det danske
tøjfirma Hummel. Tøjet samt
fodboldstøvler og bolde har
de fået sponsoreret af Hummel. Det er der intet spektakulært ved, men det er der til
gengæld ved deres baggrund.
De unge boldspillere er
mellem 8 og 16 år. Normalt
ville spillerne være inddelt på
hold efter alder, men i denne
klub er det meningen, at de
spiller sammen på trods af
forskelle i alder og fysik. Der
er ikke nogle med nordisk
udseende. Jo, to af trænerne
er, men på banen er alle af
mellemøstligt ophav. Ingen
af dem er født i Danmark,
men kommer fra lande som
Afghanistan, Syrien, Libanon
og Palæstina og på trods af
alverdens uenigheder om
grænsedragninger, så betragtes Palæstina og Kurdistan
her som lande.
Klubben kalder sig for AB-

United, og historien om klubben har også vakt interesse
andre steder. To filmstuderende fulgte holdet i nogle
måneder til træning, i kamp
og endelig på en tur i Tivoli.
Filmen fortæller om deres oplevelser, udfordringer og drivkraften i klubben.

En ny tilværelse
De unge bærer på forfærdelige og skræmmende oplevelser. De har alle oplevet at
måtte flygte fra deres uroplagede hjemegne. Deres
struktur i livet – skolen, familien, venner, sproget, kulturen
– er brudt fuldstændigt op.
Nogle har mistet familiemedlemmer eller lever i uvished om, hvorvidt de stadig er
i live. Familien er splittet og
ingen taler dansk, og nu skal
de i gang med at stable en tilværelse på benene.
De har oplevet at blive
voksne i en meget tidlig alder.
Fællesskab på banen
Meget af kommunikationen
foregår på arabiske sprog,
men trænerne taler dansk.
Alle instruktioner foregår på
dansk, og som én af trænerne
fortæller, så fanger spillerne
nu måske 70 % af hvad der
bliver sagt, hvor det tidligere
var meget mindre.
I fodboldklubben lærer de
hurtigere sproget, og samti-

Solidaritetsprisen
fund og vores demokrati. De
skaber mødet mellem mennesker, og gennem det møde
lærer vi, at de fremmede ikke
er farlige. De har de samme
håb og drømme som os andre. De ønsker at deres børn
– også pigerne – får en uddannelse, hvad mange af dem
rent faktisk også gør.”

Stor bevilling til fritidsklubber

Københavns Kommune har fordelt Klubhuspuljens godt 11 millioner til 15 forskellige
klubber. Heriblandt fik tre klubber på Amager
del i puljen.
Sundby Boldklub fik 540.000, mens Sundby
Tennis fik 300.000 og Sundby Spejdergruppe

dig bliver de også mere udadvendte. De smiler og det
dystre blik, der fortæller om
deres forfærdelige oplevelser, fortrænges for en stund.
Boldspil er først og fremmest leg. På banen kan de
slappe af, lege og konkurrere
uden det har konsekvenser.
Her får de skabt et tilhørsforhold til den nye hjemegn og
trænerne kan mærke at det
også gør en positiv forskel for
familierne som helhed.

Et hold skabes
Ihan Haydar tog initiativ til
at oprette klubben. Hun er
23 år og oprindeligt kurdiskafghansk og kom til Danmark
som 10-årig.
Hun ville gerne gøre noget
for de mange børn og unge i
Tårnby, som er flygtet til Danmark. Og i marts 2016 kunne
hun endelig oprette klubben.
Ihan fortæller, at da hun
selv kom til Danmark som
10-årig, ”var det altafgørende
for at vi blev integreret, at vi
kunne være sociale udenfor
skolen og kunne falde til. Den
daværende Glumsø Kommune (nu Næstved) tilbød
nemlig mine brødre og jeg en
plads hos den lokale fodboldog karateklub, kvit og frit. Noget mine forældre aldrig ville
have haft råd til som nye tilflyttere.”

fik 350.000. Pengene skal gå til nybyggeri og
renoveringer.

Jule-lodder

Børn og unge, der er tilknyttet en fritidsforening,
idrætsklub eler skoleklasse sælger indtil jul skrabelodder, der koster 20 kroner pr. styk, hvoraf
foreningen eller klassen tjener 8,50 kroner.

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben fortsætter efter jule mandag 2.
januar sin 50. sæson med et meget varieret program
af danske og udenlandske film.
OBS • STADIG NYT: Igen i år sælges kun medlemskort

så længe billetter haves.
Herefter kan der købes medlemskort før hver
filmforestilling såfremt der er flere pladser.

Pris for hele sæsonen 180,- uanset starttidspunkt

FILMPROGRAM FOR FORÅR 2017
02. januar
KRIGEN
09. januar
KVINDEN I GULD
16. januar
NØGLE HUS SPEJL
23. januar
DE STANDHAFTIGE
30. januar
UNDER SANDET
06. februar
CAROL
13. FEBRUAR V I N T E R F E R I E
20. februar
AFSKEDSFESTEN
27. februar
YOUTH. UNGDOM
06. marts
SOMMEREN 92
13. marts
JEG ER INGRID
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.

DT
VEL MØ

Carl-Aage Hansen, kasserer
Vibeke Rasmussen, formand
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I sommer blev Ihan og Venligboerne tildelt Enhedslistens
Solidaritetspris for 2016. De
fik den for deres indsats for
at byde flygtninge og indvandrere velkommen og for
at knytte bånd mellem dem
og det civilsamfund de nu lever i. I begrundelsen står der
blandt andet, at ”det gør en
kæmpe forskel for vores sam-

Via blandt andre foreningen Venligboerne og kommunale koordinatorer, lykkedes det Ihan at
finde frem til adskillige børn og unge i lokalområdet som er flygtet til Danmark. Her er en del
af fodboldholdet ved modtagelsewn af Enhedslistens Solidaritetspris 2016 i sommer.

15 centimeter fra OL-deltagelse
De Olympiske Lege smuttede, men nu er Marcus
Krøyer Svendsen, Kvik Kastrup udtaget til verdensmesterskaberne på kortbane i
Canada
Af René Holm

Marcus Krøyer Svendsen er
nærmest født i svømmebassinet i Kastrup og har taget rejsen fra forældre-barn svømning til elitesvømning.
Op til De Olympiske Lege
i Rio de Janeiro besluttede
Marcus sig for at satse fuldt
på at kvalificere sig. Det var
en satsning uden nogen form

for garanti andet end chancen
for at leve en drøm fuldt ud.
En OL-satsning kræver benhård prioritering og disciplin.
Alle valg har konsekvenser.
For Marcus Krøyer betød satsningen at skolegangen på
Falkonergårdens gymnasium
måtte struktureres anderledes end ellers. Team Danmark
studievejleder, Christina Teller, som har stor erfaring med
at tilrettelægge individuelle
studieforløb for Danmarks
kommende sportsstjerner var
en stor hjælp og uden skolens
fleksibilitet var et helt skoleår
blevet revet ud af kalenderen.

Svømmemæssigt stillede
Kvik Kastrup med daglig støtte fra, som Marcus beder om
at blive citeret for, ”Danmarks
bedste
herresvømme-miljø
og Danmarks bedste træner
duo Niels-Jørgen Jørgensen
og Sebastian Marco-Varga”,
og han mener, at træningen
med især holdkammeraten og
Danmarksmester i 200m fri,
Sebastian Ovesen har gjort, at
han har nået det høje stabile
niveau, han har i dag.

De 15 centimeter
Marcus Krøyer levede drømmen fuldt ud og var 15 centimeter fra OL kvalifikation.
Skuffet? Ja, men kun kortvarigt.
- Hvordan kommer man
videre efter at have været så
tæt på mål?
Marcus fortæller oprigtigt,
at han havde gjort alt han
kunne. Der var ikke 15 cm
mere i ham, han havde givet
alt. Familien og alle omkring
ham havde støttet og givet
alt. Hans svømning var løftet
op på internationalt niveau og
han havde lært at prioritere
benhårdt. Marcus vidste nu,
at drømmen om at svømme
internationale mesterskaber
var mulig og han var derfor
hurtigt tilbage i bassinet med
nye mål og drømme.
Som lokal idrætsstjerne føler Marcus en forpligtigelse til
at give noget tilbage til klubben og de mange unge svømSvømmere og
holdkammerater fra Kvik
Kastrup. Der er 2 fra Portugal
open, Kevin og Magnus,
som er sammen med Krøyer
(øverst i midten) og Sebastian.
De er alle udtaget og med på
landsholdet.

mere i Kvik. Han har derfor
med stolthed fungeret som
mentor i Kvik og deltager ved
arrangementer, hvor klubben
samler penge ind til talentarbejdet. Ingen er større end
klubben.

15 cm er det der
svarer til 35/100
sekund på 200
meter fri (crawl).
Det er en sjov
omregning lavet af
cheftræneren NielsJørgen Jørgensen,
Kvik.
Blandt stjerner
Det liv Marcus lever, føler han
er et privilegeret liv. Han rejser meget med både klub og
landshold og har fået set en
stor del af verden og hans
største oplevelse indtil nu var
deltagelse ved junior euro-

pamesterskaberne i Holland.
Han svømmer mod dem, vi andre ser i fjernsynet og han fortæller, at en idrætsmand som
sydafrikaneren Chad le Clos,
OL-guldvinder og mange gange verdensmester i butterfly,
har gjort stort indtryk på ham.
På et træningsophold i Sydafrika kom Chad le Clos kørende forbi Marcus og et par
holdkammerater og stoppede
og tilbød dem et lift hjem til
hotellet. Chad spurgte interesseret ind til dem og var i
det hele taget bund-sympatisk. Muhammed Ali har også
inspireret Marcus, for som han
siger ”Han slog ikke bare, han
havde noget at slå for”.
- Hvad er det bedste ved
svømning?
- Livslyst og fællesskabet
med de andre Kvik svømmere
i Danmarks bedste træningsmiljø, svarer den sympatiske
Marcus Krøyer Svendsen.
Verdensmesterskaberne
finder sted fra 7.-11.
december.

To KMB-piger til ungdoms-vm

Havfruemarch i det nye år

KMB Badminton sendte to
piger til Ungdoms-VM i Bilbao, Spanien

Lige efter nytår indbyder
Motionsforeningen København igen til Havfruemarch,
nærmere betegnet søndag
8. januar med mødested på
Vibenshus Skole

Af Hanne Busch
og Nina Borg
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Til sommer afslutter Marcus Krøyer den 4-årige Team Danmark
linje og han har derfor lagt en plan på 18+6 måneder, der
tager hensyn til at nyde livet som student samtidig med, at
han har en plan for at kvalificere sig til europamesterskaberne
på hjemmebane i Royal Arena i december 2017.

Badminton Danmark havde
udtaget seks drenge og syv
piger under 19 år til at repræsentere Danmark ved ungdoms verdensmesterskabet,
UVM, i november.
For første gang deltog to
badmintonspillere fra KMB,
Mathilde Cramer på 15 år, og
Freja Ravn på 16 år. Det er meget sjældent, at så unge spillere udtages til UVM, så det i
sig selv er en præstation.
Mathilde Cramer blev i februar 2016 europamester i
damesingle i aldersgruppen
U15 i Kazan, Rusland, samt
vandt en sølvmedalje i damedouble. Freja Ravn deltog i
marts i år i U17 EM, hvor hun
vandt bronze i damedouble

samt var en del af det danske
hold, der vandt guld.

vandt de 3 – 2, og endte dermed som nr. 7.
Efter holdturneringen gik
den individuelle turnering i
gang, hvor begge piger spillede to kategorier. Det blev desværre kun til 1. runde kampe
til begge piger.

Sådan gik det
Det danske hold var i gruppe
med Letland, Ghana og Macau, Kina og vandt 4 – 1 over
Letland, Ghana stillede ikke
op. Vandt 5 – 0 over Macau,
og Kina og havde dermed sikret sig en plads blandt de 16
bedste i verden.
Efter den indledende gruppes
kampe,
mødte
danskerne
nu
USA, som de klarede 3-0. I kvartfinalen mod Japan gik den ikke
mere. De tabte 0
– 3og senere tabte de også 0-3 til
Taiwan.
Sidste
kamp
om 7. og 8. pladsen mod Indien Mathilde Cramer og Freja Ravn.

Havfruemarchen er blevet
en vigtig tradition for rigtig
mange mennesker, og normalt
kommer der 500-600 deltagere til dette vandrearrangement, som har start mellem kl.
9.00 og kl. 11.00 fra Vibenshus Skole, Kertemindegade
10 på Østerbro.
Turen er på 11 kilometer,
og den fører naturligvis deltagerne til Langelinie forbi
Den Lille Havfrue. På Langelinie serveres der gløgg til de
voksne og kakao til børnene.
Forplejningen er med i
startgebyret, som er på 25
kroner. Børn til og med 12 år
deltager gratis, og der er der-

for mange, som gør dette arrangement til en rigtig familietur og en god årlig tradition.
Turen er mærket op med
pile og bånd, og der udleveres
desuden en rutebeskrivelse
til alle.
På startstedet kan der købes morgenkaffe før start og
smørrebrød efter turen.
”Benyt lejligheden til at
ønske hinanden godt Nytår
og få samtidig lejlighed til at
få frisk luft, når vi mødes den
8. januar på Vibenshus Skole”,
lyder opfordringen fra Motionsforeningen København. 
jli

MÅNEDENS FOTO: Lørdag 12. november var en kold og klar dag. Der var rimfrost på græsset om morgenen, og her midt på dagen presser solens hårde stråler
sig gennem den tætte birkeskov på Kalvebod Fælled. Foto: Torben Jensen, Amager Fotoklub.

Idræts-noter

Redigeret af Jesper Israelsen

Badminton for børn

Igen i år havde Idrætsudvalget i Tårnby
Kommune inviteret alle 3. klasserne i
hele kommunen til spændende dage
med badminton og bordtennis 8. og
9. november i Amagerhallen. Børnene
var fordelt med 4 skoler (Pilegårdsskolen, Korsvejens Skole, Skottegårdsskolen, Nordregårdsskolen) den første
dag, og tre skoler (Kastrupgårdsskolen, Skelgårdsskolen, Løjtegårdsskolen) den anden dag, hvor knap 600
børn deltog.

Tårnby Curling Club har for 25. år i
træk afviklet den internationale turnering Tårnby Cup som holdes hvert år
i den første hele weekend i november
med deltagelse af 30 hold, hvilket er
max. antal. Så det betød, at der var otte
hold på ventelisten, der blandt andet

Nisseoptog i Tårnby

Søndag 18. december, lige midt i det
travle juleræs, bør man unde sig tid
til at deltage i det årlige nisseoptog,
Nissehueturen, gennem Tårnbys gader. Udgangspunkt fra Tårnby Skole i
festsalen inden kl. 10, for kl. 10 præcis
starter nisseoptoget.
Det er Motionsforeningen København, der arrangerer Nissehue
turen,
hvor der sædvanligvis er 60-70 nisser med i optoget, som går sammenlagt 15 kilometer til fods. Det er et
festligt syn, som altid vækker opsigt.
Cirka midtvejs kommer man tilbage
på skolen, hvor køkkenets nisser har
sørget for at dække op med gløgg og
æbleskiver. Derefter er nisserne klar
til anden del af turen. Efter alle 15
kilometer kan der købes varm ribbensteg. Det er virkelig noget, som nisser
sætter stor pris på.

Medaljer til TSK

Tårnby Skøjte Klub stillede op med 18
deltager ved Oktober-Konkurrencen i
Gentofte i slutningen af oktober.

og Victoria Kajø) og indhentede med
stabile flotte øvelser, konkurrenternes
forspring.

TSK fik igen flere medaljer hjem til
den gamle klub. Seks fortjente medaljer og flere gode resulter var der at
byde på i starten af denne skøjtesæson. Og der er flere medaljer i vente,
da de kommende Sjællands Mesterskaber og Sjællands Cup (Hørsholm)
er lige om hjørnet. Derfor blev der
prøvet nye teknisk svære elementer
af inden SM/SC.
I konkurrencerækken fik Victoria
Møgelgaard (10 år) flot sølv. Charlotte A. Lütken (13 år) første medalje af
bronze. Filip S. Telén guld i Senior.
I Mesterskabsrækken fik Perle V.
Jensen (8 år) fin bronze og nyoprykkede Annika Skibby (13 år) sikrede
TSK guldet og klubkammeraten Ellen
G. Danielsen (14 år) flot sølv.

DM for sjette år i træk.

Kvinderne fra KG66 i Kastrup, vandt
lørdag 19. november GymDanmarks
DM-guld foran konkurrenterne fra
Aarhus.
Kvinderne fra Vejlby IK (Århus)
vandt første runde og var derfor foran
i kampen om guldet. Til finalerne havde KG66 (Kastrup) hentet forstærkninger til holdet med tre gymnaster
(Mette Hulgaard, Camille Rasmussen

De sikrede sig dermed guldet med
knap fire point ned til sølvvinderne fra
Vejlby IK. Sølvet gik til idrætsgymnasterne fra Gefion (København). Fjerdepladsen gik til gymnasterne fra Skive
GF.
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Jubilæum på isen

bestod af de to tyrkiske landshold for
damer og herrer, det polske ungdomslandshold samt et norsk hold.
De sidste fem-seks år er det blevet
en trend at klæde sig ud og der gives
præmier til de bedst udklædte hold.
I år var det de norske Ghostbusters.
Andenpræmien blev delt mellem de
”franske klovne” og Superheroes. Turneringen er blevet et must inden for
curling, så deltagerne tilmelder sig allerede inden afrejse år for år.

Dagsværkere i fuld gang
Onsdag 2. november forlod
221 elever fra Tårnby Gymnasium skolebænken for
en enkelt dag for at gøre en
forskel for unge i Guatemala
Af Sigrid Dyring Pedersen,
Lisa Hartvig-Møller og
Mathilde Zøllner Jensen

Forberedelserne til dagsværkdagen begyndte tilbage
i august ved skolestart. En
gruppe af engagerede unge
elever besluttede sig for at
genindføre Operation Dags-

værk på gymnasiet.
Vi har i Operation Dagsværk
gruppen forsøgt at gøre vores
medstuderende opmærksomme på projektet, ved først at
ophænge en masse plakater,
uddele klistermærker og flyers, samt holde korte oplæg i
alle klasser.
For at skabe yderligere interesse arrangerede vi Operation Bagværk. Vi valgte at
bage en mængde kager, for
så at sælge dem i en spisepause til fire kroner stykket.

På den måde kunne vi gøre
opmærksomme på os selv,
samt indtjene lidt til indsamlingen. Det måtte siges at
være en stor succes! Efter 20
minutter var al kagen spist, og
vi havde lidt flere navne på
tilmeldingslisten. Vejen til en
gymnasieelevs hjerte går simpelthen gennem kage.

Fire på kampagneweekend
Tårnby Gymnasium har i forbindelse med projektet også
sendt fire elever afsted til

kampagneweekend i Fredericia. Her blev eleverne eksperter på årets projekt, tidligere
projekter, samt alt om Operations Dagsværks organisatoriske arbejde. OD-sekretariat
Touren kom forbi vores skole
med et stort fællesoplæg for
samtlige 900 elever. Oplægget tog eleverne med på den
farefulde rejse, som de unge
guatemalanere tager afsted
på, for at finde lykke i USA.
Det viste sig at være et
større stykke arbejde at få

organiseret alle de tilmeldte
samt at få dem i kontakt med
nogle arbejdsgivere. Til dette
formål arrangerede vi nogle
jobcaféer. Det vil sige, at vi
nogle eftermiddage inviterede alle dem, som havde =problemer med jobsøgningen, til
at komme og få hjælp.
Alt i alt endte det med 221
tilmeldte og tirsdag aften var
det lykkedes alle at finde et
job.

I vuggestue, på universitetet
og på journalistopgaver
Tårnby Bladet havde hyret
tre dagsværkere fra Tårnby
Gymnasium. Her er deres
artikler fra deres eget og et
par udvalgte kammeraters
indsats og oplevelser på
Operation Dagsværk
Sigrid Dyring Pedersen, Lisa
Hartvig-Møller og Mathilde
Zøllner Jensen

Onsdag morgen var der orden
på alle dagsværkere, jobs og
arbejdskort. Vi kunne alle begive ud på vores jobs, som varierede lige fra børnepasning
til havearbejde.
Signe Ebbestad Povlsen og
Laura Ellesø Drengsgaard fra
2.c var for alvor ude og mærke erhvervslivet, da de skulle
ud og arbejde fem timer i børnehave/vuggestue institutionen Galaxen på Øresundsvej.
Laura som ellers ikke er
vant til børn, fortæller, at hun
har haft en mægtig dag, hvor
hun har leget, spist med og
puttet vuggestuebørn.
Hun fortæller grinende,
hvordan hun troede, hun havde fået en ny lille ven, men
opdagede at vennen i hvert

fald ikke havde interesse i at
spise frokost sammen. Laura
havde derfor en lidt hård dag,
hvor hun skulle tilpasse sig
normerne i vuggestuen.
Signe tilbragte dagen med
at lege med børnehavebørnene ude på legepladsen. Da vi
møder dem lidt over middag
er de begge fyldte, glade og
tilfredse. Jimmy Munch, pædagogisk leder synes da også,
at dagen har været vellykket.
- De er nogle søde unge
mennesker, og er da faldet
rigtig godt til, siger han med
et smil på læben og fortæller, at de helt klart vil gentage
succesen næste år.

På universitetet
Frida Klevenhaus fra 3.f og
Louis Kronborg fra 3.e tilbragte dagsværkdagen ude
på Københavns Universitet.
Der deltog de sammen med
andre dagsværkere i en fokusgruppe, som havde til formål at finde ud af, hvordan KU
lettere kan komme i kontakt
og i øjenhøjde med de unge.
De fortæller os, at det var
rart at komme ud blandt en
masse engagerede og deltagende unge, som havde en
masse gode pointer og idéer.

Frida fortæller, at hun, en
pige som ellers ikke er så glad
for at komme bagud i skolen,
synes at Operation Dagsværk
er et rigtigt godt projektet.
Det er en god følelse at gøre
noget godt for nogle andre
og samtidig være en del af
det store OD-fællesskab. Derudover har hun bare haft en
smadder god dag.
- Vi har også fået merchandise! udbryder Frida til sidst
og de viser begge begejstrede deres nye KU-kaffekrus
frem.

Avis og blade
Vi tre, journalister for en dag,
Sigrid Dyring Pedersen, Lisa
Hartvig-møller og Mathilde
Zøllner Jensen kom selv i
dobbeltjob
- Udover at tage billeder og
snakke med de andre dags-

Signe Ebbestad Povlsen og Laura Ellesø Drengsgaard fra 2.c
var på besøg i institutionen Galaxen. De nød at tilbringe en
dag sammen med børnene og at være tilbage i de hyggelige
og farverige børnehave-rammer.

værkere, nåede vi også selv
lige et smut ud i Tømmerup
og rive blade.

T. Bramminge havde brug
for tre friske dagsværkere til
at gøre haven efterårsklar.
- Desværre/heldigvis havde vi ikke flere dagsværkere,
som manglede job, så vi besluttede os for selv at tage
derud. Vi fik da også en dejlig
start på dagen, med frisk vejr
og lidt fysisk arbejde. Efter
arbejdet blev vi da også inviteret indenfor til en lækker
frokost.
Rigtig mange dagsværkere
laver husarbejde, havearbejde og rengøring, når de er ude
hos private arbejdsgivere.
Det er en rigtig god ordning,
der får gymnasieeleverne ud i
samfundet.
tsp
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Sigrid Pedersen 3.c, Lisa
Hartvig-Møller 3.a og Mathilde
Zøllner Jensen 2.z var ude og
rive blade sammen. Det var
ikke noget, vi rigtigt havde
gjort os i før, men vi fik noget
for hånden og nød det dejlige
solskinsvejr.

Dagen/natten derpå

Frida Klevenhaus fra 3.f
og Louis Kronborg fra
3.e tilbragte dagen på
Københavns Universitet i en
fokusgruppe sammen med 18
andre dagsværkere. De blev
forkælet med lækker frokost,
masser af kage og snacks og
ikke mindst et KU-kaffekrus.

Fredagen efter OD fejrede
Danmarks dagsværkere en
vellykket dagsværkindsamling. I Hovedstadsområdet
blev der holdt den årlige støttefest kaldet ’Natværk’.
Festen var arrangeret af
dagsværkgruppen fra Christianshavn Gymnasium og blev
holdt i Den Grå Hal på Christiania. Dagsværkerne betalte
selv for kaffe/kage/øl og gav

overskuddet til årets projekt,
så Natværk er den aften, hvor
man sagtens kan drikke den
ekstra øl med god samvittighed.
Vi er i dagsværkgruppen
på Tårnby Gymnasium rigtig
stolte af de seje TG’ere, der
deltog og fik indtjent hele
50.930 kroner som går til uddannelses projektet i Guatemala. Tak til dagsværkene og
tak til alle arbejdsgiverne. Vi
ses næste år!

NÆSTEN ALLE HAR UNDER
INDFLYVNING til Kastrup set
en stor grøn ø midt i Øresund
... hvis den da ikke var midlertidigt oversvømmet. Det
er Saltholm, den østligste del
af Tårnby Kommune. Men kun
de færreste - selv lokale - har
været der.
Det er
fascinerende at
befinde sig her på dette øde
sted helt i vejrs og vindes
vold. Omgivet af vand på alle
sider og med uhindret udsyn
til København, Sverige og
broen, der har fungeret som
bindeled siden år 2000.
Øen er privat. Dens lodsejere har netop bekostet
en ny mole, så der nu er en
egentlig lille havn ved anløbsstedet Barakkebroen i
nord. En fin lille udstilling,
der i ord og billeder beretter
om øens mangfoldige historie, er kommet under tag, ligesom man er i fuld gang med
at restaurere Barakkegården.
Den tidligere kro, som bød på
mågeæggekage, er lukket.
Transporten til alle herlighederne må man selv foranstalte!

Saltholm

Hallinggården udgør en historisk
Tegning
og tekst af
og fredfyldt kontrast til naboen
Ninna Feldvoss
motorvejen

Saltholm har en omskiftelig historie:
• har været kalkbrud fra middelalderen til op i
1900-tallet, hvilket i 1700’årene blev starten på
den lille fiskerby Kastrups industrialisering.
• givet græsning til kreaturer fra hele landet.
• Nordøen husede flere hundrede arbejdere i den

mest hektiske periode.
• Har fungeret som karantænestation og pestkirkegård i 1700tallet, hvor op imod halvdelen af Amagers befolkning døde.
• Under 1.verdenskrig udstyret med kanonbatterier og tipvognsspor.

• I 1930’erne var der planer om udformning af øen
til rekreativt center for storbyens borgere.
• Det ene øjeblik udpeget til ny lufthavn.
• For straks efter at blive fredet.

Saltholms kreaturer på vej hjem fra sommerferie
Så er det slut med de fede
græsningstider for sommerkøerne på Saltholm. Siden
foråret har de nydt livet på
øens lavtliggende strand
enge.
Saltholm er med sine 18
kvadratkilometer Danmarks
21. største ø, så der er er god
plads til kreaturerne, som kan
nyde sommeren på de store

græsningsarealer i skyggen
af Øresundsbroen og til lyden
af de lavtgåemde fly til og
fra lufthavnen. Men nu er det
slut. De skal tilbage til fastlandet igen.
Tilbage til deres ejere - efterkommere af de hollandske
bønder, som gennem de sidste næsten 500 år har haft
ret til at lade deres kreaturer

græsse på den flade ø, som
nok er grøn, men så flad, at
den ind imellem oversvømmes under stormvejr og deraf
følgende højvande.
Det gør jorden uegnet til
anden form for landbrug end
at lade køerne græsse på
området, da de åbenbart kan
vænne sig til at indtage det
saltholdige græs.
jli

Kreaturerne står tæt, så de står sikket op den halvtime lange
sejlads fra Saltholm til Kastrups gamle industrihavn.
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Selv om køer normalt er særdeles skikkelige dyr, så kan det alligevel være nødvendigt med en
fast hånd om dirigentstokken. Men der er ikke plads til de store klovbevægelser om bord.

Tårnby Bladets Julekonkurrence 2016
A

D
E

C

B

H

G

F

J

I

L

M

N

K

Søg og find - igen igen
Hvor finder du den annonce,
som kan parres med brikkerne herunder? Det er det, årets
julekonkurrence handler om
- løs opgaven og du har chan-

cen for at vinde gavekort til
butikker eller et gavekort til
en rejse med Happydays.
På denne side har vi vist
små udsnit af 22 annoncer.

Socialdemokraterne
Kastrup afd.
afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej
Buslinier 2A, 5A og 36 lige til døren
Hver onsdag kl. 19.00
Alle er velkomne
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Sidste spil i år: Onsdag 21. december
Første spil i 2017: Onsdag 4. januar
18 gennemgående spil + startspil - puljespil
Gæstenummer
Snapse- og grisenumre. Lotterier

Disse annoncer findes i deres helhed i denne udgave af
Tårnby Bladet, men pas på, for
nisserne har lagt lidt farver på
udsnittene og forvredet proportionerne for at drille.
Opgaven er nu at finde ud
af på hvilken side, de store
annoncer står. Løsningen skrives som A-(sidenummer), B(sidenummer) osv.
Brug kuponen på modsatte
side eller skriv løsningen på
et postkort/uden på en kuvert
og send den til Tårnby Bladet,
postboks 34, Englandsvej
290, 2770 Kastrup, så vi har

løsningen senest mandag 12.
december klokken 12. Løsningerne kan også afleveres i vores udvendige postkasse, men
ikke på mail.
Vi skal have alle oplysninger om navn, bopæl og
telefon - ellers kan man ikke
vinde.

Ønsk din egen præmie
Vi trækker lod om første- og
ekstrapræmien fra Happydays
mellem løsningerne med flest
rigtige svar, og alle indsendere deltager i lodtrækningen
om anden- og trediepræmier.
Skriv på postkortet/kuponen hvilke af de deltagende
forretninger i julekonkurren-

O

cen, du helst vil vinde gavekort til, hvis du bliver udtrukket. Der er dog ingen garanti
for, at man får gavekort til netop sin førsteprioritet, så skriv
gerne flere ønsker på.
Man kan kun vinde gavekort til de forretninger, der
deltager i julekonkurrencen
og gavekortet skal være indløst senest 31. januar 2017.

OBS:
Personer, der er engageret i drift
og produktion af Tårnby Bladet
kan ikke vinde i konkurrencen.

Det kan man vinde
1. præmie 1 stk. gavekort á 		 1.200,- kroner
2. præmie 1 stk. gavekort á 		 600,- kroner
3. præmier 20 stk. gavekort á
300,- kroner
Ekstrapræmie - gavekort til et hotelophold fra Happydays, som du
selv vælger.
Ingen præmier kan omsættes til kontanter og kan kun indløses i den
butik, man har vundet til. Uindløste gavekort er ugyldige efter 31.
januar 2017.

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

På gensyn

... og tak Tårnby Bladets annoncører, som igen i år med deres deltagelse er baggrunden for
at denne traditionsrige julespøg kan løbe af stabelen.

Lyset fra Angola (vej)
Beboerne på Angolavej er
ikke blevet trætte af at lege
med elektrisk julebelysning
- til glæde for vejens mange
december-gæster
Af Christian Skibsted

Igen i år er Angolavej i det
sydvestlige Tårnby rammen
om et stort lysshow.
Her har flere af vejens beboere atter valgt at pynte deres have, udhuse, flagstænger
og bolig med en masse lys og
figurer.
- Det handler om at gøre
folk glade, fortæller en af
vejens beboere, Nick Clemmensen.
- Man kan ikke undgå at blive
glad og komme i julestemning,
når man ser udsmykningerne.
Og det er derfor, at de bliver
ved at pynte op år efter år.

November måned er ikke
ligefrem kendt for sit opmuntrende vejr. Regn og rusk og
kold vind er kendetegnende,
men ’lyset for enden af tunnelen’ er så skønt, så det mere
end rigeligt opvejer arbejdet.
Lysmagerne bruger fem
weekender på at trække elkabler, ophænge lyskæder,
opstille figurer og rette tingene til, hvis vejret har været
forbi og ”har rettet” lidt på
tingene. Det løber omtrent op
i 70 timers arbejde.

Gående oplevelse
Der er normalt en folkevandring op og ned af Angolavej
med besøgende, som spørger
vejens beboere om alt muligt
om lyssætningerne.
Og gæsterne kommer ikke

INFO:
Lyssætningen kan opleves fra lørdag
25. november klokken 16.15 og er
tændt sidste aften 31. december.

kun fra hovedstadsområdet,
men også langvejs fra.
Angolavej er en blind vej
med en mulig til- og frakørsel
til Kongelundsvej. Med både
lokale og besøgende bilister,
kan der til tider være proppet
på den lille vej.
Nick Clemmensen fortæller,
R

at udsmykningerne opleves
bedst til fods. Oplevelsen er
ikke kun for synssansen, men
handler også om at slappe af
og fornemme stemningen;
vandre rundt mellem parcellerne og se hvilke udsmykninger, de har fundet på i år,
og nogle steder spilles der

endda julemusik.
Han anbefaler, at man parkerer ved Vestamager Center,
hvilket blot ligger i fem minutters gå-afstand derfra.

R

Q
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S

T

KUPONEN HERUNDER SENDES TIL:
Tårnby Bladet
postboks 34
Englandsvej 290
2770 Kastrup

U

V

Eller afleveres i vores udvendige postkasse senest mandag
12. december inden klokken 12. Talrækken med sidenumre
(begyndende med A) må gerne leveres på et kort eller ydersiden af
en kuvert. Vi bliver i julehumør af pænr eller dekorerede hilsener!

Svar-kupon til Tårnby Bladets Julekonkurrence



DU KAN OGSÅ SENDE ET POSTKORT ELLER SKRIVE UDEN PÅ EN KUVERT - MEN SVAR MODTAGES ikke VIA MAIL.

Udsnit A er taget fra annonce side

Udsnit M er taget fra annonce side

Udsnit R er taget fra annonce side

Udsnit B er taget fra annonce side

Udsnit N er taget fra annonce side

Udsnit S er taget fra annonce side

Udsnit C er taget fra annonce side

Udsnit O er taget fra annonce side

Udsnit T er taget fra annonce side

Udsnit D er taget fra annonce side

Udsnit P er taget fra annonce side

Udsnit U er taget fra annonce side

Udsnit E er taget fra annonce side

Udsnit Q er taget fra annonce side

Udsnit V er taget fra annonce side

Udsnit F 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

Navn:
Adresse:				Postnummer:

Telefon:

Hvis jeg vinder, ønsker jeg gavekort/præmie til (kun annoncører, der er med i konkurrencen kan vælges!
1. prioritet
2. prioritet
3. prioritet
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Udsnit G er taget fra annonce side

Indsendt af:

TÅRNBY
KOMMUNE
TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER
SE OGSÅ BIBLIOTEKETS HJEMMESIDE TAARNBYBIB.DK

ÅBNINGSTIDER I JULEDAGENE
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK:
Mandag-fredag 		
8-20
Lørdag-søndag, hele året
9-16
Lørdag 24.12. – mandag 26.12. lukket
Lørdag 31.12. – søndag 1.1. 2017 lukket

glemmer det, man har lovet.
Varighed ca. 30 min. Både børn og voksne skal have billet. Respekter
venligst aldersgrænserne.
Juleklip - Workshop for voksne og børn ifølge med voksne
Mandag 5. december kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 20 kr.
Torsdag 15. december kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 20 kr.
Kom og lav din egen julepynt, bordpynt, til-og-fra kort og julekort i karton og papir.
Inden vi går i gang, introducerer vi det værktøj, vi skal bruge og nogle
enkelte teknikker.
Herefter er det udelukkende op til dig, hvad du skal hjembringe fra
værkstedet. Biblioteket sørger for materialer og tilbyder ideer og skabeloner.

VESTAMAGER BIBLIOTEK:
Mandag til fredag 9-19
Lørdag 		
9-16
Søndag lukket.
Lørdag 24.12. – mandag 26.12. lukket
Lørdag 31.12. lukket
ARRANGEMENTER på Tårnby Kommunebiblioteker
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk under ”Det sker på biblioteket”. Arrangementsprogrammet
i trykt form udkommer hver den 20. i måneden.
BILLETBESTILLING:
Billetter købes / bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samarbejde
med Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 3251 1495
eller via www.aof-amager.dk
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved indgangen.
Julehøjtlæsning for børn på Hovedbiblioteket
Kom og hør en god historie op til jul. / Fri adgang
Vi starter lørdag . 26. november og slutter . 23. december.
• Tirsdage og torsdage kl. 10
• Onsdage og fredage kl. 17
• Lørdage og søndage kl. 11.
• Fredag 23. december kl. 10 og kl. 17.
Filmperler
Torsdag 1. december kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Nyd håndplukkede kvalitetsfilm på biblioteket. Film, der byder på lidt ud
over det sædvanlige. De samme film vises på Tårnby Hovedbibliotek og
Vestamager Bibliotek. Hent programmet på biblioteket.
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Fortsat fra forrige spalte

ROCKCAFÉ:
Electronicakoncert med Fjeldaben og quiz med fede præmier
Torsdag 1. december kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Det er både melodisk og dystert. Det er lokalt, og det er originalt. Kom
til en udfordrende og fængslende koncertoplevelse med Fjeldaben. Bag
navnet gemmer sig produceren, komponisten og guitaristen Peter Harris Nielsen.
Efter koncerten er der quiz med præmier. Quizzen står en af rockcaféens faste deltagere, Lars Jørgensen, for. Den handler om ”Kvinder i pop
og rock”. Man kan vinde billetter til koncerter i Amager Bio og cd’er.
Alle skal være så velkomne.
Lidt af hvert - teater for børn fra 2-5 år
Lørdag 3. december kl. 10 / Vestamager bibliotek / Billetpris 20 kr.
Ved Olsens Teater. Et stykke altruistisk musikalsk dukketeater om glæden ved at dele, og om venner som hjælper, når man i sin iver og glæde
Fortsættes næste spalte

Filmklubben - for de 8-12 årige
Mandag 5. december kl. 16-18 / Vestamager bibliotek / Fri adgang
Torsdag 8. december kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Velkommen til bibliotekets filmklub for dig mellem 8 og 12 år - med
popcorn, hygge og gode film!
Vi ses på Vestamager Bibliotek mandage i ulige uger og Hovedbiblioteket torsdage i ulige uger.
Vi viser de samme film på Hovedbiblioteket og på Vestamager Bibliotek. Hent programmet på biblioteket.
Julehøjtlæsning for børn på Vestamager Bibliotek
Kom og hør en god historie op til jul. / Fri adgang
Vi starter lørdag 26. november og slutter fredag 23. december.
• Tirsdage og torsdage kl. 10
• Mandage og fredage kl. 17
• Lørdage kl. 11
• Fredag 23. december kl. 10 og kl. 17
Erindringscafé: Den dag glemmer jeg aldrig
Tirsdag 6. december kl. 14.30-16.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og vær med til en uformel eftermiddag, hvor vi deler erindringer
og oplevelser fra tidligere tider.
Vi lægger op til, at tilhørerne bidrager med egne anekdoter, men har
du bare lyst til at lytte med, og få bragt dine egne minder til live igen,
er du også velkommen. Du kender måske også en eller flere, som vil
være glad for at følges med dig.
Strikkecafé
Onsdag 7. december kl. 16.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
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 strikkecafeen. Medbring
garn og pinde, så sørger vi for kaffe og masser af inspiration fra bibliotekets hækle- og strikkebøger.
Danske juleskikke ved forfatter Henrik Ahlmann
Torsdag 8. december kl. 19 / Vestamager bibliotek / Billetpris 30 kr.
Da Københavns første juletræ blev tændt, løb rygterne som ild fra
gade til gade. Folk vidste snart, at den var ren gal hos Lehmanns i Ny
Kongensgade. Men hvor godt kender vi juletraditionerne? Er mørkt øl
til jul dansk skik? Hvorfra stammer kalenderlyset? Hvad med nytårsløjer, mandelgave, ris a’la mande og risengrød og julemand Skt. Nikolaus identitet. Kom til et festligt julearrangement med både historier
og spændende viden om vore vigtigste juletraditioner gennem tiderne.
Syng dig glad - Julesange
Mandag 12. december kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 30 kr.

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY
KOMMUNE
Julestemningen er sikret, når vi synger julen ind med korleder og musikpædagog Marianne Kragh ved klaveret. Bliver du også i godt humør
af at synge, og kan du lide at synge sammen med andre? Alle er velkomne uanset alder og forudsætninger.
Litteraturcafé
Tirsdag 13. december kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Ved Marianne Bøgh Pedersen, Henrik Tøttrup Johansen, Bo Hansen
og Lise Lotte Larsen. Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? Der er kaffe på kanden, mens vi fortæller om et udvalg af
sæsonens nyheder og andre læseværdige bøger. Vi håber også, du
selv har lyst til at komme på banen med meninger, spørgsmål og gode
læseoplevelser.
Akvarelcafé
Onsdag 14. december kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Måske maler du allerede eller har lyst til at prøve i selskab med andre.
I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller
godt i gang.
Her er plads til alle og mulighed for gensidig inspiration og erfaringsudveksling. Medbring selv papir, farve og pensler, så finder vi bibliotekets
bøger om akvarelmaling med tips og tricks, og vi sørger for kaffen.
En gåtur og en julehistorie
Onsdag 14. december kl. 14-15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hovedbiblioteket.
Her runder vi turen af med kaffe, mens Laura Michelsen læser en julehistorie højt. Rikke Klæsøe møder jer kl. 14.00 ved rundkørslen på
Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 kilometer lang.

DECEMBER TILBUD
Jeg er nu blevet shellac certificeret og i
anledning af julen har jeg skåret 100,-kr af
prisen, så du nu kan få helfarve for 275,-kr
(normal pris 375,-kr) og fransk lakering for
315,-kr (normal pris 415,-kr) og professionel
aftagning 100,-kr (normal pris 150,-kr)
Så det er bare med at få booket tid,
så alle kan nå at blive klar til julen.
Rigtig glædelig jul til
gamle og nye kunder
ønskes af pias petit oase
Medlem af Dansk Kosmetolog Forening

Juleperlepladeri – fra 8 år
Onsdag 14. december kl. 15-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis
billetter
Kom og lav seje og sjove jule-motiver i perleplader, der kan pynte på
træet, på julekortet eller måske foræres som gave. Sammen fordyber
vi os i perle-projekter, sørger for inspirerende og anderledes motiver og
hjælper de yngste på vej. Biblioteket sørger for perler, plader og varme
på strygejernet.

Poppi Zoo

NYT FRA TÅRNBY STADS- OG LOKALARKIV
Erindringscafe - Den dag glemmer jeg aldrig
Tirsdag 6. december / kl. 14.30-16.30/ Tårnby Hovedbibliotek / Gratis
billetter
Vi lægger op til, at tilhørerne bidrager med egne anekdoter, men har du
bare lyst til at lytte med, og få bragt dine egne minder til live igen, er du
også velkommen. Du kender måske også en eller flere, som vil være
glad for at følges med dig. Af hensyn til forberedelserne er der gratis
billetter.

25 % på alle ikke nedsatte varer

GLEMMER DU NR. 5/2016 – DEL 2

– gælder dog ikke loppemidler og kun
MANDAG
d. 28/11

TIRSDAG
d. 29/11

ONSDAG
d. 30/11

Vi ønsker alle en god jul
samt et godt nytår

TÅRNBY KOMMUNE
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SUNDBYERNE - Tårnbys tabte land
Da hovedstaden flød over sine grænser, fik
Sundbyvester og Sundbyøster mange af storbyens problemer. Dengang hørte de to landsbyer
til Tårnby. Gennem beskrivelser af koleraen i
1853 og en præstefrues idé om sygepleje får vi
indblik i forholdene i det tidligere Tårnby. Dette
Glemmer Du er anden del ud af to om Sundbyerne. Rigtig god læselyst!

Medbring denne annonce og få ...

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

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

Ind i terningens maskinrum
Et af de mest ikoniske former for underholdning, professorterningen er blevet populær
og der dystes endda med bind for øjnene
Af Christian Skibsted
Foto: Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub

Det er den lille terning med de seks farver, der
var populær i 80’erne, som atter fanger interesse hos flere mennesker. Mange har prøvet
at løse terningen og er lykkedes med at lave en
af siderne, men kun få kan løse hele terningen.
Der konkurreres i såkaldt speedcubing, og
som navnet indikerer, handler det om at sætte
farverne rigtigt sammen på tid.
Turneringen organiseres af den 18-årige
Mikela Jørgensen fra Tårnby, der til daglig går
i 2.g på Tårnby gymnasium på naturvidenskabelig linje.

Hukommelse og strategi
Inden tiden begynder, har man 15 sekunder til
at kigge på terningen.
Ved nogle af konkurrencerne har deltagerne
endda bind for øjnene. Det er voldsomt udfordrende, så man bruger ofte huskemetoder
- memoteknikker - og stragtegier.
Når Mikela Jørgensen skal kunne huske en
terning, forestiller hun sig, at hun går gennem
et hus, hvor hun ser nogle billeder lavet af ord
som bliver sat sammen af bogstaver, som repræsenterer felterne på terningen.
Godt samtaleemne
Mikela beskriver de primære redskaber som
logik og erfaring. Som med meget andet, så
kræver det træning og atter træning at blive
bedre og hurtigere. Som gymnasieelev har hun
ikke så meget tid som tidligere, men hun får
dog løst mindst én terning om dagen med bind
for øjnene.
Når man har pause kan man altid lige løse en
terning. Det er en god måde at starte samtaler
på, og når hun løser den i bus eller tog, har hun
flere gange oplevet at folk bliver imponeret og
kommenterer hendes evner med terningen.

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

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

INFO:
Konkurrencen foregik weekenden 19. og 20.
november i Curlinghallen.
En terning kan blandes på 43 trillioner måder. Det er 43 efterfulgt af 18 nuller! Alligevel
kan en hvilken som helst blandet terning løses på maksimalt 20 træk.
I turneringen dystes der i flere forskellige
typer af terninger. Den kendte udgave af professorterningen har ni felter på hver af de
seks sider, og felterne fordeler sig med tre i
vandret retning og tre i lodret retning. Men
der dystes også i terninger med to, fire, fem
og syv felter på hver led samt en pyramide-

Mens man løser en terning lukker man resten
af verden ude og fokuserer kun på terningen.

For at kunne huske en terning, forestiller
Mikela Jørgensen sig, at hun går gennem
et hus, hvor hun ser billeder lavet af ord
som bliver sat sammen af bogstaver, som
repræsenterer felterne på terningen.

formet terning. En terning med syv felter lodret og vandret har i alt 294, mens den mere
kendte udgave med tre felter på hver led i alt
har 45 felter.

Verdensrekorder
En terning: 4,90 sekunder
Med bind for øjnene: 21,05 sekunder (inklusiv tid til at memorere terningen forinden)
Med en hånd: 6,88 sekunder
Løsning af robot: 0,887 sekunder
Læs mere på facebook.com/DanskSpeedcubingForening

Få et nyt stærkt decratag

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

Tømmerupvej 94
2770 Kastrup
Tlf.: 3253 5535
knud.verdich@mail.dk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Priserne skal ud

Nisser og post-pirater var på færde og delte priser ud til
Søspejdere og kreative kvinder
Kastrup Søspejdere havde arbejdsdag for alle spejderne og
deres forældre, da foreningernes priskomité stoppede arbejdet for at fortælle, at to af spejdernes ledere var udnævnt
som årets foreningsledere i Tårnby med tilhørende pris fra
Tårnby Kommune. Bjarne Gislason (ikke til stede på dagen)
og Henny Schreurer (i midten) var som hhv. veteranen og den
nye leder valgt. Den postale piratgruppe medbragte Amager Harmonika Klub og friskskrevet sang - og naturligvis sømandspiber i lakrids i skattekisten.

Hos Kreativ Klub
Priskomitéen havde fået lokket klubben til at invitere kulturudvalgsformand Winnie Sørensen indenfor, så hun kunne modtage noget så sjældent som et ekspresbrev (se foto
herunder)med besked om, at de kreative kvinders klub var
tildelt Tårnby Kommunes Foreningspris af Tårnby Forenings
Råds Priskomité. Med overraskelsen fulgte en syæske, hvor
alle sygrejerne var i chokolade.
Alle prismodtagere blev samtidig bedt om at møde op til
en prisoverrækkelsesfest på Tårnby Rådhus nogle dage senere, hvor beviserne på årets hæder blev overrakt af kulturudvalgsformanden og formanden for Tårnby Forenings Råd,
Terkel Spangsbo. (se foto fra festaftenen på side 24)

Når skaden er sket Vi har aftaler
med de fleste
forsikringsselskaber om
anmeldelser af skader.

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
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Så ring til os - vi
klarer både ruder og
papirarbejdet.

© Filmcompagniet

Kulturhuset
Kastrup BIO

ÅBNINGSTIDER

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

© Filmcompagniet

BABY BIO

ARRIVAL

© UIP

DA NM AR KS

IE RE

Den tyske karriekvinde Ines
arbejder på et outsourcing-projekt
i Bukarest, da hendes far dukker
uanmeldt op. Winfred vil gerne

FAMILIEN JUL I NISSERNES LAND
kl. 12.30 + 14.45
kl. 13.30 + 15.30
kl. 13.30 + 15.30 t. f. a.
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FANTASTISKE SKABNINGER OG
HVOR DE FINDES, 2D

17.00
15.15 + 17.00
18.00
20.00
20.30		
t. o. 11

FANTASTISKE SKABNINGER
OG HVOR DE FINDES, 3D
ALLIED

25 – 30/11:
1 – 4/12:
8 – 13/12:

kl. 19.45

VINYL PÅ SCENEN

7/12: kl. 20.30. Med Peter
Lund Madsen og Peter Sommer
Billetter á 75 kroner på
www.kulturhusetkastrupbio.dk

kl. 18.00
kl. 20.45
kl. 17.00		

© Disney

Rogue One:

A STAR WARS STORY’

Opgaven går ud på at stjæle
tophemmelige tegninger over et
nyt våben, som det galaktiske
Imperium er ved at bygge, og som
Jyns far har været ophavsmand til.
Sammen med en gruppe udstødte
rebeller påbegynder den unge
kvinde sit livs største udfordring.

3 – 4/12:
kl. 14.00 + 16.00
10 – 11/12: kl. 11.30
t. f. a.
Danmarkspremiere:

ARRIVAL
1 – 6/12:
7 – 14/12:

kl. 20.00
kl. 17.30

t. o. 11

MIN FAR TONI ERDMANN
8 – 13/12:
kl. 17.00
Forpremiere:

t. o. 11

SYNG, dansk tale – 2D
10 – 11/12: kl. 12.00
Forpremiere:

ROGUE ONE – A STAR WARS STORY, 3D
14/12:

kl. 20.00

PRE MIE RE

Den kriminelle Jyn Erso får en
chance til, da Rebellerne vil bruge
hende til en farlig mission.

PEDDERSEN OG FINDUS:
DEN BEDSTE JUL NOGENSINDE

10 – 11/12: kl. 14.30
Danmarkspremiere:

t. o. 11

DAN MAR KS-

DAN MAR KS-

IQBAL OG SUPERCHIPPEN

kl. 20.15
kl. 17.30
kl. 20.30

UNDERCOVER
25 – 30/11:
1 – 6/12:
7/12:

© Disney

MIN FAR TONI
ERDMANN

-

Buster Moon en livlig Koalabjørn
og leder et teater, der har set
bedre tider. Han eneste chance

25 – 27/11:

FOR PRE MIE RE

Da gaden, hvor Iqbal og Sille
bor, skal byfornyes, er det
Æselmand og Svinet, der står for
projektet. For de to forbrydere er
byggeprojektet et skalkeskjul for
at få fingrene i den olie, de har
fundet under Blågårdsgade, og
som kan gøre dem til milliardærer.

PR EM IE RE

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

PRE MIE RE

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

IQBAL OG
SUPERCHIPPEN

Pludselig banker det på døren…

KL. 10.30

6/12: ALLIED
13/12: TONI ERDMANN

PRE MIE RE

© Nordisk Film

Peddersen og Findus er sneet inde
på deres lille gård. Den lille kat er
nervøs for, om det overhovedet
bliver jul i år, da de er løbet tør for
mad, og det er umuligt at fælde et
juletræ i skoven.

25/11:
26 – 27/11:
1 – 6/12:
7 – 13/12:
14/12:

TIRSDAGSBIO

Efter at rumvæsnerne er landet på
jorden, rekrutteres sprogeksperten
Louise Banks af militæret til at
undersøge, hvorvidt de udgør en
fare eller ej for jordens befolkning.

DEN BEDSTE JUL
NOGENSINDE

KL. 11.00

6/12: ALLIED
13/12: UNDERCOVER

DAN MAR KS-

Peddersen og Findus:

26 – 27/11:
3 – 4/12:
10 – 11/12:

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

© UIP

Efter den succesrige New York
reklamedirektør, Howard Inlet,
oplever en dyb personlig tragedie og
trækker sig fuldkommen tilbage fra
alt og alle, udtænker hans kolleger
en drastisk plan for at tvinge ham
tilbage til livet og forholde sig til
sorgen på en overraskende og dybt
uventet måde.

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

SYNG

BILLETPRISER
OG RABATKORT

ind på livet af hende, men det er
svært, og i afmagt iklæder han sig
en kikset paryk og falske tænder,
hvorefter han - under dæknavnet
Toni Erdmann - begynder at
mingle med hendes venner og
forretningsforbindelser. Tosserierne
er Tonis redskab til at åbne op for
de store følelser…

SKØNHEDEN I ALTING

Kastrupvej 270

FO RP RE M

Man. til fre. fra kl. 16.30 til
sidste film starter.
Lør. og søn. fra kl. 13.00 til
sidste film starter.
Ved udvidet åbningstid åbner
biografen 30 min. før første
film starter.

© Camera film

er at holde en sangkonkurrence
mellem en fingernem mus, en
genert teenage-elefant med
sceneskræk, en overbebyrdet
mor med 25 smågrise, en ung
gangster-gorilla og et punk rock
pindsvin, som prøver at slippe af
med kæresten.

Filmoversigt

DEN HUNDREDETÅRIGE
SOM STAK AF FRA
REGNINGEN OG
FORSVANDT

Den hundredetårige Allan Karlsson
og hans venner, er blevet rastløse
på Bali efter et år i luksus. Men da
Allan byder på den uforglemmeligt
gode sodavand, Folksoda, så
tager tingene fart igen. Ikke kun
for Allan og selskabet, men også
for de hævngerrige gangstere,
russiske bekendte fra fortiden, og
amerikanske CIA.

Danmarkspremiere:

ROGUE ONE – A STAR WARS STORY, 2D
14/12:

kl. 17.00

Programmet fra 15/12 og frem til næste Tårnby
Bladet kan ses på www.kulturhusetkastrupbio.
dk fra starten af uge 50.
Men vi ved allerede nu, at du kan glæde dig
til bl.a. Danmarkspremiere 15/12: IQBAL
OG SUPERCHIPPEN, Danmarkspremiere
25/12: SYNG med dansk tale,
Danmarkspremiere 25/12: SKØNHEDEN
I ALTING, Danmarkspremiere 25/12:
DEN HUNDREDETÅRIGE SOM STAK AF FRA
REGNINGEN OG FORSVANDT

En fængslende oplevelse i Skelgårdskirken
Skelgårdskirken var stuvende fuld, da Fangekoret
fra Vridsløselille bød på en
fantastisk oplevelse
Af Mona Gjedved,
Foto: Ole Gjedved

Korleder Louise Adrian fik
ideen til Fangekoret fra Vridsløselille i 2004 og arbejdede først med de indsatte i
fængslet, som dermed fik en
lille smule adspredelse på
en måde, mange af dem ikke
havde drømt om i livet udenfor murene. Senere fik koret
lov til at turnere, også mens
de afviklede deres straffe og
ikke i ét tilfælde har de svigtet korlederens tillid.
Det var en intens koncert.
Publikum var vel vidende om,
hvem de havde stående foran
sig. Mennesker som enten
stadig var i gang med voldsom straf og nogen som har
tilbragt lang tid i Vridsløse-

lille Statsfængsel, et af Danmarks mest bissede fængsler.
Det er der ikke meget Egon
Olsen over.
De fleste af numrene havde
tekster, skrevet af de indsatte,
og enkelte havde lavet både
tekst og musik blandt andet
Tom R, som i sangen ”A half
life” skriver om 20 års spild
af liv.
Anastacia på ni år fremførte sangen En Grimasse, som
hendes far havde skrevet om,
hvordan man som barn af en
indsat må ændre på sandheden hele tiden. Hun havde sin
første optræden i koret som
fem-årig og har været med
siden.

omvendt fange på samvittigheden.
Louise Adrian modtog i
2008 Spil Dansk Dagens
Ildsjælspris, fordi hun gennem sit arbejde viser, at musik er en kraft, der kan ændre
folks liv. Ildsjælsprisen gives
til en person, som har arbejdet engageret og uselvisk for
det danske musikliv og dansk
musik.

Af Anna Hvass
og Kaya Møller

Engang om året river gymnasieelever en undervisningdag ud af kalenderen og yder
praktisk arbejde hos familie
og virksomheder, som vil betale mindst 350 kroner for en
fem timers indsats.
Pengene går ikke til eleverne, men til IBIS, som blandt

Til venstre synger Anastacia
sangen Grimasse - om at
være barn, når ens far sidder
i fængsel.

Fangernes mor
Louise Adrian og koret har
haft stor betydning for alle
medlemmerne, som nærmest
betragter hende som deres
mor. Hun har mere end én

Vi vil gøre en forskel
Om Operation Dagsværk
(OD) på Ørestad Gymnasium

En af de indsatte, der har
indstillet Louise Adrian til
prisen, skriver, ”Hun ene og
alene holder mig, ved sin
brænden for fangekoret, fra
at begå ny kriminalitet, og det
er ikke lykkes Direktoratet for
Kriminalforsorgen i otte år.
Jeg frygter den dag, jeg ikke
kan være en del af Fangekoret
mere”.

andet arbejder i Guatemala.
Artiklernes forfattere kommer fra Operation Dagsværkgruppen på Ørestad Gymnasium.
- OD er en elevstyret organisation fuld af engagerede
unge, der hvert år vælger et
velgørenhedsprojekt at støtte. I år er det IBIS’ Guatemalaprojekt.
- Guatemala-projektet skal
hjælpe unge mayaindianere

Tusindvis af flyers delt ud

med at få bedre uddannelsesmuligheder og dermed bedre
jobmuligheder i deres eget
land. Mange unge mayaer rejser nemlig som illegale indvandrere til USA og tager uanstændige og kritisable jobs,
fordi de ikke ser en fremtid i
deres eget land.
Kaya arbejdede på et apotek og Anna hjalp Projekt
Udenfor.

89 lodsedler for Røde Kors
Pack Aphisri fra 2.b fortalte,
at hendes klasse havde ringet til organisationen Projekt
Udenfor for at høre, om de
kunne hjælpe dem på Operation Dagsværk, hvilket man
takkede ja til.
Projekt Udenfor hjælper
de mest udsatte hjemløse

med at forbedre deres forhold.
På dagen var klassen i indre by, hvor de delte flyers
ud og samlede penge ind,
og på trods af blæst og regn,
gjorde hele klassen et godt
stykke arbejde og en forskel,
for dem der har brug for det.

lodsedler for Røde Kors, som
er verdens største humanitære hjælpeorganisation. Derfor
synes de, at det var det helt
rigtige at støtte.
Eleverne tog rundt i København og solgte Røde Korslodsedler for 25 kroner styk-

ket.
Det lykkedes 2.k at sælge
for 2.225 kroner, som er blevet doneret til Røde Kors.
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Mange folk på gaden var interesserede i at høre mere om
lodsedlerne, som 2.k solgte for Røde Kors.

Idéen med at gymnasieelever
skal udføre praktisk arbejde
har dobbelt funktion. Først og
fremmest vil man skaffe penge til et u-landsprojekt og så
giver selve OD-dagen eleverne mulighed for at de smage
lidt på en afbejdsplads.
Offentlige og private virksomheder havde i måneden
op til OD-dagen kunnet aftale, at de ville ansætte en
OD’er, ligesom gymnasie-eleverne selv kunne lede efter
arbejdspladser, men ikke alle
havde fundet en virksomhed
Karoline Frydendal og Josephine Flyger fra 2.k fortalte,
at hele klassen havde valgt at
gøre en forskel ved at sælge

De får point for idéerne

Eleverne slipper godt fra årets selvgjorte revy på Tårnby Gymnasium

Af Terkel Spangsbo
Foto: Torben Jensen, Michael Ox
Kjær begge Amager Fotoklub

Kan selv, vil selv – og så gør de det
også, det store miks af elever på tværs
af klasser, klassetrin og faglige linjer.
Det er en mangeårig tradition, at
eleverne spiller revy eller musical
som en af flere fællesaktiviteter. Det
er ikke et fag, men et helt frivilligt initiativ, som tidsmæssigt lægges oven
på skolearbejdet. Traditionen er også
blevet, at hvert andet år opføres en
lærerstyret og lærerskrevet eller lærerbearbejdet musical og hvert andet
år overlades alt til eleverne. Og med
alt, menes alt.

Susanne, kvindelig elev med hang til
fredagsbarer, men i mindre grad til
undervisning, får nok problemer med
sin fraværsprocent.
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De skal selv finde på idéerne til revyens numre, de skal selv skrive teksterne til sketch og sange, eventuelt
komponere musikken, de skal op på

scenen og bagved – og de skal lade
sig lede af de mere erfarne anden
eller tredje årgangs gymnasie- eller
HF-kammerater og endelig skal de stå
overfor skolekammerater, forældre og
venner og afvikle revyen.

Ungdommelig lyd
Holdet lægger hårdt ud. Alle mand på
scenen, i hast sammentalt til omkring
20 personer. Et firemands band lader
moderne rytmer drøne og de unge
mennesker kaster sig frygtløst uanset
kropsbygning ud i en også hjemmelavet koreografi iført stramt tøj.
Her træder de unges mod tydeligt
frem. Pigerne, de unge kvinder, formår at smile, mens de væsentlig færre
drenge, unge herrer, tilsyneladende
har nok at gøre med at huske trin og
holde takten fra de bageste positioner.
Det skal senere vise sig, at gutterne
bestemt har deres kvaliteter og både
tør holde lange spændingsopbyggende pauser i deres numre – noget af en
svær disciplin på en scene. Det er væsentlig lettere at lire en tekst af, her er
noget at holde sig til, end til at trille i
adstadigt tempo ind på midten af scenen i en rullestol og efter at have afleveret en morsom pseudovidenskabelig oneliner som at ”En videnskabelig
undersøgelse har vist, at det er kvinder, der føder de fleste børn!” eller
en lidt længere udredning af giraffers
adfærd før parringen, i slowmotion at
rulle ud igen.
Det er så absolut en af revyens sjoveste og mest rene numre.
Et andet morsomt nummer er ”Susannes Blog”. En kvindelig elev, der
ikke kan forstå, at hun skal redegøre
for sin fraværsprocent, når hun nu trofast er kommet til alle fredagsbarerne.
En sketch der giver sig godt og sagtens
kunne have været bare lidt længere
var begravelsen af matematik på Cniveau og Almen Studieforberedelse.
Den ene begravelsesgæst var knust
over at have mistet faget Mat-C, ”når
man nu ikke var så stæk i tal” og det

Særligt de kvindelige dansere
brillerede ved at udvise en
imponerende energi og et
uimodståeligt mod. De indgik
som et medrivende medspil til
sangnumrene, der blev lever af et
firemands band og to kvindelige
solister.

Synkron-tørsvømning er
tilsyneladende en disciplin ved
sportsstævner nu om stunder.
her hviles der ud under de fysiske
udfoldelser.

krævede det højere faglige niveau
Mat-B jo.

Hvad er det mæ’ dig, Mette?
Gennemgående var numre båret af
unge meninger og af skoledagene og
verdensbegivenheder som de verbale
bokserings-dyster mellem Clinton og
Trump.
At gymnasiet har udskiftet det administrative edb-system Lectio med
Ludus (hvorfor skulle gymnasieelever
ikke også udsættes for en af hverdagslivets benspænd, som venter med
korte mellemrum ude i den virkelige
verden) fik også ord med på vejen,
musikalske endda i sangen ”Hvad er
det mæ’ dig, Mette”. Skolens rektor
hedder Mette Ringsted.
I nummeret med Yasmin, Snehvide
og Askepot gik det fint frem, at Disneys juleshow ikke har været vist forgæves.
Revyen fik tilført kraft og fylde af
de mange indlagt rocknumre. I det
hele taget var der mere musik end i
tidligere revyer. Nutidens foretrukne
niveaudeling mellem vokal og musik
gør det dog vanskelig for ældre ører
at opfange teksterne. I forvejen afvikles de unges talesprog i et voldsomt
tempo på scenen – og i virkeligheden.
I fuld forståelse for, at skuespillerne
er Danmarks modigste amatører og at
man næppe slipper så let over skolearbejdet, som det blev skitseret i Susannes Blog, er tekstarbejdet både i
skrivefasen og i udførelsen noget, som
yderligere ville sætte kvalitet på en
skolerevy. Men hvert år, revy eller musical, glædes man over elevernes mod.

Lange, spændingsopbyggende
pauser er noget af det sværeste
indenfor al teater, men i flere
enkeltstående ”shorties” lå publikum
flade af grin, mens de ventede på
hvilket nonsens, kørestolsbrugeren
ville divertere med.

De står ikke nøgne, men dog menneskeligt afklædte overfor et publikum, som kunne være nådesløst, men
som kvitterer for en god oplevelse
med stor applaus. Det gør denne anmelder også.

Lego-land for grønne piger
Med de grønne pigespejdere
til event i Legoland - en
rejse Verden rundt fuld af
oplevelser for store og små
spejdere

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel

En hilsen fra Anette Hansen
og Ulla Riber, De grønne
pigespejdere, Tårnby gruppe

2000 grønne pigespejdere
mødtes til årets store event
i Legoland - 13 deltagere fra
Tårnby havde lejet en hytte på
Hærvejen i det naturskønne
Randbøl ca. 10 km. fra Billund
- delvist sammen med en Dragør gruppe.
Lørdag check-in i Billund
hallen med informationer.
Anette og Ulla skulle stå for
aktiviten ”Australien”. Man
skulle køre en brandbil til
brandstedet og slukke branden på tid. Fem unge drenge
kæmpede mod et hold grønne
pigespejdere. Pigerne vandt,
og drengene gik slukøret fra
stedet. Det var ikke spor sjovt
at tabe til en flok pigespejdere.
Aftensmad var fællesspisning, cirka 750 samlet til buffet og en lang kø, men alt forløb stille og roligt, hvilket en
pige kommenterede: ”her er
mere stille end i min klasse…”
Herefter hygge i hytten med
de yngste spejdere (smutterne).
En helt unik aftenoplevelse
for de voksne var de ”uhyggelige” aktiviteter i et Legoland
forberedt til Halloween. Tårnby gruppe havde en aktivitet,
hvor deltagerne skulle yde
førstehjælp til en frømand,
der var blevet angrebet af en
haj.
Søndag med gik med gudstjeneste, opvisning af Flying
Superkids og udendørs aktiviteter for at finde nye venner.
Der blev leget, danset og uddelt præmier.
Ved 13-tiden tog vi afsked
med årets spejder-event. Alt i
alt var det en god tur. En stor
oplevelse at være sammen
med mange spejdere fra hele
landet.

TRÆLAST

Udlejning af værktøj og maskiner

Der var godt knald i vandkanonerne i Billund.

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

Alle aldersklasser var repræsenteret..

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
Pigespejdere for fuld udrykning.

Tage Bruun
50 90 85 07

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup
Tlf.: 50 90 85 07
Her er nogle af de omkring 750 grønne pigespejdere samlet til fælles aftensmad.
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Er maling en plage?
Så ring til Tage!

56 TÅRNBY BLADET DECEMBER 2016

