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Ildtoget

Skinneslibetoget, også kaldet den ildsprudlende drage,
startede året med at slibe
skinnerne på en række strækninger i hovedstadsområdet.
og midt i januar var det så
Tårnbys tur.
Opgaven er at fjerne små
rifler og bølger af skinnerne,
hvilket foregår i en regn af
gnister.
De små skinnefejl, der skal
slibes væk, bliver fundet ved
kørsler med målevognstog, og
bagefter kommer skinneslibetoget forbi.
Toget kører typisk mellem
en og ni gange på samme
strækning for at fjerne ujævnhederne. Det sker både af
hensyn til sporet, men også
for at sikre en bedre komfort
i form af færre vibrationer og
mindre støj fra skinnerne, oplyser Banedanmark.
Læs mere om skinnearbejdet og den ildsprudende
drage på side 20-21.
foto: Michael Oxkjær, Amager
Fotoklub

Tårnby nummer tre i natur

Tårnbys enge, moser og søer
er naturperler, der har stor
national værdi
- Ja Tårnbys natur er så god, at
den placerer sig i toppen af listen over danske kommuners

naturværdi!
Det skriver Danmarks Naturfredningsforening
og
henviser til Naturkapitalen,
en oversigt over naturens tilstand i landets 98 kommuner.

Naturkapitalen er udarbejdet
af forskere på Aarhus Universitet på baggrund af data fra
det nationale biodiversitetskort.
Tårnby scorer 72 point ud
af 100 mulige for deres natur
og placerer sig dermed som
nummer tre på listen over naturrige kommuner. Landsgennemsnittet er 24 point.
Med Naturkapitalen er der
for første gang skabt et overblik over kvaliteten af natur
fordelt på landets 98 kommuner.
I Tårnby Kommune markerer enge, moser og søer sig
som natur, der har national
naturværdi. Det betyder, at
naturen er så god, at den vækker interesse ud over kommunens egne grænser, og at nogle sjældne og mere kræsne
arter af dyr og planter trives
her.
bbark

Læs borgmesterens
reaktion på side 45
Tårnbys børn og unge bruger
Tårnbys natur til meget
forskelligt - her til udeskole.
Arkivfoto.
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Man skal aldrig kede sig
Tårnby har mange tilbud
til seniorerne, kommunale
og private

TEMA. SENIORER I
TÅRNBY
Af Terkel Spangsbo

Det væsentligste ved at
være aktiv som ældre er
ikke nødvendigvis, at man
ikke keder sig. Der er så
mange andre oplagte fordele ved at mødes med andre,
at have noget at stå op til og
at udrette noget.
Et eller andet sted står
der noget om, at lykkeligst
at hvile på ..., men det er
også mentalt opmuntrende,
at man til hver en tid og ikke
kun, når man bliver senior,
oplever at hver dag har været en god dag.
Det er ikke alle umiddelbart beskåret at have
et godt seniorliv, men med
tanke på, at enhver fortjener det, stiller både kommune og frivillige op for at
tilbyde et indhold i såvel

hverdage som ved helt særlige lejligheder.
Det er meget forskelligt,
hvordan den enkelte senior,
enlig eller sammen med
ægtefælle forbereder sig på
et liv som senior - om man
overhovedet forbereder sig,
eller det bare er situationen
en dag, og derfor er det friviligt, om man vil tage imod
eller selv være aktiv i de tilbud som foreninger og det
offentlige, læs kommunen,
disker op med.
I denne måneds tema i
Tårnby Bladet giver vi et
billede af mulighederne i
Tårnby kommune og vi har
tilbudt alle kendte foreninger og ældrecentre at være
med. Vi ved, det ikke er lykkedes at være 100 procent
dækket ind, men der er nu
også nok at tage fat på med
dem, vi har fundet.
Se siderne 10-18

Husk hvad du husker
VED ET HASTIGT koncentreret erindringsrul
tilbage over syv årtier forekommer det mig,
at der til alle tider har været krige og uro i
verden.

Frivilliggruppen er allerede i gang med planlægningen af
den første Stafet For Livet i Tårnby, som holdes til august/
september.

Det lykkedes

Stafet For Livet kommer nu til Tårnby i 2017
Informations- og etableringsmøde som skulle undersøge mulighederne for at få den første Stafet For Livet til Tårnby i løbet af 2017 fik et positivt udfald.
Det lykkedes at etablere et formandskab med Katja Hansen
som formand, Birgit Laustsen som kasserer og med 12 andre
medlemmer i planlægningsgruppen (- og mange tak for artiklen i januar udgaven af Tårnby Bladet).
Tid og sted for Stafetten bliver fastlagt på det første styregruppemøde, der holdes mandag 30. januar i Foreningscentret på Amager Landevej fra kl. 19–21.
- Vi har stadig brug for flere frivillige til at indgå i planlægningsgrupperne, så har nogen lyst til at være med, er man
meget velkommen til at dukke op ved det første styregruppemøde, fortæller Erik Overgaard Nielsen, projektkonsulent i
Kræftens Bekæmpelse.
Konkrete spørgsmål eksempelvis om opgaverne og hvor
meget arbejde der er i det, besvares af frivilliggruppens konsulent Erik Overgaard Nielsen på e-mail: eon@cancer.dk eller
på tlf. 3525 7524.

Flygtninge til Tårnby

Tårnby Kommune forventer at modtage 73 flygtninge jævnt
fordelt over hele 2017.
En midlertidig boligindkvartering varer typisk fire til seks
måneder, og fra marts 2017 råder kommunen over 35 midlertidige boliger, samt ti yderligere pladser frem til juni 2017.
Der er endnu ikke været anvendt hoteller eller campingpladser til indkvartering af flygtninge siden september 2016, og
kommunen forventer ikke, at det bliver nødvendigt i 2017.
I 2016 havde Tårnby Kommune en kvote på at modtage 49
flygtninge. Ved årets udløb havde Tårnby Kommune modtaget i alt 51 flygtninge.
Det oplyses i et mødereferat fra 24. januar fra udvalget forarbejdsmarked og beskæftigelse.

Foruroligende søgninger
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Øverst på danskernes søgning i Den Blå Avis, DBA, i 2016 er
sofaen. I betragtning af, at 2017 er valgår, må det virke foruroligende. Data fra markedspladsen DBA, der har over 1,6
millioner brugere, viser, hvilke genbrugsvarer danskerne var
mest interesserede i at købe i 2016.
Øverst på DBA’s top-20 liste kommer som sagt sofaer ind
på en suveræn førsteplads. På anden- og tredjepladsen er
henholdsvis iPhones og spiseborde. Også på landsplan tegner der sig et billede af, at boligudstyr og elektronik er de helt
store favoritter, når danskerne skal købe genbrug.
Top 20-listen er således ud: 1. Sofa, 2. iPhone, 3. Spisebord,
4. Royal Copenhagen, 5. Sofabord, 6. Play Station, 7. Kommode, 8. sovesofa, 9. Skrivebord, 10. Rolex, 11. Reol, 12. Georg
Jensen, 13. Montana, 14. Hay, 15. Cykel, 16. Lego, 17. Sonos,
18. Barnevogn, 19. Vitrineskab, 20. Louis Vuitton.
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I DE YNGRE ÅR og her taler jeg om skole- og
barndomstid var det ikke noget, som jeg beskæftigede mig synderligt med, mens det
skete. Det var både småt med nyheder og
dem der var, trængte ikke ind i min bevidsthed. De vildeste nyheder oplevede jeg i DSBkino – Den vide verden, en biograf på Hovedbanegården som fremviste uge-journalen i en
times båndsløjfe. Meningen var, at ventende
passagerer kunne komme og gå, som det passede med de sparsomme togafgange.
UGE-JOURNALEN VISTE sort/hvide reportager
fra, som biografens navn antydede, den vide
verden. Jeg var draget af den biograf, men det
kostede jo noget, så besøgene var få, men det
var datidens nyheder.
JEG HENFALDER UNDERTIDEN til dette at huske. Ikke så meget hvad jeg kan huske, men at
jeg kan huske, så er det sådan set lige meget
hvad det er. En ”pinlig” situation er fast repertoire. Som 10, 11 eller 12årig gik jeg i skolehave, stenbrobarn som jeg var. Min onkel var
lærer i skolehaven, så jeg slap ind før lektionerne begyndte sammen med min kusine. I et
dristigt lyksaligt øjeblik tog jeg kusinen i hånden uden i første omgang at ænse, at der stod
jævnaldrende og kiggede ind af gitterlågen.
DET KAN NOK VÆRE jeg fik sluppet pigehånden, men erindringsbilledet er vendt tilbage
gang på gang i de forløbne mange år. Min
opfattelse af situationen er dog ikke længere pinlig, men det er da en underlig ting at
bruge hukommelse på. Så er det mere reelt,
at jeg får et strejf af dårlig samvittighed, når
jeg kommer i tanke om den aften, jeg smed
samme kusine i et badebassin.
OFTE SKAL DER EN YDRE påvirkning til, for at
jeg genkalder billeder, situationer fra et langt
liv. Som da jeg som flyvende vikar på en sjællandsk avis pludselig på en side så/genså området, hvor jeg fik et kæmpeknæk i troen på
mig selv som skuespiller. Jeg var som københavner hyret til at spille en ond satan af en
ridefoged, der skulle indlede optagelserne til
et afsnit af Fritz Rabens serie om For frihed og
ret. Jeg så nok ikke ond nok ud, så jeg skulle
udstyres med en sørøverklap for det ene øje.
Jeg var år forinden indtrådt i brillebærernes
rækker (kontaktlinser fuldstændig ukendt),
og da en ridefoged fra 1700-tallet ikke brugte
briller, var jeg meget synshandicappet i situationen.
JEG VENTEDE PÅ klarsignal inden jeg skulle
styrte ud med ridepisk og skældsord. Pladsen
var fyldt med hoveri-svedende bønder og en
stakkel på træhesten. Et kompagni tv-teknikere var også i starthullerne. Fritz Raben råbte ”KLAR”, klaptræet smældede, og jeg storOPLAG: 21.000.
16.500 husstandsomdeles,
resten distribueres via butikscentre, biblioteker, Rådhuset,
Udstillingscenter Plyssen, oa.
TRYK: Provins-Trykkeriet
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
hurtigst muligt efter udeblivelse
af blad.

mede ud på arenaen. To sekunder senere blev
der råbt stop. Jeg var kommet for tidligt. ”Forfra” blev der kommanderet. Det var en meget
lille ridefoged som gik tilbage til startboksen.
Alt dette genkaldte jeg mig hin sommerdag
bare ved at se en ukrudtsbefængt gårdsplads.
NOK EN ERINDRING KOM, da en ejendom i
Sundby optrådte i en boligannonce. Det var
min mormors hus. Nu skal der ikke gå Store
Klaus og Lille Klaus i den. Min mormor boede
til leje på 1. sal i, hvad jeg mente var en meget
lille lejlighed. Sammen med alle kusinerne,
også hende jeg havde holdt i hånden 60 år
tidligere, besøgte vi ejendommen.
VORES SAMMENKOMSTER har med tiden indskrænket sig til meget runde fødselsdage og
begravelser. På de omtalte fødselsdage og
begravelser var et tilbagevendende emne altid, hvordan så der ud i vores mormor/farmors
hus? Nu skulle det afklares, hvem der havde
de bedste hukommelser. Her var der ikke tale
om noget deja-vu (af fransk déjà vu: ”allerede
set”, udtales desja’vy er betegnelse for det
fænomen, at man mener at have oplevet den
nuværende situation engang før, skriver Wikipedia), men vi havde en dejlig dag og faktisk
fik jeg tilgivelse for det med badebassinet.
Det med hånden i skolehaven kom jeg ikke
ind på.
DENNE KLUMME skulle faktisk have drejet sig
om glæden ved at kunne huske, ikke så meget
hvad jeg kan huske. Ofte kommer emnet på
banen ”at jeg er blevet så dårlig til huske”, når
ældre mødes. Og der er desværre sygdomme,
som frarøver mennesker evnen til at huske,
men det er ikke al forglemmelse, som skyldes
sygdom. Ikke for at optræde som læge eller
ekspert, men jeg forsøger da at sige til de, der
kommer med udsagnet ”at jeg er blevet så
dårlig til huske”, at de skal begejstres, over alt
det de kan huske og det er ikke så lidt, viser
det sig så.
NOGET HAR COMPUTER-TEKNIKKEN lært mig.
Der kan ligge meget på harddisken, men trods
alt ikke ubegrænset, så noget må sorteres fra.
Tænk hvor meget der er tilbage. Rigtig meget.
DA VI OVERSKRED 1. januar skrev vi 25. årgang for Tårnby Bladet i båndet på forsiden,
men selve 25-års jubilæet er først i 2018, sådan kan man blæse sig lidt op, men tæl selv
årstal begyndende i 1993, så bliver 2017 det
25. år. Både til næste år og i dag skal vi huske på, hvorfor Tårnby Bladet kom på banen.
Vi ville fremme informationsdeling og kommunikation i vores lille kommune.
Mange af os var med fra starten
- nu som dengang trænger vi
til frivillige kræfter. Det kunne
være dig. Se annoncen side 24.

DENNE UDGAVE OMDELES
fredag 27. januar.
FØRSTKOMMENDE UDGAVE
herefter er marts-udgaven som
udkommer 24. februar. Deadline
mandag 20. februar.
Deadline for større annoncer og
redaktionelt stof 7 dage før udgivelsesdagen - men ring, hvis man
er senere på den.
UDGIVELSESDATOER I 2017:
Marts udkommer fredag 24.
februar, deadline mandag 20. februar. Annonce-deadline fredag

Hilsen redaktøren dengang og
nu. Terkel Spangsbo

17. februar
April udkommer fredag 31.
marts , deadline mandag 27.
marts . Annonce-deadline fredag 24. marts
Maj udkommer fredag 28. april
mandag , deadline 24. april .
Annonce-deadline fredag 21.
april
GENGIVELSE af Tårnby Bladets
tekst, foto og annoncer er ikke
tilladt uden skriftlig tilladelse
fra redaktøren.

Bygningen ligger godt nok
ovre i København, men det
er dog en bygning, som
mange kender - måske mere
som stilladsvirksomhed
end som Inger Hansens
Minde - der rummer konkrete
kunstneriske værker.

Vi får nye naboer
Den markante gamle gård på
Oliefabriksvej 2 forsvinder
Af Terkel Spangsbo

Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv har fået øje på
bygningen, som har bemalede

lofter, vægge, paneler og døre
udført i høj kvalitet. Heraf
er nogle delvist afdækkede,
mens der er stor sandsynlighed for, at mere for tiden er
skjult under paneler og loftsbeklædninger mv.
Flemming Lamberth, besty-

relsesmedlem i Sundby Lokalhistoriske Arkiv er mildest talt
ikke glad for beslutningen om,
at gården skal rives ned for at
give plads til 12 såkaldte skæve boliger. De skal kunne genhuse de nuværende beboere i
de skæve boliger På Sporet i
Vermlandsgade.
På nuværende tidspunkt
forventer Socialforvaltningen
i København at etablere 1012 boliger, samt et fælleshus.

De seneste ca. 40 år har
ejendommen været i brug
som erhvervslokaler og privatbolig for et isolationsfirma
og senest garneret med stilladser.
Indvendig er der på flere
måder tale om et håndværkertilbud.
Konservator Line Bregnhøi
ved Nationalmuseet har i juni
2016 udtalt sig om Inger Hansens minde.

- Ejendommen er meget
fint dekoreret, antagelig af
husets oprindelige ejer, malermester Niels Jensen Taarnby, i slutningen af 1800-tallet, fortalte hun.
- Dekorationerne er af en
meget høj, kunstnerisk og malermæssig kvalitet. De er meget tidstypiske for perioden,
hvor den slags udsmykninger
fandtes i de fleste hjem. men
i dag er kun et fåtal bevaret.
Både derfor og på grund af
deres høje kvalitet, er de særdeles bevaringsværdige.
Sundby Lokalhistoriske Arkiv håber med deres indsigelse til Københavns kommune,
at gården ikke bare bulldozes.
Nybyggeriet skal efter planerne begynde i slutningen af
foråret.

Nationalmuseet til hjælp
- Selve bygningen har mange
håndværksmæssige kvaliteter, mener Flemming Lamberth.
Bygningen indeholder
adskillige kunstværker, der
er bevaringsværdige, men
bygning trænger samtidig til en
kærlig hånd.
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Vil tilføre Tårnby noget ”nyt” i et nyt år
Nytårsudtalelse af Bjarne Nielsen

Som repræsentant for Alternativet
Tårnby, vil jeg gerne takke for muligheden for at komme til orde i Tårnby
Bladet, i lighed med de politiske partier, der fik præsenteret deres nytårsudtalelse i januar udgaven.
Lokalforeningen Alternativet Tårnby blev stiftet i januar 2016, og valget
til kommunalbestyrelsen her i 2017
bliver således vores første. Vi ser frem
til at kunne stille et stærkt hold og håber på god opbakning fra vælgerne.
Vi er en nystiftet forening og vi, der
hidtil har tegnet foreningen, er overvejende nye i lokalpolitik og jeg håber,
at vi kan tilføre lokalpolitikken i Tårnby noget ”nyt” i det ”nye” år.

Balancen
Vi har haft meget fokus på ”bæredygtighed”. Et bæredygtigt samfund
handler om at finde balancen. Balancen mellem vores forbrug af naturens
ressourcer og naturens evne til at genoprette sig selv. Balancen mellem fællesskabet og individet. Balancen mellem tillid og kontrol. Bæredygtighed
er at skaffe menneskene og miljøet
det bedste uden at skade fremtidige
generationers mulighed for at dække
deres behov. Vi skal have alt det bedste, uden at ”stjæle” fra vores børn –
det er opgaven.
Her er nogle eksempler på mulige
indsatsområder:

Solceller
Håndværkerfradraget ved opsætning
af solceller er droppet. Kunne Tårnby
kommune træde til og give et tilskud,
der svarer til håndværkerfradraget?
Kan der investeres i og opsættes flere
solcelleanlæg på kommunens egne
bygninger?
Affaldssortering
Kan alle kommunens borgere sortere
deres daglige husholdningsaffald i
papir, glas, plastik, metal, samt organisk affald, såfremt der opstilles containere til det? Kunne Tårnby i lighed
med andre kommuner formulere en
ambition - et mål - for genanvendelse
af affald?
Økologiske indkøb
Kunne det være en ambition, at alle
indkøb på de kommunale institutioner
så vidt muligt bliver økologiske? I Københavns kommune er man lykkedes
med at have over 90 % økologi i institutionskøkkener – har Tårnby et mål
for økologi?
Mindre kød
Vores kødforbrug er en voldsom belastning for miljøet. Køderstatningsprodukter baseret på soja eller hvede
er i stor fremgang, og minder i dag
meget om kød, hvilket for mange letter overgangen til en mere plantebaseret kost. Kunne kommunale køkkener, hvor der serveres mad, mindske
forbruget af kød? Mange offentlige

og private virksomheders kantiner har
”kødfrie dage” – har Tårnbys?

Bæredygtigt byggeri
Alt nyt byggeri skal være bæredygtigt.
100 % bæredygtigt bliver det måske
aldrig, men så kan det vel altid blive
mere bæredygtigt?
Bæredygtig trafik
Vi har brug for at kunne transportere
os rundt i kommunen, rundt i landet,
rundt i verden. Vi har brug for flyverne
og lufthavnen, for lastbiler, privatbiler,
taxi, busser, metro, plads til cyklister
og fodgængere. Vi skal ikke stå i vejen
for hinandens interesser - det kræver
omtanke og samarbejde. Kan ”kommunen”, for eksempel, blive inviteret
med fra start, når lufthavnen barsler
med en kæmpe udvidelse af flytrafikken?
Bæredygtig udvikling som tema i
dagtilbud og skole
Hvad hvis bæredygtighed tænkes ind
i de pædagogiske læreplaner i daginstitutionerne og skolebørnene får
bæredygtighed på skoleskemaet? Det
er børnene, der skal arve vores klode
– skal vi hjælpe børnene til at blive en
”Bæredygtig Generation”?
Mere natur i bymiljøet
Natur er vigtig for vores klima, miljø og
menneskets trivsel. Desværre bruges
motorsavene på træer og buske flittigt
i disse år, og store områder mellem
boligblokkene ligger som græsarealer,
der lige så flittigt bliver klippet i bund.
Vil Tårnbys borgere ikke have mere
gavn og glæde af en langt mere mangfoldig bynatur, med plads til insekter
og fugleliv – med plads til mennesker?

Bjarne Nielsen er kandidat
for Alternativet Tårnby ved
kommunalvalget i november 2017

Foreninger og bæredygtighed
Danmark er et foreningsland og Tårnby ikke mindst. Kan foreninger, der i
deres formål har beskrevet bæredygtighed og arbejder for fremme heraf,
begunstiges?
Mange spørgsmål, mange ønsker for
fremtiden og et godt udgangspunkt
for et nyt år, hvor vi i Alternativet vil
gøre vores til, at Tårnby bliver den
bedste kommune for Danmark.
Alternativet Tårnby ønsker alle et
rigtig godt og mere bæredygtigt 2017.

Vi bliver flere hele tiden
- og andelen af personer over 65 år
stiger også
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Af Terkel Spangsbo, redaktør

Det kan diskuteres, hvornår man havner i kategorien ”ældre” eller seniorer,
men statistikken opererer foreløbig
med alderen 65, så er det ud af A-kassen, slut med forsikringer og goddag
til særlige ydelser, hvis det offentlige
ikke kan finde paragraffer, så det slipper.
Glem lige alt om regeringens og
andres ønske om at sætte pensionsalderen op samtidig med, at seniorer
udfases også inden de når muligheden for pension. Det emne tager vi en
anden gang. Nu drejer det sig om de
livs-indholdsrige aktiviteter, der er til
rådighed, når man når en vis alder typisk over 60 år.
Vi har sat spalteplads af til at beskrive de kommunale og private muligheder, som seniorer har adgang til.
Vi kommer rundt om kommunens tre
pensionisthuse og flere ideelle foreninger. Der kan næppe nævnes en
forening, som har seniorer som målgruppe, der ikke er spurgt. Hvis de ikke
findes i spalterne, er det fordi de ikke
har ønsket at være med eller bare ikke

har svaret. Det skal også siges, at der i
størsteparten af foreninger i kommunen ikke er aldersbegrænsning op ad.
Seniorernes lederevner efterspørges i
snart sagt hver forening og dem er der
over 120 af.

Mandtal
Engang blev befolkningen talt hvert
fjerde år, nu følger myndighederne
med løbende og nu er vi 42.867 personer i Tårnby, en stigning på 0,67%
i forhold til 2015. I 2024 siger kommunens prognose, at så er vi 45.028,
hvilket i tørre tal svarer til 2.168 flere
og en stigning på 5,05 % i forhold til
2016.
I 2024 vil vi være 8.518 personer
over 65 år. Det er 632 flere end i 2016,
men totalt set udgør andelen af kommunens befolkning over 65 år til den
tid kun 0,52%-point mere end nu.
Så der bliver altså også flere til at
bære ”ældrebyrden” til den tid. Bare
nævnt til beroligelse.
Mange af de aktiviteter, vi omtaler
i denne udgave af Tårnby Bladet, kan
man deltage i med det samme. Ingen
grund til at vente på fyresedlen eller
hvilken dato man bliver frigivet fra
lønarbejdet.

Benny Bindslev er Formand for Nye
Borgerlige Tårnby-Dragør.

Konservative dyder og
politiet tilbage
Benny Bindslev skriver om Nye
Borgerlige, det nye medlem på den
politiske højrefløj
Partiet, der har konservative dyder og
en liberal økonomisk politik, går ind
for en hård, men retfærdig udlændingepolitik med eksempelvis straks opbremsning af asyl-behandlinger i Danmark samt en gevaldig opstramning af
vores retspolitik.
Nye Borgerlige er meget skeptisk
over for den statsdannelse, der foregår
i EU-regi, hvorfor vi helt klart mener,
at Danmark skal følge Storbritannien
ud af EU. Den europæiske ”fællesvaluta” har spillet fallit, ophævelsen af
de indre grænser viser sig nu at være
en stor fejl – ligesom bevogtningen af
Europas ydre grænser er nærmest ikke
eksisterende… Derfor skal Danmarks
grænser naturligvis igen bevogtes på
en ansvarlig måde, ligesom Danmark
skal have deres selvstændighed tilbage.

Lokalforening for to kommuner
Nye Borgerlige stiftede i sommer
2016 lokalforeningen Tårnby-Dragørkredsen. Vi har valgt at slå de to
lokalforeninger sammen, da der er
meget samarbejde mellem de to kommuner, hvilket der nok ikke bliver mindre af i fremtiden. Ved det kommende
kommunalvalg i år, er Nye Borgerlige
naturligvis at finde på stemmesedlen
i både Tårnby og Dragør. Vi vil arbejde
for at styrke ovenstående politiske
områder med fokus på kontinuerlig
effektiv udnyttelse af borgernes skattekroner. Vi er for eksempel imod
kommunalt indkøb af store villaer for
at huse flygtninge. Dette anser vi ikke
som et kommunalt problem.

Respekt for de ældre
Vi må, vil og skal ikke glemme kommunens ældre borgere. Denne persongruppe har i den grad lagt fundamentet til det samfund, vi har i dag. De har
efter et langt og hårdt arbejdsliv krav
på respekt, pleje og omsorg. Nye Borgerlige mener, at dette er det forkerte
punkt at foretage besparelser.
Vi finder det særdeles uacceptabelt,
at vores pensionister og ældre borgere hensættes til vakuumpakket trist og
dårlig mad, manglende hjemmehjælp,
rengøring og personlig hygiejne. Nye
Borgerlige vil kæmpe for de ældres respekt, således at de kan få livskvaliteten tilbage. Det fortjener vores ældre
i den grad.
Enklere administration
Endelig vil Nye Borgerlige arbejde for
en kraftig forenkling og reduktion af
landets love, regler og bekendtgørelser. Dette gælder også med hensyn til
den kommunale tonstunge bureaukratiske administrative måde at arbejde
på i kommunen.
Forvaltningens kompetencer skal
frigives til nytænkning, således at borgerne igen kan føle sig trykke og glade
ved det kommunale arbejde.

Tilbud

Apotekets Babyserie

køb 3 betal for 2 - man får det billigste produkt gratis med.
En sund barnehud er blød og fin fra naturens hånd. Når huden har
behov for pleje, er det derfor vigtigt at understøtte og sikre den
naturlige balance, så huden forbliver sund.
Apotekets Babyserie er Svanemærket og Astma-Allergi deklareret,
og rummer alt til den daglige pleje, plus effektive problemløsere ved
f.eks. rød numse.

Fokus på vinterhud

Vichy Nutrilogie 50 ml

Nærende pleje til tør hud, der kan skalle, være rød eller føles ubehagelig.
Huden bliver øjeblikkeligt blødere og forbliver behagelig og smidig.

Vichy Aqualia Dynamic 50 ml

Pris 185,-

Vichy Aqualia Thermal Dynamic Hydration Rich Cream er en fugtgivende
ansigtscreme til tør og meget tør hud.
Den er især velegnet til sensitiv og dehydreret hud med træthedstegn.

Pris 189,-

Avène XeraCalm A.D Balm 200 ml

Kløedæmpende og genopbyggende fedtcreme til meget tør, irriteret, rød og
atopisk hud hos spædbørn, børn og voksne. Den hæmmer inflammation og
irritation samtidig med at den genopbygger og styrker hudbarrieren. Balmen
indeholder blandt andet Avène Termalkildevand, der virker beroligende og
irritationsdæmpende.

Pris 179,50

Avène XeraCalm A.D Cream 200 ml

Kløedæmpende og genopbyggende creme til tør, irriteret, rød og atopisk
hud hos spædbørn, børn og voksne. Cremen hæmmer inflammation og
irritation samtidig med at den genopbygger og styrker hudbarrieren.
Let at fordele uden at fedte og den trænger hurtigt ind i huden. Avène
XeraCalm A.D Balm er uden parfume, konserveringsmidler, alkohol og farve.

Pris 169,50

Avène XeraCalm A. D Cleansing Oil 400 ml

Kløedæmpende og genopbyggende vaskeolie til meget tør og atopisk hud hos
spædbørn, børn og voksne. Vaskeolien dæmper kløe, hæmmer inflammation og
irritation samt genopbygger og styrker hudbarrieren.

Pris 179,50

Herudover har vi fredag den 3. februar en demodag med Drogens Vital.
Der er 20% rabat på alle Drogens Vital produkter hele dagen.
Følg med på vores Facebookside. Den hedder Kastrup og Dragør Apotek.
Her præsenterer vi ugentlige tilbud, har konkurrencer mm.

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

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

Velkommen på Kastrup Apotek
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Buslomme og politi
Nye Borgerlige ser meget gerne en
form for ”bussløjfe”, der dækker det
Tårnby/Dragør, der er beliggende syd
for Tårnby Torv. Det burde være muligt
at få en mindre bus til at køre i rutefart/sløjfe i Tårnby, Dragør, lufthavnen
og randområderne. Ruten ville give en
meget bedre transportservice til kommunernes borgere, men ikke mindst
ville den være tryghedsskabende i
døgnets mørke timer – især når ungdommen skal hjem fra weekendens
byture. Hvilken rute og hvor tit bussen
skal passerer et stoppested kan jo debatteres i det videre forløb.
Politireformen, besparelser, om-

struktureringer samt lukninger af øens
to politistationer, er i den grad gået ud
over Amagers små 200.000 indbyggere. Det betyder for eksempel, at den
gode borger fra Tårnby-Dragør skal
indfinde sig på Københavns Hovedbanegård for at indgive en personlig
anmeldelse. Dette kan tidsmæssigt
tage 3-5 timer, fra man tager hjemmefra, til man igen står på egen matrikel.
De mange timer skyldes blandt andet
lange, dårlige offentlige transportforbindelser, manglende parkeringspladser ved hovedbanegården eller lang
kø på hovedbanens politistation. Nye
Borgerlige mener ikke, at Amagers
borgere kan være tjent med denne
usædvanlige manglende og dårlige
borgerservice. Nye Borgerlige vil arbejde for at få politistationen på Kamillevej genåbnet i sådan en grad, at
borgerne igen kan indgive deres personlige anmeldelser på Amager.

Kastrup

TÅRNBY
KOMMUNE
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN

Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 31.01.2017, kl.
18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770
Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER I 2017
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2017 afholdes i mødesalen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30: 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.
TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE
Tårnby Kommune samarbejder i henhold til § 18 i lov om social
service med frivillige organisationer, foreninger og enkelt personer
blandt andet ved at yde økonomisk tilskud.
Formålet er at støtte udviklingen af frivilligt socialt arbejde i lokalområdet.
Frivillige organisationer, foreninger og enkeltpersoner som har mulighed for at få tilskud, har typisk følgende karakteristika:
 at der er tale om socialt arbejde
 at det er en ulønnet indsats, der indgår som et afgørende led i de
konkrete aktiviteter
at der er tale om aktiviteter, der har udgangspunkt i Tårnby Kommunen eller en væsentlig del af aktiviteterne tager udgangspunkt i
Kommunen eller nærområdet.
Organisationer, foreninger og enkeltpersoner som typisk ikke kan
opnå tilskud, har følgende karakteristika:


Offentlige institutioner
Hvis organisationen/foreningen ikke kan nedlægge sig selv
 Virksomheden sker uden frivillig indsats
 Selvejende institutioner med offentligt udpegede repræsentanter i
bestyrelsen
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 Råd, nævn og lignende nedsat i henhold til lovgivning
Såfremt der gives økonomisk støtte, skal der aflægges rapport og
regnskab.
Via Center for Frivilligt Socialt Arbejde, er det muligt at få råd og
vejledning omkring etablering af en forening, et netværk eller nye
projekter inden for det frivillige sociale arbejde. Denne rådgivning
er indledningsvis gratis, men længere rådgivningsforløb kan være
honorarbelagt.
Kommunen ønsker at understøtte det frivillige arbejde og at der kan
ydes støtte til udgifter i forbindelse med etableringen eller særlige
projekter og andre nye tiltag med relation til frivilligt socialt arbejde
– under forudsætning af lokalt tilhørsforhold eller væsentlig lokal

tilknytning til kommunen.
Tårnby Kommune indkalder ansøgninger 1 gang årligt med ansøgningsfrist 1. april.
Kommunen behandler ansøgningerne umiddelbart derefter.
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen varetager tilskuds- og støtteordningen.
Interesserede ansøgere, skal anvende ansøgningsskema, der kan findes på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk under punktet
”Oplev Tårnby” / ”Folkeoplysning og Foreninger” / ”Frivilligt socialt
arbejde” eller ved henvendelse til Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Mariam Aslam, 3247 1802.
Ansøgningsskemaet tilsendes Tårnby Kommune inden 1. april 2017.

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY INFORMERER
INVITATION TIL MÆNDENE I TÅRNBY
Mænds Mødesteder kommer til Tårnby. Ikke så overraskende er
Mænds Mødesteder et initiativ, hvor mænd kan mødes til hyggeligt
samvær og fælles aktiviteter. Flere kommuner har allerede etableret
Mænds Mødesteder med succes, og vi vil derfor gerne invitere mændene i Tårnby til at skabe et sted, hvor også de kan mødes og være
sammen om noget, de synes er sjovt og spændende.
Vi inviterer derfor til fyraftensmøde tirsdag 7. februar kl. 16.30 i Kastrup
Bio. Her vil viceborgmester Allan Andersen byde velkommen og vi vil
fortælle om Mænds Mødesteder og forhåbentlig inspirere mændene i
Tårnby til at gå sammen om forskellige aktiviteter.
Til fyraftensmødet kan kommunens mænd høre om idéen bag mødestederne og få del i erfaringer som mænd i Stevns Kommune har gjort
sig. Mændene kan også høre inspirerende oplæg v/ Jes Dorph- Petersen, journalist på TV2 og høre Naturvejleder, Jes Aagaard fortælle om,
hvordan man kan bruge naturen i Tårnby. Vi runder eftermiddagen af
med hyggesnak i foyeren og mad fra Den Økologiske Pølsevogn.
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.
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.
Fortsættes næste side
TÅRNBY KOMMUNE

Fortsat fra forrige side
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:
Februar
• Tirsdag 21. februar fra 17.00-18.30
• Torsdag 23. februar fra 10.00-11.30
Marts
• Tirsdag 28. marts fra 17.00-18.30
• Torsdag 30. marts 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 på følgende dage i 2017 fra kl. 14.00-15.30:
• 6. februar
• 3. april
• 12. juni
• 14. august
• 2. oktober
• 4. december
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. Tilmelding ikke nødvendig.

KNYT BETYDNINGSFULDE VENSKABER MED TÅRNBYS
BEDSTEORDNING
- et samarbejde mellem SundhedsCenter Tårnby og frivillige bedster.
Ønsker du, at gøre en positiv forskel for et barn med spinkelt familienetværk – og samtidig blive beriget af oplevelser der følger med, når du
tager del i en lille families liv og udvikling, er du måske vores nye reservebedste.
Børn og reservebedster kan fx tage på ture sammen og de kan lave hyggelige ting hjemme. Som reservebedste har du mulighed for at hjælpe
familier med et spinkelt netværk og give barn/børn og forældre én at
dele glæder, bekymringer og stolthed over barnets/børnenes fremskridt
med.
Har du lyst til at høre mere om Tårnbys bedsteordning kan du kontakte
Lisbeth Top på tlf. 2258 4457 eller Naomi Gurfinkiel, Frivillighedskoordinator, tlf. 3076 0525 eller ngu.sc.as@taarnby.dk
FOREDRAG: FRA MANGEL TIL MENING
De fleste af os stræber efter et liv med mening og indhold. I jagten på
at finde meningen, støder man tit på udfordringer og den lette løsning
bliver for nogen alkohol, spil, rygning eller andre former for misbrug. Heldigvis findes der andre veje, man kan gå, som gennem hårdt arbejde vil
give gode og vedvarende resultater. Kom og blive inspireret til et liv og
arbejdsliv med mere mening.
Foredraget finder sted onsdag 1 februar 2017 kl. 16.00-18.00 i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4. 1.th, Kastrup
V/ Forfatter og foredragsholder Tommy Krabbe
Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0079
MØD DIABETESFORENINGENS FORMAND
Formanden for Diabetesforenigen, Truels Schultz, kommer og fortæller
om arbejdet i Diabetesforeningen, om kommende aktiviteter og forskningsopgaver i kampen mod diabetes.
Efter foredraget afholdes Lokalforeningens Ordinære Generalforsamling
kl. 20.30
V/ Truels Schultz, Formanden for Diabetesforeningen
Foredraget finder sted onsdag 15. februar 2017 kl. 19.00-20.30 i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4; 1.th, Kastrup
Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0079
KOM TIL FOREDRAGET: ”POSITIV PSYKOLOGI”
Den positive psykologi sætter fokus på at fremme glæde, trivsel og det
gode liv. Der fokuseres på situationer, hvor mennesket har det bedst, og
bruger sine ressourcer mest konstruktivt og optimalt. Til foredraget vil du
bl.a. få et indblik i de grundlæggende metoder og sammenhænge, hvor
den positive psykologi kan benyttes, så du kan være med til at gøre en
forskel for dig selv.
Foredraget finder sted tirsdag 21. februar 2017 kl. 16.30-18.00 i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4. 1.th, Kastrup
V/ cand.pæd.pæd.psyk., ph.d.-studerende, Louise Tidsmand
Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0079

TÅRNBY KOMMUNE
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NYE VANER!
Rygestopkursus for borgere, der gerne vil lægge gamle rygevaner
bag sig.
For at lykkes med et rygestop er hemmeligheden en kombination af:
Motiverede deltagere, Kompetente rådgivere og korrekt brug af nikotinerstatning.
Har du spørgsmål til nikotinpræparaterne?
Vi rådgiver dig, så du kan vælge det præparat, der passer til dig og
dit behov.
Er du bange for at blive afhængig af nikotinerstatning?
Vi hjælper dig med nedtrapningen.
Tror du, at det er dyrt at købe nikotinpræparater?
Hvis du har røget mere end 15 cigaretter om dagen, kan du få tilskud
til nikotinerstatning, mens du går på kurset.
Tid.
Hver tirsdag kl.14-15.30 eller kl.16-17.30
Sted:
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th
Opstart:
Du kan deltage på kurset, lige så snart du er motiveret – Vi har
løbende optag på kurset.
Pris:
Kurset er gratis
Tilmelding:
sc.sf@taarnby.dk eller ring til rygestopkonsulent Line Fjord Nielsen
tlf. 2119 0871

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

TÅRNBY
KOMMUNE
PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”
Nordmarksvej 90
2770 Kastrup
Tlf. 3252 9500
www.taarnby.dk/solgården
Fredag 3. februar kl. 11.00
Tur til Arbejdermuseet ( se mere i husavisen )
Torsdag 9. februar kl. 13.15 - 15.30
Temadag: Glassmykker. Tilmelding nødvendig
Fredag 10. februar kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag, Preben Højlund kommer og spiller sine
gode melodier.
Fredag 17. februar kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag, Harmonien underholder denne
eftermiddag.
Fredag 24. februar kl. 13.15 - 15.30
Caféeftermiddag: Banko. Vi spiller 8 spil +
oprydningsspil.
Mandag 27. februar kl. 12.00 - 15.30
Caféeftermiddag: Fastelavn. Tøndeslagning og
fællesspisning. (se hus opslag med tilmelding)

BORDINGHUS
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Tårnby Kommunes Pensionisthus
Klitrose Alle 30
Tlf. 3250 7395
Åbningstider:
Mandag lukket
(åbent for mad og litteraturhold)
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus
Fredag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus (sidste fredag i måneden kl. 13)
Lørdag lukket
Søndag kl. 13:00 - 16:00 Åbent hus
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til
arrangementerne i Bordinghus. Er du interesseret i at se hvad der
sker i huset, og kunne du tænke dig at høre nærmere, så kik indenfor tirsdag, fredag eller søndag til åbent hus med hyggeligt samvær.
Der er mulighed for køb af kaffe og kage. Se også vores hjemmeside. - www.bordinghus.dk – for 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..
FÆLLES AKTIVITETER:
Februar:
Onsdag 1. Frokost tur. Se opslag i huset eller på hjemmesiden. Tilmelding af hensyn til bordbestilling.
Fredag 24. fællesfrokost kl. 13.00
Søndag 28. Fastelavn kl. 13.00. Der slås katten af tønden og der er
kaffe og fastelavnsboller. Billetsalg Bordinghus senest 21. februar.
Pris 35.00 kr.
Marts:
Onsdag 8. Rundvisning på Nordisk Film (Olsen Banden). Transport
foregår fra Bordinghus kl. 10.00. I prisen er frokost (smørrebrød)
samt en øl eller kildevand. Vi slutter med kaffe og kage i Bordinghus.
Tilmelding nødvendig. Pris kr. 330.00.
Onsdag 22. frokost tur. Se opslag i huset eller på hjemmesiden. Tilmelding nødvendig.
Fortsættes næste spalte ...

Fortsat fra forrige spalte
Fredag 31. fællesfrokost kl. 13.00. medbring selv madpakken. Øl og
vand kan købes.
PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298
Tlf. 3252 0972
Se aktiviteter i Pilehaven på side 10.
PLYSSEN • UDSTILLING • FEBRUAR
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET I TÅRNBY
KOMMUNE.
Foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk, samlere og frivillige medarbejdere.
Tårnbymalerne starter deres 25. jubilæumsår med en udstilling på Plyssen. Fernisering lørdag 4. februar, kl. 13-16, der vil også være en musikalsk oplevelse.
I anledning af jubilæet udstiller Tårnbymalerne, en buket af deres værker
gennem 25 år, på udstillingscentret Plyssen.
Tårnbymalerne er en bred sammenslutning af folk, der har lyst til at
male, med vidt forskellig baggrund og udtryksform. Vi er en forening i
Tårnby Kommune, hvor alle over 18 år, der har lyst til at svinge en pensel sammen med andre, kan blive medlem.
• Tårnby Kirke - Kastrup Kirke - Skelgårdskirken - Bryggergården
• Farvetegninger fra Kastrup og Øresundsparken v/ Chr. Flint
• Fotos fra det gamle Amager v/ Poul Broholm
• Fotos fra Kastrup Glasværk og Dragør
• Tegninger fra Bornholm v/ Carl Erik Fugl
• Historien om Maglebylille
• Amagerbanens historie
• Modeller af tre stationer v/ Allan Meyer
• Mini stationsby
• Modeller af lokomotiver v/ Allan Meyer
• Stads- og Lokalarkivet: Kvindeportrætter
• Bente Jans: Sølv, kobber med ædelstene og ferskvandsperler.
• Gerda Rasmussen: Souvenirskildpadder.
• Kurt Bierlie: Håndlavede militærfly i størrelse 1:100
• Kastrup Broforening
• Poul Broholm: Lufthavnens museum. Plancher. Store og små flyvemaskiner – modeller brandstationer i lufthavnen, mange effekter fra luftfartens historie.
• Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune: Ombygningen af Bryggergården.
• Allan Meyer: Tømmerup-Saltholm-Kastrupgaard
• Barber Theodor von der Ahé: Kirke og mølle af gamle cigaræsker.
• Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune.
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00. Gratis adgang.
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk.
NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET
Glemmer Du nr. 1, 2017 har titlen:
AMAGER SMALFILM KLUB – Amager Video Klub 60 år
I 1957 satte en kreds af smalfilmsinteresserede sig sammen for at stifte
en klub. Da smalfilm blev afløst af videofilm, skiftede klubben navn.
Teknikken og navnet ændrede sig, men klubben fortsatte – og i år har
foreningen 60 års jubilæum. Klubben har samlet en mængde materiale,
som er givet videre til arkivet. Det har været udgangspunktet for dette
Glemmer Du.
Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne, så længe oplag haves, eller
hentes i en printvenlig version på taarnbybib.dk under ”Stads- og Lokalarkivet”.
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer Du’ som nyhedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart det udkommer.
TÅRNBY KOMMUNE

Det hedder stadig pensionist
centret Solgården
- men de kalder sig også
Centret for aktive seniorer
Solgården en det største ældrecenter i Tårnby både hvad
angår lokaleplads og antal
brugere. Indendørspladsen
er dog fordelt over tre etager,
så intimitet og hygge er til
stede.
Det hjælper også, at de to
fuldtidsmedarbejdere
Annette Larsson, leder og Pia
Speiermann, souschef virker
på alle etager og er her og der
og alle vegne som iværksættere, inspiratorer og administratorer.
Cafeen serverer smørrebrød, salater, sandwich, te og

kaffe, øl og vand samt varm
mad seks dage om ugen klokken 12. Et system med tilmelding klokken 11 har nedbragt
madspildet. Til gengæld kan
man ikke forvente, at der er
varm mad, hvis man først
kommer klokken 13. Man råder kun over et velekviperet
anretterkøkken, men retterne
piffes op af de tre deltidsansatte køkkenhjælpere og
pynt og opvarmning gør underværker.
Kager må man selv lave og
det er man til gengæld rigtig
gode til. Det så man senest
ved Solgårdens officielle reception i anledning af, at der
er 25 år siden centret blev ta-

Aldersspredningen er på mere end 30 år og bestemt ikke kun
rolatorbrugere. Behovene ændrer sig løbende. Det var ikke
oplagt at indføre zumba og glas-værksteder. Tænkte at lancier
er også en attraktiv (og munter) motionsform. Foto KP.

get i brug.
Der er elevatorer til 1. og
2. sal, hvor de fleste aktiviteterne foregår fra mandag til
og med fredag.
Caféen er åben alle dage,
kun lørdag er Solgården lukket.

Det aktive center
- Vi skal favne bredt, fortæller Annette Larsson, som selv
hørte om Solgården gennem
Tekstilkredsen/ i dag Tårnby
Kreative Klub.
Listen over aktiviteterne
og værksteder er lang. Systue
med nørkling, strik og hækle,
motions- og dansehold, glasværksted med ovn.
Ingen årstid er for kold til
skovture som ikke behøver gå
til en skov og to årlige rejser.
Brugerne er tovholdere
sammen med Annette og Pia,
men en enkelt gæstelærer
kan det blive til, hvis man
ikke kan klare emnet, eksempelvis et danmarkshistorie
hold
Jævnligt holdes åbent hus,
hvor nye brugere kan droppe

Hver dag er der gang i de veludstyrede værksteder og perlen er nok
systuen, som er suppleret med klippestuen med hæve/sænkeborde.
Det er ikke kedelige modeller, som fremstilles. Foto: KP.

ind. Både Pia, Annette og brugerrepræsentanterne i bestyrelsen tager imod og viser
centret frem.
Solgården har omkring 350
brugere på ugeplan. Nogen
kommer flere dage, andre
kun til en bestemt aktivitet.
- Vi er oppe på 30 % mænd,

knap hver tredje. Det giver en
anderledes stemning, når det
ikke kun er en tøse-klub, fortæller Annette Larsson.
Tekst: Terkel Spangsbo
Foto: Kurt Pedersen (KP),
Amager Foto Klub og
Christian Hygom (CH)

Caféen i stueetagen er hovednerven og der, hvor alle møder alle. Ofte er det også her nye
brugere møder Solgårdens personale. Er man folkepensionist, frisk og rask, bosiddende i
Tårnby er man velkommen alene eller med ægtefælle eller samlever. Det er gratis at komme i
Solgården, men man betaler for kaffe, kage, mad og andet forbrug. Foto KP.
Café-personalet
viste klasse, da
de præsenterede
kagebordet ved 25års receptionen for
nylig. Foto CH.
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Annette Larsson viser
en serie billeder, der
var blandt gaverne
ved receptionen. De
blev hilst velkommen,
da centret er nymalet
og har fået nye
gardiner (for første
gang på 25 år.
Foto: CH

Og så tog vi da lige 28 pensionister med til Indien

Det er blevet Pilehavens vartegn at
der sker en masse skøre ting for de
ældre medborgere
Af: Christian Skibsted

Selv om det ligger ud til Kongelundsvejen, skiller det sig på ingen måde
ud. Jeg har cyklet forbi mange gange,
men har aldrig lagt mærke til, at der
bag nogle træer ligger et ældrecenter.
Kun et blåt skilt viser vej til ’Pensionisthjemmet’.
Når man træder inden for hos Pilehaven, er det som at træde ind i et almindeligt dansk parcelhus. Men så er
der alligevel nogle særtegn. Det første
indtryk er en tydelig duft af kaffe. Det
bliver der sandsynligvis drukket en
masse af her. Garderoben og opslagstavlen er også lidt større end i almindelig danske hjem. Inde i stuen er der
gang i en slags gymnastik, så jeg går
ud i køkkenet hvor stedets leder Bodil
farer rundt.

Det er et lille køkken, men her er
alligevel plads til alverden sager. Køkkenbordet er fyldt og meget tyder på,
at der produceres adskillige liter af
kaffe og te og ofte bages.
Jeg skal egentlig tale med Bodil om,
hvad Pilehaven er for et sted, men det
vrimler med mennesker, der smutter
ud og ind af det lille rum. Vi bliver
flere gange afbrudt af smilende ældre
mennesker, som lige skal give Bodil et
kram, inden de tager af sted. Da nogle
af dem får at vide, at der er besøg fra
den lokale avis, siger de samstemmende, at jeg da bare skal skrive at
”stedet er fantastisk – for dét er det”.
Og så kigger de på Bodil og smiler
igen.

Gymnastik og petanque
Pilehaven er et ældrecenter – ikke et
plejehjem. Her arrangeres der hver
dag forskellige aktiviteter for de ældre
medborgere. Der er de klassiske som

kortspil, seniordans og gymnastik,
men man kan også prøve petanque,
zumba, kor og komme med på dagture
rundt omkring i nærområdet. Mange
af aktiviteterne styres ofte af én eller anden frivillig. Der er blandt andet
historien om de fire kvinder som står
for at lave mad en gang i mellem til
resten af brugerne. Det var næsten
altid dem, som meldte sig frivilligt, og
så besluttede de sig for, at det lige så
godt kunne være en fast begivenhed.
Nogle af aktiviteterne er faste gengangere uge for uge, men der er også
en del som Bodil finder på. Her er det
primært lederen, der koordinerer og
arrangerer, og det fungerer for de ældre borgere er glade for at kunne deltage i de mange tilbud.
- En dag tog vi til Christiania og besøgte bøssehuset, siger hun og griner.
”Det var næppe noget borgerne selv
havde fundet på, men det var en skøn
dag”.

Langeland og York
Bodil fortæller mange historier om
hvor de mange udflugter, rejser og fester hun har arrangeret for borgerne,
og hun gør det med en blanding af
smil og latter. Undervejs i historierne
vifter hun med armene, hvilket får giver ekstra tryk til hendes beretninger
om borgernes glæde og overraskelse
under turene. ”Vi har to ture om året
– en i Danmark og én udenlandstur”.
Bodil finder rejselisten frem, hvor det
fremgår, at de har været på Bornholm
og Langeland, men også i Paris, York,
Rom og Indien.
Ja, det er jo egentlig helt skørt at
tage 20 pensionister med til Indien,
men det gik jo godt, og vi havde en
fantastisk tur, griner Bodil. To kvindelige pensionister sidder ved siden
af og smiler til Bodil. ”Det var skønt”
siger en af kvinderne.
Pilegården har netop haft 40 års jubilæum, og Bodil har været på stedet i

Man får et klart indtryk af at Bodil er
en central del af den gode atmosfære
på stedet. Men samtidig kan man
også blive bekymret for den dag,
hvor Bodil ikke er leder mere. Men i
dag er 60 år jo ingen alder.

17 år. Foruden hende har stedet også
en anden leder, som desværre ikke var
til stede under besøget. Stedet er for
alle ældre, som har lyst til at møde
andre mennesker og komme ud og opleve noget, og hvis man er ked af det
en dag, kan man altid komme og få en
sludder.
Endnu en kvinde kommer forbi i
køkkenet og sætter sig. Hun bliver
spurgt, hvordan det startede for hende.
- To dage efter jeg mistede min
mand, ringede jeg herned. Og så er jeg
kommet her siden.
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Aktuelle eksempler på aktiviteter i Pilehaven
Lørdag
4. februar
Hobby værksted kl. 9.30 – 14.00
Søndag
5. februar
Omvendt Strip Banko kl. 13.00 – 16.00
Mandag 6. februar
Massagedag kl. 9.00 – 14.00
Torsdag 9. februar
Fællesspisning kl. 18.00 – 20.00
Lørdag
11. februar
Rundvisning i Botanisk have kl. 15.00 – 16.30
Ingen forplejning i uge 7
Lørdag
18. februar
Hobbyværksted kl. 9.30 – 14.00
Lørdag
25. februar
Fastelavnsfest kl. 14.00 – 16.00
Fredag
3. marts
Senior shop kl. 14.30 – 16.00
Mandag 6. marts
Rundvisning på Regensen kl. 15.00 – 18.30
Tilmelding i Pilehaven 32 52 09 72

Tårnby Bladet produceres af medlemmer af Tårnby
bladforening og alle kan få optaget indlæg, som dog
undergår en redaktionel behandling og vurdering
Marts-udgaven af Tårnby Bladet udkommer fredag 24.
februar
og dækker redaktionelt marts 2017
Deadline er mandag 20. februar 2017 kl. 10
Annoncedeadline fredag 17. februar 2017
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Brev til en slægtning
Anne-Grethe Kragerup, fmd. for
Ældre Sagen i Tårnby forklarer, hvad
Ældre Sagen er for noget
Hvis jeg skulle gøre en fjern slægtning
opmærksom på, hvad Ældre Sagen
kunne gøre for vedkommende, ville
jeg sige sådan:
- Der er så mange forskellige og aktive foreninger i Tårnby Kommune, så
jeg godt kan forstå, du har svært ved
at vælge.
Ældre Sagen i Tårnby er en lokalafdeling af den landsdækkende organisation Ældre Sagen. De har så mange
arrangemener, informationsmøder og
tilbud, at de kan udsende et stort flot
blad hver måned – og det gør de så.
I lokalafdelingen af Ældre Sagen har
vi mange aktiviteter, du kan deltage i.

Jeg vil fremhæve et par stykker,
hvor du vil møde glade mennesker.
Alt handler om glæde, ikke kun den
man får - men også den man giver.
Jeg har vedlagt et par billeder, der
viser hvad jeg mener: se på det første,
hvor det øser ned på en tur ud i det
blå. Det øsede ned hele dagen, men
Gitte og Karen ser ud til at have en
dejlig dag alligevel.
Det andet billede viser den venlighed og glæde man giver til hinanden,
når man deler en grillet banan med
puddersukker, flødeskum og cognac.
Hvad med billedet af en splittet pc?
Forestil dig glæden da it-folkene i itcafeen fik den samlet igen.
Søndagscafeen havde åbent 1. juledag. Vi var 31, der fik irsk kaffe med en
Toms skildpadde i bunden af glasset

En tirsdagsklub
og whisky over. Det var så hyggeligt,
at jeg glemte at tage et billede.
Jeg ved, du går op i din sundhed, så
hold øje med vores månedlige side i
Tårnby Bladet. Der ser du alle vores
aktiviteter. Det er mental sundhed at
være sammen med andre glade mennesker.
Ring til mig på 2629 8016.
Anne-Grethe.

En pc - splittet ad for reparation senere samlet igen! Ældre Sagen i
Tårnby.

Kastrup Ældreklub mødes
i Kastrup kirkecenter hver
tirsdag med vekslende programmer
Kastrup Ældreklub er en selvstændig forening, der mødes
hver tirsdag til en hyggelig formiddag, hvor der er inviteret en
gæst, der kan underholde os.
Men der er også tid til en
ostemad og kaffe undervejs.
Februar byder blandt andet
på Bordinghusspillemændene
og et foredrag om Stig Lommer
med Lis Frederiksen. Der bliver
også to rejseforedrag, det ene
leveret af organist Niels H. Jessen om Toscana; det andet om
Georgien, som rejseleder Christian Thordal kyndigt leverer.
Vi vil meget gerne have nye
medlemmer. Kontingentet
er 100 kr. for en hel sæson.
Bare mød op i Kastrup
ældreklub hver tirsdag kl. 11
- 14 i Kastrup kirkecenter, Gl.
Skovvej.

Regn i stride strømme på en tur ud i det blå - det er også Ældre Sagen i
Tårnby.

At dele en grillet banan med puddersukker, flødeskum og cognac med en
god ven - det er Ældre sagen i Tårnby!
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e
Vi har løst mang
interessante
opgaver i mere
end 45 år

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

Hanne Bager. Formand
i Seniorrådet med
fokus på samarbejdet
mellem kommunen,
praktiserende læger og
hospitalerne. Optaget
af kollektiv trafik og
tilgængelighed til
de kulturelle tilbud i
kommunen.
Jørgen Maibom.

Medlem af
Handicaprådet, samt
Menighedsrådet ved
Kastrup Kirke. Vil
arbejde for bedre
ældrepleje, samt
bedre og hurtigere
sagsbehandling i
Tårnby Kommune.

Om seniorrådets arbejde
Seniorrådet skal høres, og kan stille
forslag, men ikke bestemme noget

Hanne Bager,
formand for Seniorrådet

Hugo Andersen

Kurt Wriedt. Medlem
af Seniorrådet siden
2013 med fokus på
at styrke kvaliteten af
samarbejdet mellem
Kommunalbestyrelsen,
udvalgene og
Seniorrådet.

Seniorrådets opgave er at rådgive
kommunalbestyrelsen om ældre borgeres forhold og at samarbejde med
kommunalbestyrelsen om ældrepolitikken.

Vi kan ikke træffe beslutninger,
men skal høres om de beslutninger,
der vedrører de ældre i kommunen,
eksempelvis budget, kvalitetsstandarder, hjemmehjælp, plejehjem, tilgængelighed, busdrift m.m. Vi kan f.eks.
også fremsætte forslag til budgettet.
Vi har naturligvis også været inddraget i anvendelsen af ældrepuljen
og værdighedspuljen, hvor nogle af

IT-stuen, seniores edb-læreplads
Er man ikke vokset op med
moderne teknologi og computere, så kan det være vanskeligt at finde sig til rette i
den digitale tidsalder
Tekst og foto:
Christian Skibsted

T-stuen er en del af Frivilligcenter Amager, der holder til i

kommunale lokaler på Sundholmsvej.
Her underviser John Knudsen seniorer i, hvordan man
bruger computer, tablet og
smartphone, og kursisterne
begynder ofte fordi de gerne
vil have et bedre kendskab
til IT. Det er ikke unormalt at
kursister forinden, ikke har
kendskab til IT overhovedet.

Undervisningen tager udgangspunkt i spørgsmålet om
”hvad skal vi lære i dag”, så
den tilrettelægges så vidt muligt efter hvad der er behov
for at lære.
Der er et stort fokus på brugervenlighed, hygge og at der
er god tid til at hjælpe den
enkelte kursist. Det kan være
svært at komme i gang, og for
at holde motivationen ved
lige, så er det vigtigt at der er
hyggelige rammer.
Hvert hold er på omkring
otte kursister, som typisk er
fra 70 år og op midt i firserne. Der er altid medhjælpere
til stede, så alle kan få hjælp
samt kaffe på kanden.

Digitalisering
Et af de mest relevante ITemner er den digitale selvbetjening. Det handler om at
information og henvendelser
mellem borgere og myndigheder, i stedet for at foregå i
breve, er gjort digital, og man
skal derfor benytte sig af IT.
Så borgere der ikke kunne
håndtere dette, måtte i gang
med at lære om e-mails, e-

John Knudsen lægger vægt
på, at IT-stuen er elegant og
indbydende indrettet.

boks og datasikkerhed. Det er
nogle af de mere efterspurgte
emner i undervisningen, men
der bliver også undervist i anvendelse af skat.dk, borger.dk
og sundhed.dk. Det kan være
en stor mundfuld for nogle,
og en del kursister har benyttet sig af IT-stuen i flere år.
Her kan man finde mange
informationer om hvordan
man skal forholde sig i givne
situationer, men der kan også
være registreret mange oplysninger om den enkelte borger.
Eksempelvis kan man finde
sin egen journal på sundhed.
dk, som viser hvad læger og
sygeplejersker, kan se om ens
sygdomshistorie.
Man kan også komme ind
i sit eget CPR-register, og se
hvad der er registreret på én
selv. Der kan være virksomheder som kigger i folks CPRregister, og ofte er de interesserede i oplysninger om folks
adresse. Det er en måde registret tjener penge på.
John undrede sig over, at
hvis man er utilfreds med dette, skal man kontakte dem, og
hvis det ikke virker, må man
derefter må man kontakte registret.

John Knudsen er i stand til
at undervise i (så godt som)
alle om computere, tablets
og smartphones.

nale kommunale lokaler.
Før IT-stuen flyttede til
Sunhdolmsvej, måtte man
have egenbetaling, da der
skulle betales husleje. Samlet
set har John dog alligevel haft
et væsentligt underskud på at
drive IT-stuen, men som han
selv siger med et grin:
- det har været en dyr hobby.

En dyr hobby
Undervisningen foregår ofte i
to timer ad gangen og er gratis, fordi det foregår i kommu-

tårnby

karosserifabrik

amager
autolakering

mange
Vi har løst ante
interess ere
opgaver i mr
end 45 å

lakering af

køkkener
Ole Wendt Petersen har
de sidste fire år været
suppleant i Seniorrådet
og er optaget af
ældre borgeres vilkår
i Tårnby. Han har
tidligere arbejdet med
bestyrelsesarbejde i
bl.a. børnehaver, skoler
og boligforeninger.

Lone Pintos er optaget
af ældre på plejehjem,
deres kost og pleje, og
ønsker bedre hjælp
til ældre, som ikke
forstår lægers udtryk
på hospitaler, samt på
at øge kvaliteten af
ældrevenlige boliger og
boliger på plejehjem.

ser, i så høj grad som overhovedet
muligt. Borgere, der har truffet deres
egne beslutninger gennem et langt
liv, kan fortsat gøre det, selv om der er
andre ting, de ikke kan. Der er brug for
hjælp, ikke unødig indblanding.
Der er stadig meget, der kan forbedres, så det glæder jeg mig til at arbejde på de næste fire på sammen med
de andre medlemmer af Seniorrådet.

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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vores forslag er blevet vedtaget. Der
er således vedtaget en årlig hovedrengøring hos hjemmehjælpsmodtagerne, og det er vedtaget at etablere
en fast lægeordning på nogle af plejehjemmene.
Derudover har vi arbejdet for en
bedre støtte til pårørende til kronisk
syge. Seniorrådet har også arbejdet
for at gøre hjælpen mere fleksibel, så
den sker på borgerens egne præmis-

Johnny Fredelund
suppleant i Ældrerådet.
Aktiv i foreningsarbejde
i mere end 30 år
og modtager af
Tårnby Kommunes
Foreningslederpris i
1980’rne.

Onsdag med sludring, fredag med banko
Kastrup Tårnby Pensionistforening holder til i foreningscentret Postkassen,
Amager Landevej 71
Hver onsdag og fredag mødes
medlemmerne af den 76 år
gamle/unge Tårnby Pensionistforening enten i Postkassen eller på en tur ”et eller
andet sted hen”.
Foreningen blev stiftet for
76 år siden af nogle driftige
mennesker, som kunne se der
var et behov for at mødes,
snakke, diskutere og få gode
oplevelser sammen med andre, hvilket foreningen stadig
holder i hævd.
75års dagen i januar blev

markeret med en stor reception i Postkassen, hvor også
borgmester Henrik Zimino
kom forbi og ønskede til lykke
og midt i januar kørte en hel
bus fyldt med glade medlemmer på kroophold i Maribo for
at fejre foreningen med en
fantastisk fest.
- Vi er rigtig gode til at feste både til hverdag, og når vi
trækker i det store skrud, fortæller Lise Brua.

Onsdag snak, fredag banko
Onsdagen er afsat til forskellige sociale arrangementer,
nogen gange sludrer man
”bare” med hinanden, andre
gange er der foredrag, eller

Medlemmerne er gode til at feste - både til hverdag og når de tager det store skrud på. En
gang om måneden mødes man til fælles spisning ”med det hele” og altid over et veldækket
bord. Foto: Kastrup-Tårnby Pensionistforening.

Der er ofte
program, når
medlemmerne
mødes, men der
er også masser
af tid til hygge
og samvær fx
som her over et
puslespil. Foto:
Kastrup-Tårnby
Pensionistforening.

Et smukt smil
er mere end forfængelighed

.... det er
livskvalitet!

14 TÅRNBY BLADET FEBRUAR 2017

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

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN
Aut. klinisk tandtekniker

Tårnby Torv 7

32 50 08 50

www.tandtekniker.dk

man synger- eller ser en film sammen.
En gang om måned er der fælles
spisning – med det hele (hvad det så
dækker over) og altid med god stemning og et fint veldækket bord. En
eller to gange om året udskiftes Postkassen med ”kineseren”.
Endelig får foreningen besøg af Tøjdamerne som viser den sidste mode
et par gange om året.
Fredagene står i bankoens tegn, det
er også rigtigt hyggeligt og der bliver
taget hensyn - her er der også plads
til alle.
- Foreningen er også meget udfarende. Både forår og efterår tager vi
på skovtur ud i det blå med masser af
gode oplevelser og bestyrelsen har altid fundet et godt sted, hvor vi får noget godt at spise, fortæller Lise Brua.
I påsken og i august tager foreningen på ferie til Tårnby Kommunes koloni i Gedesby. Det er ren afslapning
og hygge for dem, der deltager.
Nye medlemmer er velkomne og
bestyrelsen kan altid træffes hver
onsdag og fredag mellem kl. 10 og 14
i foreningscentret Postkassen, Amager
Landevej 71.

- Men måske er det en god idé lige
at kontakte formanden på 2342 4445
for tænk nu, hvis du lige kom en af de
dage, hvor vi er ude på tur, siger Lise
Brua.
Spanger

Livet skal leves hele livet!
Ovenstående er et motto for OKKlubberne i hele Danmark og derfor
også for klubben i Tårnby
O.K. står for Omsorgs Klub og klubben
er landsdækkende, idet den har afdelinger rundt om i landet. Klubbens afdeling i Kastrup / Tårnby blev stiftet i
1977 af nu afdøde Annelise Nørrung.
Afdelingen har dermed 40 års jubilæum i år, hvilket medlemmerne glæder
sig til at fejre i september.
Klubben er en apolitisk forening for
pensionister og efterlønnere med det
formål at hygge og arrangere underholdning og foredrag.
Det foregår hver torsdag i Foreningscenteret Postkassen på Amager
Landevej. Der er altid kaffe og brød
på bordet og hver måned også både
bankospil og underholdning, foredrag,
musik eller eksempelvis andre spændende ting på programmet. Desuden

er der hvert år
to årlige skovture.
Der er en
værtinde (som
også kan være
en vært) ved
hvert arrangement. De har
ansvaret for at mødet/foredraget/turen går godt og at deltagerne også har
det – godt.
Alle værtinderne arbejder frivilligt
og ulønnet, og de ville glæde sig over
at se nye medlemmer. Alle er velkomne til at komme indenfor og hilse på,
inden man eventuelt melder sig ind.
O.K. Klubbens grønne program ligger tilgængelige på Bibliotekerne og
på Rådhuset. Årskontingentet er 140,kr. Kaffe og brød koster 25,- kr.
tsp

Madholdene er rykket ud i
haven ved Bordinghus’ 40 års
fødselsdag som ældrecenter.
Arkivfoto.

Det uventede bondehus
Det smukke bindingsværkshus på Klitrose allé kalder
på gammeldags hygge
Af Terkel Spangsbo

Det overrasker mange udenbys gæster, når man i bil
(gående eller cyklende kan
også bruges) svinger ned ad
Kristtorn Alle og de foran sig i
svinget ser et bindeværkshus
i en landlig have.
Det de ser, er Bordinghus
fra 1920, rammen om mange
seniorers aktiviteter. Men
hvordan går det til, at der i en
kommune, som på meget få
områder viser sin fortid, hvor
man var landbrugere, fiskere
og helt nede ved Øresund
havde storindustri, ligger sådan et gammelt bondehus.

Bordinghus er da også et
sommerhus for en gårdmand
fra Bøgeballe i Jylland. Atypisk for en bonde som klassisk var venstremand var
gårdmanden og sommerhusejeren socialdemokrat og i
sognerådet i Østre Snede sad
han som socialdemokrat fra
1908 inden han i 1918 blev
valgt til Folketinget for Herning Kredsen. I 1938 købte
Kristen Mortensen Bording
huset som sommerbolig.
Bording var i flere perioder
landbrugsminister og sluttede sin politiske karriere som
sådan i 1950.

Nu klarer man sig selv
I 1967, altså for 50 år siden,
overtog Tårnby Kommune huset og gjorde året efter huset-

til et ældrecenter. I omkring
30 år boede et bestyrerpar på
1. sal, blandt andet den legendariske lirekassespiller Lurifax, Ib Gerner Olsen og hans
kone Jytte Sommer Olsen.
Da Lurifax og Jytte stoppede, ændrede man også ledelsesstrukturen og huset blev
herefter brugerstyret, dog
med en deltids medhjælper
til praktiske og koordinerende opgaver, det sidstnævnte
sammen med husets bestyrelse.
Igennem årene har der dannet sig mange grupper, som
hver for sig styrer sig selv, og
hver gruppe sørger selv for
igangsætter. Der er pc-café,
madklub (fire hold har på
skift hver sin mandag), sy- og

håndarbejdshold, litteraturhold og frimærkesamlere.
Frimærkesamlerne
blev

også starten på en særdeles
levende bordinghus-aktivitet,
nemlig Underholdningsorkestret Bordinghus Spillemændene.
Fem af klubbens/holdets
medlemmer kom fra hjem
med klaver, violin og mundharmonika. Ved navngivningsmødet var man oppe
på otte medlemmer og i dag
svinger musikerantallet omkring 20.

Hyggen bliver forøget med
mange gange 100 procent,
når sommeren for alvor
træder i karakter. Arkivfoto.

Tegning af Bordinghus. Anne
Marie Høegh

og det er jo nøjagtig, hvad det
er. Et antal personer samler
sig om en interesse, vi finder
et ledigt tidspunkt og så kører
det.
I et mindre omfang lånes
huset ud til møder, som passer til husets struktur. Eksempelvis mødes Lions Club i Bordinghus. Willy Larsen kalder
løverne for husets velgørere.
En betingelse for en interessegruppe eller en udflugt er,
at det i det store og hele skal
bære sig selv økonomisk, så
donationer fra Løverne er velkomne.

Interesseret? Hold øje med
Åben hus-dagene. Datoerne
ses på hjemmesiden www.
bordinghus.dk og omtales
i Tårnby Bladets Senior- og
pensionistkalender.
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Det man finder på
Ved siden af de faste hold har
man fællesaktiviteter som
fællesfrokost,
seniorshop,
petanqbane og ikke mindst
hyggedagene med kaffe, masser af kaffe og kage, masser af

kage. Ligefor står fastelavnsfesten søndag 26. februar.
Husets størrelse sætter
nogle begrænsninger. Eksempelvis er madholdene kun på
6-8 personer og altid fyldt op,
men når det bliver udevejr
drages den smukke og velholdte have med ind i aktiviteterne. Og der er udflugter
mindst en gang om måneden.
- Det er helt op til brugerne
at sætte gang i og holde liv i
aktiviteterne. Har man mod
på det, kan man være igangsætter og foreslå noget nyt,
man kan underholde med eller undervise i, fortæller formand for bestyrelsen Willy
Larsen.
- Det er sådan, alle holdene
er kommet i gang. Man kan
også foreslå fællesaktiviteter
eller udflugter.
- Vi kalder ikke holdene for
hold, det lyder lidt lukket. Vi
kalder det interessegrupper

Jazz på TG

Det var en udfordring for eleverne i TGs masterclass i jazz, at følge Tine Bruhns instruktioner, men alle arbejdede
koncentreret og det kom til at lyde professionelt.

SPAR 20%
VINTER TILBUD ! Januar-februar & marts

på farver og striber

KLIP

Herre .............................................129,Studerende/pensionist ...................99,Dame .............................................179,Studerende/pensionist .................149,Børn 0-10 år ....................................89,HALV
PRIS

Argan Olie

Økologisk.
Til ansigt og hår.
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kr.

149,-

NYHED

Manicure m/shellac
kr. 249,Vi vil gerne lave dine nye negle.
Har du ikke tid eller mulighed
for, at tage ud til vores salon, så
kommer vi hjem til dig uden
merpris. Gælder på hele Amager.

Kastruplundgade 31 · 2770 Kastrup · Tlf. 32 52 60 40
- Vi ligger 100 meter fra Kastrup Metro

Jazzsangerinden Tine Bruhn, bosiddende i New York, gæstede i år Tårnby Gymnasium & HF´s masterclass i
TG´s musikhus
Det blev en udfordring på alle planer
for eleverne at spille jazz og forstå
teorien bag. Med simple øvelser, fik
Tine hurtigt fyldt rummet med musik.
Fx kom en 12-takters blues til at lyde
som blev den spillet på en jazzclub i
New York en sen aften.
I forbindelse med talentpleje udbyder Tårnby Gymnasium i samarbejde
med Høje Tåstrup Gymnasium og Rødovre Gymnasium for tredje år i træk
en række særlige masterclass-forløb
inden for forskellige fagområder herunder musik. Målet er at tilbyde interesserede elever udfordringer og
oplevelser, der også rækker ud over
de almindelige fags kernestof og pensum.
tsp

7,4 mio. biler over broen

Det er det højeste antal ture på et
år i Øresundsbrons levetid. Den
tidligere rekord fra 2009 var 7,1
mill.
Fritidstrafikken er den største
kategori, og på de fire dage fra 23.
til 26. december kørte 49.814 personbiler over Øresundsbron.
Både svenskere og danskere kører mere over broen i fritiden. Den
seneste tid har den lave svenske
krone gjort Sverige billigere for
danskere. Mange danskere valgte
at køre over broen og juleshoppe i
fortæller Øresundsbro Konsortiet.
Samtidig har grænsekontrollen
gjort det mere besværligt for togrejsende, hvilket formentlig også
har præget resultatet.

DAO har åbnet
pakkeshop på

Når du handler på nettet, kan du
vælge mellem forskellige distributionsfirmaer til levering af din
pakke.
Ofte bringer de pakken til en såkaldt pakkeshop, som så opbevarer
pakken i et antal dage.
En af de mulige distibutører er
DAO, som nu åbner en pakkehop
hos Spar på Kongelundsvej. Så her
har man nu også mulighed for at
hente sin pakke.

Lærere og administrationsmedarbejdere var hele aftenen på
gulvet og besvarede spørgsmål fra de
håbefulde kommende elever. I loftet
skimtes nogle af sprogfagenes flagguirlander. Foto: TG

Alle foredrag om de enkelte studieretninger og fag var sløjfet og lærerne var på gulvet og tilgængelige for
spørgsmål.
Line Græsted Bjerring fra administrationen fortæller, hvordan hun aftenen igennem besvarede vældig for-

skelligartede spørgsmål fra hele spektret af unge fra de allermest afklarede
og målrettede til det modsatte.
Flere havde spurgt til, hvordan man
kan være sikker på at komme ind, for
de ville bare på TG.
Hertil måtte Line svare, at ens stærkeste kort er at gøre sig umage i folkeskolen, for der forventes atter i år venteliste til TG. Og selvom det betyder,
at nogle må søge andre steder hen, er
en venteliste på TG ikke så skidt, at det
ikke er godt for noget.

De unge søger
gymnasiet
Stor interesse for Tårnby Gymnasiums Åbent Hus igen i år

50 år og nye lokaler
Skolen fejrede i november 50 års fødselsdag og i de seneste 10 år er rammerne for alvor blevet opstrammet
med tilbygninger og fornyelse i faglokaler og fællesarealer.
I et indlæg fra to TG elever i åbningsceremonien i multihallen blev
skolens traditioner og fysiske fordele
blandt andet rundet.
- En fantastisk ting ved TG er traditionerne. Skolens høje alder har over
årene medført den ene tradition efter
den anden. Vi har fodboldturnering,
en filmfestival, idrætsdag, morgen-

Gør dig umage i folkeskolen
Gymnasiereformen og dens plan for et
nyt HF og grundforløb i STX (gymnasium) lagde i år op til fokus og uddybende forklaring i individuelt tempo.
De mange individuelle spørgsmål
fra gæsterne blev honoreret med personlige samtaler med de rette fagpersoner.
Som noget nyt i år blev mødet mellem de besøgende og skolens lærere,
ledelse og studievejledere derfor designet til at blive mere personligt og
i øjenhøjde, end man traditionelt oplever ved et Åbent Hus arrangement.

Af Aimee Kjaer Kofoed,
Kommunikation Tårnby Gymnasium

Tårnby Bladet produceres af medlemmer af Tårnby bladforening
og alle kan få optaget indlæg, som dog undergår en redaktionel
behandling og vurdering

TGs elever brugte aftenen til at anvende noget af gymnasiets udstyr til at
dokumentere aftenen. Her en fotograf. Foto: TG.

Digitale fotos fra iphone 4-5-6 og ipad
Du kan hente foto fra Facebook, Instagram, Picasa og lignende direkte ned til
vores computer og vi kan - som en af de få på Amager - printe dem ud som
flotte og glansfulde klassiske papir-billeder i stor størrelse - og vi har også
rammerne, hvis du vil lave gaver.
Billederne kan leveres på en time, en dag eller 3 dage efter.

CARSTEN’s FOTO OG VIDEO, SKOTTEGÅRDEN 4
• 2770 KASTRUP • Tlf.: 32 51 34 77 •
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Akkurat som støvet fik lagt sig fra juleræset, og vi havde krydset stregen til
et nyt og friskt kalenderår, blev det tid
til en af årets helt store begivenheder
på Tårnby Gymnasium og HF (TG).
Årets Åbent Hus for enhver med
hang til afklaring og opklaring blev i
år et tilløbsstykke for over 600 gæster.
Unge årgang 0’ere plus minus fra hele
øen troppede op sammen med deres
familie eller venner.
Allerede fra morgenstunden havde
det summet af stemning og forventning i alle kroge, mens skolens lærere
og personale stillede fagenes præsentationsborde og demonstrationsudstyr op. De obligatoriske buketter
af flag fra alle sprogfagene i kantinens atriumgård understregede en
hjertelig velkomst til gæsterne, og da
dørene blev slået op og strømmen af
nye ansigter fordelte sig så let som
vand finder vej, blev det klart, at det
grundige tilløb til dagen havde været
umagen værd.

samling, billedkunstudstilling og studietur mm. Derudover har vi super
mange faciliteter her på TG. Vi har den
nye idrætshal, og det er bare tanden
federe at have idræt, når det er i sådan
en hal her. Vi har et træningscenter, et
musikhus, en ny dramasal med en stor
scene, fortalte Clara Ancher Kürstein
Nielsen.
Clara Ancher Kürstein Nielsen fra HF
klassen 2Q var en af de to elev-talere,
og hun har aldrig fortrudt sit eget skolevalg. Faktisk var det rigtig meget traditionerne, der trak i hende i sin tid, og
det er også derfor, hun havde lyst til
at dele sine oplevelser med de besøgende. En anden ting der overraskede
Clara positivt var, hvor trygt og naturligt det er at få relationer til lærerne.
- Man bliver ikke bare et nummer.
Clara og hendes med-taler Louis
Kronborg Nielsen fra 3E holdt i øvrigt
hele salen stangen, mens de fortalte
om den alvor, man vågner op til, når
bøgerne skal tygges og rapporterne
afleveres.
- Den historie skal virkelig også
fortælles, så længe man husker, hvor
meget man bliver hjulpet med hyggelig lektie-café, matematikcenter og
rutineret studievejledningskorps.

Fuldt Hus til Åbent Hus
Ørestad Gymnasium slog
dørene op til en succesfuld
Åbent Hus-aften
Tekst: Rikke Bjerge
Foto: David Thorius, 3M

18 TÅRNBY BLADET FEBRUAR 2017

Langt over tusind besøgende
havde trodset vinterkulden
for at komme og høre mere
om at gå på OEG, som Ørestad
kalder sig. Kl. 18 blev de budt
velkommen af OEG Bandet,
der spillede musik, mens alle
fandt sig en plads i idrætssalen.
Der er normalt tradition
for at indlede gymnasiernes
Åbent Hus-aften med rektors
tale. Men som noget helt nyt
i år havde Ørestad Gymnasium valgt et helt nyt koncept,
nemlig ’Talkshow med rektor’.
Det gik ud på, at rektor Allan Kjær Andersen sammen
med en gruppe elever sad på
scenen og fortalte de mange
fremmødte, hvordan det er
at gå i gymnasiet, hvad der er
forandret med den nye gymnasiereform, hvordan det er
at starte i 1.g, og de mange
muligheder for at engagere
sig socialt. Talkshowet var
krydret med flere korte filmindslag og musik og blev livestreamet, så man kunne følge
med derhjemme.
Efter ’Talkshow med rektor’
stod flere hundrede engagerede elever og ansatte klar
til at vise de mange besøgende rundt i den store, åbne
bygning med højt til loftet.
På alle etagerne kunne man
tale med elever, lærere, blive
klogere på de forskellige stu-

Mere end tusind besøgende overværede et talkshow med rektor på Ørestad Gymnasium ved det årlige Åbent Hus arrangement
i januar.

dieretninger og fag, få råd af
en studievejleder og se de
mange udvalg, som eleverne
selv står for.
Rektor Allan Kjær Andersen
mener, at Åbent Hus-aftenen

gik ualmindelig godt i år.
- Tak til alle jer elever, der
gjorde vores Åbent Hus i går
aftes til det måske mest vellykkede, vi nogensinde har
haft. I var bare fantastiske,

lyder rektors store ros til alle
eleverne dagen efter det store arrangement.
Ørestad Gymnasium udvider i år med en klasse mere
og kan derfor byde velkom-

men til hele 16 1.g. klasser til
august.

Der var gæster over hele
det store gymnasium. Flere
hundrede nuværende elever
viste beredvilligt rundt.

Gymnasieelever fra de
forskellige retninger gav
oplysninger og smagsprøver
på undervisning og
gymnasieliv.
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Opråb til mænd!

Kom indenfor i Skuret i baghaven
Jes Dorph- Petersen fra TV2
og naturvejleder Jes Aagaard gæster et fyraftenstræf i
Kulturhuset Kastrup Bio, når
initiativet ”Mænds Mødesteder” kommer til Tårnby
Ikke så overraskende er
Mænds Mødesteder, steder
hvor mænd kan mødes til hyggeligt samvær og fælles aktiviteter. Mænds Mødesteder
er inspireret af det Australske
koncept, Men´s Shed. Men´s
Shed tager afsæt i ”skuret i
baghaven” - og bygger på en
tese om, at mænd ikke snakker ansigt til ansigt, men
skulder ved skulder. Hermed
menes der, at mænd bedre
opnår god kommunikation og
det bedste fællesskab, når de
laver noget sammen.
- Flere danske kommuner
har allerede etableret Mænds
Mødesteder med succes og
vi vil derfor gerne invitere
mændene i Tårnby til at skabe et sted, hvor også de kan
mødes og være sammen om
noget, de synes er sjovt og
spændende, fortæller Naomi
Gurfinkiel, frivillighedskoordinator i Tårnby Kommune

- Vi lægger ud med et fyraftensmøde i Kulturhuset
Kastrup Bio, hvor vi glæder
os til at fortælle om Mænds
Mødesteder og forhåbentlig
inspirere mænd i Tårnby til
at gå sammen om forskellige
aktiviteter eller til at tænke
videre over mulighederne for
at gøre det.

Ham fra TV2 og ham fra
naturen
- Til fyraftensmødet kan byens mænd høre om idéen bag
mødestederne og få del i erfaringer som mænd i Stevns
Kommune har gjort sig.
Mændene kan også høre inspirerende oplæg om Succes
og modvind v/ Jes Dorph- Petersen, tv-vært og journalist.
Naturvejleder Jes Aagaard vil
fortælle om, hvordan man kan
bruge naturen i og omkring
Tårnby. Viceborgmester Allan
Andersen byder velkommen.
- Vi runder eftermiddagen
af med hyggesnak i foyeren
og mad fra Den Økologiske
Pølsevogn.

I Tårnby Kommune er det SundhedsCenter Tårnby, der
har taget initiativ til at etablere Mænds Mødesteder og vi
gør det i samarbejde med Forum for Mænds Sundhed og
3F. Mødestederne hjælpes i gang sammen med nogle af
initiativtagerne - men skal fungere som en selvstyrende
enhed uden kommunal eller anden indblanding.

Mændene bestemmer
Mænds Mødesteder blev en
realitet i Danmark i foråret
2015, hvor det første mødested åbnede på Bornholm.
Med de nye åbninger, der er
på tapetet i 2017, kommer vi
på landsplan op på 19 Mænds
Mødesteder. De mange mødesteder afspejler mange forskellige måder at organisere
sig på og meget forskelligartede aktiviteter.
Mændene mødes nemlig
om alt fra håndværksarbejde,
kortspil og fiskeri til spisefællesskaber og forskellige
former for motion. Formålet
derimod, og de grundprincipper, der skal sikre, at alle
mænd kan finde tryghed og
interesse for at komme og få
udbytte af de fællesskaber,
der vil opstå, er ens.
Dette indebærer, at mødestederne er åbne for alle
mænd, der ønsker at være
med - og som har lyst til at
lave noget sammen med andre mænd. Det betyder også,
at det er mændene selv, der
på demokratisk vis bestemmer, hvad der skal ske - altså
at mødestederne er selvforvaltende og styres af mændene selv.

INFO:
Fyraftensmøde tirsdag
7. februar i Kulturhuset Kastrup BIO
fra kl. 16.30. Pølsevognen åbner kl. 19.15
Man kan læse om de forskellige Mænds Mødesteder på
www.mændsmødesteder.dk

Mænds Mødesteder skydes i gang i Tårnby
den 7. februar 2017 kl. 16.30
Kig forbi til en hyggelig eftermiddag med inspirerende
oplæg, mad og hyggesnak

Invitation til
mændene i Tårnby
Program:
16.30 Dørene åbnes
16.45 Velkomst v/Allan Andersen, Viceborgmester
17.00 Hvad er Mænds Mødesteder og hvorfor? v/Mie Møller Nielsen,
Forum for mænds sundhed
17.20 Succeshistorier og gode erfaringer v/Per Jensen,
Mænds Mødesteder Stevns
17.45 Pause
18.00 Naturen i og omkring Tårnby v/Jes Aagaard, Naturvejleder
18.30 TV-vært, succes og modvind v/Jes Dorph-Petersen, Journalist
19.15 Afrunding, hyggesnak og mad fra Den Økologiske Pølsevogn i foyeren

Sted: Kulturhuset Kastrup Bio, Kastrupvej 270, 2770 Kastrup

Der går lang tid, før
broen bliver flaskehals
Det vil først og fremmest
være omkring Copenhagen
Airport, at trængsel med tog
opstår. En udbygning, som
deler gods- og persontrafik
er nødvendig

Når skaden er sket -
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Vi har aftaler
med de fleste
forsikringsselskaber om
anmeldelser af skader.
Så ring til os - vi
klarer både ruder og
papirarbejdet.

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Kapaciteten på infrastrukturen over Øresund debatteres
flittigt. Hvor trængt er det
egentlig på broen? Problemet
vil opstå inde på land, længe
før det opstår på broen, siger
Caroline
Ullman-Hammer,
administrerende direktør for
Øresundsbro Konsortiet til
netavisen Fokus Øresund.
Konsortiet laver jævnligt
prognoser for trafikken, og
hver gang indregnes nye omstændigheder, som påvirker
belastningen.
- Øresundsbron er den vigtigste adgang til og fra Sverige for biler, persontog og
godstog. Derfor er det ikke
kun os, der interesserer sig for
spørgsmålet, siger Caroline
Ullman-Hammer.
- Kapaciteten på broens
motorvej bliver ikke et pro-

Caroline Ullman-Hammer,
administre-rende direktør for
Øresundsbro Konsortiet

blem inden for den overskuelige fremtid. Vi har udarbejdet en prognose frem til år
2040. I den regner man med
en årlig trafikstigning på 2-2,5
procent på motorvejen. Selv
hvis man indregner effekten
fra den faste Femern Bæltforbindelse, vil der være god
plads på broen i den periode,
som prognosen omfatter.
– De store trængselsproblemer vil opstå på land, ikke på
broen. Det er landanlæggenes
kapacitet, der ikke er tilstrækkelig.
bbark
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På natarbejde med den ildsprudende drage
Michael Oxkjær fra Amager
Fotoklub har været på tur
med den ildsprudlende
drage
Tekst og foto:
Michael Oxkjær

Det er søndag aften, mørket
har for længst sænket sig, og
frosten knitrer under fødderne, da jeg bevæger mig ind på
banelegemet ved Vigerslev
Godsvej.
På sporet holder ”Speno”,
et 94 meter langt arbejdstog
som består af et lokomotiv
og syv vogne. Speno er et såkaldt skinneslibetog, og Poul
fra Banedanmark har sat mig
stævne for, at jeg kan komme
med ud og køre en tur med
dette monstrum.
Poul slår døren op, byder
mig storsmilende velkommen, og inviterer mig indenfor i varmen.
Udefra ser toget ikke ud
af meget, men så snart jeg
kommer indenfor, bliver jeg
hurtigt klar over, at der er tale
om et stykke højteknologisk
isenkram.

Lodsen Poul
Skinneslibetoget er hjemmehørende i Schweiz, og lejet
ind til at slibe skinner. Poul er
lods på toget, og ud over Poul
selv består mandskabet af tre
italienske specialister, som
står for selve slibningen.
Poul har ansvaret for at
køre toget frem i arbejdsområdet og sørge for, at sporet
bliver spærret for øvrig togtrafik. I Danmark kræves der
et specielt EU kørekort for at
køre med arbejdstog, og derfor har Poul og to andre kolleger været i Schweiz for at
lære at køre dette tog.
Klokken bliver 22, og Poul
ringer til kontrolcentret for
at melde klar, og han og toget får lov til at køre frem til
hovedsporet. Her afventer
vi, at den øvrige togtrafik

bliver afviklet. Kl. 22.35 får
vi grønt lys til at bevæge os
ind på selve hovedsporet, og
Poul sætter igen det 293 tons
tunge tog i bevægelse frem
mod Kalvebod, hvor vi stopper ved det røde signal. Det
er her sporspærringen starter,
og sporet er spærret for øvrig
trafik frem til lige før Kastrup.
Telefonen ringer igen, og
der bliver givet tilladelse til,
at vi kan køre forbi det røde
stopsignal og ind på det
spærrede spor, ligesom det
bliver telefonisk bekræftet
præcis hvorfra og hvortil, vi
må køre.

I tre omgange
Vi nærmer os Ørestad station, hvor aftenens slibning
skal starte umiddelbart efter.
Poul bringer toget til standsning, og overlader sædet
til den ene af de italienske
specialister. Slibemaskinerne
bliver startet op, computerskærmene bliver tændt, arbejdslyset tændt, kabinelyset
bliver slukket og toget bliver
igen sat i bevægelse ind mod
Tårnby station.
Farten er lav, lige omkring
de 4 km/t, og nu overtager
teknologien for alvor. Under
toget sidder der følere, som
registrerer ujævnheder på
skinnerne. Disse registreringer bliver sendt til en computer, som så justerer trykket på
de 40 slibesten, der er monteret under togsættet. Den
strækning vi kører på i aften,
skal slibes tre gange.
Poul har nu udført den første del af hans job. Så længe
der slibes, har Poul pause, og
han spørger, om jeg vil med
en tur udenfor og kigge. Vi
forlader førerkabinen, og
går ud på gangbroen. Der er
egentlig forbavsende stille i
betragtning af, at der bliver
slebet jern lige neden under
os. Gnisterne står ud under

Skinneslibetoget gnistrer og støjer, når det kører hen over skinnerne. Det ser nærmest ud, som
om der er gået ild i skinnerne under toget. Derfor arbejder det også kun om natten, for ikke at
genere naboer og også for at genere togdriften mindst muligt.

toget, og sender et orange
skær ud over landskabet, og
jeg forstår nu lidt bedre, at
skinneslibetoget bliver kaldt
for den ildsprudende drage.

Af i farten
Vi nærmer os det sted, hvor
vi skal stoppe, og der bliver
over radioen givet besked til
italienerens kollega, der sidder i den modsatte ende af
togstammen, at vi skal den
anden vej igen. Jeg har aftalt
med Poul, at jeg stiger af igen
på Tårnby station, når vi kører
der forbi.
Hastigheden ligger nu omkring de 10 km/t, og italienerne er ikke meget for at sætte
farten lidt ned, så jeg kan stå
af. Vi kommer dog ned på 6-7
km/t, så jeg siger pænt farvel
til Poul og stiger af toget igen.
Sliberøgen ligger tungt på
stationen, og jeg venter lige
på at toget kommer retur
igen, og sætter retning mod

Det er en medarbejder fra Banedanmark, der sikrer, at
skinneslibetoget kommer sikkert frem til den banestrækning,
der skal slibes denne nat. Men når først toget skal arbejde, er
det italienske teknikere, der sidder ved computerskærmene.

lufthavnen, hvor nattens slibning fortsætter de næste 4-5
timer.
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Komforten i top
Der kører rigtig mange tog
på det danske skinnenet, og
det betyder, at der afsættes
mange spor på tværs af skin-

Et kig fra lokomotivførerens
plads i skinneslibetoget.
Her er toget på vej gennem
tunnelen ved Tårnby Station.
Toget kører kun om natten
- om dagen holder det og en
materialvogn parkeret på
en station i området for at
blive klargjort til næste nats
arbejde.

nerne, og med tiden får skinnerne noget, der ligner bølger
– altså små forhøjninger.
Disse forhøjninger gør ikke
noget godt for komforten, når
man kører i tog, ligesom det
er med til at afgive en masse
støj. Ved at slibe skinnerne,
hæver man komforten betydeligt og mindsker støjen
fra skinnerne markant. Sidst
men ikke mindst, så kan man
forlænge skinnernes levetid
med op til 10 år ved at slibe
dem én gang årligt.
Det er ikke helt billigt at
holde komforten i top og støjen nede, Speno koster i omegnen af 300.000 kr. i døgnet
at leje!

Droner skal finde lækager
med droner. Sidste vinter fandt droner over 12 lækager i fjernvarmerør
i andre forsyningsområder, så nu vil
HOFOR, der har ansvar for hele hovedstadsområdets fjernvarmesystem,
også afprøve den nye teknologi.
Forsøget skal foregå i Brønshøj og
Vanløse, og hvis forsøget giver positive resultater, vil HOFOR anvende
teknologien på hele forsyningsnettet.
Ifølge HOFOR kan dronerne spare
vandforbruget i fjernvarmen og dermed mindske virksomhedens vandforbrug og CO2-udledning uden samtidig
at medføre en dyrere varmeregning.

Drone i luften. Foto: Drone Systems
Hovedstadens Forsyningsselskab,
HOFOR, vil nu forsøge at finde lækager i fjernvarmens vandrør fra
luften
Hele 2.888 kilometer fjernvarmerør
løber under vores hovedstad og sikrer
københavnerne klimavenlig fjernvarme i radiatorerne. Halvdelen af rørene
fører det varme vand fra varmeværkerne ud til københavnernes boliger,

og den anden halvdel tager det afkølede vand, der har varmet de mange
stuer op, tilbage til værkerne, hvor det
genopvarmes og sendes ud igen.
HOFOR kan ud fra nogle målinger
på vandmængden i fjernvarmenettet
konstatere, at der må være lækager,
men de har endnu ikke kunnet finde
frem til, hvor lækagerne præcist er.
Derfor sætter de nu gang i et forsøg

Teknologi
Nyere anlagte fjernvarmerør er udstyret med en teknologi, der kan registrere eventuelle lækager, men da
flere af rørene under København er
af ældre dato, findes denne mulighed
ikke i disse rør.
Dronerne kan tage såkaldt termografiske billeder, som kan fortælle om
uregelmæssige svingninger i temperaturen, og derved kan man lettere
finde frem til eventuelle lækager.
Dronerne kan ikke tage almindelige
billeder.
- Det er rigtigt mange kilometer rør
med meget vand, der løber igennem,
vi skal overvåge og efterse for at finde
eventuelle lækager eller utætheder.

Da mange af rørene i villakvarterer
også ligger i folks haver, er det ikke
altid en nem opgave. Ved at termografere fra en drone er det vores klare
håb, at vi hurtigt kan få et mere præcist overblik over, hvor der eventuelt
er utætheder, fortæller Jonas Larsen,
der er driftsmester i HOFOR.
csp

INFO:
• Forsøgene med droner begynder
i Vanløse og Brønshøj samt den
del af København NV, der ligger
op mod Utterslev Mose.
• Droneflyvningen i området vil
foregå i perioden 5. december til
21. december i tidsrummet kl. 2206, og det vil kræve 4-5 flyvninger at få termograferet bydelene.
• Dronerne flyver i 80-120 meters
højde, og man vil muligvis kunne
høre en svag brummen fra dronerne.
•Den største drone vejer otte kg
(heraf batterier på tre kg) og har
en diameter på 141 cm fra propelspids til propelspids.

Fik cykellygte i stedet for bøde
Politiet på charmekurs ved skolerne- det virker
Af Kim Marquart,
freelance journalist

13-årige Malthe Jepsen fra 7. X på Pilegårdsskolen
var både heldig og glad, da han torsdag morgen lidt
i otte blev stoppet af politiet for ikke at have lys på
cyklen, da han var på vej til skolen på Ole KlokkersOrv ja...
vej i Kastrup.
Jeg har vist
glemt lygten...

I stedet for en bøde fik han nemlig en fin ny cykellygte og en venlig, men bestemt påtale fra politiassistent Jesper Bengtsson fra Færdselspolitiet om at
få sat den lygte på med det samme.
Det er Jochum Kirsebom, som ejer det danske
firma Reelight, der var den glade giver af den batterifri cykellygte.

Lygterne er sponsorgave
- Vi ser desværre fortsat børn og unge, som ikke har
ordentligt lys på, ofte fordi batteriet er svagt eller
lygten er gået itu. Derfor udvikler vi hele tiden nye,

smarte lygter, der slet ikke behøver batterier, og
som kan holde til det danske vejr, fortæller Jochum
Kirsebom.
Firmaet Reelight har i flere år samarbejdet med
politiet, når politiet foretager indsatser om lys på
cykler og trafik omkring skoler.
I den forløbne uge har politiet uddelt op mod 200
Reelight-cykellygter ud for skoler i hovedstadsområdet. Fredag blev aktionen gentaget ud for Korsvejens Skole i Kastrup.

Øh...
men så tak,
mange tak...
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Malthe Jepsen fra 7. X fra Pilegårdsskolen fik en
fin batterifri cykellygte fra Reelight i stedet for en
bøde fra politiet.

Tårnbyvej 27, 2770 Kastrup
Tlf.: 32 50 70 80
Mail: info@taarnbytandklinik.dk

Iværksætterdag på Kulturzonen
Der er flere måder at anskue
samfundet på. Én af dem er
hvordan vi mennesker er
forbundne. Er vi en del af og
afhængige af fællesskabet
eller er vi individuelle øer
Af Christian Skibsted

Der foregår mange forskellige ting på Kulturzonen. Der
er blandt andet musikskole,
koncerter, teaterforestillinger
og kunstudstillinger.
Tirsdag 10. januar var skoler fra lokalområdet inviteret
til en hel dag med fokus på
socialt iværksætteri og frivilligt arbejde. De unge mennesker skulle møde mennesker, som kunne fortælle om
positive resultater af frivilligt
initiativ, og forhåbentlig ville
de unge få en større bevidsthed om emnet, samt samt få
idéer til projekter, der kunne
realiseres.
Dagen startede med en del
forvirring. Tre ud af fire skoler
mødte ikke op, så arrangørerne måtte revurdere dagens
program.

Fokus på omverdenen
Som planlagt bød kommunens viceborgmester, Allan
Andersen (S) velkommen med
budskaber rettet særligt skoleeleverne. Han understregede, at vi skal være mere bevidste om at tage ansvar for
vores verden. Vi skal huske at
fokusere på klimaet, genbrug,
bæredygtighed og madspild,
men også på, hvordan vi forholder os til vores medmennesker – både dem vi kender,
dem vi passerer på vores vej
og dem som vi normalt ikke
vil få øjenkontakt med, men
ved eksisterer.
Det handler om, at vi skal
blive mere opmærksomme
på, hvad der foregår længere
væk end blot ud for vores
egen næsetip og tænke over,
hvad vi kan gøre for vores
fællesskab. Her er frivillighed
centralt.
Foreningerne
Herefter blev eleverne præsenteret for tre foreninger,
Venligboerne, Cykling uden
alder samt Tårnby Huse. De

Kulturzonen dannede rammen om den spændende og meget
anderledes dag. Arkivfoto

tre vidt forskellige foreninger
havde budskaber, der flugtede med dagens tema. Medborgerskab, socialt arbejde og
frivilligt initiativ findes i mange former og kan skabes ud af
tilfældige indskydelser som
følges op af handling. Alle foreninger understregede, at det
er centralt, at vi ser konkret
på vores nærmiljø. Observerer vores medmennesker og
tænker over, hvad vi selv kan
bidrage med til fællesskabet.
Det behøver på ingen måde
være revolutionerende, men
blot små og nære ting. Eksempelvis er der i dag frivillige,
som cykler med ældre gangbesværede i rickshaws i mere
end 60 danske kommuner og
20 forskellige lande. Cykelturene startede for fire år siden
med en mand, der fik en tilfældig indskydelse.

Flygtningene
Eleverne blev også præsenteret for en teatertrup fra
Frederiksberg. Det var seks
syriske flygtninge mellem 17
og 23 år, der fortalte lidt om
deres tilværelse i Syrien, deres tilværelse i Danmark og
flugten hertil. Én havde boet
i Danmark i cirka otte år, mens
resten blot havde været her
i omkring to år, og alle talte
nogenlunde, men klart forståeligt dansk.
Deres historier handlede
blandt andet om den svære
tilpasning til en tilværelse i et
nyt land. Det tager tid at finde
sig til rette. Vejret er anderledes, sproget et helt nyt og
svært og kulturen for, hvordan
man interagerer mellem mennesker er anderledes. Kønsrollerne kan også være anderledes og for nogle er det specielt, at kvinder her er mere

Eleverne blev kastet ud i processen med selv at få ideer og
efterfølgende finde løsninger, for at kunne realisere dem.
Foto: Kulturzonen.

frie i deres påklædning, udstråling og udfoldelsesmuligheder. Det kan tage adskillige
år, før man begynder at føle
sig som en del af dette nye
samfund, føler at ens fremtid
også er i dette land og føler at
en væsentlig del af ens identitet også er dansk. De fleste
ønskede at kunne vende tilbage til Syrien, på betingelse
af at krigen stoppede.
De havde både mødt venlige og imødekommende
mennesker, men også hørt sig
omtalt negativt som gruppe.

Gang i idéerne
Efter de forskellige indslag,
skulle eleverne selv bidrage.
Ifølge planen skulle de i gang
med idégenerering og udtænke konkrete planer, som
skulle udmunde i konkrete
resultater.
De skulle forsøge at få idéer til projekter med ældre og
flygtninge, som havde været
det primære fokus i dagens
mange oplæg. De startede
med at sætte ord på, hvad de
havde glæde af eller brug for.
De fleste elever valgte, at ar-

bejde med de ældre, men to
valgte flygtninge.
Processen startede med en
idéfase, hvor man kaster både
realistiske og urealistiske forslag op. Det kan være at tage
en ældre medborger med på
vandski eller tage en flygtningefamilie med i kanalbådene
i Nyhavn.
Herefter bliver det mere
konkret, når der tages højde
for tidsrum, sted, materialer
og samarbejdspartnere, og
samtidig vurderes udfordringen i at realisere projektet.
Elevernes plan skal sendes ud til de mennesker, det
handler om, og når de har
givet deres holdning til kende, vil eleverne have en reel
tidshorisont at arbejde med.
Således påhviler der eleverne
et ansvar for, at ideerne rent
faktisk bliver til noget.
Eleverne fra 8.c på Kastrupgårdsskolen fik uden tvivl en
masse viden om nærmiljøet,
en større opmærksomhed på
deres medmennesker og en
større social bevidsthed med
hjem.

Bliv medarbejder på Tårnby Bladet
Det er interessant at producere Tårnby Bladet, men det er også tidskrævende,
så flere hænder og hoveder kan bruges
Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange brikker, som
tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag kontakt med
redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290 2
og hør, hvor dine interesser kan bruges i fællesskabet
Vi er 15 personer, som deltager i de løbende opgaver. Nogen er her mange
timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et månedsmagasin.
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Opgaverne er:
- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12
- skriveopgaver som journalist eller redigerende
- desktop og layout
- fotoopgaver enten i marken eller på redaktionen
årnby Bladet læses og gemmes og vi vil fortsat gerne være det magasin, som
samler information om først og fremmest kultur- og fritidslivet i kommunen.
Det gøres ikke uden en seriøs indsats, hvor journalistiske principper vægtes
meget højt. Redaktøren er og har været professionel journalist i mange år,
bogholderi og kontor ledes af fagfolk - og alle lærer fra sig, så man bliver klo-

Se www.taarnbybladet.dk

gere og dygtigere af at deltage i opgaverne.
Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og hviler økonomisk i sig selv.
Tårnby Bladet er afhængig af den frivillige arbejdskraft - som vi til gengæld
passer og plejer blandt andet med en årlig studietur eksempelvis til vores
trykkeri, Vordingborg Slotsruin, kernekraftværket i Barsebäck - og...
Tårnby Bladet er i gang med sin 23. årgang og skrives, fotograferes, redigeres
og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en krone
for det. Det betyder, at bladets annoncepriserne er rimelige, og bladet kan
omdeles gratis.
Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra offentlige myndigheder, læserbreve, artikler fra kulturlivet og oplysnin- ger
om arrangementer. Endelig kan man læse noveller, skægge historier, se foto fra livet i kommunen og andre skæve påfund.
Tårnby Bladet er også med til at lave
byens nemmeste internet-portal:
www.taarnbynet.dk. Få mail eller sms, når vi opdaterer vores nyhedssite.

Allan Andersen er socialdemokratiets
nye spidskandidat ved
kommunalvalget 2017 i Tårnby
kommune.
Allan Andersen orienterede om et
kommende borgermøde i Tårnby 25.
februar 2017.

som borgmester efter det næste valg
– 21. november i år. Allan Andersen (S)
bliver så partiets nye spidskandidat til
kommunalvalget, og i den forbindelse
er Socialdemokratiet i Tårnby i gang
med at formulere et nyt politisk program.
Allan fortæller, at der vil være et
borgermøde i Tårnby onsdag 25. februar. Det vil blive et såkaldt ’lytte-

møde’, hvor kommunens borgere kan
komme med holdninger og forslag,
uden at der skal tages højde for økonomien i det. På nudansk er der tale
om en ’brainstorm’, hvor man kan kaste idéer op i luften for at se, hvorvidt
de kan realiseres. Allan håber, at så
mange som muligt vil benytte muligheden for at tale med kommunalpolitikerne.
Det har ikke været muligt at få bekræftet, hvorvidt frivilligheden er
større i Tårnby end på landsplan.

En samtale med Allan
Andersen
Ved iværksætter-arrangementet for
udskolingselever på Kulturzonen fik
bladets medarbejder en mulighed
for at tale med Tårnbys viceborgmester og spidskandidat til det
kommende kommunalvalg, Allan
Andersen (S)
Af Christian Skibsted

Arrangementet handlede overordnet
om socialt iværksætteri, og skulle inspirere de unge mennesker i forhold
til hvordan man kan bidrage til fællesskabet med frivilligt arbejde og
godt medborgerskab. Det bar samtalen med Allan Andersen også præg af,
men kom også omkring andre emner.

Frivillighedsrapport
Allan er meget positiv over Tårnbys
position på landsplan, når det kommer
til det frivillige arbejde. Der er kommet en rapport, som fastslår, at 42%
af danskere bidrager med en frivillig
indsats og sammenlignet med alle
danske kommuner, ligger Tårnby højt.
Den frivillige indsats er et stærkt
tegn på, at folk er opmærksomme på
deres medmennesker og gør en indsats for andre. Men frivillighed er ikke
noget, som man kan lovgive sig til; det
skal gro frem af sig selv.
Det skal være et supplement til den
eksisterende pleje og omsorg, der varetages af faguddannet personale. Der
findes skrækeksempler fra nogle danske kommuner, hvor blandt andet nedskæringer har medført, at frivillige har
overtaget en del af det arbejde, som
ellers bør varetages personalet.

Uddannelsesmuligheder
Allan Andersen understreger, at det at
få en uddannelse er meget vigtigt, for
at de unge får gode muligheder for at
komme ind og etablere sig på arbejdsmarkedet. Som en nyere del af folkeskolens virke, vurderes hver eneste
elev i forhold til, hvorvidt de er parate
til at tage en uddannelse – om de er
uddannelsesparate.
På landsplan vurderes 20 % af landets folkeskoleelever ikke at være parate til at tage en uddannelse. Det kan
lyde højt, men i Tårnby er tallet nærmere 30 %. Det betyder, at skolerne i
kommunen foretager vurderingen tidligere, end man gør normalt. Som mange andre er Allan bekymret over, at en
stor andel af ungdomsgenerationerne
efter folkeskolen vælger at fortsætte
på gymnasiet frem for at vælge nogle mere praktiske uddannelser. Selv
om det danske arbejdsmarked bliver
mere og mere præget af servicefag
og jobs, der kræver lange akademiske
uddannelser, så er de praktiske og tekniske fag stadig vigtige, og fremskrivninger viser, at der i 2025 vil mangle
70.000 faglærte på landsplan (ifølge
Arbejdernes Erhvervsråd, red). Når det
kommer til uddannelse inden for mere
praktiske fag, skal de unge ofte søge
mod andre kommuner. I Tårnby er der
en produktionsskole; ungdomsskolen
har en håndværkslinje og så er der de
gamle tekniske skoler. Det lyder ikke
umiddelbart som om etablering af
egentlige tekniske skoler eller et teknisk gymnasium, HTX, ligger lige for.
Fremtidens politik
Det er efterhånden nogle måneder siden at borgmester, Henrik Zimino bekendtgjorde, at han ikke vil fortsætte

Den nye socioøkonomiske cafè Lix og Kerner på Hovedbiblioteket åbnede
i praksis 23. januar. Officiel åbning bliver lørdag 4. februar, hvor der er
reception kl. 12-14.
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Socialt iværksætteri
Allan Andersen mener, man overordnet kan sige, at der er en symbiose
mellem den frivillige indsats, lokalområdets kultur og fritidsliv samt integrationen. Den frivillige indsats kan
både komme ældre medborgere til
gode, men også nytilkomne mennesker, der er flygtet fra krig eller unge
mennesker, som har svært ved at finde en passende uddannelse eller en
plads på arbejdsmarkedet.
Som et eksempel på socialt iværk-

sætteri bliver der etableret en café på
hovedbiblioteket fra 1. februar. Her vil
kommunen ansætte unge mennesker,
der er ’kommet i klemme’. Det er et
kommunalt tiltag, der skal forbedre
disse menneskers muligheder for at
komme videre, ved at de får arbejde
i caféen. Samtidig viser man bibliotekets brugere, hvordan et socialt iværksætteri kan se ud.

Fra det gamle Amager
Anmeldelse af Søren
Markvard

Planlægger man en amagertur med henblik på at
finde de store, gamle industriforetagender, må man ofte lede
forgæves. Navne som Sadolin, Jacob
Holm og Sønner, Glud og Marstrand,
Kastrup Glasværk og Dansk Plys- og
Møbelfabrik eksisterer ikke mere, kun
enkelte vejnavne som Limgården og
Reberbanegade minder om, at der fx
midt i Sundby i 1800-tallet var store
industriforetagender, der beskæftigede mange ansatte.
Gemt er dog ikke helt glemt: Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv
har udgivet en historisk gennemgang
af den første industri på Amager,
skrevet af historikeren Tommy P. Christensen. Han indleder sin beretning,
der dækker perioden frem til midten
af 1800-tallet, med en gennemgang
af vandets og vindens evner til at få
f. eks. møllehjul til at bevæge sig og
kommer ad den vej ind på omtalen af
Amagers vindmøller, der bl.a. var en
forudsætning for de oliemøller m.v.,

der etableredes i Sundby.
Men ikke al industriproduktion foregik i fabrikkerne, faktisk var et erhverv
som rebslageriet allerede i slutningen
af 1700-tallet godt repræsenteret såvel i Sundby som i Dragør, der skulle
nemlig bruges masser af tovværk til
de mange sejlskibe. I Dragør var et
erhverv som vævning også meget udbredt, mange Dragør-væversker tjente
gode penge på hjemmeproduktion af
bl.a. hørlærred.
Et helt kapitel er helliget Saltholm,
kalkbrænderierne og Kastrup Værk
med en summarisk beskrivelse af udviklingen på Saltholm fra græsning til
kalkstensudvinding og stenens videre betydning for etableringen af Kastrup Værk bl.a, under Jacob Fortling
i midten af 1700-tallet. Ca. hundrede
år senere så Kastrup Glasværk dagens
lys på samme sted og producerede
mange former for glas helt frem til
1979, da værket endeligt lukkede.
Tommy P. Christensen kommer vidt
omkring i sin beskrivelse af Amagers
tidlige industri; der er ikke mange
navne eller foretagender, der undgår hans opmærksomhed, og selve
beretningen kan derved undertiden

Kvalitet betyder noget

Ca 50% af vores tonnage er nu økologisk, vi går
efter sølv spisemærket som er 60%
Husk vores gode rugbrød bagt på økologisk
rugmel helt uden hvedemel, sunde sports- og
fuldkornsboller 4 stk. ....................................32.-

Det er aldrig
for koldt til god is

Husk Jønsson is sælges hele året.
Gluten- og laktosefri.
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Isdessert fra .............................. 128,Laktose og glutenfri is 500 ml... 54,Garanti
Vi laver også islagkager, Nøddekurve
for god is
med fyldt hjemmelavet is, isbæger, se
pris i butikken.
alt is fremstillet af økologisk mælk og fløde

Fastelavn i Johns Kagehus

Opslag om Kastrup Værk, det som vi nu kalder Bryggergården, i bogen om
Amagers industri - begyndelsen. Bogen indeholder andre opslag om forhold i
Tårnby kommune eksempelvis om Saltholm og kalkbrænderierne.

forekomme lige lovlig komprimeret;
det havde faktisk klædt bogen med
fx nogle anekdoter, men læseren kan
ikke klage over manglende faktuelle
oplysninger: der er mange af dem, og
de bliver serveret uden sproglig tomgang.
Billedmaterialet er righoldigt og
underholdende, hvad enten det gælder møller og møllehjul eller væve
og tvindemaskiner, men der er også
mange interessante lokale billeder,
der viser, hvordan Amager tog sig ud
i forne tider.
Det nævnes ikke direkte, om der
er planlagt en fortsættelse, der
skal handle om Amagers industrialisering efter midten af
1800-tallet, men med de
mange store foretagender,

der sidenhen etablerede sig ikke
bare i Sundby, men også ude på øen,
skulle der være stof nok til en videre
fortælling. Den kunne være værd at
vente på.

Tommy P. Christensen:
Amagers industri – begyndelsen.
Sundby Lokalhistoriske Forening & Arkiv,
2016. 144 sider, illustreret.

Fra mangel til mening
Inspirationsaften om nye veje med forfatter og foredragsholder Tommy
Krabbe
De fleste af os stræber efter et liv med mening og indhold. I jagten på at
finde meningen, støder man tit på udfordringer og den lette løsning bliver
for nogen alkohol, spil, rygning eller andre former for misbrug.
Heldigvis findes der andre veje man kan gå, som gennem hårdt arbejde vil
give gode og vedvarende resultater.
Kom og blive inspireret til et liv og arbejdsliv med mere mening.
Med foredraget sætter SundhedsCenter Tårnby (og tidl. Amager Lænke
-ambulatorie) fokus på alkohol i anledning af Respekt-kampagnen uge 2-4.

Fastelavnsboller - wienerbrød og med flødeskum
Glem ikke vores håndlavede flødeboller

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

INFO:
Onsdag 1. februar kl. 16.3018.30, SunhedsCenter
Tårnby
Tilmelding:
foredrag.sc@taarnby.dk
eller tlf. 3247 0079

Noget nogen gik til og som nogen kan gå til i februar

Plyssen med
malerier, modeller
og tegninger
Udstillingerne bliver til i et samarbejde
mellem frivillige medarbejdere og Stadsog lokalarkivet i Tårnby kommune,
foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk
og samlere
Tårnbymalerne indleder deres jubilæumsår med
en retrospektiv udstilling med billeder fra hjele
foreningens levetid.
Derudover viser Plyssen i februar et varieret
repertoire af lokalhistorisk materiale, lokale foto,
tegninger og samlinger. Se nærmere detaljer om de
samlede udstillinger på side 8 i Tårnby Kommunes
informationsannonce.
Tårnbymalernes jubilæumsudstilling 4. februar til
5. marts 2017.
Fernisering lørdag 4. februar kl. 13-16, Musik kl. 13
ved Baagerne.

Underholdning:

Tag vennerne med - det’ gratis

Kastrupgårdsamlingen ser tilbage på et
2016, hvor museet både har huset helt
nye kunstnere og haft besøg af danske
kunsthistoriske sværvægtere. Samtidig
fyldte børn og unge museet

Med 3 særudstillinger og nye initiativer har 2016 været
et travlt år for kommunens kunstmuseum. Året startede med den anmelderroste udstilling ‘John Kørner –
Grafik 1996-2016’, hvor mange gæster valgte at få en
omvisning i John Kørners farvestrålende grafik.
Så kom 50 forskellige kunstnere, der udfoldede sig
på 50 x 50 cm. Udstillingen 50X50X50 viste med sine
kvadratiske værker en mangfoldig samtidskunst-scene
anno 2016 og fyldte hele museet, selvom værkerne i
sig selv ikke fyldte så meget.
Sommeren indledtes med en stor kunsthistorisk
forskningsudstilling kurateret af dr. phil. Mikael Wivel
efterfulgt af ‘Midt i Modernismen’ der med udgangspunkt i Niels Larsen Stevns viste værker af mange danske mestre fra tiden omkring 1900-1935.
Udstillingen ‘Vibeke Tøjner – Camus’ Ansigt’, kan sta-

permanente udstillinger:
th. philipsen

Lørdag 4. feb. kl. 13.00. Musik ved Baagerne.
Søndag 12. februar kl. 14.00. Koncert med Harmonien.

dig ses på museet.
I april lagde museet gård til 310 6. klasse elever,
som deltog i Tårnby Ungdomsskoles historiedag og i efteråret stod 2.G. billedkunst fra Tårnby Gymnasium for
kurateringen og ophængningen af værker fra museets
samling i museets café. Derudover udsmykkede museets valgfagshold ‘Kunstlab’ i foråret museets område
med Tape-art og små figurer.
Vanen tro har også museets venneforening afholdt
arrangementer. Bl.a. koncert med Glasorkesteret i stakladen, men også flere cafearrangementer.

Som en del af budgetforliget for Tårnby
Kommune blev det i slutningen af 2016
vedtaget, at museet fra 2017 igen skal
have fri entré for alle besøgende. En
nyhed til glæde for museets gæster
fra både Tårnby og fra udenfor
kommunegrænsen.

Dette billede af Iben Legind kan ses på Tårnbymalernes jubilæumsudstilling på Plyssen.

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
W W W.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 at gå til i februar

Musik, kultur og natur på biblioteket i februar
Syng dig glad

– sangeftermiddag på Hovedbiblioteket med Marianne
Kragh ved klaveret
Bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide
at synge sammen med andre? Så kom til sangeftermiddag på biblioteket. Vi mødes den sidste mandag i måneden og synger lyset og glæden frem med korleder og
musikpædagog Marianne Kragh ved klaveret.
På programmet er årstidens højskolesange, revyviser
og minder fra den danske sangskat.
Mandag 30. januar og 27. februar kl. 16 – 17.30. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

MC Einar og Kuntakt

En gåtur og en go´ historie

Kulturlivet og naturtilbuddene i Tårnby

Vi er stolte
og lokalpatriotiske
i vores
kommune,
men hvad
er det der
kendetegner Tårnby?
Hvad er det

der gør, at vi elsker vores lille ø?
Kommunen og i øvrigt hele Amager er i gang med en
rivende udvikling. Vi bliver nu omtalt som en metropol,
som rigtig mange nye borgere har fået øjnene op for.
Begejstrer det os, eller synes vi, at det lokale islæt går
fløjten i alt det nye?
Hvad havde Amager at byde på tidligere? Hvor gik
vi hen, dels når vi skulle more os, og dels når vi skulle
nyde fritiden en almindelig hverdag? Skulle man ind til
storbyen eller i oplandet omkring København for at få
en specielt god oplevelse?
Lokalarkivets erindringscaféer lægger op til en hyggelig og inspirerende snak om det aktuelle emne og vi
krydrer oplægget med fotos fra lokalarkivets samling.
Kom og del erindringer og oplevelser med andre, og få
bragt minder til live igen. Medbring gerne billeder og
andet der kan illustrere din historie.
Erindringscafe: tirsdag 7. februar kl. 14-16 på Vestamager Bibliotek. Gratis billetter.
Næste gang: tirsdag 7. marts på Hovedbiblioteket
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Are You Experienced

Koncertforedrag om Jimi Hendrix af Thomas Ulrik Larsen
The Jimi Hendrix Experience vendte hele det engelske
rockmiljø på hovedet med
en musikalsk gryderet, ingen før havde hørt: Autentisk blues gennemskudt af
Bob Dylans ord og talende
sangstil. Bevidsthedsudvidende lyd. Et guitarspil,
der ubesværet var alt det,
de britiske guitarhelte forsøgte at blive. Performance-evne og – mod, der gav
selv James Brown kamp til
stregen.
Ud over Hendrix’ musikalske arv – hans liv og
karriere endte i efteråret
1970 – blev den sorte Hendrix’ popularitet hos det
hvide publikum en vigtig faktor for den brede succes,
som sorte kunstnere som Bob Marley og Michael Jackson senere oplevede.
Thomas Ulrik Larsen lever for musikformidling, hvad
enten det er som foredragsholder, sangskriver, freelance-guitarist, musikskolelærer eller skribent. Han er
med soloprojektet Lysår, aktuel med det anmelderroste
album Teknisk knockout, som udkom i august 2015.
Torsdag 16. februar kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 30 kr.

guvernør Peter von Scholten gav dem deres frihed.
Onsdag 22. februar kl. 16.00. Vestamager Bibliotek.
Billetpris 30 kr.

Kom og hør raplegenden MC Einar sammen med jazzog funkbandet Kuntakt. Smækre enderim, hverdagspoesi, rappe replikker, masser af selvironi og fabulerende
fortællinger henover sikkert håndspillede grooves.
MC Einar & Kuntakt fik fremragende anmeldelser af
deres debutalbum, Åben dine læber. Albummet udkom
sidste år, har tekster af de to afdøde forfattere Rune
T. Kidde og Mark Hebsgaard og fik flere til at sammenligne Einar med selveste Dan Turèll og hans sene
musikudgivelser.
Einar Enemark var frontfigur i rapgruppen MC Einar,
men efter MC Einars opløsning holdt han pause fra musikken og offentligheden. Han vendte stærkt tilbage i
2011 med den meget åbenhjertige selvbiografi, Manden
der var MC Einar og albummet Jeg må ha’ en coach.
Nu vover Einar Enemark sig ud på Amager, på konkurrenterne Rockers By Choices’ hjemmebane.
Bibliotekskoncert søndag 26. februar kl. 16. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

Ritt Bjerregaard: Erindringer

Mød Ritt Bjerregaard
- en af dansk politiks
mest markante personligheder igennem de
sidste 40-50 år.
Foredraget er baseret
på Ritt Bjerregaards bog
Ritt: Erindringer, som
hun udgav i 2015. Det
er et underholdende og tankevækkende selvportræt,
hvor Ritt giver et billede af de seneste 70 års danmarkshistorie, som den store efterkrigsgeneration har
oplevet den og set den gennem et socialdemokratisk
temperament.
Hun fortæller blandt andet om, hvordan hendes
generation op gennem 1960’erne og 1970’erne havde
en enestående mulighed for at præge det danske samfund. P-pillen er et eksempel herpå, idet den havde stor
indflydelse på ændringerne i kønsrollemønstret samt
ægteskabs - og familiemønstrene.
Tirsdag 21. februar kl. 19.30. Tårnby Hovedbibliotek. Foredraget arrangeres af AOF Amager i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker. Billet 90 kr. via AOF

Dansk Vestindien - det tabte paradis

Foredrag v. Gunner Steenberg
Den 31. marts 1917 solgte Danmark De vestindiske Øer
til USA for 25.000.000$, og dermed sluttede Danmarks
tid som kolonimagt.
Gunner Steenberg, cand.mag. i historie, fortæller
øernes historie, der går helt tilbage til 1600-tallet, hvor
danske handelsskibe begyndte at sejle slaver fra Vestafrika til Vestindien.
Ca. 100.000 afrikanere blev fragtet over Atlanterhavet i tætpakkede skibe og videresolgt til hårdt arbejde i
sukkerplantagerne på St. Thomas, St. Jan og St. Croix.
Handelen blomstrede, og handelskompagnierne tjente
styrtende. Men for slaverne var livet ingen dans på roser, og i 1848 trak det op til et opgør, inden den danske

Har du lyst til at gå en tur i hyggeligt selskab med
andre? Så kom med på
en tur.
Mød Rikke Klæsøe kl.
14.00 ved rundkørslen på
Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen
går vi til Hovedbiblioteket.
Turen er knap 2 km lang.
Gå med og få lidt motion til
både hjerte og hjerne!
Fri adgang – uden billetter. Fredag den 10. februar kl.
14.00. Mødested: Rundkørslen ved Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter.

Café Lix på Hovedbiblioteket

Bag Café Lix og Kerner står ægteparret Gitte og Benny
Friis, der driver den som en socioøkonomisk drevet
café, hvor det blandt andet handler om at rumme og
udvikle mennesker, der har svært ved at komme ind på
arbejdsmarkedet eller
starte på en uddannelse.
På sigt vil caféen
også være med til at
skabe uddannelses- og
arbejdspladser. Caféen
skal kunne rumme unge med særlige behov og tilbyde
dem en god og meningsfyldt arbejdsplads med fremtidsperspektiv.
Café Lix & Kerner serverer hver dag kolde og varme
drikke, morgenmad, salater, sandwichs, frisksmurt
smørrebrød, diverse kager med og uden sukker, samt
klassiske danske retter. Alt sammen med fokus på økologi og bæredygtighed - og til venlige priser.
Åben mandag-fredag kl. 9-19, lørdag og søndag kl.
9-15, hvor man vil møde Gitte og en lang række friske
og glade mennesker, som vil gøre alt for at skabe en
god oplevelse i Tårnbys helt nye og lækre café.
Åbningsreception Lørdag 4. februar kl. 12-14 byder vi
på lidt smagsprøver. Caféen er åben hele dagen med
god kaffe, lækre sandwich, frisksmurt smørrebrød og
meget andet.

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

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

Billetter og info
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.
dk eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby
kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes af
AOF i 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

Noget at gå til i vinterferien og resten af februar

Fuld fart over feltet i februar - Biblioteket for børn
Her får du overblikket over en måned
spækket med gode oplevelser for børn
i alle aldre - teater, babycafé, kreative
workshops, fastelavnsfest og meget andet.
Februar byder på tre stærke
teaterforestillinger
Børn fra 4 år kan glæde sig til at møde Klods-Hans
i en kraftfuld forestilling med musik, dans og vilde kostumer. Det er den velkendte fortælling om drengen
Klods-Hans, som på trods af sin far og sine brødre rider
af sted på gedebukken for at få prinsessen. De to skuespillere spiller alle roller i forrygende og fjollet stil. Ved
Teateret Fyren og Flammen.
Lørdag 4. februar kl. 11 på Tårnby Hovedbibliotek. Varighed: 35 min. Entré: 20 kr.

omkring på togturen. Ved Barkentins Teater.

ket. Fri adgang uden billetter.

Lørdag 25. februar kl. 11 på Vestamager bibliotek. Varighed: ca. 30 min. Entré: 20 kr.

Fastelavnssøndag 26. februar bliver en festlig dag

Babycafé giver mulighed for en hyggelig stund for

dig og din baby. Lav din egen uro til baby med finurlige
dyr og figurer i mange farver.
Onsdag 1. februar kl. 10 på Vestamager bibliotek. Entré: 20 kr.
Sundhedsplejerske Kirsten Bendix fra Tårnby Kommunes sundhedspleje vejleder i babymassage på
Hovedbiblioteket mandag 6. februar kl. 9.30 og 10.45.
Entré: 20 kr.

Det Kreative krydsfelt

på Hovedbiblioteket byder
hver uge på en ny workshop
- og i vinterferien hele tre
workshops. I februar laver vi
Star Wars perleplader, stopmotion film, badges - og
så kan du tage kørekort til

Spor er en stille, interaktiv forestilling for de 2-5årige.
Her tager Det Lille Verdens Teater børnene med på en
sanselig skattejagt. Sporene leder gennem tre små
historier. Ved Det Lille Verdens Teater.

Lørdag 4. februar kl. 11 på Vestamager bibliotek. Varighed: 35 min. Entré: 20 kr.

Suttog er en sød, stille teaterforestilling for de
2-4årige - helt uden ord. Et tog kører rundt med
vogne, hvor mon sutten gemmer sig? Den kommer vidt

symaskine.
Se datoer og tidspunkter på www.taarnbybib.dk.
Gratis billetter.

for de 3-7 årige og deres forældre. Vi har to make-up
artister på besøg til at lave ansigtsmaling på børnene.
Når de er blevet malet, slår vi katten af tønden og
kårer derefter årets kattekonge og kattedronning.
Entré: 20 kr.

Bliv festklar i god tid!
Allerede fra den 10. februar kan du komme og sy eller
dekorere dit eget flotte fastelavnskostume på Hovedbiblioteket. Du kan også vælge at bytte dig til noget
nyt udklædningstøj, når vi holder fastelavnstøjbyttedag
på Hovedbiblioteket fredag den 10. februar kl. 15-18
og lørdag den 11. februar kl. 10-13. Fri adgang uden
billetter.
Fastelavnsrisene pynter vi onsdag 15. februar i Det
Kreative Krydsfelt. Gratis billetter.
Februar byder også på filmklub, højtlæsning og leg med
robotter.
Se mere om aktiviteterne på bibliotekets hjemmeside
eller hent et program på biblioteket.

I vinterferien er der også film for børn fra 7 år.
Programmet er klar i uge 5 og kan hentes på bibliote-

Vinterferie på
Der er åbent mandag 13. til torsdag 16.
februar kl. 11 til 18

Bolsjer – tirsdag kl. 14-17

Tag familien med på Kulturzonen i vinterferien, hvor I
kan se teater og prøve kræfter med makeup-kursus,
lave bolsjer, bage, bordfodbold- og FIFA-turneringer,
male fastelavnstønder og meget mere.

Har du lyst til at lave dine egne bolsjer, så besøg os om
tirsdagen. Det er nemt og sjovt at lave bolsjer, og du
bestemmer selv smag, farve og form. Tag hele familien
med til en hyggelig bolsjedag på Kulturzonen.
Alder min. 10 år.

Makeup-kursus – mandag kl. 12-15

Teaterforestillingen Jason – onsdag kl. 11

Vi starter med frokost i Caféen kl. 12, og herefter får
du 2 timers personlige tips til, hvad der klæder dig, og
du lægger en flot og holdbar makeup. Du lærer også,
hvordan du fremhæver dine gode sider og får en super
flot og sund hud. For piger i 7.-9. klasse.
Tilmelding på info@kulturzonen.net. Begrænset antal
pladser. Kr. 75 pr. person inkl. frokost.

Teater Asterions hus byder på mytologi for de 3-8-årige. Det er en drabelig fortælling om den græske helt
Jason og hans forunderlige liv og rejse. Sammen med
Jason må børnene kæmpe mod ildspyende tyre, en
drage med tusinde øjne, en troldkælling og en kærlighedshungrende dronning.
Tilmelding på info@kulturzonen.net. Børn skal følges
med en voksen. Kr. 30 pr. person.

Bordfodbold – mandag kl. 11

FIFA 2017 - onsdag fra kl. 11
Er du vild med at spille FIFA 2017 til PS4, så kom til
turnering på Kulturzonen. Man kan stille op som single
eller par, og der er præmier til de tre bedste pladser.

Bagedag – torsdag kl. 14-17
Kom til en hyggelig bagedag, hvor vi bager snegle og
pølsehorn.
Alder min. 10 år.

Alle dagene
Brug Kulturzonens computere, airhockey, PS4, bordtennis, billard, det kreative hjørne og meget mere. Og du
må meget gerne male fastelavnstønderne, som skal

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og
spilleområde og en række inden- og udendørsaktiviteter. Det er gratis at benytte Kulturzonens faciliteter.
Vi arrangerer løbende forskellige kulturelle arrangementer såsom koncerter, teaterforestillinger,
kunstudstillinger og diverse workshops. Du kan
læse mere om, hvad der sker på Kulturzonen her.
Åbningstider:
Kulturzonen er åben alle hverdage:
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00
kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90
2791 Dragør
Telefon: 30 76 03 34
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Hvis du heller ikke kan få nok af bordfodbold, så afholder vi en bordfodbold-turnering om mandagen. Der vil
være mulighed for at stille op som single eller par, og
der er præmier til de tre bedste pladser.

bruges til fastelavnsfesten på Kulturzonen søndag 26.
februar.
Caféen sælger drikkevarer og dagens lækre ret fra kl.
11.30 til 13.30.
Sted: Kulturzonen, Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør.

Noget at gå til i februar og lidt ind i marts

Sauna og vinterbadning
– kom og prøv!
DGI og Tårnby Naturskole inviterer til
åbne arrangementer med sauna og vinterbadning. Vi stiller Tårnby Kommunes
mobile sauna op ved Kastrup Søbad /
Sneglen og fyrer op i saunaen.
Alle er velkomne! Tag din faster, din
svigermor, din far, din kollega eller din
bedste ven under armen. Hop i badetøjet og snup en iskold dukkert i Øresund og en efterfølgende dejlig varm
saunatur i den mobile sauna.
Deltagelse i arrangementerne er
gratis!
Kontakt: Jacob Nøhr Schubart, naturvejleder i DGI Storkøbenhavn, jacob.schubart@dgi.dk / 2467 2541.

Datoer for arrangementer:
-

Fredag 3. februar, kl. 15-17
Lørdag 4. februar, kl. 10-12
Fredag 24. februar, kl. 15-17
Lørdag 25. februar, kl. 10-12
Søndag 5. marts, kl. 10-12

Fastelavn og vinterferie
- i Naturpark Amager

Åbningstider i Friluftshuset 2017
6. jan. – 26. marts: Hverdage: 9-15. Weekender: 10-16
1. april - 30. juni: Hverdage: 9-15. Weekend/ helligdage: 10-17
1. juli – 13. aug.: Alle ugedage 10-17
14. aug. – 22. okt.: Hverdage: 9-15. Weekender: 10-17
23. okt. – 30. nov.: Hverdage: 9-15. Weekender: 10-16
2. dec. - 17. dec.: Weekender: 10-16

Hele vinterferien varmer
Naturcenter Amager op til
Fastelavn, der i år falder på
den 26. februar
Tag din cykel med og varm op til fastelavn, der bliver et ordentligt knald.
Vi har sat vores cykelbane op, som vi
bruger, når vi slår katten af tønden. I
vinterferien er alle velkomne til at tyvstarte på cykelbanen. I steder for at slå
på en tønde skal du ringe på en gammel skibsklokke, når du cykler under.
Cykelbanen har fire forhindringer,
vippen, bulen, ottetallet og keglerne.
Cykelbanen giver i øvrigt varmen på
kolde dage.
Du kan også lave dit helt eget fastelavnsris, pyntet med flotte fjer
og kønne kogler. Vi har klippet nogle
birkekviste, men du kan også lave
naturpleje ved at hente dit birkeris på
strandengene i Naturpark Amager. Ude
på Kalvebod Fælled springer strandengen nemlig i skov, hvis ikke de små
birketræer bliver holdt nede. Normalt
er det køerne, der spiser de små spæde

birke, men vi har et sted på Kalvebod
Fælled, hvor du kan cykle ud og klippe
birkeris, som køerne ikke har fået spist.
Det er en god cykeltur ud i fuglereservatet på fem kilometer hver vej. Ved
Friluftshuset kan du få udleveret et kort
og forklaring på præcist hvor, de små
birketræer vokser op.
Efterfølgende kan du pynte birkeriset/fastelavnsriset med naturens materialer ved Friluftshuset. Vi pynter dem
med flotte fuglefjer, kogler og uld fra
vores får.
Som altid kan du også løbe orienteringsløb herude. Eller leje cykler, kikkerter, pandekage-pander og bålgrej.
Og meget, meget mere.
Traktørstedet Vestamager har også
åbent hele ugen og vil servere årets
første fastelavnsboller og varm kakao.
Læs mere på www.naturcentervestamager.dk

Foto: Torben Jensen, Amager Fotoklub
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Fastelavn på Kulturzonen
- indendørs
Kom til en sjov og hyggelig
fastelavnsfest for hele familien
på Kulturzonen. Kom meget
gerne udklædt
Vi slår katten af tønden indenfor i varmen, bliver malet i ansigtet, leger, hygger og spiser fastelavnsboller.

Program
Kl. 12-13: Ansigtsmaling
Kl. 13: Tøndeslagning og kåring af årets
kattekonger og kattedronninger

Der er tre tønder fyldt med slik og lækkerier. En til de 3-7-årige, en til de
8-12-årige og en til de voksne. Alle får
en hjemmelavet fastelavnsbolle, saftevand og kaffe.
Tilmelding på info@kulturzonen.net.
Begrænset antal pladser.
Kulturzonen, Nøragersmindevej 90,
2791 Dragør.
Info: Ruth Kjær, info@kulturzonen.net,
tlf. 3076 0335.
Søndag 26. februar kl. 11-17 (entré kr.
20)

Arkivfoto fra et andet cykel-fastelavns-arrangement i 2011.

TÅRNBY LOKALAFDELING
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FOTOWORKSHOP

Vi er 2 hobbyfotografer der meget gerne
vil hjælpe andre med at forstå hvad
et digital kamera kan. Hvordan man
bruger alle indstillingerne. Hvad kan alle
knapperne og hjulene bruges til. Vi viser
forskellige indstillinger, fortæller om iso,
blændeprioritering og meget mere. Men
ideen er at man kommer med sit kamera,
stort eller lille, så ser vi på det sammen og
finder ud af hvad det kan.
Tilmelding ikke nødvendig og det er gratis.
Ring til Allan Petersen, tlf. 51 71 98 50
Mandag den 10. april. 8. maj. 22. maj
Biblioteket Kamillevej 10 kl. 14 - 16
GYMNASTIK
Vi mangler en person til at overtage et
gymnastikhold om onsdagen fra kl.12. Er det
noget for dig? Ring til Solveig tlf. 61 67 52 15
LÆSEVENNER

Vi starter nu et nyt hold læsevenner og søger
derfor interesserede, der vil afsætte en times
tid om ugen i ca. 8 uger, for at høre skoleelever
læse op for os. Vil du høre nærmere, så ring til
Bente 26 62 34 21.
ÆRESBEVIS

VORES FASTE AKTIVITETER:

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

Alle dage 10-16

ÅRSMØDET 2017
Vi indbyder herved alle vore
medlemmer til årsmødet i
lokalforeningen. Vi håber at
kunne få en rigtig god debat
om Ældre Sagen Tårnbys
fremtidige engagement i
kommunen.
Forslag, der ønskes behandlet
på årsmødet skal være formanden Anne-Grethe
Kragerup i hænde senest 14 dage før årsmødet.
Postkassen, Amager Landevej 71
Lørdag den 11 marts 2017 kl. 14
Husk medlemskort.
Vel mødt. Bestyrelsen

Torsdag kl. 10.30, Ved Diget.
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag kl. 13-16 Bridge-undervisning i Postkassen.

TRAFIKSIKKERHED OG
KØREKORTSFORNYELSE
– et tilbud til dig, der gerne vil forblive en
sikker bilist.
Vil du vide mere om
hvordan du som seniorbilist
bliver ved med at være
sikker i trafikken? Så mød
op hos Ældre Sagen i
Tårnby, hvor GF Fonden
fortæller om gode vaner i trafikken og om
myten om ældre som farlige bilister. Du bliver
også klogere på, hvordan du skal forholde dig
til fornyelse af kørekortet og hvad du kan gøre
for hele tiden at holde dine kørefærdigheder
ved lige. Efter foredraget fortæller GF Forsikring
om samarbejde med Ældre Sagen og de
særlige fordele for Ældre Sagens medlemmer.
Tid: Mandag d. 20. februar kl. 15.00 – 17.00.
Sted: Postkassen, Amager Landevej 71.
Arrangementet er gratis.
Tilmelding til Ældre Sagen, Kastrupvej 324
eller på mail: aeldresagen.taarnby@mail.dk.
senest onsdag d. 15. februar 2017.
WHIST
Er der nogen, der kunne tænke sig at spille
Whist,? Tirsdag kl.12-15 i Postkassen, så ring til
Birthe Jensen, tlf. 30 13 28 45

Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12

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

Billard, Ugandavej
Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-12

Bridge

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, Biblioteket kamillavej 10
Mandag den 10. april. 8. maj. 22. maj 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

Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00

IT-undervisning i Postkassen
Fredag kl. 9.30-11.30

Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10

Pilates/Godtvedgymnastik,Vandtårnet,
Løjtegårdsvej (Venteliste)
Onsdag kl. 17.15

Amagerhallen
Mandag kl. 13.00 Onsdag kl. 12.00

Roning, Øresund
Onsdag kl. 9.45

Strikkecafé, Postkassen stuen
Tirsdag kl. 13-15

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

Søndagscafé, Postkassen

Sidste søndag i hver måned kl. 14-16

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

Tøjreparationer (Strikkecaféen)

CYKLING
Opstart den 27. marts Postkassen kl.11.00
Grill 26. juni "Viben"
Grill 17. juli "Sneppen"
Grill 14. august "Viben"
Grill-kul 5kr. der afregnes på stedet.

Tirsdag kl.13-15

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.

LOKALAFDELINGEN

Vandrehold, røde port ved Ugandavej
Ikke egnet for gangbesværede.
Onsdag kl. 10 Speedhold. Vi går 10-12 km.
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går omkring 6 km.

Whist, Postkassen
Tirsdag kl.12-15

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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Tirsdagsklubben d.8. november fik Poul og
Inge Lise Jensen overrakt Ældre Sagens
æresbevis for mange års arbejde. En fortjent
anerkendelse, som de fremmødte med
håndfaste klapsalver var enige i.
Tillykke til Poul og Inge Lise.

RONING, ØRESUNDS ÆLDREROERE
Onsdage kl. 09.45.
Nye medlemmer optages hvert år pr. 1. maj.
Ro-instruktion starter første onsdag i maj.
På Øresunds Ældreroernes vegne
Kontakt Jørn Elsgaard tlf. 2173 02 24

Den Grønne Mand
mens man i Europa og især i England finder
ham i kirker, på altre, i hemmelige alkover
og på mange offentlige bygninger. Den
Grønne Mand har været repræsenteret i
mange forskellige kulturer verden over, og
er kommet og gået i mere end 2000 år.

Vores klode har problemer. Klimaet ændrer
sig gradvist, nogle steder meget voldsomt
med store konsekvenser for os alle. Verdens
enorme befolkningstilvækst og det deraf
følgende ressourceforbrug har forandret
klimaet til et punkt, hvor der er stor risiko
for, at vi sætter gang i klimaforandringer, vi
ikke kan stoppe ligegyldigt hvad. I kirkens
verden er klimaet - og ansvarlighed over
for vore medskabninger - derfor blevet en
del af forkyndelsen. Det har været og er et
nødvendigt fokus for fremtidens måde at
være kristen og være kirke på. Men selvom
vi, som en del af kloden, ikke tidligere har
stået i så store problemer, så er naturen og
ansvarlighed overfor kloden ikke en ny tanke
hverken indenfor eller udenfor kirken.
Hvis man har rejst lidt omkring, især i
England, vil man måske være bekendt med
Den Grønne Mand. Den Grønne Mand er et
spændende fænomen. Traditionelt er han
ofte blevet afbildet som et mandligt hoved
omgivet af grøn vegetation. Hans ansigt
flyder i ét med det grønne. I USA finder man
i næsten alle blomsterbutikker billeder,
hvor han er indgraveret i sten eller keramik,

Noget af det, der er spændende ved Den
Grønne Mand, er, at han på et tidspunkt
trods sin hedenske oprindelse er blevet en
del af kirkens kunst, og mange er gennem
tiden kommet til at slå Den Grønne Mand
sammen med troen på Kristus. Dette
fænomen er i og for sig ikke så sært. Det
er ofte sket i kristendommens historie, at
troen på en tidlig guddom har blandet sig
med den kristne tro, når befolkningen er
blevet kristnet, og at kristusfiguren har
adopteret historisk, kulturelle og religiøse
træk. Et godt eksempel her i Danmark
er vikingetidens Kristus på korset, som vi
kender fra Jellingstenen – og kan finde på
første side af vores danske pas. Men det,
der har været interessant ved Den Grønne
Mands betydning, er, hvordan han symbolsk
har vundet genklang hos mange kristne, og
stadig i nogen grad gør det. Oprindeligt blev
han set som en vegetationsgud, der gjorde
os opmærksom på, at jorden er en stor
levende organisme, som vi ikke har ejerskab
over, men som vi er - eller bør være - en
integreret del af.
Men som vegetationsgud er Den Grønne
Mand også ofte portrætteret som symbol
for fornyelse og genfødsel, og dette er
gået godt i spænd med den kristne tro
på genfødslen og livets sejr over døden.
Naturens genfødsel hvert år er et billede,
som ofte er brugt i kirken og teologien,
ligesom troen på gud som verdens og altings
skaber er en del af det kristne syn på
verden. Dette perspektiv er mere relevant
end nogensinde før. Vi har igen brug for at
sætte fokus på, at vi er nødt til at forstå os
som en del af en organisme, som en del af

Gudstjenester
Januar				
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Søndag

29.

kl. 10.00

4. s. e. H. 3. k. Matt. 8,23-27		

Martin Herbst

Februar						

Søndag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Søndag
Søndag
Søndag

5.
12.
16.
16.
19.
26.
26.

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

10.00
10.00
11.00
13.00
10.00
10.00
14.00

Sidste. s. e. H. 3. k. Matt. 17,1-9		
Septuagesima Matt. 20,1-16		
Plejehjemsgudstjeneste på Tagenshus		
Plejehjemsgudstjeneste på Pyrus Allé		
Seksagesima Mark. 4,1-20		
Fastelavn Matt. 3,13-17		
Fastelavnsgudstjeneste for børn		

Marts					
Søndag

5.

kl. 10.00

1. s. i fasten Matt. 4,1-11		

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

skaberværket, en del, der skal leve i samspil
med resten af organismen. Konsekvenserne
af voldsomme klimaforandringer er
uoverskuelige. Hvis f.eks. antallet af
flygtninge fra Syrien og Nordafrika har rystet
nogle, så er det intet imod det antal af
klimaflygtninge verden vil opleve pga. global
opvarmning. Vi må alle gøre vores, og leve
så bæredygtigt som muligt, før vi når over
den grænse, hvor opvarmningen stiger med
2 grader og klimaforandringerne går ind i en
spiral, som ingen kan standse. Både for vor
egen skyld, men også for vor næstes – uanset
hvor i verden, de måtte være.
Julie Aaboe, sognepræst

Aktiviteter - Februar
Frivillig i Tårnby

Denne eftermiddag
kan du møde Tårnby
Kommunes frivillighedskoordinator Naomi
Gurfinkiel, som vil
fortælle om sit arbejde
med at igangsætte
forskellige aktiviteter
og sikre at flere borgere
i Tårnby får gavn af
tilbud varetaget af frivillige. Du kan også
høre, hvordan du kan engagere dig i frivilligt
arbejde og skabe glæde i andre menneskers
liv.
Korsvejstræf, onsdag 1. februar kl. 14.00

Klassisk Højskole

– Oldkristne tekster, ved Martin Herbst
Den tidlige
kirke blev
påvirket, formet
og inspireret
af en række
andre tekster,
der i nogle
tilfælde er lige
så gamle som
evangelierne,
men som af
forskellige grunde ikke kom med i det Nye
Testamente. Disse Oldkristne Tekster skal
vi se nærmere på i denne studiegruppe.
Studiegruppen forløber over 8 torsdage i
2017. Ved henvendelse til kordegnen kan du
få udleveret et kompendium med de tekster,
der gennemgås. Alle er velkomne uanset
forkundskaber. Se hele programmet på www.
korsvejskirken.dk. Første gang gennemgås
Didaké. Herrens belæring til hedningerne
ved de tolv apostle.
Torsdag 2. februar kl. 19.30

Musik-andagt – En tid til eftertanke

ved Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld
musikandagt i kirken. Med musik og
læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud
fra et moderne og personligt perspektiv. En
rolig stund i kirken med tid til eftertanke.
Efter andagten nyder vi fællesskabet over en
kop kaffe m.m.
Tirsdag 7. februar kl. 10.00.

Ulvetime – Skal din familie være
med?
Sognepræst Julie Aaboe fortæller
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og
børnevenlig mad

Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at
”lande”, inden børnegudstjenesten i kirken
begynder kl. 17. Af hensyn til madlavning
vil vi gerne have tilmeldinger senest tirsdag
den 21. kl. 12. Send en mail til lone@
korsvejskirken.dk, hvis din familie skal med!
Det koster ikke noget at deltage, men du er
velkommen til at give et bidrag!
Torsdag 23. februar kl. 16.30

Dante og nutidens Firenze

På denne aften vil vi slå ned på et par
prægtige sange i Dantes Guddommelige
Komedie, specielt fra Helvedet -inkl.
filmklip fra Helvedet!
I tilknytning hertil fokuserer vi på Firenze
på Dantes tid, og hvad man i vore dage kan
se ’på
stedet’,
der har
relation til
Komedien,
bl.a.
Dantes
hus samt
fresker

Kontakt

i forskellige kirker med Dommedagsskildringer.
Ivan Z. Sørensen har forfattet anmelderroste
bøger om Firenze.
Sogneaften - torsdag 23. februar kl. 19.30.

Fastelavn er mit navn

Er du klar med
udklædningen,
så holder vi
fastelavnsfest i
Korsvejskirken
for børn og
deres voksne. Vi
begynder med
gudstjeneste,
hvor børn fra
kirkens dramagruppe medvirker med et
lille klovnespil om Zakæus. Bagefter slår vi
katten af tønden på kirkepladsen og kårer
årets kattekonger. Vi spiser fastelavnsboller,
leger sanglege og beundrer hinandens
udklædninger. Der er præmier til dem
med de mest fantasifulde udklædninger.
Værter er sognepræst Jule Aaboe og
børnemedarbejder Lone Madsen.
Hvor mange fastelavnsboller skal vi købe?
Det koster ikke noget at deltage, men for
at være sikre på, at der er fastelavnsboller
til alle, beder vi om en tilmelding senest
tirsdag den 21. februar. Skriv eller ring til
børnemedarbejderen på lone@korsvejkirken.
dk eller 6116 5509.
Søndag 26. februar kl. 14.00 - 16.00

Aktiviteter - Marts
H.C. Andersen
menneskelige

- og det evigt

Mange tror fejlagtigt,
at H.C. Andersens
eventyr er tuttenuttede
børneeventyr.
Det tilbagevises
af Birthe Rønn
Hornbech, der lader
eventyrdigteren holde
forstørrelsesglasset op
for os og med sin humor spidde det moderne
menneske. H.C. Andersen er i følge Birthe
Rønn Hornbech langt forud for sin tid, når
han fortæller om konsekvensen af den
moderne teknologi, overflødig lovgivning og
spindoktorernes naragtighed.
Korsvejstræf - onsdag 1. marts kl. 14.00

Klassisk Højskole

– Oldkristne tekster, ved Martin Herbst
Se hele program på www.korsvejskirken .dk.
Torsdag 2. marts kl. 19.30

Musik-andagt – En tid
til eftertanke
ved Julie Aaboe
og Ole Reuss Schmidt
Tirsdag 7. marts kl. 10.00

Koncert – Vivaldi, Händel og Bach
Musikkoret København
opfører Händels fire såkaldte
kroningshymner sammen
med musikere fra Det Kgl.
Kapel. Derefter spiller Nikolaj
Viltoft og Lars Ejlif Hansen,
solotrompetister i hhv.
Det Kgl. Kapel og Den Kgl.
Livgarde Vivaldis koncert for
to trompeter sammen med
strygerne, og til sidst opfører
hele ensemblet Bachs 3.
orkestersuite i D-dur.
Efter koncerten er der reception. Lørdag 25. februar kl. 16.00.

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

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

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Hvad er det, der er vigtigt?

1. søndag i advent fik vi nyt
menighedsråd. Mange af de nye
medlemmer er nye i menighedsråds
sammenhæng, og det er altid godt at få
rystet posen lidt en gang imellem. Nye
tiltag og meninger kommer på banen,
som godt kan give stof til eftertanke hos
en gammel rotte som mig, der har været
med i mange år.
Hvad er der, der er vigtig for
Folkekirken i 2017?
Det er der selvfølgelig ingen entydige
svar på.
Netop derfor er der – for
mig at se – også brug for
menighedsrådsmedlemmer og præster
med mange forskellige initiativer og
meninger, så Folkekirken kan tilbyde
en bred en vifte af gudstjenester og
aktiviteter.
Men for mig at se er der på langt sigt,
nok to ting, vi ikke kommer uden om:
Vi må prøve at forklare dåbens
betydning for nybagte forældre,
så alle i hvert fald har tænkt over
konsekvenserne af dåb/ikke dåb.
Og vi må prøve at gøre gudstjenesten så
levende og aktuel, at flere har lyst til at
komme i kirken.

Og det kan så selvfølgelig igen gøres på
utallige måder.
For mig har det altid været vigtigt med
børnearbejdet, så børn fra helt små fik
en fornemmelse af, at kirken er et rart
sted at komme.
Et sted, hvor man ikke bare, som da jeg
var barn, skulle sidde stille og tie stille.
Men selvfølgelig gør børnegudstjenester
det ikke alene, det skal også følges op,
hvis det gode indtryk skal holde.
Og her kunne jeg i hvert fald godt
bruge nogle idéer og kræfter.
En anden vigtig ting, synes jeg, er
kirkekaffen. For det er jo der, vi lærer
hinanden at kende, som en dame
engang sagde.
Da jeg startede i Tårnby var mange af
kirkegængerne ”navnløse”. Flere kom
hver søndage, og vi vidste ikke engang,
hvad de hed!
Hvis kirken skal overleve, tror jeg, det
er vigtigt, at vi lever op til at være et
fællesskab, hvor hver enkelt bliver set
som den, han eller hun er.
Og derfor er jeg glad for, at det nye
menighedsråd har givet grønt lys
for, at der kan være noget efter mine

Gudstjenester
Januar
Lør 28.		 Dåbsgudstjeneste 				 10.00 & 11.30 & 13.00
Søn 29.		
Højmesse						10.00

M. Hansen
Risum
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Februar
Ons 1.		 Eftermiddagsgudstjeneste og Hverdag er som onsdag.
13.45
Tor 2.		 Konfirmandgudstjeneste					
10.00
Søn 5.		
Højmesse						10.00
Søn 12.		
Højmesse						10.00
Lør 18.		 Dåbsgudstjeneste						
15.00
Søn 19.		 Højmesse						
10.00
Ons 22.		 Konfirmandgudstjeneste					
19.30
Tor 23.		
Aftengudstjeneste						19.30
Lør 25.		
Dåbsgudstjeneste						11.30
Søn 26.		
Fastelavnsgudstjeneste						10.00

M. Hansen
M. Hansen
Risum
Nielsen
M. Hansen
M. Hansen
M. Hansen
Nielsen
Nielsen
Nielsen

Marts
Ons 1.		 Liturgisk eftermiddagsgudstjeneste og foredrag		
Søn 5.		 Højmesse 						

13.45
10.00

Nielsen
Risum

gudstjenester fremover, som minimum
en kop kaffe.
Jeg håber, vi ses.
Ida Nielsen

FEBRUAR 2017
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.
Vil du vide mere om gruppen, kan du
kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.

Fastelavn
Der er familiegudstjeneste til
Fastelavn, søndag 26. februar. Vi begynder i
kirken med gudstjeneste kl. 10.00. Derefter er
der kakao/kaffe og boller i konfirmandstuerne,
og vi slutter så med tøndeslagning, der også
foregår i konfirmandstuerne. Der er selvfølgelig
præmier til kattekonger og -dronninger, samt
til de mest fantasifuldt udklædte.
FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,

Gemmas Allé 100.

Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen:
happ1606@gmail.com
I februar mødes Netværksgruppen:
Søndag 12. februar efter gudstjenesten kl. 10.00 www.fdfkorsvejen.dk
Kirkebil
til kaffe i konfirmandstuerne.
Kirkegængere, der har svært ved at komme til
Torsdag 23. februar til kaffe efter gudstjenesten gudstjeneste eller til kirkelige arrangementer
kl. 19.30. Denne aftengudstjeneste vil være en ved egen hjælp, kan bestille kirkebil og
”ønskekoncert”, det er en liturgisk gudstjeneste således blive afhentet på deres bopæl og
uden prædiken, hvor kirkegængerne selv
blive kørt hjem igen efter gudstjenesten
vælger de salmer, der bliver sunget.
eller arrangementet. Hvis man har behov
Noter også allerede nu, at der søndag 12. marts for at benytte kirkebilen, skal man ringe til
efter gudstjenesten kl. 10.00 er sangeftermiddag, kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest kl. 12
hvor vi –efter en kop kaffe – synger sange fra
sidste hverdag, før man ønsker at bruge den.
Højskolesangbogen samme med vores organist Ønsker man f. eks. at benytte kirkebilen en
Poul Anders Lyngberg-Larsen.
sønsdag, skal man således bestille den senest
fredag kl. 12.

Gudstjeneste på plejehjemmet

Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 16. februar kl. 10.30 ved Karsten
Møller Hansen.
Der afholdes gudstjeneste på plejehjemmet
på Irlandsvej fredag 24. februar kl. 10.50
ved Ida Nielsen. Inden gudstjenesten synger
vi sammen med Aktiviteten fra kl. 10.30.
Gudstjenesten finder sted i Aktivitetens
lokaler.

FOR BØRN

Børnegudstjeneste
Dåbsgudstjenesten lørdag 25. februar kl. 11.30
vil være tilrettelagt for mindre børn. Alle er
velkomne til at deltage, også selv om de ikke
skal til dåb.

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
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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Babysang…
... starter igen 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.

ADRESSER •
TELEFONNUMRE

Det franske hjørne
Ved koncerten søndag 19. februar kl. 16, i Kastrup Kirke kan man høre
Saxofonist Christian Hougaard og Organist/Pianist Nicolai Kjølsen med et
program de kalder ”Det franske Hjørne”.
Musikken er fra den romantiske, senromantiske
og impressionistiske periode, med værker af
blandt andet komponisterne Frederic Chopin
Gabriel Fauré, Alfred Descenclos, Claude
Debussy og Maurice Ravel.

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

Endvidere bydes der på musik af Gismonti
og Piazolla, som begge havde en ”fransk
forbindelse”, idet de var elever og meget
inspirerede af den kendte franske komponist og
pianist Nadia Boulanger.

aik@km.dk.
Tlf. 2913 8323
		
Sognepræst 		
Elizabeth M. Laursen
eml@km.dk.
Tlf. 5144 8112
Kordegn
		
Sandra Burrett
smsb@km.dk.
Tlf. 3250 0972
Kirke- og kulturmedarb.
Grethe Hamborg
grbh@km.dk.
Tlf. 5144 8111
Organist 		
Niels H. Jessen
njessen@email.dk.
Tlf. 2589 3301
Kirketjener I		
Jens Andersen
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II		
Annette Honoré
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110
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Kirkegården		
Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Tlf. 3250 7193

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Den tredje mand på Sydpolen
Shackleton, Antarktis og den tredje mand
I 1914 sejlede den britiske polarforsker
Ernest Shackleton mod Antarktis.
Målet var at krydse Sydpolens kontinent
fra hav til hav – den såkaldte Enduranceekspedition.
Shackleton nåede aldrig sit mål, for
skibet blev fanget af isen. Alt var tabt!
Derpå begyndte en desperat
overlevelseskamp. Shackleton oplevede
flere gange under den mislykkede
ekspedition, at han blev hjulpet af et
åndeligt væsen.
Men hvad var det?
Dette skal vi høre mere om
torsdag 16. februar kl. 14

Babysalmesang – hvorfor?

Babyer kan da ikke synge salmer!
Nej, men sang skaber glæde,
og baby er ligeglad med, om du
synes, du kan synge eller ej, din
stemme er den vigtigste lyd, baby
hører. Sang beroliger og giver
nærvær, fællesskab og tryghed.
Ud over gentagelse af sange
og salmer, bruges der fagter,
sæbebobler, tørklæder og andet,
der stimulerer babys hjerne og
medvirker til hurtigere indlæring.
Nybagte mødre/forældre får en
mulighed for at møde hinanden
og efter babysalmesangen, der
varer ca. tre kvarter, hygger vi
os over en kop kaffe eller te i
konfirmandstuen.
Kastrup Kirke til Babysalmesang
onsdag 1. februar kl. 9.30. Vi
mødes i våbenhuset hver gang.

Noas Ark • 25-års-fødselsdag
25 år! Så længe siden er det, at Noahs Ark stævnede
ud for første gang. Ja, altså ikke den rigtige fra
Biblen, men den fra
Kastrup Kirke, der er
børneklubben. Den
6. februar 1992 satte
arken sejl for første gang
med Grethe Hamborg og
Elizabeth Laursen som
kaptajner.

historier og leg gennem de mange år. Vi fejrer
jubilæet med et brag af en fest torsdag 2. februar kl.
17.
Programmet er endnu en
hemmelighed, men vi
lover en festlig aften med
fødselsdagskage, og
alle børn fra ca. 4 år er
velkomne sammen med
deres forældre.

Det er blevet til utallige
sejlture med sjove
programmer om kirke,
dåb, kristendom,

Fødselsdags-middagen
bliver indtaget kl. ca.
18.30

Det sker også i
Kastrup kirke:
Januar

Søn. 29. jan. kl. 10 Allan
Ivan Kristensen

Februar

Ons. 1. feb. kl. 9.30 Opstart
Babysalmesang
Tors. 2. feb. kl. 17 Noas Ark
har 25-års fødselsdag
Søn. 5. feb. kl. 10 Susanne
Worm Steensgaard
Tors. 9. feb. kl. 18
Torsdags-aften-klubben
kigger i ”Korinterbrevene”,
som apostlen Paulus skrev
for mange år siden, og som
står i Det nye Testamente
Tors. 9. feb. kl. 19 Skam –
en dialog-andagt ved Allan
Ivan Kristensen
Søn. 12. feb. kl. 10 Allan
Ivan Kristensen

Skam – En dialog-andagt
Torsdag 9. februar kl.19 inviterer
vi endnu engang et tema indenfor
i kirkerummet. Denne gang er
temaet skam.
Det er ikke nyt, at vi skammer os.
Det vidner blandt andet Biblen om.
Der er dog sket noget med
skammen. Den fylder mere og
mere, særligt i medier. Men hvad

er skam egentlig? Det er ikke så
enkelt et spørgsmål at besvare.
Vi gør dog forsøget til dialogandagten, hvor vi belyser temaet
skam igennem salmer, musik,
bibelske tekster, den norske tvserie ’Skam’ samt udpluk fra
skønlitteraturens og filosofiens
verden.

Torsdag 9. februar kl. 19
inviterer vi endnu engang et
tema indenfor i kirkerummet.
Denne gang er temaet skam.

Vi byder på rødvin, brød, ost og
oliven i kirkerummet. Det kirkerum,
hvor vi igennem andagten skaber
dialog mellem nutid og fortid, dialog
mellem kristne tekster og moderne
kultur, og sidst, men ikke mindst
dialog mellem deltagerne.

Katten af tønden,
udklædte børn og
masser af skæg og
ballade

Søn. 19. feb. kl. 10
Susanne Worm
Steensgaard
Søn. 19. feb. kl. 16
Koncert: Det franske hjørne
Tors. 23. feb. kl. 18
Menighedsrådsmøde
Søn. 26. feb. kl. 10:
Gudstjenesten flyttes til
kl. 11
Søn. 26. feb. kl. 11 Katten
af tønden, udklædte børn
og masser af skæg og
ballade
Kastrup Ældreklub hver tirs.
kl. 11-14
Hver torsdag Åbent Hus

Hver onsdag
Andagt kl. 12.00

Se mere på
Facebook:
www.facebook.com/
kastrupkirke
og hjemmesiden: www.
Kastrup-kirke.dk
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Kom i Kastrup kirke til fastelavnsgudstjeneste søndag 26. februar kl. 11,
som kirkens tre præster står for.
Det kan være svært at gætte, hvem vi er,
når vi sidder der på kirkebænkene inde bag
udklædning og maske.
Men Gud behøver slet ikke at gætte på
hvem vi er, han kan nemlig altid kende
os. Efterfølgende slår vi katten af tønden
og holder fastelavnsfest sammen, med
bollespisning, konkurrencer og præmier for
de kreative udklædninger. Vi glæder os til at
feste med jer, så kom meget gerne udklædt!

Tors. 16. feb. kl. 14
Shackleton, Antarktis og
den tredje mand ved Allan
Ivan Kristensen

Skelgårdskirken
- aktiviteter februar

Gudstjenester ...
GUNNER MADSENS BIG BAND
18 MANDS DANSEORKESTER
(Kendt i Danmark og Sverige)

i Skelgårdens kirke
Februar

1/2 10.00 Morgensang v/ kirkens præster
19.30 Aftentanke v/ Karen Giødesen
2/2 19.00 Bibelmaraton v/Annelise Mehlsen
3/2 12.00 Sorggruppe - opstart nyt hold
7/2 11.30 Fortællekreds
8/2 10.00 Morgensang v/ kirkens præster
19.00 Satirisk samtalefællesskab
15/2 10.00 Morgensang v/ kirkens præster
16/2 10.30 Gudstjeneste på Plejehjemmet Ugandavej v/
Karen Giødesen
20/2 19.30 Menighedsmøde v/ Signe Voldby 21/2
14.00 Sangcafe 22/2
10.00 Morgensang v/ kirkens præster
19.00 Ungdomsgudstjeneste, No excuse for alle konfirmander
23/2 19.00 Bibelmaraton v/Annelise Mehlsen
25/2 11.00 Fastelavn i Skelgårdskirken og Vestamagercenteret

Søn. 5 Sidste søndag efter
helligtrekonger
10.00 Højmesse Giødesen
11.30 Fælles bøn for
Skelgårds kirke og sogn
12.00 Rytmisk gudstjeneste
Poul Bo Sørensen

spiller

SØNDAG EFTERMIDDAG
DEN 26. FEBRUAR 2017 KL. 14.00 TIL 17.00
(Indgangen åbnes kl. 13.30)

I SKOTTEGÅRDSSKOLENS AULA
Saltværksvej 65, 2770 Kastrup

Søn. 12
10.00 Højmesse Poulsen
Tor. 16
10.30 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Ugandavej
v/ Karen Giødesen

Indgang fra Nordmarksvej
Parkering i skolegården

VI DANSER

Billetpris:

Søn. 19
10.00 Højmesse Sørensen
Man. 20
19.00 Ungdomsgudstjeneste,
No excuse for alle
konfirmander

-

VI HYGGER
50 kr.

(Der kan købes øl, vand, vin og kaffe).
Med venlig hilsen og rigtig god fornøjelse
Tårnby Kommune & Gunner Madsen’s Big Band
Besøg orkestrets hjemmeside: www.gmbigband.dk

Søn. 26 Fastelavns søndag
10.00 Højmesse Giødesen
17.00 Aftengudstjeneste
Flemming Poulsen

Nu er det
DANSETID

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger
OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Årets første bankospil. 2. februar.
OK-dag. Husk kontingent. 9. februar.
Vinterferie - OK lukket. 16. februar.
Fastelavnsfest med boller og fastelavnsris som
bortloddes. 23. februar.

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
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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

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag
starter kl. 11.30.
Alfred Kronborg spiller vi synger. onsdag 1. februar
Banko fredag 3. februar.
Generalforsamling onsdag 8. februar kl. 12
Banko fredag 10. februar.
Lukket grundet Vinterferie onsdag 15. februar.
Lukket grundet Vinterferie fredag 17. februar.
Spisning kl. 12 kr. 80,- onsdag 22. februar.
Banko fredag 24. februar.

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år,
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6-8

Solgården

For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i
Tårnby. Nordmarksvej 90.
Kik ind, hvis du har lyst til at se og høre om huset.
Aktiviteterne er åbent fra kl. 10-16 på hverdage.
www.taarnby.dk/solgården
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6-8

Pensionisthuset Pilehaven

Aksel Ejner fortæller om kendte personer, gader og
stræder. Billet 45 kr. Søndag 29. kl. 14– 16
Rundvisning Botanisk have efter lukketid. Mød ved
indgangen kl. 16.30 eller tag med fra Pilehaven kl.
15.30. Billet 150 kr. Onsdag 1.2. kl.16.30 - 18.
Omvendt strip Banko. Ifør dig dine præmier med
det samme. 3 plader samt kaffe 50 kr. Tilmelding i
Pilehaven. Søndag 5.2. kl. 13 – 16
Øvrige arrangementer - Se s. 10.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71
Årsmøde med dagsorden jf. vedtægterne. Mandag
27. februar kl. 14.

Parkinson Klub Amagerland

Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Vintertøjs udsalg samt Foredrag om rejser v. Finn
Williams Postkassen. Torsdag 23. februar kl. 14.

Diabetes foreningen

Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjtegårdsvej. Hver mandag kl. 10.
Mød diabetesforeningens formand, Truels Schultz.
Onsdag 15. februar kl. 19. SundhedsCenter Tårnby.
Tilmelding tlf. 3247 0079 eller Foredrag.sc@taarnby.dk Efter foredraget afholdes Lokalforeningens
Ordinære Generalforsamling kl. 20.30.
Har du søvnapnø? Ved Jan Veidiksen, Dansk
Søvnapnø Forening. Tirsdag 28. februar kl. 19.
Dragør Aktivitetshus, Wiedergården, Dragør

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 31.

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.

Tårnby Bladet produceres af medlemmer af Tårnby bladforening og alle kan få
optaget indlæg, som dog undergår en redaktionel behandling og vurdering
Marts-udgaven af Tårnby Bladet udkommer fredag 24. februar
og dækker redaktionelt marts 2017
Deadline er mandag 20. februar 2017 kl. 10
Annoncedeadline fredag 17. december 2017

Drop foderbrættet og undgå syge fugle
Det klassiske foderbræt bør
skiftes ud med en foderautomat, da fuglene kan
blive syge af at spise på et
foderbræt
Det gamle foderbræt kan gøre
fuglene syge, fordi der er
mange fugle på en gang, som
alle træder rundt i det samme
korn og herved også mange
fugle, der lægger afføring i
kornet, skriver Dyrenes Beskyttelse.
- Foderbrættet er den direkte vej til sygdomsspredning mellem havens fugle, da
de alle sammen træder, besørger og spiser samme sted.
Man bør skifte foderbrættet
ud med en foderautomat,
hænge fedtkugler op eller
lægge æbler ud i stedet for
foderbrættet. Og husk at vælge en automat, hvor fuglenes
afføring ikke ender i maden,

siger Michael Carlsen, biolog
for Dyrenes Beskyttelse.

Vælg frø og fugl med omtanke
Når foderautomaterne skal
hænges op, er det vigtigt at
gøre sig overvejelser om valg
af frøsorter samt placering af
foderautomaten. Der er nemlig sammenhæng mellem,
hvilke sorter af frø man vælger, og hvilke fugle der kommer i haven.
- Hampefrø er gode for
fugle, som gerne bliver på
stedet og spiser - f.eks. spurve, finker, stillits og mange
flere. Store og fedtholdige
solsikkekerner er derimod
musvitternes og blåmejsernes favoritter. Musvitten og
blåmejsen er specielt glad
for solsikkekernerne, fordi de
helst ikke bliver siddende på
foderautomaterne og spiser.
De vil gerne sidde mere skjult
et sikkert sted. De flyver altså
frem og tilbage med et frø ad
gangen, og derfor giver det
mere mening for dem at spise
større og mere fedtholdige

Sådan en lille fætter (kusine)
kalder på en krumme eller et
korn. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

Hvad der
kommer ind,
kommer også
ud - bare i en
anden form.
Derfor kan
foderbrædtet
være en bakteriebombe.
Foto: Dyrenes
Beskyttelse.

frø, forklarer Michael Carlsen.
Man bør også tænke over
placeringen af foderautomaterne, da det store dilemma
for alle fugle er sikkerhed.
Eksempelvis er spurve meget
opmærksomme på spurvehøgen, og vil derfor foretrække
en foderautomat, der ikke er
placeret langt fra buskadset.
Mejserne, som alligevel kun
er kort tid ved automaten,
flyver gerne hen til en mindre
sikkert anbragt automat.

Gode råd til vinterfodring
• Anskaf en foderautomat,
hvor der er lukket ind til maden, så fuglenes afføring ikke
ender i maden.
• Fyld kun foderautomaten
med én slags frø, da fugle ellers bare sidder og fisker efter
deres favoritter, hvilket kan
udvikle sig til noget af et frøspild.
• Hampefrø er ideelle til
fugle, som gerne sidder på
foderautomaten og spiser.
Eksempelvis: spurve, finker,

Et æble om dagen kan redde solsorten
Vintersneen lukker for
solsortens spisekamre, da
fuglen finder sin føde på
jorden under blade og kvas.
Dyrenes Beskyttelse anbefaler derfor, at haveejere
hjælper solsorten med et
æble om dagen
Det er vigtigt at tænke over
fordelingen af æblerne, da
solsorten er aggressiv overfor
andre fugle og vil forsøge at
reservere hele bunken af æbler til sig selv, hvis de ligger
samlet. Fordel derfor æblerne
med nogle meters afstand, så
én solsort kun kan reservere
ét æble.

Ligger æblerne spredt i
haven på en sådan måde, at
én solsort kun kan reservere
ét æble, så vil der formentlig
også komme andre drosler til
som en sjagger eller vindrossel. Ved at sprede æblerne
opnår man både mad til flere
solsorte og en større variation
af fuglearter i haven.

Skrab sneen væk
Solsortens vante diæt består
af de insekter, snegle og ormer, der lever under nedfaldende blade og kvas rundt
om i haven. Derfor kan fuglen
også hjælpes gennem sne-

Det er vigtigt, at fordele æbler
med nogle meters afstand, så
en solsort kun kan ”reservere”
et enkelt æble til sig selv. Så
bliver der foder til flere fugle
i haven.
Foto: Dyrenes beskyttelse.

- Når der alligevel skal ordnes i vinterhaven, så kan solsorten også hjælpes ved, at
sneen skrabes væk fra de steder i haven, hvor de nedfaldende blade og insekter ligger snedækket. Typisk vil det
handle om havens hjørner og
andre afskærmede områder,
hvor bladene ligger stabilt
og ikke flyver rundt, forklarer
Michael Carlsen, biolog hos
Dyrenes Beskyttelse.

Store badedag
for vandhuller
I løbet af januar og februar
forbedrer By & Havn leveog yngleforholdene for
frøer og salamandre på
Amager Fælled.
De to paddearter, spidssnudet frø og stor vandsalamander, der er internationalt beskyttede arter,
yngler om sommeren i lavvandede, lune vandhuller
på dele af Amager Fælled.
I dag tørrer vandhullerne
ofte ud, og det forringer
paddernes yngle- og levevilkår. Det vil nu blive
ændret.
Siden midt i januar og
ca. tre uger frem forbedrer
By & Havn paddernes yngleområder ved at oprense
de eksisterende vandhuller og ved at etablere nye
vandhuller. Af hensyn til
paddernes
ynglesæson
udføres arbejdet i vintermånederne.
I forbindelse med arbejdet foretages også ammunitionsrydning, og efter
aftale med Københavns
kommune forberedes et
areal til udflytning af den
sjældne plante brændeskærm fra projektområdet
for Ørestad Fælled Kvarter
til et område på Københavns Kommunes matrikel.
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dagene ved, at sneen skabes
væk fra de specifikke steder i
haven, hvor blade og kvas har
dannet levested for solsortens fødekilde.

stillits.
• Solsikkekerne og andre
store, fedtholdige frø er ideelle til fugle, der helst flyver
væk med maden og spiser i
skjul. Eksempelvis: blåmejser
og musvitter.
• Placer ikke foderautomaten for langt fra noget buskads, da fugle foretrækker
at kunne komme hurtigt i sikkerhed.

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

Himmerige i Sydtyskland
6 dage 4-stjernet hotel i Lam

Best Western Hotel Sonnenhof

VINTERFERIE
5 overnatninger 2.449,-

Best Western Hotel Sonnenhof HHHH
Vil I helt væk fra hverdagen og forkæles ud
over alle grænser, står det 4-stjernede superiorhotel klar til at give jer en ferieoplevelse
af de mere luksuriøse. Turen hertil kan gøres på 7-8 timer fra den danske grænse – og
adressen er i al sin enkelhed: Himmelreich.
Her får I værelser med balkon eller terrasse,
og der udleveres badekåber til både børn og
voksne. Og her skal I bare læne jer tilbage
og nyde tilværelsen med udendørs og indendørs poolområde, pragtfuld wellnessafdeling, egen golfbane og en fabelagtig udsigt
over de disede bjerge og bayerske skove – et
panorama, der både kan beundres fra swimmingpoolen udenfor, der er opvarmet hele
året, og over et glas bayersk øl på solterrassen. otellet ligger højt hævet over byen Lam
og lige op ad naturparken Bayerischer Wald
og grænsen til Tjekkiet. Området er et sandt
tag selv-bord af enestående naturoplevelser,
historiske middelalderbyer, Grüss Gott og
sydtysk gemütlichkeit.

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.599,-

Pris uden rejsekode 2.899,Pristillæg 25.6.-3.8.: 150,•
•
•
•
•
•

5 overnatninger
5 x champagnebrunch
4 x 4-retters middag/buffet
1 x gallamiddag
1 x velkomstcocktail
Eftermiddagskaffe og -kage
på ankomstdagen
• Fri adgang til tennis,
badminton, minigolf og billard
• 50 % rabat på greenfee
• Værelse med balkon eller terrasse
Børnerabat
1 barn 0-2 år gratis
2 børn 3-15 år ½ pris.

Ankomst
Søndag i perioden 2.4.-10.12.2017.

Kurafgift maks. EUR 1,80 pr. person pr. døgn.

Strandferie ved Storebælt Det bedste af Nordtyskland
3 dage på feriecenter ved Korsør

4 dage på 3-stjernet hotel i Soltau
Pris pr. person i dobbeltværelse

Pris pr. person i dobbeltværelse

999,-

1.049,-
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Pris uden rejsekode 1.149,-

Musholm Feriecenter
Musholm Feriecenter har en særlig historie,
skabt til at rumme alle uanset fysisk formåen,
og der er ikke sparet på materialer og kvalitet
for her at skabe en vaskeægte ferieoase med et
hav af aktivitetsmuligheder. Beliggenheden er
uovertruffen lige ned til Musholm Bugt Strand,
der er særligt populær om sommeren på grund
af den dejlige aftensol og den store badebro,
hvor panoramaet og naturskønheden automatisk får skuldrene helt ned igen. Men her er året
rundt base for feriefornøjelser af den sjældne
slags: Musholm Feriecenter er i sig selv en
arkitektonisk perle, hvor I kan nyde årets lille
miniferie for to i komfortable rammer og et af
Danmarks mest enestående landskaber.

•
•
•
•

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

Børnerabat
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år ½ pris.
Musholm Feriecenter

Ankomst
Søndag til onsdag frem til
23.6.2017.
Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Pris uden rejsekode 1.199,-

Hotel Meyn HHH
Har I brug for at komme væk fra hverdagen,
opleve en miniferie smækfyldt med oplevelser og uden den lange køretur? Så er Soltau,
der ligger blot 2,5 timers magelig kørsel syd
for grænsen, et godt bud: Her kan I bo godt
midt i Soltaus livlige bymidte og nyde godt af
nærheden til f.eks. badelandet Soltau Therme
(550 m.), shoppingcenteret Designer Outlet
Soltau (6 km), slottet i Celle (48 km), Serengeti
Safaripark (35 km) – men først og fremmest
en af Tysklands allerstørste forlystelsesparker:
Heide Park (6 km), som slår portene op fra
april til oktober. Soltau er også en oplagt base
for udflugter i Lüneburger Heides smukke
natur (15 km).

•
•
•
•

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

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

2 overnatninger 749,4 overnatninger 1.399,Ankomst
Valgfri frem til 11.6.2017.

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

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.

Rejsekode:
TAARNBYBLADET
Teknisk arrangør:

To dage med fest, farver og skøjteglæde
Foto tv. TSK´s DM hold:
Perle, Natalee, Nicole, Annika,
Charlotte, Helene, Ida og Ellen.

23 år. Deriblandt foreningens eneste
medaljevinder ved danmarksmesterskaberne, Annika Skibby som blev
bronzevinder, og Ellen G. Danielsen,
som netop er udtaget til de nordiske
mesterskaber i Island i marts.
Det kan være svært at nå 8-14 timers ugentlig træning foruden skole,
lektier og venner, når man er i teenage-alderen.

Lokale skøjtemestre til international konkurrence på hjemmebane i
Tårnby
Tårnby Skøjte Klub, TSK, holder traditionen tro sit 27’ende Flyver Cup, som

er en stor international konkurrence
med knap 200 deltagere fra Frankrig,
Norge, Slovakiet, Sverige og Tyskland.
Der er rigtig mange dygtige danske skøjteløbere, flere danske mestre
kommer også på isen. TSK stiller med
et stærkt hold på 18 deltagere fra 8 til

Noget særligt
TSK kan noget særligt… derfor er der
rigtig mange, som lægger vejen forbi
Flyver Cup. Det er en åben international konkurrence, som både er for konkurrence- og mesterskabsløbere.
Og der er en særlig god stemning i
Kastrup Skøjtehal, når TSK åbner dørene for det store stævne. Der er en
hyggelig atmosfære i den lille hal med
trætribune, hvor alle er samlet. Masser
af udenlandske flag, flotte glitrende
skøjtedragter, masser af god musik og
masser af fantastisk skøjteløb.
Det summer af liv - og måske også
af lidt nerver… når man skal stå helt
alene på isen. Et stort dommerpanel
på mellem 9 og 15 personer, som skal
dømme de små piger og drenge. Derfor er det ekstra vigtigt med masser af
opbakning fra familie og venner.
tsp

Ellen G. Danielsen er udtaget
til nordiske mesteskaber i
Island til marts og Annika
Skibby, bronzevinder ved
Danmarksmesteskaberne.

INFO:
International konkurrence Flyver
Cup 17.- 19. februar. Gratis adgang
for alle.

De dygtige teenagepiger
Helene og Ida alle fem i gruppen for
13-15-årige (novice-rækken), og der
er hård intern kamp om placeringerne.

Det er en udfordring at få tid til
skole, lektier og venner og samtidig
have 14 træningstimer hver uge

Resultater
Klubben har opnået nogle fine resultater i årets løb Ved sjællandsmesterskaberne blev det til fire medaljer for
klubbens otte mesterskabsløbere. I
gruppen for 8-10 år vandt Natalee
sølv. For piger mellem 11 og 12 år
vandt Nicole bronze, mens Ellen og
Annika vandt sølv og bronze for piger
mellem 13 og 15 år.
Ved Sjællands Cup vandt Filip guld
for seniorherrer og ved FunSkate Free,
der er for øvede løbere, vandt Rebecca
og Emilie sølv og bronze.
csp

10 medaljer
Seks guld-, en sølv- og tre bronzemedaljer. Det blev det til, da konkurrence
holdet fra Amager Gensei Ryu karate
tog til Holstebro Open.
Deltagerne fra Amager Gensei Ryu
Karate (AGK) var til stævne i Holstebro
i november. Holdet bestod af 10 deltagere, som til alles glæde kom hjem
med en medalje hver. AGK var det
eneste ikke jyske hold til stævnet.
Deltagerne fra AGK stillede alle op
i kata. Kata er en ud af to af de discipliner, du kan stille op i ved et karate
stævne.

Alle kæmperne fra Amager havde
kæmpet en kamp mod dem selv, med
hård og koncentreret træning, for at
blive klar til stævnet, hvilket de så
sandelig også blev belønnet for.
Alle deltagerne i stævnet var meget
dygtige, og lavede nogle rigtig gode
kataer, men AGK klarede sig bare virkelig godt og rev medaljerne ned fra
hylderne.
Med de mange medaljer på slæb
vendte AGK tilbage til Sjælland, og er
nu klar til at begynde stævne-sæsonen i det nye år.
Amalie M. Jordansen
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Når teenage-alderen nærmer sig, bliver det kun sværere at få tid til det
hele. Derfor er det ekstra vigtigt med
et stort klubfællesskab, som skal passes - også gerne uden for isen.
Mange af skøjtepigernes venskaber
rækker langt tilbage, fra 6-7 års alderen, og de har kendt hinanden over
halvdelen af deres liv og hele skøjteliv. Det sociale er vigtigt, når de bruger
så mange timer på deres sport. Pigerne hygger gerne med fællesspisning
efter træning, dans, overnatning, den
lokale biograf og andre arrangementer. De følger gerne hinanden i tykt og
tyndt. Selv om de ses dagligt, så skal
man da lige tales ved på de sociale
medier hver dag, inden man går i seng.
Pigerne bakker hinanden op under
konkurrencer - også selv om de konkurrerer mod hinanden. Eksempelvis dyster Annika, Charlotte, Ellen,

En hyggelig familie
Selv om pigerne er klubrivaler, behøver det ikke at være negativt. Tværtimod forøger det deres talrige træningstimer med yderligere sværhedsgrader og mere koncentration på isen.
TSK har piger på landsholdet, men
kan også tiltrække flere eliteløbere til
klubben. Eksempelvis har klubben løbere, som komme fra Hørsholm, men
klubben fostrer også selv nye konkurrence- og mesterskabsløbere.
Klubben har også forbilleder i form
af et ungt trænerteam. På trænermøderne bliver der værnet om det gode
samvær, trods den lange dagsorden.

Giv frisk luft til en medborger
Hvad gør man så, hvis man
gerne vil ud og få sig en oplevelse, men fysikken sætter sine begrænsninger for
udfoldelsesmulighedern?
Af: Christian Skibsted

En dag i 2012 sidder Thorkild
på 94 år uden for sit plejehjem
på Østerbro. Han bruger rollator og kan derfor i sagens natur ikke komme særligt langt
rundt. I hvert fald ikke særligt
hurtigt. En tilfældig cyklist,
Søren, bliver opmærksom på
Thorkild, og tænker, at denne
ældre herre selv engang har
cyklet, så mon ikke han ville
blive glad for, at komme ud
på en tur igen. Søren har noget så umoderne som god
tid, så dagen efter lejer han
en rickshaw og cykler ned til
plejehjemmet og tilbyder at
cykle en tur med en beboer
som passager. Thorkild var
ikke på plejehjemmet, men en
ældre dame var frisk på idéen,
så sammen med én af personalet tog de en tur sammen.
Turen gik blandt andet forbi
Kastellet og Langelinie.
Dagen efter var historien om cykelturen spredt på
plejehjemmet, så der kom
et opkald om, at nu var der
mange på plejehjemmet, der
ønskede at blive passager på
en tur rundt i København i en
rickshaw. Det var nu lidt besværligt at skulle leje en rickshaw hver gang, så det måtte
organiseres på en smartere
måde. Og det lykkedes at få
Københavns Kommune med
på idéen, og således fik fem
plejehjem på Østerbro en
rickshaw.
Siden har det bredt sig til
store dele af Danmark, hvor
der anslås at være 600 cykler til formålet. Kun nogle få
kommuner hænger i bremsen.

Cykling uden alder var på tur til Tivoli i oktober sidste år. 14 cykler med hver en eller to passagerer nød efteråret med vind i
håret - i midten er det piloten Mikkel Hass fra Tårnby. Arkivfoto.

Lokalt
Tårnby er så privilegeret at
have en frivillighedskoordinator. Hun hørte om fænomenet for et par år siden og begyndte at se på, hvorvidt det
også kunne blive en organiseret del af ældreomsorgen i
Tårnby. Der var heldigvis nogle friske frivillige, som meldte
sig til at prøve idéen af, og det
viste sig at være en fornøjelse
for både passagerer og pilot,
som den cyklende kaldes.
Sådan en tur med rickshaw
er for ældre medborgere. Turene foregår ofte med beboere fra plejehjem, men kunne
lige så godt være med enhver
anden ældre medborger. Det
kunne være med naboen eller
et familiemedlem.

Tårnby har i dag flere piloter, som jævnligt tager ældre
medborgere ud på cykelture, og kommunen har været så gavmild at levere syv
rickshaws, som er placeret på
kommunens seks plejehjem
samt ved ejendomskontoret i
Tårnby Huse.

Turene
En tur varer typisk mellem 30
minutter og to timer. Passagererne kan naturligvis ønske
at komme ud og se noget bestemt, men ofte får piloterne
lov til at afgøre, hvor turen
går hen. For de ældre er glade
ved blot at komme ud og få
noget frisk luft og vind i håret.
Så kan man få sig en snak om
stort og småt, og ofte har de

ældre mange historier at fortælle fra et langt liv.
Og det er heldigt, at der er
mange interessante steder at
cykle hen. Man kan altid tage
en tur langs Amager Strandpark eller en tur rundt i Dragør. Der er naturområderne
på det vestlige og sydlige
Amager, og så er der flere steder på Amager, hvor man kan

holde ind og få sig en is.
Turene kan både arrangeres ved at en pilot kontakter
et plejehjem om at vedkommende har tid til en cykeltur
på et givent tidspunkt, men
plejehjem og private kan også
kontakte foreningen og efterspørge en tur.

INFO:
•
Foreningen Cykling uden alder har en hjemmeside og
herunder også en side for Tårnby-afdelingen, hvor man
kan sende en mail
•
cyklingudenalder.dk/
•
cyklingudenalder.dk/find/tarnby/
•
En rickshaw koster mellem 35 og 40.000 kroner, mens
en tur er gratis
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Har du lyst til at give en medborger en oplevelse?
Alle rørige mennesker kan
blive pilot på sådan en tur
med ældre medborgere. De
får en oplæring i, hvor man
kører sådan en rickshaw uden
passagerer, mens der cykler
en erfaren pilot ved siden af.
Oplæring tager den tid, der
en nødvendig, for at aspiranten føler sig tryg ved rickshawen.
Cyklen har plads til to passagerer. Den har otte gear og
elmotor, så en lang tur med
modvind og broer på ruten
er intet problem, fortæller en
af de flittige piloter, Mikkel
Hass, der selv har rundet de
70 år.
Mikkel Hass er en erfaren
pilot, der har taget mange ture
med ældre medborgere i en af
Tårnbys rickshaws.

MÅNEDENS FOTO: Så blev det da endelig en slags vinter i Tårnby. Her er branddammen ved indkørslen til Kirstinehøj, som 16. januar i år har begyndende
nyis. Også molerne i lyst- og erhvervshavnene på Øresundskysten har fået is-skæg, hvilket vi har fået flere foto af, men redaktionen valgte foto af dette indre
farvand, da månedens foto skulle udvælges. Foto: Allan Petersen, Amager Fotoklub.

Amager Fugleforening
holder generalforsamling
Alle er velkommen til at være
med og blive en del af stuekulturen på Amager. Kontingentet er rimeligt!
Trænger du ikke også til at
snakke med andre om din interesse, dele erfaringer om alt
det, der glæder dig i dagligdagen med dyrene.
Om sorgerne når de bliver
syge eller ikke trives.
Ja der er så mange ting, vi
kan dele og så kan vi være

sammen og hygge over en
kop kaffe, høre foredrag, tage
på fugle/dyre-ture. Alle kan
komme med ideer til, hvad vi
kan arrangere.
Amagerfugleforening/
stuekultur indbyder til
møde 2. februar kl. 19.00 i
foreningscentret Postkassen,
Amagerlandevej 71. 1 sal
lokale 5. 2770 Kastrup

Har du ikke fået Tårnby
Bladet
TÅRNBY
BLADET
... kan du hente det i et af vore depoter!
Dem finder du blandt andet:

KASTRUP

• Irma Kastrupvej 223
• Tårnby Rådhus
• Sundheds Center, Kamillevej 4
• Hovedbiblioteket, Kamillevej 10
• Skottegårds Centret, apoteket
• Skottegårds Centret, købmanden
• Skottegårds Centret, udenfor
kiosken
• Allégårdens Blomster, Tårnbyvej 51

• Tårnby Torv ved alle indgange
• Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100

SUNDBY

• Kvickly, Strandlodsvej 43
• Kvickly, Englandsvej 28

VESTAMAGER

• REMA, Løjtegårdsvej
• Købmand Spar, Kongelundsvej
299
• Bageren i Vestamagercenter
• Biblioteket Vestamagercenter

DRAGØR

• Netto Magleby Torv
• Føtex Magleby Torv
• Biblioteket Vestgrønningen

www.taarnbybladet.dk/nyhedsbrev
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TÅRNBY

• Irma, Kongevej 18

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

:
TAARNBYBLADET

Vinruten for feinschmeckere
6 dage på 3-stjernet hotel i Guebwiller, Frankrig
Hotel de l’ange HHH
Jeres hotel er oplevelsen af det alsaciske
glansbillede. Her bor I midt i den klassiske,
franske byidyl Guebwiller, hvor der er traditionelt marked tirsdag og fredag i byens centrum. Jeres hotel, som er ejet af et fransk-italiensk par, ligger kun 500 meter fra bymidten
og har udsigt over vinmarkerne, som Alsace
især er kendt for. Den blandede nationalitet skinner blandt andet igennem i hotellets
restauranter, hvor den typiske Alsace-mad
strejfes af italienske, kulinariske islæt. Udover
gourmetrestauranten har hotellet en tapasrestaurant med bar, hvor der er livemusik hver
torsdag. Hotellet giver dig desuden gerne
gode tips til gåture i vinmarkerne – en unik
oplevelse af det franske vinland. Hotellet ligger i den sydlige af vinruten, hvorfra en tur til
vinrutens hovedstad Colmar (26 km) naturligvis er oplagt. Desuden inkluderer opholdet en
række vinsmagninger, hvor I skal besøge Alsaces fantastiske vingårde og smage på nogle
af de lokale vine i en af verdens mest berømte
vinområder.

Hotel de l’ange

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.599,-

Pris uden rejsekoden 2.899,5 overnatninger
5 x morgenbuffet
4 x 4-retters middag
1 x 5-retters middag
1 x vinsmagning på
Domaine Materne Haegelin
• 1 x vinsmagning på
la Cave Du Vieil Armand
• Fri Wi-Fi
•
•
•
•
•

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

Ankomst
Søndage i perioden 5.3.-22.10.2017.
Turistskat EUR 1,- pr. person pr. døgn.

Storbyweekend i Malmø Mecklenburg-Vorpommern
3 dage på 4-stjernet hotel i Sverige

4 dage på 3-stjernet hotel i Nordtyskland
Pris pr. person i dobbeltværelse

Pris pr. person i dobbeltværelse

849,-

1.299,-
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Pris uden rejsekoden 999,Pristillæg fra 31.1.: 150,-

Comfort Hotel Malmö HHHH
’Lige i smørhullet’ – det er en beskrivelse,
som passer på en prik på både byen og hotellet, I skal opleve her. Malmø er altid fuld af
overraskelser og fordele, stemning og kultur,
som man kun finder her. Hotellet er et lyst og
trendy hotel midt i centrum, indrettet i en arkitektonisk perle af en historisk bygning – og
her bor I præcis 128 skridt fra hovedbanegården og med shopping- og cafemiljøet i den
gamle bydels pittoreske kvarterer lige om
hjørnet. Spadserer I de 750 m til Lilla Torg, er
I hurtigt midt i Malmös helt særlige bymiljø
med brostensbelagte torve og små sidegader, som er tæt besat med butikker, pubber
og cafeer, hvor I kan ’fika’.

•
•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuffet
1 x 3-retters middag
Fri Wi-Fi
Fri parkering
Check Out kl. 18 søndag

Børnerabat
1 barn 0-4 år gratis.
2 børn 5-13 år ½ pris.
Comfort Hotel Malmö

Ankomst
Fredage frem til 9.6. og 18.8.15.12. samt valgfri i perioderne
12.-16.4. og 13.10.-3.11.2017.

Ringhotel am See HHH
I gåafstand fra centrum af den hyggelige, lille
by Grevesmühlen, ligger Hotel am See lige ved
søen Vielbecker. Her er lagt op til en dejlig
miniferie med mulighed for masser af udflugter. Byens vartegn er en flot, gammel mølle fra
1878 i hollandsk stil, og den var i funktion frem
til 1970. Men også bykernens ældre huse og
kirker er værd at kigge nærmere på. Hotellet er
et perfekt udgangspunkt for oplevelser i nogle
af Nordtysklands mest spændende byer. Besøg
for eksempel slottet i Schwerin (36 km) eller de
gamle hansestader Lübeck (38 km) og Wismar
(22 km), som er på UNESCOs liste over verdenskulturarv –begge byder på både oplevelser og
den særlige historiske stemning i Nordtyskland.

Pris uden rejsekoden 1.449,• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag/buffet
• 1 velkomstdrink
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.

Ringhotel am See

2 overnatninger 949,Ankomst
Valgfri frem til 5.5.2017.

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

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17. Søndagsåbent hele februar kl. 10-15.

Teknisk arrangør:

Porten til Kastrupgård

NÅR MAN GÅR GENNEM PORTEN PÅ KASTRUPGÅRD, træder man ind i det dejligste
lukkede gårdrum og ser hovedbygningen i sin helhed.
Den var rigtignok noget mindre i sine første år i midten af
1700-tallet, én etage og bare
fem fag mod nu ni fag i to etager.
Gården har dannet den perfekte ramme for Tårnby Teaters velbesøgte friluftsforestillinger samt for Venneforeningens sommerkoncerter af og til akkompagneret af fly
på vej til eller fra lufthavnen.
De mægtige lindetræer,
hvis rødder underminerede
trappen, har måttet lade livet
til fordel for nye og yngre,
mens man stadig kan sidde
på bænkene i skyggen af de
store plataner.
Centralt ligger havestuerne, der nu danner en smuk
og fornem ramme om den
permanente udstilling af maleren Th. Philipsens værker,
deraf flere fra Kastrup, som

han havde nær tilknytning til.
I kælderen opbevares cirka
6.000 grafiske blade. Det er
overvejende af danske grafikere og navnlig værker af nyere dato, der er basis for museet Kastrupgårdsamlingen.
Museet har eksisteret i snart
fire årtier på Kastrupgård, og
har gennem årene præsteret
mange fornemme særudstillinger af snart sagt enhver
genre.
På første sal holder kommunens billedskole til, og
resten af de nyrestaurerede
bygninger huser de skiftende
udstillinger.
Både museet og billedskolen er gratis tilbud til befolkningen.
Vi bragte denne tegning i
forbindelse med omtalen
af bygningen Kastrupgård
i januar-udgaven af Tårnby
Bladet.
Det var en postgang for tidligt.

Tegning og tekst af Ninna Feldvoss

Tårnbys tredjeplads i natur
er omtalt på forsiden af
denne udgave af Tårnby
Bladet. Her er blandt andet
borgmesterens kommentar
Både Saltholm, kommunens
store andele af Naturpark
Amager og kyststrækningen
mod Øresund er forklaringer
på Tårnbys store naturkapitalværdi.
Faktisk overgås Tårnby kun
af Fanø og af Læsø, når man
taler om naturkapitalværdi.
Engområder, strand, vand
og skov er Tårnby altså ganske
rig på – og det er usædvanligt
for en kommune så tæt på hovedstaden og med så meget
bymæssig bebyggelse som
vores trods alt har, i hvert fald
i forhold til en kommune som
for eksempel Læsø.

Det er forskere fra Aarhus
Universitet, der har set nærmere på biodiversiteten i
Danmark som helhed. Men de
er også dykket ned på både
regionalt og kommunalt niveau. Det er første gang en så
stor undersøgelse er blevet
lavet.

Kun overgået af Fanø og
Læsø
Forskerne har i opgørelsen
ikke bare undersøgt andelen,
men også kvaliteten af naturen. Og Tårnby ligger altså
helt i top – kun overgået af
Fanø og Læsø.
Det højeste antal point en
kommune teoretisk set kunne
få, var 100. Det har ingen dog
fået, da det ville kræve 100
pct. naturområder. Men med
en tredjeplads og 72 point må

Hvad gør du, når
postkassens lås fryser til?
Der er flere forskellige ting, du kan prøve,
hvis låsen i din postkasse er frosset til is, fortælles det på hjemmesiden Bolius.dk. Og så
er der nogle ting, du aldrig må gøre! Se dem
her.

man sige, at Tårnby er usædvanligt godt med.
- Vi er jo godt klar over, at
vi har meget natur og natur
af høj kvalitet, men det er
interessant at se sammenligningen med landets øvrige
kommuner, siger borgmester
Henrik Zimino.
- Men også i forhold til vores nabokommuner mod nord
og syd ligger vi jo ganske højt.
Især Saltholm og vores store
andele af Naturpark Amager
med det rige fugleliv, de fredede og inddæmmede områder er selvfølgelig afgørende
i den her sammenhæng.
- Vi skal huske at fortælle
vores gæster og potentielle
tilflyttere om vores unikke
natur og størrelsen af den.
tsp

• Varm postkassenøglen (hvis den er af metal) op med vand fra den varme hane og tør
den grundigt. Stik derefter den varme nøgle
ind i den frosne lås.
• Varm den frosne lås op med en føntørrer,
hvis du har mulighed for at trække en forlængerledning ud til din postkasse. Husk, at
ledningen skal være beregnet til udendørs
brug.

Sådan må du IKKE tø låsen op
• Hæld IKKE varmt vand i låsen. Vandet fryser
bare til ny is.
• Pust IKKE i nøglehullet. Din ånde danner
kondens, som kan blive til ny is i låsen.
• Undgå sprayprodukter som WD40, da det
på sigt udtørrer låsen.

• Fyld en plastikpose med varmt vand og put
den ned i en strømpe - så undgår du kondensvand i låsen. Hold strømpen op mod
låsen, til den tør op.

Se videoen Sådan klarer du en frossen lås
på postkassen på Bolius.dk

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

HERRE

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
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• Hvis låsen i postkassen fryser til, er det absolut bedste råd at sprøjte låseolie ind i låsen - det gør det i de fleste tilfælde muligt at
låse postkassen op. Brug også gerne låseolie
forebyggende 1 til 4 gange årligt.
Hvis låseolien ikke løser problemet, kan
du prøve følgende muligheder:

SALON GENTLEMEN

Masser af unik natur i Tårnby

TÅRNBY
KOMMUNE
TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER

SE OGSÅ BIBLIOTEKETS HJEMMESIDE TAARNBYBIB.DK

Ægteparret Gitte og Benny Friis åbner
CAFÉ LIX & KERNER PÅ HOVEDBIBLIOTEKET, KAMILLEVEJ 10
Café Lix og Kerner er en socioøkonomisk drevet café, hvor det blandt
andet handler om at rumme og udvikle mennesker, der har svært ved at
komme ind på arbejdsmarkedet eller starte på en uddannelse.
Caféen har åbent mandag-fredag kl. 9-19, lørdag og søndag kl. 9-15.
Café Lix & Kerner har fokus på økologi og bæredygtighed.
Velkommen til Åbningsreception Café Lix & Kerner på Tårnby Hovedbibliotek
Lørdag 4. februar kl. 12-14 byder cafeen på lidt smagsprøver.
DIGITAL LÆRING FORÅR 2017:
Hent det trykte kursuskatalog på bibliotekerne eller se udbuddet af
kurser på taarnbybib.dk
Du kan tilmelde dig de enkelte kurser på vores hjemmeside taarnbybib.plan2learn.dk, ved at ringe til os på tlf. 3246 0520 eller ved personlig henvendelse.
Vi glæder os til at se dig!
NB: Du kan også abonnere på kursuskataloget på e-mail. Tilmeld dig på
taarnbybib.dk/abonnement
ER DU JOBSØGENDE? - FÅ HJÆLP PÅ BIBLIOTEKET
Hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10.
Tårnby Kommunebiblioteker tilbyder hjælp til jobsøgende. Tilmelding er
ikke nødvendig.
NET-VÆRKSTEDET - Få hjælp til pc, tablet og mobil
Hver torsdag kl.14.00-16.00 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10.
Tilmelding er ikke nødvendig.

ARRANGEMENTER på Tårnby Kommunebiblioteker

Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside
taarnbybib.dk under ”Det sker på biblioteket”. Du kan også hente en
månedsoversigt på biblioteket.
Billetbestilling:
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samarbejde
med Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 3251 1495
eller via www.aof-amager.dk.
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved indgangen.
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Babycafe: Lav en uro til din baby
Onsdag 1. februar kl. 10-12 / Vestamager Bibliotek / Billetpris: 20 kr.
Ved Lene Pors. Tag baby med til workshop og lav din egen mobile/uro,
som kan skabe hygge og glæde for store og små derhjemme.
Strikkecafé
Onsdag 1. februar / Onsdag 15. februar kl. 15-17 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Har du lyst til at strikke eller hækle? Medbring garn og pinde, så sørger
vi for kaffe og masser af inspiration.
Onsdage i ulige uger.
Blip Båt
Kom og prøv Ozobots, Sphero, Dash & Dot og meget andet.
Udvalget varierer fra gang til gang. Både børn og voksne er velkomne.
Hver onsdag kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Fortsættes næste spalte

Fortsat fra forrige spalte
Lørdag 4. februar og 11. februar kl. 11-14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri
adgang
Lørdag 25. februar kl. 11-14 / Vestamager bibliotek / Fri adgang
Højtlæsning for børn
Tirsdage og torsdage kl. 10-10.30
Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek / Fri adgang
Kom og hør en god historie hver tirsdag og torsdag.
Kreativt Krydsfelt: Star Wars Perlepladeri
Torsdag 2. februar kl. 15.30-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis
billetter
Er du Star Wars fan? Så skal du komme og lave seje perleplader med
alle dine yndlingsfigurer fra universet.
Filmklubben - for de 8-12 årige
Torsdag 2. februar 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 Hovedbiblioteket torsdage i
ulige uger. Hent programmet på biblioteket. Af rettighedsmæssige årsager kan filmtitlerne ikke annonceres her.
Klods-Hans - teater for børn fra 4 år
Lørdag 4. februar kl. 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 20 kr.
Ved Teatret Fyren og Flammen. Den velkendte fortælling om drengen
Klods-Hans, som på trods af sin far og sine brødre rider af sted på
gedebukken for at få prinsessen. Varighed: 35 min.
Spor - teater for de 2-5 årige
Lørdag 4. februar kl. 11 / Vestamager Bibliotek / Billetpris: 20 kr.
Her tager Det Lille Verdens Teater børnene med på en sanselig skattejagt. Sporene leder gennem tre små historier. Varighed: 35 min.
Babymassage
Mandag 6. februar kl. 9.30 og kl. 10.45 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 20 kr.
Sundhedsplejerske Kirsten Bendix fra Tårnby Kommunes sundhedspleje vejleder i babymassage.
For forældre og babyer fra 2 måneder. Forældrene bedes medbringe
et håndklæde eller en dyne som barnet kan ligge på. Varighed: 1 time.
Filmperler
Mandag 6. februar kl. 16-18 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter
Torsdag 9. februar kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Nyd håndplukkede kvalitetsfilm på biblioteket. Af rettighedsmæssige
årsager kan filmtitlerne ikke annonceres her. Hent programmet på
biblioteket.
Erindringscafé: Kulturlivet og naturtilbuddene i Tårnby
Tirsdag 7. februar kl. 14–16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Hvad er det der gør, at vi elsker vores lille ø? Hvad havde Amager at
byde på tidligere? Hvor gik vi hen, dels når vi skulle more os, og dels
når vi skulle nyde fritiden i en almindelig hverdag?
Kreativt Krydsfelt: Lav din egen animationsfilm
Tirsdag 7. februar / kl. 15.30-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis
billetter.
Fredag 17. februar kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Slip fantasien løs og lav din egen animationsfilm med ”stop motion”
teknikken. (NB! Begrænset antal billetter). For børn fra 6 år
Lær at udgive din egen bog ved Karsten Pers
Tirsdag 7. februar kl.19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 30 kr.
Skrivecoach Karsten Pers klæder dig på til at producere og udgive din
bog professionelt.
Fortsættes næste side
TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY
KOMMUNE
Fortsat fra forrige side
Gratis adgang for medlemmer af Skriveriet
Medlemmer af Tårnby Biblioteks skrivefællesskab Skriveriet har gratis
adgang til foredraget. Du kan læse mere om Skriveriet og tilmelde dig
på taarnbybib.dk
En gåtur og en god historie
Fredag 10. februar kl. 14-15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hovedbiblioteket. På biblioteket runder vi turen af med kaffe, mens Laura
Michelsen læser en historie højt. Vi mødes kl. 14.00 ved rundkørslen på
Englandsvej, hvor Hjertestien starter.
Fastelavnstøjbyttedag for børn
Fredag 10. februar kl. 15-18 og lørdag 11. februar kl. 10-13.
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Er udklædningstøjet blevet for småt, eller har dit barn bare lyst til at
klæde sig ud på en anden måde? Medbring som minimum samme antal
udklædningstøj, som I ønsker at bytte.
Kreativt Krydsfelt: Fastelavn er mit navn
Fredag 10. februar - søndag 26. februar kl. 8-20 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang.
Kom og sy eller dekorer dit eget flotte fastelavnskostume på Hovedbiblioteket.
Kreativt Krydsfelt: Symaskinekørekort - er det noget for dig?
Mandag 13. februar kl. 10-12 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Torsdag 23. februar kl. 15.30-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Få de basale færdigheder i syning på symaskine. Workshoppen henvender sig til voksne og børn over 10 år.
Feriefilm - for børn fra 7 år
Mandag 13. februar / onsdag 15. februar kl. 14-16 / Vestamager Bibliotek / Fri adgang
Tirsdag 14. februar / torsdag 16. februar / fredag 17. februar kl. 14-16 /
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Alle filmene er med dansk tale. Hent programmet på biblioteket fra uge
5. Af rettighedsmæssige årsager kan filmtitlerne ikke annonceres her.
Kaffe og historier - højtlæsning og samtale for voksne
Tirsdag 14. februar kl. 10-11.30 / Vestamager Bibliotek / Fri adgang
Kom og mød andre til en hyggelig sammenkomst, hvor vi læser højt af
en tekst og deler de tanker, erindringer og spørgsmål, der dukker op
undervejs i læsningen. Du skal ikke læse noget på forhånd, bare mød
op og nyd en fælles litteraturoplevelse.
Litteraturcafé
Tirsdag 14. februar 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? Vi fortæller om et udvalg af sæsonens nyheder og andre læseværdige bøger.

TårnbyDOX: Børnesoldatens nye job
Onsdag 22. februar kl. 14-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Filmen undersøger, hvordan kommercialisering af krige gør det samme ved krigsindustrien, som markedskræfter og globalisering har gjort
ved de fleste andre industrier: flyttet arbejdskraften til steder, hvor den
er billigst. Varighed 68 min.
Dansk Vestindien - det tabte paradis
Onsdag 22. februar kl. 16 / Vestamager Bibliotek / Billetpris: 30 kr.
Den 31. marts 1917 solgte Danmark De vestindiske Øer til USA for
25.000.000 $, og dermed sluttede Danmarks tid som kolonimagt.
Gunner Steenberg, cand. mag. i historie, fortæller øernes historie.
Suttog - teater for de 2-4 årige
Lørdag 25. februar kl. 11 / Vestamager bibliotek / Billetpris: 20 kr.
Ved Barkentins Teater. Sød, stille forestilling uden ord for de mindste.
Varighed: ca. 30 min.
Fastelavn for de 3-7 årige
Søndag 26. februar kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 20 kr.
Vi har 2 make-up artister på besøg til at lave ansigtsmaling på børnene. Når de er blevet malet, slår vi katten af tønden og kårer derefter
årets kattekonge og kattedronning. Kom gerne udklædt.
Koncert: MC Einar & KunTakt
Søndag 26. februar kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 30 kr.
Kom og hør raplegenden MC Einar sammen med jazz- og funkbandet
Kuntakt.
MC Einar & Kuntakt fik fremragende anmeldelser af deres debutalbum, Åben dine læber. Albummet har tekster af de to afdøde forfattere
Rune T. Kidde og Mark Hebsgaard og fik flere til at sammenligne Einar
med selveste Dan Turèll og hans sene musikudgivelser.
Kreativt Krydsfelt: Lav din egen badge
Mandag 27. februar kl. 15.30-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis
billetter.
Design og producér din helt egen badge lige til at sætte på tøjet. Tegn
dit eget motiv eller klip ud fra blade.
Syng dig glad - sangeftermiddag
Mandag 27. februar kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 30 kr.
Kom til sangeftermiddag på biblioteket. Vi mødes den sidste mandag i
måneden og synger med korleder og musikpædagog Marianne Kragh
ved klaveret.

Rockforedrag: Jimi Hendrix ved Thomas Ulrik Larsen
Torsdag 16. februar kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris: 30 kr.
Musiker og musikkender Thomas Ulrik Larsen giver skarpe bud på,
hvorfor Hendrix rakte så langt ind i rockhimlen, at ingen siden har overgået ham. Der vil blive spillet masser af fede lyd- og billedklip.

TÅRNBY KOMMUNE
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Kreativt Krydsfelt: Pynt dit eget fastelavnsris
Onsdag 15. februar kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetterKom og pynt dit eget festlige fastelavnsris med katte, masker, silkepapirsfrynser, og hvad du nu ellers har lyst til at klippe og klistre. Vi sørger
for alle nødvendige materialer.

Ritt Bjerregaard: Erindringer
Tirsdag 21. februar kl. 19.30-21.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris:
90 kr. købes via AOF
Mød Ritt Bjerregaard - en af dansk politiks mest markante personligheder igennem de sidste 40-50 år. Foredraget er baseret på Ritt Bjerregaards bog Ritt: Erindringer, som hun udgav i 2015.
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF Amager og
Tårnby Hovedbibliotek.

Fra smalfilm til video
5. februar 1957 dannende
smalfilm-entusiaster Amager Smalfilmklub. De var
meget avancerede for deres
tid og fik allerede først i
70’erne egen ”biograf” med
tilhørende teknikrum i det
daværende foreningscenter
Løjtegårdsvej 157

Af Terkel Spangsbo.
Foto: Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub

Måske burde ASK have haft
klublokale i en campingvogn,
for de første små tyve år flyttede de konstant rundt mellem private kælderlokaler
og lånelokaler i Tårnby og
Sundby, inden de blev mere
stationære i det selvbestaltede foreningscenter på Løjtegårdsvej 157.
Her boede også Teatergruppen Kastrup/Tårnby Teater,
KTH/Kastrup Tårnby Håndboldklub/AB 70/fodboldklub,
SFU/SF’s ungdomsafdeling/
Socialdemokraterne i Tårnby.
I dagtimerne brugte oplysningsforbund lokalerne.
Mange begivenheder blev
fanget af kameraerne, som
først var af udgaven 8 millimeter – også kaldet dobbelt

8, senere Super8. Teknikken
og terminologien er ukendt
for de fleste i dag. Klubbens
optageudstyr var først videokameraer af en betragtelig
størrelse og med et ukendt
antal båndbredder og -typer,
nu klares mange optagelser
med mobiltelefoner og andre
små devices’.
Klubbens medlemmer arbejder både med avancerede
og seværdige feriefilm, men
samarbejder også med blandt
andet foreninger om portrætter.
Foreningen har nu et klublokale på Korsvejens skole,
som de må dele med andre,
men her har de et mindre museum af de ”gamle” apparater
og en lille biograf. Her inspirerer man hinanden og får besøg af eksperter, som øser ud
af deres trick og fiduser.
Klubben har hentet flere
mesterskaber i både smalfilm
og video hjem.
Se artiklen om Sjællandsmesterskaberne nedenfor.
Tårnby Kommunes Stadsog Lokalarkiv har udsent et
jubilæumsskrift om klubben i
Serie ”Glemmer du”.

Fra en af Smalfilm Klubbens dokumenterende opgaver. Ved indvielsen af foreningscentret
på Løjtegårdsvej 157 i en tidligere cigarfabrik. Det er også ASK man kan takke for, at der
foreligger et lydspor, hvor kulturminister roser initiativet med lokalerne, som foreningslivet
satte i gang uden om det kommunale system. Fra venstre to medlemmer af ASK derefter Erik
Nielsen formand for Kastrup Tårnby Ungdomsråd, Poul Feldvoss, hovedmanden i lokaleinitiativet og Lone Carlsen fra Tårnby Teater, som den gang hed Teatergruppen Team. Foto:
Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5847.

I anledning af, at Amager Video Klub fylder
60 år, indbyder klubben medlemmer, tidligere medlemmer, venner og samarbejdspartnere til reception i Bordinghus, Klitrose allé

30, 2770 Kastrup lørdag 4. februar kl. 13-16,
hvor klubben byder på lidt at drikke og spise.
www.amagervideoklub.dk

50 videoentusiaster på Kulturzonen
Amager Video Klub stod
for videofolkets Sjællandsstævne som 60-årig
John Christensen, fmd.
Amager Video Klub
Foto: Kurt Pedersen,
Amager Foto Klub

De sjællandske videoklubbers årlige konkurrence, Sjællandsstævnet, var i år arrangeret af Amager Video Klub. En
hel søndag i november samledes 50 videoentusiaster fra
hele Sjælland på Kulturzonen
for at se de udvalgte film og
samtidig fejre, at stævnet
havde 50 års jubilæum, mens

arrangerøren, Amager Video
Klub fyldte 60 år.
Til stævnet var tilmeldt 42
konkurrencefilm. Der var et
bredt udvalg af filmgenrer.
Der var mange film af høj kvalitet og mange muligheder for
at høste både inspiration og
erfaring.
Dette års dommerpanel var
absolut opgaven voksen. Deres kommentarer var lødige
og godt formulerede, samt
positive og relevante. Alle,
der fik medalje eller diplom,
følte det som en positiv anerkendelse, der var værd at tage
med hjem og være stolte af at
vise frem i klubberne.

Efter en lang dag med en
masse filmindtryk og mange
hyggelige gensyn med gamle
venner på tværs af klubberne,
kunne alle deltagere vende
hjem til deres respektive
klubber godt inspireret til nye
projekter, men også godt informeret om, hvad der sker
rundt om i de andre klubber.
Der var stor ros for arrangementet til Amager Video Klub,
der - i øvrigt som en af landets
ældste klubber - kan fejre sit
60 års jubilæum i år med en
reception på Bordinghus den
4. februar mellem kl. 13.00 og
16.00. Interesserede kan også

Jubilæet blev markeret med champagne og en
fællessang, der var skrevet til dagen, afsunget til
guitarakkompagnement. Der blev sunget godt med af de
glade videoamatører.
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læse om klubbens historie i
Stadsarkivets nyeste udgivelse af tidsskriftet ”Glemmer
du” fra januar 2017.

Foto tv: Senere på dagen efter visning af mange film
- fulgte mere underholdning
med kendte syng-med sange
akkompagneret af både
harmonika og guitar af
entertainer Kim Hansen.
Foto th:: Det er stadig mulig at
beskæftige sig med stor teknik
selvom selve det at optage
levende billeder er blevet
lettere end nogen sinde. Vil
man lære om teknikken er AVK
åben for nye medlemmer.

Et fængslende hotelophold

Det er kun fordi det er redaktøren selv, der har været i fængsel i sin ferie, at
denne artikel bringes. Så er
læserne advaret
Af Terkel Spangsbo

Der var ingen i omgangskredsen, der undrede sig, da jeg
fortalte, at jeg havde været
tre dage i fængsel i min ferie.
Det var ret ubehageligt, at de
fleste bare kvitterede med et
”Nåh”.
Det kunne der spindes en
ende over, men den må andre
spinde. Sagen er, at et fortids
fængsel i den svenske by Västervik er smukt omdannet til
hotel/vandrehjem dog uden
stjerne klassificering.
Fængselsmiljøet er bevaret, dog er glughullerne i dørene fjernet, men det har sin
charme, når man er i natpis-

sernes alder, at skulle skubbe
en flugtsikret dør op x antal
gange om natten (det nøjagtige tal oplyses ikke, men er
redaktionen bekendt), hvis
man da ikke har valgt en celle
med bad.
Västervik fængsel/straffeanstalt/ Kronohäktet i Västervik og hvad det har heddet siden det blev opført i 1871 til
stor glæde for byens forvaltning – det betød jo adskillige
arbejdspladser – ligger vis a
vis stationen og kæmper med
byens store kirke, Sankt Petri
Kirke, om opmærksomheden.
Hotellet har 43 rum/celler
med plads til 100 overnattende gæster i en variation af
enkeltceller over enkeltceller
med eget bad (to celler slået
sammen med en dør i mellem) til store familierum, en
suite med fem sengepladser.

mere syn til frihedens himmel end til landskabet/byen
udenfor.
I gangen i den nederste
etage er der udstilling om
fængselslivet gennem tiderne – også længere tilbage end
nærværende Kronohäkte har
eksisteret. Her bevæger man
sig mellem genoptrykte reglementer for straflængder og
en bøddel-prisliste fra 1736.
Halshugning 5 daler og ekstra
2, hvis hånden skal hugges
af. Hele vanvittige 15 daler
kostede det, hvis ofret skulle
radbrækkes og parteres og efterfølgende på hjul og stejle.
Tankevækkende – husk det
var svenske dalere fra en tid,
hvor kursen var højere i Sverige.
Man mindes også lige om,
at kvinder kunne straffes
med at gå rundt i byen med
stadens stene hængende om

En særlig straffeform for
kvinder, som dog ikke har
været praktiseret i Västervik.

nakken under opsyn af bødlen. Efter vandreturen måtte
kvinden forlade byen.
I dag kan jeg godt finde på
frivilligt at flytte ind i Fängelset igen med den centrale
beliggenhed i Västervik, det
flinke personale og restauranten i fængselsgården.

INFO:
www.hotellfangelset.se
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Cellerne var ikke tænkt til to personer. Fordelen nu er, at der
ikke er plads til at falde ud af senge og man udvikler en særlig
ordenssans.

Glem ikke hvor du er
Indretningen flirter en hel del
med fortiden. Tremmerne for
vinduerne er trods alt væk,
men der er højt til loftet i cellerne og vinduerne er store,
men sidder så højt, at der er

Mange fanger ankom med
tog, så denne strækning var
den sidste i frihed måske i
årevis.

Et udsnit af forestillinger fra Comedieteatret, som har gæstet Amagerteatret. Længst til højre afskedsforestillingen Far’ på Færde.

Farvel med Far’ på færde
Af Terkel Spangsbo

Det er ti år siden Comedieteateret genopfandt den klassiske forvekslingskomedie og
næsten hver sæson har ensemblet, der består af nogle
af Danmarks bedste farce-/
komedieskuespillere, moret
Amagerteatrets publikum.
Nu er det sidste chance, for

efter denne sæson opløser
ensemblet sig og der bliver
mindre at grine af.
Men inden sørgebindet
skal vaskes og stryges, kan
man glæde sig til afskedsforestillingen, Far’ på færde
(apostroffen er vigtig, så dobbeltheden i far/fare kommer
til sin ret).
Og det er netop, hvad komedien handler om. Man

røber ingen hemmelig eller spolerer handlingen ved
at fortælle, at i centrum står
sølvbrudeparret Inger og Jørgen samt Jørgens elskerinde,
den unge Hanne og hendes
forlovede, Peter, der tror, at
Inger og Jørgen er Hannes
forældre, mens Jørgen tror,
at Peter er Ingers, hans kones
unge elsker.
Ikke underligt, hvis du kære

Jeanne Boel og Karsten Jansfort.
Foto: Anders Hjerming
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læser allerede er faldet af i
kombinations-forvirringen.
Forestillingen flyder over i
halve og hele løgne og hverdagsforviklinger.
Komedien blev Alan Ayckbourns helt store gennembrud, og denne perle af en
forestilling er gang på gang
blevet taget op, senest i West
End i London i 2013 med stor
succes både hos publikum og
anmeldere.
Også herhjemme har Far’ på
Færde høstet stjerner, blandt
andet hele fem af seks mulige
i Jyllands Posten.
- Vi har fået lov til at flytte
handlingen hertil, så glæd jer
ligeledes til et dejligt gensyn
med Danmark i de glade tressere, siger adminstrativ leder
af Comedieteatret, Karsten
Jansfort.
- Der er forvirring nok i
denne to timer lange farce, så
det hjælper, at publikum ikke
skal forholde sig til engelske
navne.
Comedieteatrets
grundChristine Gaski og
Paw Henriksen.
Foto: Anders Hjerming

stamme har været Jeanne
Boel, Pernille Schrøder, Thomas Mørk, Henrik Lykkegaard
og Karsten Jansfort, som med
skiftende gæstespillere har
dyrket farcens svære kunst.
Det ser så let ud, men det
hævdes at det er sværere at
være morsom end tragisk på
en scene. Ikke fordi publikum
behøver at vide det, de skal
bare sætte sig tilbage og lade
sig glide med på latterens befriende vinger.
Se annonce andet sted i denne
udgave af Tårnby Bladet.

Maleriet herover er skabt af Iben
Legind. De to næste malerier mod
højre er af Britta Wilsen, og billedet
yderst til højre af René Lagermand.
Alle medlemmer af Tårnbymalerne.

25 år med farver og figurer
Tårnbymalerne kickstarter deres
25. jubilæumsår med udstilling på
Plyssen
I efteråret 1990 gik en lille gruppe på
aftenskole til akvarel. De syntes at der
manglede en malerforening i kommunen og henvendte sig på rådhuset for
at få stillet et lokale til rådighed, hvor
man kom og malede. Det blev ligeledes holdt åbent hus-arrangementer,
mens man arbejdede målrettet mod
at stifte en forening.
Søndag 23. februar 1992 kunne
man holde stiftende generalforsamling i Alfred’s kælder. Alfred blev valgt

som formand og foreningen fik navnet: TÅRNBYMALERNE
Foreningens medlemmer udstiller
nu en buket af deres værker gennem
de 25 år.
Tårnbymalerne er en bred sammenslutning af personer, der har lyst til at
male, med vidt forskellige baggrunde
og udtryksformer. Medlemmerne arbejder både abstrakt, figurativt og
naturalistisk, på alle tænkelige måder.
Malerne har organiseret sig som en
forening i Tårnby Kommune, hvor alle
over 18 år, der har lyst til at svinge en
pensel sammen med andre, kan blive
medlem. Der er ingen censur og in-

teresserede er velkomne til at kigge
forbi og få en sludder - både ved udstillingen og i foreningens lokaler.
I oktober 2011 modtog Tårnbymalerne foreningsprisen Årets Forening
2011. Prisuddellingen forgik på Tårnby Rådhus.
Tårnbymalerne modtog et diplom
for Årets Forening og et gavekort til en
aften på Kastrupgårdsamlingen med
rundvisning bag kuliserne.

Jubilæums arrangementer

Fernisering lørdag 4. februar kl. 13-16,
Musik fra kl. 13 og resten af eftermiddagen ved Baagerne.
Senere på foråret fra 22. april og en
uge frem, vil udstillingen være at
finde på Tårnby Rådhus.

Info:
Formand, René Lagermand. Tlf 4082
2774. E-mail: rlagermand@os.dk.
Kasserer: Britta Wilsen. tlf. 4140
2880. E-mail: britta@wilsen.dk.

Jubilæumsudstilling på Plyssen, 4.
februar til 5. marts. Plyssen er åben i
weekender kl. 13-16.
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overtagelse, bliver han nødt til
at droppe hans ego-helte stil og
lære at samarbejde med andre, og
måske – ja, måske - kan han også
samtidig lære at sænke paraderne
bare en lille smule.

ÅBNINGSTIDER

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

BILLETPRISER
OG RABATKORT

© UIP
© Scanbox

SILENCE

Kulturhuset
Kastrup BIO

UNDERVERDEN

Zaid nyder tilværelsen som
succesrig hjertekirurg med dyr
lejlighed og gravid kæreste. En
aften får han besøg af sin lillebror
Yasin, der desperat beder om
penge, men afvises blankt i døren.
Kort efter bliver Yasin fundet,
gennembanket til døde, og Zaid
overvældes af skyldfølelse.

Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk
FOR PRE MIE RE
DAN MAR KS-

© Filmcompagniet

En såret Christian Grey forsøger
at lokke Ana Steele tilbage, men
før hun vil give ham en chance til,
kræver hun en ny aftale. Langsomt
vender tilliden og stabiliteten
tilbage. Men personer fra Christians
fortid begynder at dukke op.

© Filmcompagniet

© UIP

PRE MIE RE

FIFTY SHADES – I
MØRKET

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

LEGO BATMAN
FILMEN

Nye tider er på vej i Gotham
City, og hvis Batman skal kunne
redde byen fra Jokerens fjendtlige

kl. 12.45 + 15.00
kl. 12.00
t. f. a.

DRÆBERNE FRA NIBE

27 – 29/1:
kl. 17.30
4 – 5/2:
kl. 17.00
t. o. 15
Vises med danske undertekster
27 – 29/1:

kl.20.30

t. o. 15

52 TÅRNBY BLADET FEBRUAR 2017

HIDDEN FIGURES
27 – 29/1:
30/1 – 6/2:
8/2:

SILENCE

27 – 29/1:
30/1 – 1/2:
2 – 6/2:

kl. 18.00
kl. 17.30
kl. 17.30
kl. 19.30
kl. 20.00
kl. 19.30

Danmarkspremiere:

ALLE FOR TRE

2 – 8/2:
kl. 20.00
9 – 19/2:
kl. 18.15
20 – 22/2:
kl. 20.00
Visningerne 16 - 22/2 er med danske
undertekster

KL. 10.30

7/2: HIDDEN FIGURES
21/2: LION

FOR PRE MIE RE
DAN MAR KS-

PRE MIE RE

Da Ralf i sidste øjeblik forpurrer
Timos ellers udmærket udførte
solarie-og-kobberkogle-kup,
og Arno uventet stempler ud,
må brødrene ile til Italien for
at få fingre i Arnos antikke
veteranmotorcykel. Arnos ukendte
arving har dog sin egen agenda,
så for at holde sammen på
familien må Timo og Ralf infiltrere
en chinchilla-farm, snøre en gal
pelsmillionær, sniffe rå oliven,
lokke Nikolai tilbage i folden og
lære at samarbejde med deres
nyfundne søster for at lave deres
største, vildeste og vigtigste kup
til dato.

VAIANA

Den dristige teenager Vaiana sejler
ud på en udfordrende mission for
at bevise sit værd som navigatør
og for at finde en sagnomspunden
ø fra sine forfædres tid. Maui, der
engang var en mægtig halvgud,
tager med på Vaianas eventyr og
sammen trodser de enorme og
skræmmende skabninger på det
åbne hav.

LION

Den fem-årige Saroo bliver væk fra
sin bror og kommer med et tog,
der fører ham langt, langt væk

VAIANA, 2D – dansk tale

FAR TIL FIRE – PÅ TOPPEN

Danmarkspremiere:
2 – 3/2:
kl. 17.00
4 – 5/2:
kl. 12.30
6 – 8/2:
kl. 17.00
11 – 19/2:
kl. 13.00

Danmarkspremiere:
9 – 10/2:
kl. 16.00
11 – 19/2:
kl. 11.00 + 13.45 t. f. a.

Forpremiere:
28 – 29/1:
kl. 15.30

Forpremiere:
28 – 29/1:
kl. 13.15

fr. u. 7

VAIANA, 3D – dansk tale
4 – 5/2:
11 – 19/2:

kl. 15.00
kl. 15.30

fr. u. 7

MARCUS OG MARTINUS: SAMMEN
OM DRØMMEN
4 – 5/2:

fr. u. 7

KL. 11.00

7/2: ALLE FOR TRE
21/2: FIFTY SHADES – I
MØRKET

De tre småforbrydere Timo, Ralf
og Nikolai er på banen igen. Men
ikke alt er, som det plejer.

HIDDEN FIGURES

SYNG, dansk tale – 2D

BABY BIO

TIRSDAGSBIO

ALLE FOR TRE

Den sande og utrolige historie
om de tre sorte kvinder Katherine
Johnson, Dorothy Vaughn og
Mary Jackson, der endte med
at blive hovedkræfterne i at
sende den første astronaut i
kredsløb om jorden. Det var en
af NASAs største bedrifter og
var medvirkende til, at USA fik
overtaget i rumkapløbet. Det
visionære trekløver udfordrede
linjerne mellem både køn og race
og var med til at inspirere en hele
generation.

I vinterferien (11 – 19/2) åbner vi alle
dage kl. 10.30!

UNDERVERDEN

DAN MAR KS-

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.

PRE MIE RE

© Nordisk Film

Kastrupvej 270

28 – 29/1:
4 – 5/2:

I år 1633 bliver den katolske
kirke og især jesuiterordenen
ramt af en rystende nyhed.
Efter års forfølgelser af kristne
japanere og de få missionærer,
der har overlevet under jorden
har Christovão Ferreira, leder af
jesuitterne i Japan, afsvoret sin
tro, konverteret til buddhismen og
samarbejder nu med shogunen.

© Disney

Filmoversigt

kl. 14.30

FIFTY SHADES - I MØRKET
Forpremiere:
8/2:
kl. 19.30
Danmarkspremiere:
9 – 22/2:
kl. 19.30
23/2:
kl. 20.15
Danmarkspremiere:

LEGO BATMAN FILMEN, 2D – dansk
tale
9 – 10/2:
11 – 19/2:

kl. 17.00
kl. 11.30 + 16.00 fr. u. 7

Danmarkspremiere:

LION

9 – 19/2:
20/2:
22/2:

kl. 20.15
kl. 17.00
kl. 17.00		

KONGENS VALG
20 – 22/2:

kl. 17.15		

t. o. 11
t. o. 11

Danmarkspremiere:

LA LA LAND
23/2:

kl. 17.00 + 19.45 t. f. a.

ALLETIDERS KVINDER
23/2:

kl. 17.45		

MESTEREN

Forpremiere:
21/2:
kl. 17.30
Opera på lærredet:

RIGOLETTO
7/2:

kl. 19.30

fr. u. 7

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

AMAGERTEATRET

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

Det lykkes ham at overleve det hårde
og skræmmende liv på gaden, indtil han
ender på et børnehjem, som bestemt
heller ikke er noget paradis. Efter en tid
bliver Saroo adopteret af et australsk par
og får en tryg og kærlig opvækst i den
tasmanske by Hobart.

sig hovedkulds i hinanden, men deres
kærlighed og karriereplaner sættes på en
hård prøve i byen, som også er kendt for
at knuse hjerter og bryde drømme.

© Nordisk Film

fra hans hjem og hans familie. Bange og
fortabt ender han i det kaotiske Kolkata
(Calcutta).

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

© Scanbox

© Scanbox

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

Far’ på færde

FOR PRE MIE RE
DAN MAR KS-

PRE MIE RE

Alan Aycbbourns sølvbryllups-komedie med fortidsminder fra Comedieteatret.

© Nordisk Film

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

ALLE TIDERS KVINDER

FAR TIL FIRE PÅ TOPPEN

Livet går sin skæve gang, lige indtil parret får uventet
besøg af Jørgens unge elskerinde Hanne, som har besluttet
sig for at gøre en ende på sin og Jørgens affære.
Imidlertid dukker Hannes forlovede Peter også op på
matriklen, i den tro at han skal møde Hannes forældre, så
både Jørgen og Hanne tvinges til at spille komedien over
for både Hannes kæreste Peter og for Jørgens kone Inger.

Dorotheas anden lejer, kunstneren Abbie,
og den vilde nabopige Julie træder til for
at hjælpe Dorothea med at gøre en god
mand ud af Jamie, og vi følger de tre
meget forskellige kvinder med Jamies
åbne og søgende blik.

Medvirkende: Jeanne Boel, Karsten Jansfort, Paw
Henriksen og Christine Gaski.
Der er billetter i løssalg til alle forestillinger.
Flest billetter til opførelserne på mandage, få til
tirsdage og onsdage. Priser se herunder

FOR PRE MIE RE

© Julie Vrabelová

© Camera film

Alle er bange for noget. Også Far. Han
lider nemlig forfærdeligt af højdeskræk.
Og for at han ikke skal takke nej til et nyt
arbejde på 27. etage, der ellers vil kunne
redde familien fra at skulle flytte til en
anden del af landet, beslutter familien sig
for at tage til Norge og få kureret hans
højdeskræk. Men snart viser det sig, at
Fars højdeskræk ikke er det eneste, de
kæmper imod.

Hos sølvbryllupsparret Inger og Jørgen er græsplænen
nyklippet, bilen nypudset og servietterne nystrøgne, men
ægteskabet er blevet noget af en triviel rutine.

Dorothea Fields bor i Santa Barbara
sammen med sin halvvoksne søn Jamie. I
huset bor også eks-hippien William, som
Dorothea håber kan være en rollemodel
for hendes søn – men Jamie er ikke
interesseret i ham.

KONGENS VALG

LA LA LAND

Mia, en ung skuespillerinde, jagter sit
livs store filmrolle, men indtil den dukker
op, må hun tage til takke med at servere
café latte til byens store filmstjerner. Den
dedikerede pianist Sebastian drømmer
om en fremtid som jazzmusiker, men
er tvunget til at acceptere ligegyldige
jobs som hyggepianist på små nussede
barer for at tjene til dagen og vejen.
Ved et tilfælde mødes de to og forelsker

Simon er kongen af den danske
kunstscene – excentrisk, succesfuld,
velhavende med en smuk kone og en ung
elskerinde. Livet er smukt, lige indtil den
dag hans ukendte søn Casper dukker op
og tager alt opmærksomhed. Det viser sig
nemlig, at Casper er den verdensberømte
graffiti-kunstner ”The Ghost”. Det
provokerer og udfordrer Simon, og farsøn forholdet sættes på en alvorlig prøve.
Stik mod forventning nærmer de to sig
dog langsomt hinanden, men spørgsmålet
er, om blodets bånd er nok? For Simon
har egentlig ikke behov for at være far, og
Casper vil mere med sin far end blot at
lære ham at kende.

Kommende forestillinger:

Vrede

Gjort gerning står ikke til at ændre
fra

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

På overfladen er Alice en kvinde, der har alt man
kan ønske sig. Hun er en velanset hjerneforsker,
hendes mand, Patrick, er en anerkendt romanforfatter, der elsker hende, og deres store søn, Joe klarer
sig godt i gymnasiet.
Alt forekommer så helt igennem rigtigt i denne lille
familie fra den kreative klasse; de lever det gode liv,
præget af de rigtige holdninger. De er prototypen på
politisk korrekthed.
Da deres søn bliver taget i at male racistiske slagord
på en moske, ryster fundamentet under den veluddannede og tolerante families selvforståelse. Sammen med forældrene til Joes’ kammerat og medskyldige, forsøger Alice og Patrick at forstå, hvad der
drev deres søn til så intolerant en handling.

folketeatret | turne
Næste sæsons forestillinger offentliggøres ved denne
sæsons sidste forestilling

... www.amagerteatret.dk
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I løbet af tre højst dramatiske dage i april
1940, forsøger den tyske militærmagt
at gøre som med Danmark: At besætte
landet. Den norske modstand er dog
overraskende stor, men kongehuset
må alligevel rømmes, og den kongelige
familie flygter med tyske fly og soldater
i hælene. Prinsesse Martha rejser med
børnene til Sverige, mens Kong Haakon
og Kronprins Olav bliver i landet, hvor
de i samråd med regeringen overvejer,
hvorvidt de skal konfrontere fjenden eller
overgive sig betingelsesløst.

MESTEREN

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

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 •

ALLE FOR TRE HAVDE DEN ENE PÅ SCENEN: Den nye danske komediefilm Alle for tre har
biografpremiere 2. februar blandt andet i Kulturhuset KastrupBIO. Ved en særlig forevisning
sidst i januar var instruktør Rasmus Heide og Mick Øgendahl, som medvirker i filmen, på pressetur og gæstede vores lokale biograf for at fortælle lidt om deres nye film. Filmen er omtalt
på Kulturhusets bio-sider i dette Tårnby Bladet og er nummer tre i serien om de tre småforbrydere Timo, Ralf og Nikolai, som spilles af Rasmus Bjerg, Mick Øgendahl og Jonatan Spang. Knap
800.000 biografgængere har set de to første film. Den storgrinende kvinde til højre er leder af
Kulturhuset KastrupBIO Nanna Wulff. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

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

TÅRNBY BLADET KOMMER vidt omkring og det glæder naturligvis Redaktionen - men ikke når
det sker, som januar-udgaven som fandt vej helt til Borup - i øvrigt i selskab med Søndagsavisen
og månedens udsalgskataloger. Når bladene findes på denne måde, går detektiverne fra distributionen i gang - og en omdeler mister sit job. Finder du ligefrem bundter af uomdelte aviser, vil
vi gerne vide det. Drejer det sig om en udebleven leverance af Tårnby Bladet eller lørdagsreklamer (inkl. Søndagsavisen) henvend dig direkte til 4343 9900. Omdelingen skal være afslutter
på fredage.

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

Hvem i lokalområdet
skal indstilles til
Lillebror Prisen
Alle opfordres til at indsende
forslag til lokale kandidater,
der fortjener at komme i betragtning til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2017 og de
medfølgende 50.000 kroner.
Deadline er 20. februar.
Den årlige Lillebror Pris går
til en forening, en ildsjæl eller
et velgørende projekt, der har
haft markant betydning for
børn og unge i Danmark.
- Vi håber, at mange vil sende nogle motiverede ord om
et lokalt eller landsdækkende
projekt, en forening eller andet initiativ, som fortjener et
skulderklap ved at modtage
Lillebror Prisen, fortæller Børnehjælspdagens direktør, Ina
Thorndahl.
Siden 1993 har Lillebror
Prisen været en vigtig anerkendelse for både nyere eller
mere etablerede foreninger,

Dansetid

for eksempel ’Børnehuset
SIV’ fra Farum og integrationsprojektet ’Mind Your Own
Business’ fra Nørrebro.
I 2016 gik prisen til projektet ’Kærlighed i Kaos’ - et
dansk forældretræningsprogram, som ADHD-foreningen
har udviklet for forældre til
børn med ADHD eller ADHDlignende vanskeligheder.
Læs mere på bhd.dk og
facebook.com/bornehjaelpsdagen

Gunnar Madsens Big Band
står igen for den glade dansemusik, når orkestrets 18
mand spiller op til dans i
Skottegårdsskolens Aula.
Det skal ikke være for udmattende at gå til dans, så
hele skolegården med indkørsel fra Nordmarksvej står til
rådighed for parkering.
Dette bigband optræder
flere gange årligt i Tårnby og
har med succes gjort det i årevis - også efter Gunner Madsen ikke længere står i spidsen, holder bandet sammmen
og holder traditionen i live.
Indgangen åbnes klokken
13.30 og dansen varer fra
klokken 14 til 17. Hele fornøjelsen koster 50,- kroner og så
kan man spendere lidt håndører på øl, vand, vin og kaffe
til pauserne.
Arrangører er Tårnby Kommune og Gunnner Madsen’s
Big Band. Bandet kan man
læse om på www.gmbigband.dk.

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

TÅRNBYS NATURLIV får gode karakterer af Danmarks Naturfredningsforening, faktisk er
komunen den tredjebedste i landet på det område. Derfor kan dette stykke fjerkræ godt
vende tilbage til sit ”naturlige” habitat - især nu hvor fasanjagten er overstået for denne
gang. Siden 1994 har man ikke opdrætte fasaner i Kongelunden til jagt. Foto: Ivan Givskov.

Glarmester Helge Nymand

GEDEMARKEDET
men forbeholder sig ret til at redigere
eller helt udelade annoncering.
Ønsker om at blive optaget på
GEDEMARKEDET skal mailes til
redaktionen@taarnbybladet.dk
KØBES: GL. MØNTER mindre og
større portioner af gamle mønter til
start af ny samling. Tlf.: 2367 0714
HAGMANN SERVICE til 10 pers.
med guldkant. Plus fade, skåle div.
50,- kr. per del. Tlf.: 4142 4923
TO MINKPELSE. lang str. 42/44 kort
str. 38. 1.500,- kr. stk. Tlf.: 4142
4923
Mellem de månedlige udgivelser
sætter vi genstande som ønskes købt/
solgt/bytte på www.taarnbybladet.dk
Hvis vi ikke har oplysninger om, at
genstandene er kødt/solgt/byttet
medtages de i kommenede Tårnby
Bladet og slettes derefter på nettet.
Redaktionen

23 45 30 60
Tage Bruun
50 90 85 07
Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup
Tlf.: 50 90 85 07
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Annoncering på GEDEMARKEDET er
gratis for private for genstande op til
1500 kroner, ting som bortgives eller
byttes væk. Ydelser mod betaling
medtages ikke.
Nu også pladsen for private loppemarkeder. Husk at maile i god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved
opgivelse af fastnettelefoner eller
mobiltelefoner med registreret ejer.
Annoncer med telefonnumre, som ikke
kan identificeres, optages ikke.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar
for lødigheden af de udbudte genstande,

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