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Svin på 1. klasse

Tårnby Bladet har fået lov at
følge afsendelsen af 34 avlssvin, som skulle til Tokyo, men
inden de bliver airborn går
turen via lufthavnens veterinærkontrol i CPH Veterinær
Cargo til tjek og toldbehandling.
Der gøres meget for at svinene skal være rolige, inden
de i tremmekasser som nogen/noget af det sidste inden
flyets afgang læsses ind i lastrummet under 1. klasse.
De er kommet i kasserne
flere timer før flyet afgår, så
de kan vænne sig til omgivelserne og falde til ro.
Mange andre slags dyr tager ud i verden som flyfragt
og dyrlæge kontrollen er vigtig hver gang. Syge dyr må
ikke komme med og de skal
være ”transportegnede”.

Læs mere om den næsten
ukendte afdeling i lufthavnen på side 12.
Tekst: Jesper Israelsen.
Foto: Ernst Tobisch

To om regionsposten

Bakken får et landskab
Når Amager Bakke forventelig åbner i december 2017
kommer den til at ligge midt
i større rekreativt område
Erik Gregersen, indstillet som kandidat til
Regionsråd valget af partiforeningerne i
Tårnby og Kastrup.

50-årige Thomas Johansson er
paramediciner hos Ambulance Syd, og
indstillet af partiforeningen i Dragør.

Socialdemokraterne skal for første gang
i mange år til valg om partiet kandidat til
regionsvalget i november

alligevel igen tilbudt at stille op. Det er især
arbejdet med et kommende Nyt Børneriget, et
helt nyt børnehospital, der trækker.
For Thomas Ulrik Johansson er det især en
interesse i, at den sydlige ende af øen ikke bliver glemt i den store region, der har animeret
ham til at stille op. Det gælder både i forhold
til hospitalsbetjening, infrastruktur med offentlig transport, men i særdeleshed også i
forhold til miljøet.
Socialdemokraterne vælger i løbet af jkanuar, hvem der skal være deres kandidat.
Læs mere på side 11.

Af Terkel Spangsbo

Erik Gregersen, Tårnby og Kastrup og Thomas
Ulrik Johansson, Dragør kæmper om at bliver
socialdemokraterne på Sydamagers kandidat
til Regionsrådet.
Erik Gregersen har i mange år været socialdemokratisk medlem først af Amtsrådet og senere Regionsrådet og selvom han tidligere har
meddelt, at den valgperiode der slutter 31. december 2017 ville være hans sidste, så har han
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Af Terkel Spangsbo

Længe har man kunnet se
Amager Bakke knejse over
det flade amagerland. Enkelte (udover de arbejdere, der
bygger forbrændingsanlægget og bakken) har været de
godt 85 meter oppe og mærket vinden.
Ingen tvivl om, at garvede
skiløbere har noget at glæde
sig til.
Men Amager Bakke bliver
meget andet end skiløb. Det
rekreative område omkring
bakken skal sætte rammerne
for et åndehul midt i byen,

som opfordrer til fysisk udfoldelse og fantastiske sociale
oplevelser, fortæller Christian
Ingels, direktør for CopenHill
A/S.
- Hvad enten det er kombinationen af vandreturen i
bjerglandskabet op af bakken, en uspoleret unik udsigt,
stemningsmusik og klassiske
retter på toppen af anlægget
i 85 meters højde, eller med
lounge, afterski bar og koncerter for foden af bakken, så
bliver Amager Bakke et sted,
man vil opleve og besøge
igen og igen på grund af det
brede udbud af aktiviteter til
en bred gruppe af borgere.

Læs mere på side 14.

Bare lidt klogere i 2017
OM DET NU HEDDER ønskeseddel eller nytårsforsæt er vel det samme, så jeg siger klart,
at jeg ønsker. Rygningen er stoppet for mange
år siden. Jeg opdagede til min egen forskrækkelse, at jeg nu røg mentol-cigaretter og så
kunne jeg ligeså godt stoppe helt.

Hammerhajen Hik er
Den Blå Planets maskot
og meget elsket af
gæstende børn.

Den Blå Planet bedste museum for børn

Prisen uddeles af Børn i byen, og det særlige er, at det er
børnefamilierne selv, der bestemmer, hvem der skal nomineres – og hvem der i sidste ende vinder. Den Blå Planet vandt
prisen i et stærkt felt, der også talte Nationalmuseet, Statens
Museum for Kunst, Zoologisk Museum og Louisiana.
Siden åbningen i marts 2013 og for nylig gik gæst nummer
tre million gennem indgangen.

Der skal bygges mere skole i Ørestaden

Ifølge den nyeste prognose for elevtallet i Ørestad, regner
Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune
(BUF) med, at der i årene 2017-2022 vil mangle et helt skolespor i bydelen syd for Vejlands Allé. Det svarer til 10 klasser. I
de følgende år frem mod 2029 vil der opstå behov for yderligere fire spor eller 40 klasser.
Ørestad Skole er overfyldt, og Kalvebod Fælled Skole åbner først i 2018, så der er også behov for akutte løsninger
allerede i 2017.

Rekordår for lufthavnen

PÅ ET TEATERKURSUS skulle vi i grupper (det
var meget brugt det med grupper og rundkreds i mine yngre dage og jeg mener ikke at
have taget skade af menings- og erfaringsudvekslinger, deling af fakta), men vi skulle altså
i gruppe dissekere teaterstykket af Bertholt
Brecht, der hedder Ja-sigeren og nej-sigeren.
Og det har intet med hatte at gøre, men var
to så godt som 100 procent identiske forløb,
hvor slutningen i det ene tilfælde var ”ja” og
for nu ikke at underkende læserens intelligens er det op til dig at regne ud, hvad afgørelsen i det andet tilfælde var.

Kastrup Lufthavn nåede på årets sidste dag op på rekordmange 29 millioner passagerer i 2016.

Jeg har i den forbindelse hørt om sindsrobønnen*.

Ansatte i BankNordik

Første vers lyder:

Tom Dibbern (øverst) er pr. 1. december 2016
ansat som filialleder i BankNordik i rådgivningsfilialen i Dragør. Han er 37 år og kommer fra en
stilling som filialchef i Sydbank – hvor han har
haft sit virke i de seneste 10 år.
Tom Dibbern har en mangeårig erfaring fra
den finansielle sektor – suppleret med en HD i
Organisation og Ledelse.
Jesper Kofoed Schmidt er pr. 1. november
2016 ansat som privatkunderådgiver i BankNordik i rådgivningsfilialen i Dragør.

Senior IT Stuen

Senior IT Stuen byder velkommen til nye udfordringer for
2017 - fredag, 6. januar kl. 11 i Foreningshuset, Sundholmsvej
8, 2300 København S.
Her sætter vi IT lærings emner på dagsordenen, således, at
vi fremadrettet kan tilbyde nye gratis to timers kurser, hver
torsdag eftermiddage kl. 13.
Tilmeldingsfristen til introkurset er overskredet, men se
senioritstuen.dk

Har Tårnby den sødeste kassemedarbejder

Du kan nu nominere hende eller ham til at vinde ugebladet
Hjemmets titel som Danmarks sødeste kassedame 2017. Sidste år var 279 kassedamer m/k nomineret til titlen, som lev
vundet af Susanne Hansen fra Rema1000 i Middelfart. Sammen med titlen fik hun en gavecheck på 10.000 kroner og en
række gaver.
Nomineringer sendes til mailadressen, danmarks.soedeste.
kassedame@hjemmet.dk
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ANDRE LASTER FORTSÆTTER jeg med, i min
alder har man vel visse privilegier, selvom
man gør sig umage med at parkere os, der
ikke er på det kommercielle arbejdsmarked,
som en ældrebyrde. Hænger det sammen
med, at der også er noget, som hedder efterbyrden? Man lægger ud med det ene og ender
som det andet. Byrde for og byrde bag. Ordet
har den samme (uretfærdige) smag.

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladforening, Englandsvej 290,
Postboks 34 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 509 290
BANK:
Arbejdernes Landsbank
5325 0507711
MAIL OG WEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk
www.taarnbybladet.dk
KONTORTID dagligt kl. 9-12 plus
lidt mere, så bare ring.

REDAKTION:
Tårnby Bladet skrives, redigeres
og layoutes af medlemmer af
Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo, dj.
(ansv. redaktør). Heinrich Ehrenreich, Jesper Israelsen, dj, Birgitte Barkholt, Mona Gjedved,,
Christian Skibsted, Ole Gjedved
(foto).
ANNONCESALG: Redaktionen og
Mogens Knoblauch 4010 2051 mail eller ring.

Gud giv mig sindsro til
at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting, jeg kan,
og visdom til at se forskellen.
DERFOR ER DET VEL også muligt, at jeg kan
forstå, hvorfor skattelettelser til folk, fæ og
firmaer, der havner i en indtægtklasse, som
de fleste kun kan drømme om, skaber vækst,
omsætning, investeringer og fremgang i vores fælles samfund, når AirB&B, hvor almindelige mennesker lejer et værelse eller en
lille lejlighed ud til om ikke fattigrøve, så dog
folk med normalindtægter.

vide hvad, så de må tilkøbe indskrevet bagage
på flyrejsen hjem. Alt det har de råd til at omsætte og skabe vækst med, men det tæller
ikke, vel.
UDLEJERE HAR VÆRSGO’ at indberette til
skattevæsenet, hvad de har tjent og hvis de
vil trække vask af sengetøj fra, skal de registreres som firma med tilhørende papirgange.
SE, KAN MAN FORSTÅ DET, så er der basis for
at håndtere al politisk logik. Men det er nok
for meget at håbe på.
I STEDET VIL JEG FORSØGE at glemme, at vi
skoleafgangsklasser der blev sendt ud i samfundets cirkulation i 60’erne uden et prædikat som ekstraordinære superkvalificerede
med et UG+, måske UG++, kunne blive til noget som helst.
UDEN DEN MINDSTE form for beskedenhed
glædes jeg over mit klassebillede fra afgangsåret 1964 med de vordende direktører,
redaktører, skoleinspektører, cheffotografer,
afdelingsledere, supersmede. Naturligvis vidste vi ikke, at vi kunne blive til de hæderlige
samfundsstøtter og skattebetalere, som det
viste sig, at vi blev. Men vi blev det.
OG FOR NU AT BLIVE i fortiden, så er bladring
i den nu nedlagte årsværk Hvem, Hvad, Hvor
fra 1997, som på 188 sider i noteform bekriver 1996, informativt. Tilfældige nedslag
giver stikord som Nordisk Fjer, hvor tre overlevende direktører fem år efter skandalen fik
domme, Bjarne Riis blev nationalhelt for en
vis stimuleret cykelsejr i det franske, Q8 lukker raffinaderet i Stigsnæs og forhindrer salg
til interesserede og videre drift, Den danske
Bank bruger helsides annoncer til at gendrive
negative påstande om deres forretningsgang.
JEPS. Alt det og meget mere skete for 20 år siden, så vi overlever nok også 2017 indtil også
det år bliver historie.
Nyd nu at dagenes længes - hvem
gør ikke det.
Terkel Spangsbo
* (Sindsrobønnen tilskrives Reinhold Niebuhr, tysk/amerikanskpræst og teolog, 1932)

JEG HAR HØRT FRA brugere af AirB&B, at de
lejer biler, går på restauranter, køber (latterlige) souvenir, tøj og sko og herren (og fruen)

Vi vil høre vores egne

Ikke nok med Dronningens og statsministerens nytårstaler
Vi vil have vores egne – især når der kun er
10½ måned til, at vi skal stemme kommunalt.
Tårnby Bladet har derfor spurgt alle partier,
der er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen
om deres tanker om det brugte år og noget
om det spritnye 2017.
Der har været frit emnevalg, så det har været op til den enkelte repræsentant at stille
spørgsmål og selv komme med svar. Det er redaktionen, som har trukket citater ud og det
OPLAG: 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.

er også os, som har fundet på overskrifterne
– ellers ville der seks gange have stået noget
med nytårsord og det gamle år, men resten
står for partiernes egen regning.
Naturligvis bringer vi også borgmester Henrik Ziminos nytårshilsen. Det var faktisk den,
som fik os til at tænke på, at alle partier burde
komme til orde. Og når vi siger alle, så mener
vi alle, men naturligvis kan ingen tvinges, så
hvis du synes, der mangler en politisk hilsen,
så er det ikke vores skyld.
God læsning – dejligt at alle ønsker det bedste nytår for borgere i Tårnby.
Red.

DENNE UDGAVE OMDELES
fredag 2. september.
FØRSTKOMMENDE UDGAVE
herefter er februar udkommer
27. januar. Deadline mandag 23.
januar.
Deadline for større annoncer og
redaktionelt stof 7 dage før udgivelsesdagen - men ring, hvis man
er senere på den.
UDGIVELSESDATOER I 2017:
Februar udkommer fredag 27.
januar, deadline mandag 23.
januar, annonce deadline fredag

20. januar
Marts udkommer fredag 24.
februar, deadline mandag 20. februar. Annonce-deadline fredag
17. februar
April udkommer fredag 31.
marts , deadline mandag 27.
marts . Annonce-deadline fredag 24. marts
GENGIVELSE af Tårnby Bladets
tekst, foto og annoncer er ikke
tilladt uden skriftlig tilladelse
fra redaktøren.

Reformens udfordringer
Nytårsudtalelse ved årsskiftet 2016/2017
af borgmester Henrik Zimino

Så er det atter blevet tid til at
byde velkommen til et nyt år.
Det gamle år, 2016, har på
mange måder været et spændende og begivenhedsrigt år
for Tårnby.
Det har været endnu et år,
hvor vi i kommunalbestyrelsen har haft et godt samarbejde på ganske mange
områder. Det afspejlede sig
blandt andet i, at en stort set
samlet kommunalbestyrelse

har tilsluttet sig budgettet for
2017.
De økonomiske rammer
for kommunerne er som altid
præget af strenge statslige
krav, hvilket betyder snævre
rammer for både service- og
anlægsudgifter. I Tårnby har
vi prioriteret et så højt niveau
for den borgernære service
som rammerne tillader, og da
vores økonomi helt grundlæggende er sund og stabil
har dette været muligt, selv
om kravene udefra er betydelige.
Her fra nytår kan Tårnbys
borgere tilmed glæde sig
over, at der i 2017 igen er blevet plads til en mindre sænkning af personskatten. En
sænkning af skatten er også

Borgmester Henrik
Zimino (A) afslutter i
2017 sin mangeårige
karriere som borgmester
i Tårnby kommune, idet
han ikke opstiller som
socialdemokratiets
borgmesterkandidat ved
kommunalvalget 21.
november.

udtryk for en sund og stabil
økonomi.
I sommeren 2016 kunne
vores lokale brandvæsen
fejre 90 års jubilæum. Det var
en festlig begivenhed, hvor
vi sammen kunne glæde os
over en dygtig og samvittighedsfuld indsats gennem alle
årene. Heldigvis fortsætter
Tårnby Brandvæsen i årene
fremover som selvstændigt
beredskab, hvilket betyder
nærhed og tryghed for vores
lokalsamfund. Det er en enig
kommunalbestyrelse,
som
står bag den beslutning.
Her i januar er det 10 år
siden
kommunalreformen
trådte i kraft. Vi fortsatte som
bekendt som selvstændig
kommune med samme størrelse, men opgavemæssigt er
der sket meget, hvilket har
givet udfordringer, som vi
har imødekommet. I løbet af
de seneste 10 år er de økonomiske manøvremuligheder
dog blev stadigt snævret ind
af staten, og det kommunale
selvstyre bliver fortsat udfordret. Omprioriteringsbidraget
var en af de seneste opfindelser, vi har set fra Christiansborg. Heldigvis blev det fejet
af bordet efter massivt pres
fra kommunerne.

Hvad fremtiden byder
på, er ikke til at vide. Christiansborg holder som altid
nøje øje med kommunerne,
og det er såmænd ikke altid
et godt øje, de har til os. Et
godt udgangspunkt for fortsat selvstændighed og frihed
er dog, at vi bliver ved med at
kunne tilbyde høj service og
borgernær velfærd som ligger
i top – samtidig med at vi fortsætter den ansvarlige økonomiske politik, som jo er en
forudsætning for velfærden i
dagligdagen.
Her i starten af 2017 kan vi
glæde os til åbningen af Hovedbibliotekets nye cafe, som
vil blive drevet socialøkonomisk. Cafeen vil bidrage
til den fortsatte udvikling af
biblioteksområdet, som har
været i gang i lang tid; nemlig
at det i stadig højere grad bliver et kulturelt og aktivt samlingssted for borgerne.
I året, vi netop er trådt ind
i, vil vi se en endnu mere konkretiseret proces i forhold til
svømmehalen på Vestamager.
Projektet har været længe undervejs, men 2017 bliver året,
hvor der for alvor vil komme
til at ske noget, herunder ikke
mindst arbejdet med udbud.
På erhvervsområdet står

Tårnby
fortsat
stærkt. Der sker en
løbende udvikling hele
tiden, og nye virksomheder kommer til. I 2016
havde jeg fornøjelsen af at
være med til det første spadestik til medicinalfirmaet
Ferrings nye byggeri i Kastrup Havn. Vi kan i løbet
af de næste par år se frem
til at byde omkring 700 ansatte i Ferring velkommen
til Tårnby.
Tårnby er fortsat en populær og veldrevet kommune i
udvikling, og vi er nu mere
end 43.000 indbyggere, som
sætter pris på vores faciliteter, kultur- og fritidstilbud,
infrastruktur, natur og vores
varierede boligmasse.
2017 er kommunalt valgår,
den 21. november skal vi til
stemmeurnerne. Året 2017
bliver også mit sidste som
borgmester. Jeg vil allerede
nu takke for den tillid, man
har vist mig gennem årene.
Jeg ønsker alle et godt nytår.
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Venter på kulminationen i november
Nytårsudtalelse fra Carsten Fuhr,
medlem af Kommunalbestyrelsen
i Tårnby for Det Konservative
Folkeparti

Endnu et år er gået på hæld og vi skuer nu ud over 2017, som jo for mange
kommunalpolisk interesserede kulminerer tirsdag 21. november med kommunalvalget. Det bliver et spændende valg - vi skal med sikkerhed have
en ny borgmester og der er allerede
meldt en række nye spidskandidater
ud – så denne gang er det ikke ”bare
et valg om mere af det samme” .

Det er endegyldigt slut med, at der
sidder en ”konservativ” socialdemokrat i borgmesterstolen – socialdemokraternes nye spidskandidat er en rød
fagforeningsmand, som ser anderledes på mange ting.
Men hos os Konservative i Tårnby er
der ingen ændringer – undertegnede
er igen vores bud på en kommende
borgerlig borgmester og vi stiller som
vanligt med stærkt hold på stemmesedlen.
Vi ønsker os et borgerligt flertal, der
kan sikre Tårnby den nødvendige udvikling og fremgang.

Kastrup
Vi er en af landets rigeste kommuner og det skal vi fortsætte med
at være – men ”kommunen” har også
den højeste formue pr borger – der
er ingen grund til at borgernes penge
ligger på bunden af kommunekassen,
for vi må alligevel ikke bruge dem
for skiftendende regeringer – så de
skal sendes retur til borgerne i form
af skattelettelser – så de kan komme
i omløb og skaffe vækst i samfundet.
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Opgaverne
Tårnby er en af de kommuner, der konkurrenceudsætter færrest opgaver –
der ligger mange penge gemt i at få
private virksomheder til at byde ind
med at løse kommunens mange opgaver eller lave partnerskaber mellem
virksomheder og kommunen – selvfølgelig med risikoen for, at man får en
bedre service end nu.
Vi vil have fokus på, at dem, der har
behov for hjælp, får det – og alle dem

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

der kan klare sig selv, får de bedste
muligheder for et godt liv, hvor de selv
bestemmer.
Vi skal øge kontrollen med fup og
snyd – Vi har begrænsede budgetter,
så derfor skal vi være sikre på at der
kun udbetales penge til dem der er
berettiget til dem. I store dele af kommunen hersker der parkeringskaos –
vi skal have flere parkeringsvagter, så
man ikke ustraffet smider sin bil, når
man skal på ferie og vi skal have stoppet, at taxi’er holder i tomgang i timevis rundt omkring i kommunen, mens
de venter på en tur fra lufthavnen. Og
ikke mindst skal vi have Tårnby politistation genåbnet, så borgernes tryghed kan genskabes.
Med disse ord vil jeg gerne ønske alle i
Tårnby et godt nytår.

FYRVÆRKERIET FORTSÆTTER: Skinneslibetoget – også kaldet den ildsprudlende drage – kommer på Øresundsbanen i midten af januar.
Traditionen tro indledes det nye år med et besøg af skinneslibetoget, som
fjerner små rifler og bølger af skinnerne i en regn af gnister.
I år lægges der ud på S-banen, på strækningen fra København H til Høje Taastrup og sluttes på den danske del af Øresundsbanen fra København til lufthavnen.
De små skinnefejl, der skal slibes væk, bliver fundet ved kørsler med målevognstog, og en gang om året – typisk i januar - kommer skinneslibetoget forbi
for at slibe bølger og rifler væk. Slibetoget kører 1-9 gange på samme strækning
for at fjerne rifler og bølger på skinnerne. Toget kører om natten for at genere
togdriften så lidt som muligt, og på en nat kan slibetoget i gennemsnit nå at
slibe 5-6 kilometer skinner færdigt.
Skinneslibetoget arbejder om natten – typisk i perioden mellem klokken
22.30 og klokken 05.
Foto: Peter Elmholt

Ingen skal udelukkes
fra fællesskabet

Kastrup

Året der gik og det der kommer
Nytårsudtalelse af Winnie
Sørensen, medlem af
Kommunalbestyrelsen i Tårnby
for SF Tårnby

I maj 2016 blev jeg officielt en
del af kommunalbestyrelsen og
har en plads i økonomiudvalget, i Miljø- og teknik udvalget og en formandspost for kultur- og fritidsudvalget.
Straks indtrådt, nåede vi i sidste
sekund, at komme med i budgetforliget for 2017, og vi fik endda sat vores
aftryk på aftalen. Vi fik sammen med
forligspartierne lavet en rigtig god aftale, som vi er tilfredse med.
Som noget nyt fik vi indført gratis
psykologhjælp til de unge under 25
år. Desværre viser undersøgelser, at
de i højere grad bliver ramt af angst
og depression, og at der skal handles
hurtigt, hvis det ikke skal blive en kronisk lidelse.
Personligt er jeg drevet af værdier,
som demokrati og fællesskab og lægger vægt på, at ingen udelukkes af
fællesskabet. Vi skal være klar med en
fremstrakt hånd til dem, som har allermest brug for det. Det har vi råd til, og
det skal vi kunne håndtere.
I SF tror vi på, at vi sammen kan
skabe den kommune, som vi ønsker at
bo i, at medindragelse af borgerne er
vejen frem, og at det vil fremme engagement og medansvar, og at det skal
ske, sådan at det bliver en naturlig del
af det samfund man er en del af.
Christiansborg kynismen pt., hvor
man træder på de syge, de arbejdsløse
og de ældre, tager vi på det kraftigste
afstand fra, og vil under ingen omstændigheder være en del af. Vi kan
sagtens stille krav til hinanden, men
det skal ske med respekt og anerkendelse for den enkeltes situation, det
sker ikke i dag. Desværre bliver kommunen på mange områder underlagt
de velfærdsstramninger regeringen
laver for at give skattelettelser til deres rige venner.

Året der kommer
2017 bliver på mange måder et travlt
valgår for SF. Vi vil gerne være flere i
kommunalbestyrelsen og håber væl-

Vichy, gode tilbud på alle ansigtsplejeprodukter.

Vichy Idealia ansigtscreme

Vichy Idéalia er en udglattende ansigtscreme, der giver huden en
smuk glød.
Før 239,-

gerne er med os. Der er rigtig mange
ting, vi gerne vil have indflydelse
på, og skal jeg nævne et område der
trænger til ”en kærlig hånd” bliver det
først og fremmest skoleområdet, som
har haft en turbulent tid efter skolereformen.
I SF ønsker vi fortsat at lave en lokalaftale med lærerne. Skoleområdet har
stor betydning for vore børns fremtid.
De skal stå med en solid grunduddannelse, som de kan bygge videre på,
når de afslutter folkeskolen. Skolereformen har slået skår i samarbejdet
med lærerne, og det vil vi blandt andet forsøge at løse med en lokalaftale.
Skal vores børn have de bedste forudsætninger i skolen, skal både børn og
lærere trives.
Som formand for kultur og fritidsudvalget vil jeg nævne den nye café
på Tårnby Hovedbibliotek, som åbner
til februar, og som drives med et socialøkonomisk perspektiv i samarbejde med blandt andet Produktionsskolen og selvfølgelig i tæt parløb med
biblioteket. Caféen er ikke kun for
bibliotekets gæster, men skal gerne
indbyde til samvær og kaffe for forbipasserende og de omkringliggende
institutioner.
I 2017 vil I komme til at høre
meget mere fra SF.
Men nu, hvor 2016 er ved at være slut
vil vi ønske jer alle et rigtig godt nytår.

Tårnby
• Allégårdens Blomster
• Super Brugsen, Tårnby Torv
Sundby
• Kvickly, Strandlodsvej 43
• Kvickly, Englandsvej 28

Liftactiv Supreme serien er velegnet til kvinder med tydelige
rynker, træthedstegn og manglende fasthed, typisk til kvinder
40-50 år.
Før 249,-

Nu 199,20

Vichy Neovadiol Compensating

Vichy Neovadiol Substitive / Restoring Complexe Cream er en
genopbyggende og kompenserende dagcreme til ansigt og hals
med tydelige tegn på ældning.
Den er specielt udviklet til kvinder i overgangsalderen med
normal og kombineret hud.
Før 259,-

Vestamager
• REMA, Løjtegårdsvej
• Købmand Spar, Kongelundsvej 299
• Vestamagercenter hos Bageren og på
Biblioteket
I Dragør
• Netto Magleby Torv
• Føtex Magleby Torv
• Biblioteket Vestgrønningen
• Irma, Kongevej 18
• Golfklubben, Kalvebodvej 100
• Café Sylten, Søndre Strandvej 50
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Nu 207,20

Multi-tabs.

Multi-tabs Daglig er et vitamin- og mineralprodukt til
voksne og børn over 11 år. Multi-tabs Daglig indeholder 13 vitaminer og 8 mineraler.

Multi-tabs Daglig 190 stk
Før: 114,95 Nu 99,95

Tilbud

Multi-tabs50+ 180 stk.
Før: 194,95 Nu 164,95

Multi-tabs 50+ er en multi-vitamintablet tilpasset personer fra 50 år.

Aderma Exomega Cream 400 ml

A-Derma Exomega Emollient Cream er en helende, plejende, fugtgivende og
beskyttende creme til atopisk hud, samt tør og meget tør hud i ansigt og på krop.
Cremen virker blødgørende og dæmper irritation.

Nu 207,60

Aderma Exomega Gel Moussant 500 ml
A-Derma Gel Moussant émollient er en mild
og skånsom vaskegel uden sæbe til atopisk
eksem samt tør og irriteret hud.
Vaskegelen er velegnet til spædbørn, børn
og voksne.
Før 189,50

Nu 151,60

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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Dem finder du blandt andet hos
• Irma Kastrupvej 223
• Tårnby Rådhus
• Sundheds Center,
• Hovedbiblioteket
• Kulturhuset Kastrup BIO
• Skottegårds Centret, apoteket, købmanden og udenfor kiosken

Vichy Liftactiv dagcreme

Før 259,50

Har du ikke fået Tårnby Bladet ... kan
du hente det i et af vore depoter!

nu 191,20

Uddannelse og skole er stadig nøgleområde
Nytårsudtalelse af
Tommy Frederiksen,
medlem af
Kommunalbestyrelsen
i Tårnby og Ingelise
Andersen, kommende
spidskanditalt for Det
Radikale Venstre ved
kommunalvalget

Der er ikke så meget mere
a t gøre i året, der er gået. Vi
kan reflektere over det
og konstatere, at vi alle er
blevet klogere og har fået
flere erfaringer, at tage
med videre i livet som
person, i vore relationer og vort arbejde.
Året, der kommer,
kan vi derimod aktivt gøre
noget for at ændre, ikke
mindst på den politiske
bane, hvor kommunalvalget i efteråret giver mulighed for at stille spørgsmål
og sætte andre dagsordener fremadrettet.
Uddannelse og skolen er
et Radikalt nøgleområde

og vi tror på, at det er skoleledelsen, lærere og pædagoger
der sammen med forældre
og børn er de bedste til at
udvikle den enkelte skole, så
børnene bliver så dygtige de
kan. Det er vigtigt, at børn
fra alle sociale lag får samme
muligheder som andre og at
alle børn trives. Vi ønsker det
sker så decentralt som muligt,
så den enkelte skole selv kan
arbejde med og løse de udfordringer de politiske rammer
sætter. Lærere og pædagoger
er hverdagens eksperter på
skolen, ligesom forældrene er
det på deres børn.
Denne
decentralisering
skal naturligvis også gælde
for kommunens øvrige institutioner: vuggestuer, børnehaver, plejehjem m.fl. så man
der kan finde de optimale
løsninger.

Åbenhed og inddragelse
Modtagelsen af flygtninge er
gået godt og vi har ikke lokalt
haft nogle ærgerlige episoder. Det skal vi holde fast i og

udbygge, så de nye borgere
bliver i stand til at bidrage til
samfundet på lige fod med
alle andre.
Vi ønsker også at udvikle
vore byrum, så de fortsat er
attraktive, bl.a. tror vi på udvikling af kvarteret bag Tårnby Kirke som boligområde, og
vi ønsker en hurtigere udvikling af Øresundsparken.
Generelt vil vi fortsat arbejde for større åbenhed,
borgerinddragelse og gennemskuelighed, også i de
politiske processer. Således
bør 2017 eller 2018 være
året hvor også Tårnby indfører
Web-TV fra kommunalbestyrelsesmøder. Alle skal kunne
følge med, og være med til
at skabe den kommune vi vil
have i fremtiden.

Mange spørgsmål
Der er nok at tage fat på,
blandt andet spørgsmål som:
• Hvordan vil vi passe på og
hjælpe de borgere der har behov for det, både børn, ældre
og dem midt i mellem?
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Tirsdag d. 10. januar 2017 kl. 19.00

TÅRNBY GYMNASIUM & HF
Tejn Allé 5 · 2770 Kastrup · Tlf. 4511 5353 · tgy@tgy.dk · www.tgy.dk

Tommy Frederiksen, medlem af Kommunalbestyrelsen i
Tårnby og Ingelise Andersen, kommende spidskanditalt for
Det Radikale Venstre ved kommunalvalget.

• Hvordan sikrer vi smidige
vilkår der giver erhvervsvirksomheder gode muligheder i
kommunen?
• Hvordan skaber vi en
hverdag, hvor alle kan færdes
trygt?
Vi vil også stille spørgsmål
til, om det er muligt at gøre
tingene på andre måder og

nytænke inden for ansvarlige
rammer.
Hos Radikale Venstre glæder vi os til dialogen om fremtiden, både den kortsigtede,
men bestemt også visioner
for den lidt længere bane.
Godt nytår!

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
Kapaciteten på infrastrukturen over Øresund debatteres
flittigt. Men 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.
Med jævne mellemrum laver konsortiet prognoser for
trafikken, og hver gang indregnes nye omstændigheder,
som opstår i omverden og påvirker belastningen.
– Øresundsbron er den vigtigste adgang til og fra Sverige for biler, persontog og
godstog. Derfor er det ikke
kun os, der interesserer os for
spørgsmålet, siger Caroline
Ullman-Hammer.
Kapaciteten på broens motorvej bliver ikke et problem
inden for den overskuelige
fremtid. Fornylig lavede vi
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

Caroline Ullman-Hammer
er administrerende direktør
for Øresundsbro Konsortiet.
Hun mener broens kapacitet
udfordres på land før broen
ikke kan klare yderligere
trafik.

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, siger Caroline
Ullman-Hammer.
I 2015 lavede konsortiet
den seneste prognose, som
også inkluderer jernbanen.
I dag kører cirka 25 godstog
over broen i døgnet. I år 2035
beregnes det, at det vil være
39 godstog per døgn. Broens
kapacitet ligger på cirka 89
godstog per døgn.

KRÆMMERGÅRDEN ØNSKER ALLE ET RIGTIG GODT NYTÅR.
Kræmmergården Dragør er et hyggeligt kommisionsloppemarked med mere end 250 stande. Her kan du finde tøj,
legetøj, bøger, brugskunst, møbler, billeder og meget,
meget mere.
Har du gode sager, som du ønsker at sælge, kan du leje
en gulv- eller reolstand for 200 kr. pr. uge + 15% i provision
af dit salg. Reolstanden er flexibel og kan bruges til både
ting på hylder og til stangtøj.
Bus 350S og 35 holder lige udenfor døren.
Åbningstider
Vi holder åbent hver dag
Mandag - Fredag kl. 10 - 18
Lørdag - Søndag kl. 10 - 16
Dog har vi lukket d. 31.12 og d. 01.01.
Vi glæder os til at byde dig velkommen på Kræmmergården.

info@kræmmergården.dk
Tlf: 28 87 75 52
www.kræmmergården.dk
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KRÆMMERGÅRDEN DRAGØR
Søndre Kinkelgade 27,
2791 Dragør

Velfærdsmilliarden vil gavne lokalt
Endnu et år er gået og et nyt år venter. Og hvad så?
Nytårsudtalese af Paw Karslund,
Dansk Folkeparti og medlem af
Tårnby Kommunalbestyrelse

I DF vil vi fortsætte med, at stå vagt og
forbedre vilkårene så godt som muligt
for vores borgere.
Der har været plads til forbedringer,
men der er også områder som fortsat
er under pres.
Kommunerne er også i år, som i de
kommende, fortsat underlagt en hård
styring fra staten. Det er uanset hvilken regering der sidder der.
Vi må få det bedste ud af det og der
skal prioriteres.
Skoler, institutioner og ældreområdet er højt prioriteret områder for os.
Her er masser af udfordringer, men
det er vigtigt, at der ikke bliver sparet
for meget på disse områder.

Derfor var det godt, at DF blandt
andet fik tilført den omtalte ”velfærdsmilliard” til ældreområdet på
finansloven. Den vil gavne lokalt.

Klausuler i udbudsmateriale
Et andet vigtigt område er arbejdsmarkedet. Vi vil fortsætte kampen
imod social dumping. Vi har i kommunen indført arbejds- og sociale klausuler i udbudsmaterialerne, så vi er med
til at understøtte ordentlige løn og arbejdsvilkår her i landet.
Vilkårene er efterhånden blevet
sådan, at det ultra-frie marked gør, at
for alt for mange virksomheder bliver
det til et kapløb imod bunden. Det på
trods af at Danmark er et godt land at
drive virksomhed i.
Lufthavnen som nabo
Så har vores store nabo lufthavnen
netop meldt ud, at de vil ekspandere
voldsomt de kommende år. Her kunne
et borgermøde være en god ide, så

Næste udgave af Tårnby
Bladet udkommer
fredag 27. januar 2017
Deadline er mandag 23.
januar 2017 kl. 10
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Er familiens mindste
dækket ved kritisk
sygdom?

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

man får en dialog med hinanden om
denne store plan. Det kan jo lyde meget godt med ekstra arbejdspladser og
vækst i samfundet.
Men, jeg vil gerne have lov til i al
beskedenhed, at i et sådan tilfælde,
så håber/forventer jeg, at det ikke
medfører for mange gener for byens
borgere i forhold til øget støj og luftforurening.
55.000 ekstra start og landinger må
have en påvirkning af det eksterne
miljø. Er der planer om, at man har flere starter ud mod vandet i givet fald,
nu hvor man også vil nedlægge bane
12/30?
Er der planer for de mange ekstra
taxa’er, som allerede volder problemer lokale steder? Flere opstarter
(test) af flymotorer indenfor området?
Er der planer om, at lufthavnen indtænker, at følge Danmarks og FN’s ILO
konventioner der omfatter ”decent
work” - standarder for anstændigt arbejde - og retten til at organisere sig
som lønmodtagere?
Man kunne jo frygte, at det er selskaber som Ryanair og til dels Norwegian, der kommer til at sætte rammen
for, hvordan der fremadrettet bliver
arbejdet indenfor flybranchen.
Det ville jo være ærgerligt, hvis
lufthavnen bliver et arnested for den
slags forretningsmodeller (social
dumping) og hvor virksomheder, der
normalt er kendt og har tradition for

Paw Karslund (DF) medlem af Tårnby
Kommunalbestyrelse.

at betale skandinavisk skat, overenskomstmæssige lønninger og bruge
danske medarbejdere, bliver fortrængt på markedet, eller må tvinges
til at følge laveste fællesnævner for at
overleve.
Med ønske om et godt nytår til jer
alle.

Frihed, åbenhed og ansvar
Endnu et år er ved at rinde
ud og det må være på sin
plads at kigge lidt bagud og
mere fremad
Af Heidi Ladegaard, medlem
af Kommunalbestyrelsen i
Tårnby for Venstre

Vi slutter 2016 med at sige
farvel og tusind tak for det
gode samarbejde til Ole Holm,
der flytter fra kommunen. Vi
har været glade for dit store
arbejde i Venstre Tårnby og i
kommunalbestyrelsen. Held
og lykke fremover. Vi starter
2017 med at sige velkommen
til Liv Gam, der træder ind i
kommunalbestyrelsen i stedet for Ole Holm.
Vi har store forventninger til 2017. Det er jo valgår,
og det vil givet komme til at
præge arbejdet. Det er dog
min forhåbning, at vi på trods
af den forestående valgkamp
kan få truffet nogle gode
beslutninger for vores kommune. Budgetforliget for
2017 indeholder mange gode
punkter, som jeg glæder mig
til at se ført ud i virkeligheden. Med Mini naturskolen får
vi endnu bedre faciliteter for

de 0 – 3-årige på Naturskolen,
så glæden ved naturen kan
vækkes meget tidligt hos børnene. Vi giver også skolerne
mulighed for at disponere
over 1 mio. kr. til inventar. Det
er vigtigt for os, at den enkelte skole selv får lov at disponere over beløbet. De ved
bedst, hvad de mangler.
Skolernes mulighed for selv
at disponere over beløbet er
en del af de ambitioner, vi har
for vores kommune. Institutionerne skal generelt have
mere frihed til at beslutte,
hvad der er bedst for den enkelte institution. Jeg har fuld
tillid til, at vi har ledere og
medarbejdere, der er opgaven voksen. Med frihed følger
naturligvis også et ansvar for,
at servicen forbliver høj og
budgettet forbliver overholdt.
Jeg har en ambition om, at
vi kan gøre det endnu bedre
for vores erhvervsliv i Tårnby.
Vi har mange små og store
virksomheder i Tårnby kommune, som jeg mener, vi skal
have meget mere dialog med.
Jeg forestiller mig blandt andet, at virksomhederne inviteres til dialog om forestående opgaver i kommunen med

det formål, at give virksomhederne bedre muligheder
for at byde på opgaverne. Det
åbner for en ikke ubetydelig
sidegevinst på beskæftigelsesområdet. En åben dialog
og et godt kendskab til virksomhederne kan bane vejen for flere arbejdspladser,

praktikpladser mv.
for
vores ledige både tæt på og
langt fra arbejdsmarkedet.
Når sommeren går på hæld
tager valgkampen til. Jeg glæder mig til at vi igen for alvor
skal på gaden og i lygtepælene. Jeg håber, at vi får en
god og sober valgkamp, hvor

vi taler pænt til og om hinanden. Vi skylder jer som borgere og hinanden en valgkamp
med fokus på substansen og
politikken. Jeg vil i hvert fald
gøre mit.
Rigtig godt nytår.

Heidi Ladegaard,
medlem af
Kommunalbestyrelsen i Tårnby for
Venstre

En million flere på Kystbanen
I perioden 2014-2016 er
passagertallet på Kystbanen
steget 4% årligt. Det svarer
til en million flere rejser
over tre år, så antallet nu
er oppe på ni millioner om
året
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- Det er rigtig mange, som
vi dagligt kører på arbejde, i
skole, i byen eller hjem igen.
Det er en stor opgave, som vi
gør vores bedste for at løfte
hver dag, siger DSBs informationschef Tony Bispeskov.
- Selv med udvidelsen af
Helsingørmotorvejen til seks
spor, er der et meget stort
transportbehov. Vi kører et
tog på Kystbanen hvert 10.
minut, og det betragter vores kunder som et rullende
fortov, der gør det nemt og
hurtigt at komme ind til byen.
Vi får flere og flere kunder på
Rejsekort, der har opdaget,

at de sparer 20% på billetprisen, når de rejser uden for
myldretiden, siger han.
DSB har som konsekvens
af ID-kontrollen måttet justere køreplanen fra december 2016, så man oplever en
mere stabil togdrift.
Fra januar sker der desuden en forenkling af kontrollen i lufthavnen til glæde
for kunderne.
- Vi har testet forskellige måder at gennemføre
ID-kontrollen på – og den
løsning, vi iværksætter, gør
det nemmere at være kunde.
Derudover gør den køreplanen mere robust, så risikoen
for forsinkelser som følge af
ID-kontrollen bliver mindre.
Endelig er det den løsning,
pendlerne synes bedst om,
siger Tony Bispeskov.

Vi har modtaget:

Tag dog en snak om fælles svømmehal
Partiet Alternativet opfordrer Dragør og Tårnby
politikere til at tale om en fælles svømmehal i
stedet for to mindre
Af Viviann Kruse, forperson,
Alternativet Tårnby
John Doktor, forperson, Alternativet Dragør

Dragør kommune har sendt en ny svømmehal i
udbud, og i Tårnby kommune er man ved at lægge
sidste hånd på planerne om en ny svømmehal. De
to haller vil, når de står færdige, ligge med kun få
kilometers afstand – Dragørs ved Hollænderhallen
og Tårnbys på Ugandavej.
Svømmehaller er ikke billige at opføre, og de er
heller ikke billige i drift.
Derfor vil de to projekter belaste begge kommuners økonomi, og da kommunerne kun kan afsætte

Bedre, billigere
hurtigere
Der er ikke tale om olympiske idealer, men en moderne og utraditionel
måde at bygge svømmehaller på
Tårnby Bladet har tidligere omtalt,
hvordan firmaet DISH, Danske Idræts
Svømmehaller indretter og bygger
svømmehaller.
Indsparket fra partiet Alternativet i
Tårnby og i Dragør kalder på en gentagelse.
DISH har lige afsluttet byggeriet
af Høje Tåstrup Svømmehal, som har
været åbnet for offentligheden i en
måned. Der har under hele byggeriet

begrænsede midler til projekterne, vil ingen af dem
blive optimalt bæredygtige i forhold til energi og
miljøbelastning.
Facilitetsmæssigt vil der også være økonomiske
begrænsninger med hensyn til bassinlængde og
specialbassiner til for eksempel babysvømning og
genoptræning.

Fordele ved samarbejde
Alternativets kommuneforeninger i Dragør og Tårnby ser derfor klare fordele i, at de to kommuner går
sammen om et fælles svømmehalsprojekt placeret
på Ugandavej på grænsen mellem de to kommuner.
Et samarbejde vil kunne skabe rammer for en
svømmehal med både sportslige og teknologiske
kvaliteter til gavn for miljøet og borgerne på begge
sider af kommunegrænsen.

været live webcam på.
- Til dem som måtte være urolige
for om et sådant bassin holder, kan
vi bare sige, at vi har en af markedets
bedste garanti perioder, samt ikke
mindst er det verdens førende udbyder af denne type bassiner, og man
har sat bassiner op i mere en 50 år,
og der leveres tre nye bassiner ud fra
fabrikken hver dag året rundt (1500
bassiner), og der står i dag mere end
26.000 bassiner worldwide, fortæller
Lars Langkjaer fra DISH.
I Danmark har følgende kommuner
allerede valgt at bygge et Myrtha bassin gennem Danske Idrætssvømmehaller:
Herning Kommune åbnede i januar
2016 en hal med fire bassiner inde-
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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

Hugo Andersen

De to lokalafdelinger af Alternativet opfordrer
derfor kommunalbestyrelserne Tårnby og Dragør
til at sætte sig sammen for i fællesskab at undersøge samarbejdsmodeller og muligheden for at give
Vestamager én supersvømmehal i stedet for to med
begrænsede muligheder.

og udendørs.
Høje Tåstrup Kommune åbnede i
december 2016 med et bassin med
hæve-/sænkebund
Vordingborg, Panteren åbner i oktober 2017 tre bassiner, et med varierende bunddybde, et familie bassin
og et varmtvands bassin.

I vejle får DGI-huset en tilbygning
med et 51,5 x 21 x 2-meter bassin
med en splitdeler og noget lignende
gør man i Holbæk Sportsby, hvor man
er færdig i 2018.
tsp

Ledere fra Svømmeklubben KVIK, Kastrup var sammen med ledere fra
Idrætssammenslutningen, Tårnby foreningsråd og kommunalpolitikere på
studiedag hos DISH, firmaet som netop har leveret en stor svømmehal til
Taastrup kommune. Foto: Ole Gjedved

Et moderne og billigt konstrueret svømmebassin i Taastrup kommune.
Foto: DISH

Fakta om ID-kontrol mod Sverige

• DSB har modtaget henvendelser om 27 sager med manglende eller mangelfuld ID for passagerer, der er nået til Sverige. I én sag har den svenske
Transportstyrelse afgjort, at DSB skal tildeles sanktionsafgift på 10.000 SEK.
• DSB har meddelt, at selskabet ikke er enig i afgørelsen, men pga. af bødens størrelse anker DSB ikke afgørelsen.
Den svenske regering har afsat op til 139 millioner SEK til at kompensere
tog-, færge- og bustransportører for deres omkostninger til ID-kontroller af
rejsende, også til udenlandske transportører som DSB, oplyser hjemmesiden
News Øresund. Derimod erstattes der ikke for fald i antallet af rejsende, trods
at DSB og Skånetrafiken i 2016 snarere end en mindskning havde regnet med
en øgning i antallet af rejsende på fem procent.

Kampvalg om regionsposten
Erik Gregersen, Tårnby og Kastrup
og Thomas Ulrik Johansson, Dragør
kæmper om at bliver socialdemokraterne på Sydamagers kandidat til
Regionsrådet
Af Terkel Spangsbo

Erik Gregersen har i mange år været
socialdemokratisk medlem først af
Amtsrådet og senere Regionsrådet.
Han meddelte at den valgperiode der
slutter 31. december i 2017 ville være
hans sidste dels på grund af en glunet
dåbsattest og sygdom i nærmeste familie.
- Attesten er ikke blevet mindre gul,
men sygdommen er heldigvis stabiliseret, skiver han til partikammeraterne.
- I marts sidste år fik jeg endvidere
en henvendelse fra min gruppeledelse, hvor de spurgte, om jeg ville vælges til byggeudvalget for Nyt Børneriget - et helt nyt børnehospital, betalt
af blandt andet LEGO fonden.

- Jeg sidder i Rigshospitalet og
Hvidovre Hospitalers byggeudvalg, og
det er en spændende opgave at være
med til projektering og første spadestik. Jeg påpegede i gruppen, at jeg
havde overvejet at stoppe, dette blev
dog imødegået, og der har i Regionen
været stor tilfredshed med min indsats på dette og på andre regionsområder – dette på trods af mit lobbyarbejde for Amagers særinteresser.
Næste skridt var accept fra min hustru og fra Kastrups bestyrelse og generalforsamling. Senere også en del
opfordringer fra nøglepersoner i vores
partiorganisation og fra Dansk Metal.
Jeg har stor lyst og energi til at fortsætte og videreudvikle mit arbejde i
Regionen, så derfor er jeg kandidat til
endnu en periode.

Den anden kandidat
Selve valget til Regionsrådet finder
sted samtidig med valg til kommunalbestyrelserne tirsdag 21. november

Erik Gregersen, indstillet
som kandidat til Regionsråd
valget af partiforeningerne
i Tårnby og Kastrup. Ved
valget fik han knap 4.800
stemmer, hvilket bevirkede en
sjetteplads på listen.

Smidigere ID-kontrol
mod Sverige
Lillejulegave fra DSD og SJ men
først 30. januar – senere 10 minutters drift
I det forløbne år har DSB oplevet 12
procent færre passagerer på togene
over Øresund i forhold til 2015.
Fra januar til og med november
2016 solgte Skånetrafiken 17 procent
færre Øresundsperiodekort end i samme periode sidste år efter indførslen
af ID- og grænsekontrollerne mellem
Danmark og Sverige, oplyser Skånetrafiken.
Men fra 30. januar forenkler DSB
ID-kontrollen i Københavns Lufthavn.

Fremover vil togene mod Sverige både
ankomme og afgå i samme spor. Det
betyder, at kunder, der rejser til Sverige, slipper for vandreturen op gennem
lufthavnens terminal 3 og ned på det
modsatte spor.
- Den løsning gør det først og fremmest nemmere at være kunde og så
gør den køreplanen mere robust – med
andre ord bliver risikoen for forsinkelser som følge af ID-kontrollen mindre.
Endelig er det den løsning, pendlerne
har tilkendegivet, at de synes bedst
om, siger DSB’s informationschef Tony
Bispeskov.

i år. Forinden skal partierne komme
med deres kandidater.
Socialdemokraternes organisation
på Sydamager består af flere kredse,
som hver kan opstille en person til
partiets kandidatliste. I år er der både
en kandidat fra Kastrup/Tårnby og fra
Dragør.
Thomas Ulrik Johansson, der stiller
op som Dragørs kandidat, er født og
opvokset i Tårnby, nu bosat i Dragør.
Han udtrykker en interesse i, at den
sydlige ende af øen ikke bliver glemt
i den store region. Det gælder både i
forhold til hospitalsbetjening, vores
infrastruktur med offentlig transport,
men i særdeleshed også i forhold til
miljøet.
Thomas Ulrik Johansson har mere
end 28 års praktisk erfaring inden for
ambulancetjenesten, hvor har været
tilknyttet flere forskellige arbejdsområder.
- Jeg har en indsigt i og interesse
for de ansattes og patienternes vilkår
i sundhedsvæsenet og mener at tilliden til det faglige personale skal genoprettes, udtaler han.
- De, ansatte og patienterne, har
hverdagen tæt på og ved, hvor udfordringerne er og har dermed stor indsigt i, hvordan man kan tage hånd om
disse, så fokus igen er på kvalitet og
nærvær.
En mulighed er at have fokus på
at sikre alle patienter bedre akutbehandling, gennem styrkelse af for
eksempel ambulancetjenesten, men
også ved opkvalificering af personalet

tårnby

karosserifabrik

amager
autolakering

50-årige Thomas Johansson er
paramediciner hos Ambulance Syd,
bor i Dragør, men født og opvokset.
Gift på 26. år og har to voksne børn
og et barnebarn.

og arbejdsmetoderne.
- I region hovedstaden skal psykiatrisk sygdom ligestilles med somatisk
(fysisk) sygdom, både når det gælder
prioritering, økonomi og behandlingstilbud, mener Thomas Johansson.
Thomas Ulrik Johansson er sekretær
for Socialdemokraterne i Dragør og
kredsformand.
Socialdemokraterne vælger ved en
urafstemning i løbet af januar, hvem
der skal være deres kandidat …

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

lakering af

køkkener

døre

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

biler
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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ønsker! Det er både
nemt, hurtigt, flot,
motorcykler slidstærkt og billigt!

Københavns lufthavn er også for dyr
De færreste tænker vel
over det, men hver dag er
der også masser af dyr, der
rejser med fly, og det endda
næsten på første klasse
– eller i det mindste lige
under. Vi har været på besøg
i lufthavnens afdeling for
dyrekontrol CPH Veterinær
Cargo

Under aflæsningen tilses
grisene af en dyrlæge,
som overvåger at dyrene
er sunde, raske og dermed
transportegnede.

ker, om de er sunde, raske og
dermed transportegnede.
Finn Henrik Ramschau Nielsen, som er speditør, overvåger at alt går rigtigt til. Han
vil desværre ikke have, at vi
tager billeder af transportkasserne, men de er rimelig
store. Der er to etager i hvert
bur med ni grise i hver etage.
Der kommes godt med strøelse på, inden de kommer ind,
og så eftervejes dyrene.

Tekst: Jesper Israelsen.
Fotos: Ernst Tobisch

Hver dag passerer tusindvis
af passagerer gennem lufthavnens terminaler, og det er
vel en situation, der vil være
de fleste bekendt, men det er
nok ikke alle, der er klar over,
at luftfragt faktisk udgør en
meget stor del af lufthavnens
omsætning.
- Faktisk er det kun én procent af den danske eksport,
der er luftfragt. Men det er
i antal. I værdi udgør den
ikke mindre end 32 procent,
fortæller Morten Bro, der er
kommunikationskonsulent i
Københavns Lufthavn.
Det skyldes, at Danmark
har en meget stor eksport af
blandt andet medicinalvarer,
elektronik og maskindele. Alt
sammen noget, der ikke nødvendigvis fylder så meget,
men eksportvarer, der skal
hurtigt frem.
- En virksomhed som for
eksempel MAN Diesel har
brug for meget hurtig transport, når de skal have skiftet
reservedele på deres maskineri i udlandet, og det foregår
stort set altid via luftfragt,
forklarer Morten Bro.
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Avlsgrise i to etager
Tårnby Bladet er på besøg hos
CPH Veterinær Cargo - en lidt
ukendt del af lufthavnen, som
ligger på Kystvejen med udsigt til Øresund. Her er man
parat til dagens arbejde med
at kontrollere og toldbehandle en ladning på 34 avlsgrise,
der skal til Tokyo med SAS. De
er ankommet med en lastbil,

Det er hårdt arbejde at trække rundt med de tunge transportkasser. Der er 17 svin i hver kasse.

som er bakket helt ind til porten i veterinærkontrollen.
Her møder vi Birgit Sørensen, som er dyrepasser og ser
til, at alting går rigtigt for sig.
- Grisene er ved at bliver
læsset over i nogle store
transportkasser af træ, og her

skal de stå indtil i eftermiddag for at vænne sig til de nye
omgivelser og falde til ro.
- Dyrene kommer med som
de sidste, inden flyet afgår, og
de kommer som regel til at stå
under 1. klasse. De har været
i karantæne et stykke tid, in-

Birgit Sørensen er dyrepasser og arbejder som sådan i lufthavnens
veterinærkontrol. Hun tilser, at dyrene har det godt og ikke lider overlast.

den de kommer hertil, fortæller hun. Birgit er fastansat af
lufthavnen som dyrepasser
siden 1994.
Imens grisene læsses over
i transportkasserne inspiceres de af en dyrlæge, der går
rundt mellem dyrene og tjek-

Hårdt arbejde
- De kommer fra to forskellige
besætninger, og de må ikke
blandes, for så kommer de
op at slås. De må heller ikke
få træk, for så bliver de forkølede, fortæller John Sørensen,
der er tilkaldevagt og i øvrigt
er gift med Birgit. Han står
for alt det praktiske med at
transportere dyrene rundt på
lufthavnens område, og det
er hårdt arbejde, men også et
spændende job, som han fik
ved et tilfælde, fortæller han.
- Vi får alle mulige slags dyr,
men primært hunde, katte og
fisk, men svin er også stort.
Vi ser mange rideheste omkring juletid, og vi har haft en
kæmpe gråbjørn, som skulle
have toast og honning. Men
der har også været los og myresluger forbi, fortæller John
Sørensen.
- Det er meget sjældent,
at det sker, at et dyr ikke må
komme med, men det kan ske,
hvis de for eksempel er syge,
og så skal vi jo finde ud af,
hvad vi gør ved det. Det sker
ind imellem, at der er et dyr,
der strander her. Blandt andet
nogle japanske aber, der brød
ud af deres bure. De var ikke
nemme at indfange, husker
John og Birgit Sørensen.

Avlsgrisene ankommer til lufthavnen med lastbil og skal derfor over i nogle
store transportkasser for at kunne komme med flyet.

Byens travleste parkeringsvagt
Af Jesper Israelsen

Nu er det jo ikke kun biler, der
skal være plads til at parkere
i Tårnby Kommune. Og selv
om lufthavnen har plads til
omkring 9000 biler i deres
parkeringsanlæg, så er der jo
i høj grad også brug for parkering og ikke mindst parkeringskontrol på den anden
side af lufthavnsbygningen.
Det er nemlig til flyene, og
dem kommer der rigtig mange af – hver dag, døgnet rundt,
og dem skal der findes plads
til, hvad enten de kommer til
tiden, for tidligt eller er forsinkede. Det holdes der styr
på fra ”Apron”.

Kommandopost med udsigt
Ordet apron vil de fleste sikkert forbinde med det engelske ord for et forklæde, men
betegnelsen dækker også
over en mere ukendt funktion
i lufthavnen, nemlig det sted,
hvor de holder øje med flytrafikken på landjorden og i
særdeleshed hvilken gate, de
forskellige fly skal ledes til og
hvornår.
Apron er en slags ”udsigtstårn,” der knejser over byg-

ningen mellem finger C og
D, og herfra er der den mest
betagende udsigt over hele
lufthavnen. Det kunne være
skønt, hvis passagererne havde samme mulighed for udsigt, men det har de som bekendt knap så meget. Folkene
i tårnet sidder bag hver deres
stribe af computerskærme
med mange informationer,
der skal holdes styr på.

Et stort puslespil
- Som bekendt ankommer alle
fly jo ikke til tiden. Hvis de
gjorde det, var det jo en snild
sag at planlægge, hvor de skal
holde, fortæller lufthavnens
chef for ”Airside Operations”,
Marianne Petzke.
- Der er jo, som de fleste,
der selv har rejst, ved en del
fly, der bliver forsinkede, og
det giver rod i vores parkeringsplanlægning. Og det er
sådan set lige så slemt, når de
kommer for tidligt. Ikke altid
for passagererne, men ganske ofte for os her i APRON,
som så skal finde plads til flyene, fortæller hun
- Forsinkede eller for tidligt ankommende fly rammer
også de såkaldte groundhandlere, der gerne skulle
være klar til at tage imod flyet
og få passagerernes bagage
ud, så den kan komme ind på
båndet. Det er et kæmpe puslespil at få det til at gå op hver
dag. Men det er jo det, vi er
her for, siger Marianne Petzke.

Ruderne er tonede, så solen ikke gør det helt ulideligt at arbejde i Apron. Desuden er de
vinklet skråt udad. Derfor den lidt mærkelige reflektion.

FAKTA om CPH:

• Flere end 700 fly letter
og lander hver dag i Københavns Lufthavn.
• Der er 105 standpladser
(parkeringspladser) til flyene i CPH

Overblik og ro på
Folkene i Apron er hele tiden
i kontakt med lufthavnens
store kontroltårn i Dragør, der
overvåger trafikken både på
lufthavnens taxiways og flytrafikken i lufthavnen, og det
er også dem, der har radiokontakten med flyene. Sammen får de det hele til at glide
i CPH hver dag, døgnet og året
rundt.

Det er ikke kun
flyene, der skal
tages hensyn til- Det
vrimler med biler og
andre køretøjer på
lufthavnens indre
arealer.

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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Fra Apron har man den flotteste udsigt over hele lufthavnen. Det er herfra man styrer hvilke
fly, der skal holde hvor, hvornår og ved hvilken gate.

SALON GENTLEMEN

Fra en af lufthavnens flotteste udsigtspladser holder de
fuldstændig styr på, hvilke
fly, der parkerer hvor og
hvornår. Vi er på besøg på
endnu en af de mere usynlige arbejdspladser i Tårnby

Fra 85 meter oppe til kreativt område i jordhøjde
Amager Bakke skal være
midtpunkt i et kreativt åndehul
Af Terkel Spangsbo
Foto: Copenhill og ARC

Når noget rager 85 meter op
over Amager er det synligt
over hele øen, hvis højeste
naturlige punkt ligger knap
seks meter over daglig vande.
Og længe har Amager Bakke
med skibakke med et fald på
70 meter tronet på Østamager.
- Det bliver det nystiftede
CopenHill A/S, der skal stå
for driften af det kommende
rekreative område på Amager Bakke – inklusiv skibakke,
klatrevæg, café og skiudlejning. Direktør for Copenhill er
Christian Sinclair Ingels, fortæller Fonden Amager Bakkes

direktør, Patrik Gustavsson.
- Med CopenHill A/S har vi
fundet en professionel operatør, der kan drive både de
kommercielle og almennyttige aktiviteter. Og der arbejdes hårdt på at gøre Amager
Bakke til Københavns foretrukne udflugtsmål.
- Ifølge den nuværende
tidsplan skal anlægget åbne i
december 2017, men da skibakken stadig er under projektering, vil tidsplanen kunne ændres. I løbet af foråret
2017 vil vi være meget klogere på en præcis åbningsdato,
fortæller Christian Ingels.

rammerne for et kreativt åndehul midt i byen, som opfordrer til fysisk udfoldelse og
fantastiske sociale oplevelser, fortæller Christian Ingels.
- Hvad enten det er kombinationen af vandreturen i
bjerglandskabet op af bakken, en uspoleret unik udsigt,
stemningsmusik og klassiske
retter på toppen af anlægget
i 85 meters højde, eller med
lounge, afterski bar og koncerter for foden af bakken, så
bliver Amager Bakke et sted,
man vil opleve og besøge
igen og igen på grund af det
brede udbud af aktiviteter.

Ikke kun en skibakke
Men Amager Bakke bliver
meget andet end skiløb. Det
rekreative område skal sætte

Lokale meget velkomne
- Vi vil være meget inkluderende, så hvis lokale kræfter er interesseret i at lave
events, konkurrencer eller andet så vil vi glæde os meget
over at komme i dialog, siger
Christian Ingels.
- Jeg er meget stolt og på
ski-danmarks vegne glad for,
at specialister og entusiaster
står for driften, og vi arbejder
knaldhårdt på at få outdoorog skientusiaster til at samarbejde om at gøre Amager
Bakke til et super attraktivt
tilbud for lokale på Amager
samt turister, Københavnere
og andre tilrejsende, fortæller Christian Ingels.

Udsigten fra 85 meters højde.
Foto: Jesper Israelsen

Et smukt smil
er mere end forfængelighed

.... det er
livskvalitet!
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• 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

Øverst den allerførste skitse, men planerne var mere
luftkastel end realitet. Nederst som bakken ser ud fra
sydsiden. Det kreative område kommer til at udfolde sig på
nordsiden, hvor der nu stadig er byggeplads.

Der investeres i Amager
Der er planer om investeringer i både øens natur samt
institutioner til unge og
ældre
Af Christian Skibsted

Naturpark Amager betegner
hele det store naturområde,
fra Amager Fælled i nord via
Kalvebod Fælled og langs
Sydstranden ud til Dragør.
Området breder sig over i alt
3.500 hektar land.
Et forskningsprojekt skal
søge at udvikle bæredygtighed og økoturisme i de
to naturområder, Naturpark
Amager og Skjoldungernes
Land ved Roskilde. Der investeres samlet 4,4 millioner i
projektet, som har til formål
at tiltrække flere turister til
områderne.
Den øgede turisme skal
bidrage til vækst i de to områder, og på samme tid sikre,
at turismen ikke går ud over
naturen eller skader kultur og
forstyrrer lokalsamfund.
Projektets initiativtager er
leder af RUC’s turismenetværk, Anne Cecilie Lasa-Gonzalez, og hun fortæller, at guider skal være primusmotorer
i projektet. De skal formidle
til turisterne, hvorfor det er to
særlige områder, og har man
den forståelse, vil man også
have mere respekt over for
området.
Bag projektet står Københavns universitet, Roskilde

universitet samt arkitektfirmaet Norrøn, der skal arbejde
sammen om projektet de næste tre år.

Naturparkplan
Samtidig eksisterer der en
meget detaljeret udviklingsplan, Naturparkplan 20152020, for hele Naturpark
Amager. Dette er et samarbejde mellem Tårnby, Dragør og
Københavns Kommuner samt
Naturstyrelsen, og har fokus
på at ”skabe bedre naturkvalitet og fremme mulighederne
for friluftsliv og naturoplevelser i Naturpark Amager.”
Mens den femårige udviklingsplan udspringer af planer i Miljøministeriet, så kommer pengene til forskningsprojektet fra Uddannelses og
forskningsministeriet via Innovationsfonden. Denne fond
investerer i projekter og teknologi med mål om at skabe
vækst og arbejdspladser.
Flere offentlige institutioner
Over de kommende ti år spår
prognoser, at Københavns
kommune vil vokse med
100.000 mennesker. Det
svarer til, at der flytter godt
800 mennesker til kommunen hver måned. Det vil give
pladsmangel på blandt andet
skoler og plejehjem, så kommunen har offentliggjort en
stor investeringsplan.

Etablerede eller planlagte fritidsfaciliteter

Ørestad Streethal. En lethal med plads til flere typer boldspil, dans, klatring og sociale events.
Københavns Kommune anlægger, anlægspris 22 mill. Kroner. Hallen er under opførsel og
forventes at åbne i foråret 2017. Foto: Nord Architects Copenhagen.

Alene i den del af Amager,
som hører under Københavns
kommune, skal der bygges
seks nye boldbaner, to nye
kunstgræsbaner, to kulturhuse med bibliotek, 136 nye

daginstitutionsgrupper, 292
nye plejeboliger, yderligere
340 plejeboliger skal renoveres, en skole skal have en
stor omgang, otte nye spor
etableres, tre idrætshaller

skal bygges, samt en svømmehal og et psykiatrihus.

Grundstensnedlæggelsen
23. september 2016. i
fundamentet til Kalvebod
Fælled Skole nedlagde
blandt andre kultur- og
fritidsborgmester Carl
Christian Ebbesen (DF) og
børne- og ungdomsborgmester
Pia Allerslev (V) en tidskapsel i
skolens fundament. Idrætshal
og kunstgræsbane etableres i
sammenhæng med Kalvebod
Fælled skole og kultur- og
fritidsfaciliteter er tænkt
sammen med den nye skole.
Skolen forventes at åbne i
sommer 2018.

Svømmehal Ørestad - kan favne en bred række brugere fra
foreningsliv til børnefamilier. Københavns Kommune etablerer der er givet midler til planlægning af svømmehallen.
Skøjtehal Ørestad - bydækkende Skøjtehal til både foreninger og københavnere. Etableret af Københavns kommune og åbnet oktober 2016.
Royal Arena - Multiarena, der kan tiltrække større kultur- og fritidsevents til København. Åbner 3. februar med
Metallica-koncert.
Amager Skibakke - sammentænkt med forbrændingsanlægget Amager Ressource Center. Partnerskab mellem
Københavns, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør
Kommune og med støtte fra Fonden R98, A.P. Møller Fonden, Lokale- og Anlægsfonden og Nordea Fonden.

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

Glarmester Helge Nymand

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

Amager unge til Skills
Håndværkstalenter skal
konkurrere og vise deres
skills i Gigantium

Der bliver konkurreret i mange forskellige håndværk, når
DM i Skills afvikles i Aalborg
sidst i januar.
I løbet af tre dage skal eleverne udføre et bestemt stykke arbejde under tidspres og
foran et publikum.
Der konkurreres blandt andet inden for fagene slagter,
murer, konditor og tækkemand. I alt er der 40 konkurrencefag og 16 udstillingsfag
på programmet.
Deltagerne er elever på
landets erhvervsuddannelser

og har kvalificeret sig gennem skolekonkurrencer og regionale mesterskaber. Der er i
alt 290 deltagere.
Formålet med arrangementet er, at eksponere og skabe
et mere positivt fokus på erhvervsuddannelserne ved at
vise, hvad de dygtigste elever
på de tekniske skoler kan.
Deltagerne kan endda kvalificere sig til den europæiske
og globale udgave af konkurrencen, henholdsvis EuroSkills og WorldSkills.

Øens repræsentanter
Amager er repræsenteret af
flere deltagere:
Inden for møbelpolstring

deltager Frederik Rosenvinge
Thürner. Han er elev på Skive
Tekniske Skole og i praktik
hos L.H. Polstermøbler.
Inden for catering deltager
Janni Klubien. Hun er elev på
Hotel- og Restaurantskolen
i København og i praktik hos
HK Forbund.
Inden for glarmester deltager Frederik Ruge Pedersen.
Han er elev på EUC NVS/Glarmesterskolen og i praktik hos
Zederkop A/S
Inden for industritekniker
deltager Mark Guldbech Malykke. Han er elev på NEXT
Uddannelse i København og i
praktik hos A.K.S. Gruppen.
Inden for bygningssned-

ker deltager Harald Carlé
Borgström. Han er elev på
NEXT Uddannelse i København og i praktik hos Snedkerfirmaet Goodmanservice ApS.
Inden for personvognsmekaniker deltager Emil Skov
og Hakim El Ghazouani. De er
begge elever på TEC – Technical Education Copenhagen.
Emil er i praktik hos Vinther’s
Auto, mens Hakim er i praktik
hos Jan Nygaard A/S.
Inden for kosmetiker deltager Harutthai Hongthong.
Han er elev på NEXT Uddannelse i København og i praktik
samme sted.
Inden for tømrer deltager
Jonas Alexander Jørgensen.

Han er elev på NEXT Uddannelse i København og i praktik
hos BMT Byg ApS. Se også artikel side 19.

- fordi de skiller sig ud som
håndværkere (og fordi skills
betyder håndværk).

Ældre Sagen
Ældre Sagen i Tårnby vil på denne måde sige tusind tak til alle de
virksomheder og forretninger, der støttede vor julefest lørdag 26. november
og gjorde dagen til en stor oplevelse for vores medlemmer i kommunen.
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Tak for samarbejdet og godt nytår 2016.

290 unge fra Erhvervsuddannelserne er tilmeldt dette års DM i
Skills, der sætter rekord med hele 40 konkurrencefag og 16 demonstrationsfag. Hovedparten af deltagerne i konkurrencefagene
træner ugevis i fritiden eller på fuld tid på deres skole eller i virksomheden. Forud har de kvalificeret sig til DM gennem skolekonkurrencer og regionale mesterskaber.
Selve konkurrencen løber over tre dage, hvor der arbejdes under
tidspres foran et stort publikum med at gøre et bestemt stykke
arbejde færdigt i den bedst mulige kvalitet. Opgaverne er skruet
sammen, så man inden for det enkelte fag får afprøvet et bredt
udsnit af kompetencer.
Næste WorldSkills holdes i oktober 2017 i Abu Dhabi. Her forventer
SkillsDenmark at kunne stille med et landshold på 16 – 18 deltagere, hovedparten er vindere af dette års DM. Det er de enkelte
faglige udvalg bag hver uddannelse, der beslutter deltagelsen i
WorldSkills.
DM i Skills bidrager til øget fokus på erhvervsuddannelserne. SkillsDenmark er en non-profit organisation støttet af Undervisningsministeriet, arbejdsmarkedets parter, faglige udvalg, erhvervsskoler,
fonde og virksomheder. 2016 sluttede med EuroSkills i Gøteborg i
december, hvor fem af de syv deltagere på det danske landshold fik
medaljer med hjem, bl.a en guld og tre bronze.

Hvem er rigtige amagerkanere
Magasinet Women har offentliggjort 16 ting, alle vi,
der er opvokset på Amager,
forstår
Bor man på en ø, ved man
altid hvor grænserne går.
Hvordan ved man, om man
bor i Vanløse, Husum eller
på Bellahøj? Men bor man
på Amager, er der ingen tvivl,
selvom man aldrig kan sige, at
Amager bare er Amager. Der
er STOR forskel på Kastrup,
Tårnby, Sundby, Dragør, Christianshavn (hvor beboerne
slet ikke regner sig som boende på Amager), Islands Brygge
og så videre?
Men én gang Amager – altid Amager, skriver Magasinet

Woman og prøver at kortlægge en amarkaners dna og
den første streng drejer sig
om udtalen, Amager udtales
Ama’r. Ikke Amager med et
meget tydeligt G.

Ovenstående er blot to af
de 16 særlige kendetegn, som
er selvfølgeligheder for en
rigtig amarkaner. Og apropos
det, så kan vi godt lide at kalde os selv for ‘amagerkanere’.
Det lyder på samme tid meget
lokalt – og meget internationalt.
I teenageårene var Kanin-

marked i Kastrup og Dragør
Havnefest sommerens opture
– så skulle der drikkes vodka
med juice fra gamle vandflasker og kigges på dem med de
seje knallerter.
Og særligt for os i Tårnby.
Et fly larmer da ikke særlig
meget. Det er da bare beroligende baggrundstøj, der
krydrer livet hvert andet minut. Hvorfor skulle det være
et problem?
Og så ved vi, at det er ikke
er en lorteø, men en lækker
ø. Hvor mange af os hørte det
udtryk i vores unge dage. En
uvidenskabelig
ustatistisk
rundspørge på redaktionen
siger nul personer.
tsp

siger tak til ...
Kastrup Rens

SOLE MIO COIFFURE
AMAGERBROGADE
APTPEOPLE.DK

”Besøgstjenesten og kontakt til bisidder tirsdag fra
12.00 til 13.00”
Vor handymand og IT hjælp kan kontaktes via kontoret

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk
aeldresagen.taarnby@mail.dk
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Lokalafdelingens kontor:
Kastrupvej 324
• Tlf. 3252 0516 •
Kontortid:
Mandag til torsdag kl. 10 - 12

Danskerne afleverer rekordmange
dåser og flasker
For første gang nogensinde
kommer 90 procent af alle
solgte pantemballager retur
Af: Christian Skibsted

Det svarer til, at der for hver
dansker bliver omkring 8 kilo
genbrugsmateriale, som omdannes til ny emballage.

Det betyder, at ni ud af ti solgte emballager bliver afleveret
igen, når den sidste slurk er
drukket, og dermed når returprocenten for første gang
nogensinde op på 90 procent.
Det viser årsrapport for 2015
fra miljøvirksomheden Dansk
Retursystem.
Mere end 1,1 milliarder dåser og flasker med pantmærke blev sidste år sendt tilbage
i det danske pantsystem. Det
betyder, at der hver dag blev

Cirkulær økonomi
Fordelene ved retursystemet
og genanvendelse af materialerne er lette at få øje på.
Panten gør, at langt mere
emballage indleveres, og at
der dermed er langt mindre
emballage der ender hos forbrændingen eller i naturen.
Genanvendelse er i tråd med
en cirkulær økonomi, som går ud
på at deles om

afleveret i gennemsnit 3,5
millioner engangsflasker og
dåser.
I 2015 blev der sendt
45.000 tons glas, plast og
aluminium i form af dåser
og flasker til genanvendelse.

råstofferne og smide så lidt
ud som muligt. Omsmeltning
af genbrugsemballage sparer
råstoffer og udleder væsentlig mindre CO2. Eksempelvis
vil materialerne fra én dåse

eller flaske næsten række til
at fremstille en ny af samme
slags, og samtidig koster det
95 % mindre energi, når man
smelter en brugt dåse om til
en ny frem for at lave en dåse
af nye råstoffer.
En dåse af genbrugsmateriale vil altid bestå af gamle
genbrugte dåser. Der er strenge krav til de materialer, som
skal bruges til drikke og fødevareemballager. Det vil sige,
at hvis en sodavandsdåse er

blevet smeltet om til eksempelvis en cykel, så kan dette
metal ikke senere smeltes om
igen og blive brugt til emballager til drikke- eller fødevarer. Men en dåse kan blive til
en dåse igen og igen.

Nedbrydningstid
Når vi smider affald i naturen
bliver det med tiden nedbrudt. En banaskræl og andre
organiske ting, der er kastet
i naturen, forsvinder efter få
uger, men det forholder sig
lidt anderledes med glas og

Fælles farver på genbrugsstationer
I den kommende tid vil alle
genbrugsstationer i Tårnby
og Københavns Kommune få
samme indretning og skilte
Af Christian Skibsted
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Mange borgere har efterspurgt

en mere ensartet indretning af de
forskellige genbrugsstationer, og
det bliver nu til virkelighed. Det
oplyser ARC og Vestforbrænding i
en fælles pressemeddelelse.
Samtidig bliver genbrugsstationerne også inddelt i farvezoner.

For eksempel er alt haveaffald
samlet i én zone, hvor alle skiltene er grønne, mens byggeaffald
har fået blå skilte og er samlet i
en anden zone.
- Farverne skal hjælpe borgerne med at finde vej til den rigtige

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

container,
siger
Yvonne
Amskov,
udviklingschef fra
Vestforbrænding.
- Jo bedre borgerne sortere affaldet, des mere
kan vi genanvende.
- Genanvendelse
af affaldet giver
en bedre og mere
ansvarlig brug af
ressourcerne
og
skåner miljøet.
Skiltene bliver
placeret i to meters højde og skulle dermed være
synlige over hele
pladsen.
Tårnby kommune har to genbrugspladser, Kirstinehøj
og Vægterparken,
som begge bestyres af ARC.

aluminium.
Mens kapsler nedbrydes efter cirka 100 år, vil plastikflasker og dåser ligge i 500 år, og
for glasflasker kan der gå op
til 1 mio. år.

Optagelser til film med
cater-eleven Kamilla Marie
Andersen.

reklame for arrangementet.
De vil blive lanceret i december måned på de sociale medier, Youtube, Facebook og
Instagram og på erhvervsskolernes hjemmesider som optakt til næste års danmarksmesterskab, der foregår i slutningen af januar i Aalborg.
Arrangøren af DM i Skills
er non-profit organisationen SkillsDenmark, der er en
støttet af Undervisningsministeriet og arbejdsmarkedets
parter. Det er også SkillsDenmark, der står bag filmprojektet, som er blevet til, med
støtte fra Tuborgfondet og
Grundejernes Investeringsfond.
csp

Mere om Skills på side
16-17.

Ung cater-elev går til filmen
Film om håndværksfag optages på virksomhed i Tårnby
Den 20-årige cater-elev, Kamilla Marie Andersen fra
Præstø medvirker i en række
kampagnefilm for danmarksmesterskabet for elever i
håndværksfag, DM i Skills.
Det er en årlige konkurrence for erhvervsskoleelever,

hvor der kåres en dansk mester inden for 40 forskellige
håndværksfag.
Optagelserne til filmene
om cater-faget blev lavet i
denne uge på Kamillas arbejdsplads, Cofoco Airport
Solutions på Amager Landevej i Kastrup.
Det drejer sig om to forskellige film, hvor en finalist

fra det seneste danmarksmesterskab medvirker. I den
ene af filmene viser eleven,
hvordan man nemmest løser
en opgave i det pågældende
håndværk, og i den anden
film fortæller eleven og hendes mester eller nærmeste
chef om glæden ved faget.
Filmene skal promovere erhvervsuddannelserne og gøre

Der skæres
alligevel ikke ned
på Hovedstadens
akutberedskab
I budgettet for 2017 i Region Hovedstaden, blev
det oprindeligt besluttet
at reducere det psykiatriske akutberedskab, så det
ikke længere skulle være
til rådighed fire hverdage
mellem kl. 16 og kl. 08
morgenen efter, oplyser
Ritzau.
På et møde i budgetforligskredsen 24. oktober er
den beslutning dog trukket tilbage, da man har
fundet penge på anden
vis.
Det psykiatriske akutberedskab er en unik ordning
i Danmark, hvor en psykiater kører med ud til akutte
tilfælde.
Beredskabet opererer
mellem kl. 16 og kl. 08 alle
hverdage, samt i døgndrift
i weekenderne.

Næste udgave af Tårnby
Bladet udkommer
fredag 27. januar 2017
Deadline er mandag
23. januar 2017 kl. 10.

Vi har metro til døren.
Vi anbefaler at lade bilen stå
pga. begrænsede p-muligheder
Vi glæder os til at se dig.

Oplev et moderne gymnasium der skiller sig ud.
Kom til Åbent Hus på Ørestad Gymnasium
torsdag 12. januar kl. 18 - 20.30
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12.

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

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

Hotel & Restaurant Schimmelreiter

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

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.199,-

Pris uden rejsekoden 1.349,•
•
•
•

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

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

Ankomst
Valgfri frem til 29.5 2017.

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

3 dage på historisk hotel i Stege

Pris pr. person i dobbeltværelse

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

1.649,-

1.049,-

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

•
•
•
•
•

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

Ankomst
Valgfri frem til 29.5.2017.

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

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

Ankomst
Mandag til lørdag frem til 25.3.
og 2.10.-18.12.2017.
Valgfri 27.3.-30.9.2017.

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. EKSTRA: Søndagsåbent hele januar kl. 10-15.

Rejsekode:
TAARNBYBLADET
Teknisk arrangør:

Ferrings bygning i profil. Selve
kontorbygningen hæves syv meter
op på et hævet atriegulv med ydre
afgrænsning, hvor underetagerne
benyttes som p-anlæg.

Fundamentet klar om et halvt år
Der arbejdes på Ferring/
Scanports byggeplads, hvor
man kommer op over jordhøjde i september i år
Ferring Pharmaceuticals A/S
er ved at bygge sit ny domicil for forskning og udvikling
(R&D) i Kastrup Havn, tæt ved
lufthavnen, Øresundsbroen
og den Blå Planet. Huset er
på 24.000 netto kvadratmeter og kommer til at rumme
kontorer, mødefaciliteter og
laboratorier. Huset er placeret
på en plint, der blandt andet
indeholder parkering.
Plinten er hævet ca. syv
meter over vandet og er omkranset af en offentlig pro-

menade. Dette nye domicil
tegnet af Foster+Partners vil
blive et meget synligt landmark.
Bygningen vil blive disponeret omkring et imponerende atrium, der forsyner kontorer og lokaler med dagslys
samtidig med at bygningen
er udformet med meget glas,
hvilket gør den meget transparent indvendigt. Huset vil
kunne rumme ca. 750 medarbejdere, når det står færdigt.
Gravearbejdet er godt i
gang. Lige nu pågår der spunsarbejde og der bliver kørt jord
bort, hvorefter der bliver rammet betonpæle ned frem til
april. Derefter skal der stø-

bes fundament og etableres
vandtæt kælder for huset.
Råhuset forventes at påbegyndes i september 2017,
hvorefter man kan begynde at
ane omridset af det imponerende byggeri. Huset forventes endeligt færdigt medio
2019.
tsp

Ferring Pharmaceuticals A/S’
kommende domicil vender
stævnen mod land. Der bliver
offentlig adgang rundt om
bygningen, der kommer til
at ligge på en halvø ud for
Bryggergården.

Den indre atriumgård må få et hvert feriehotel til at blive misundelig. Her kan man nyde en
smuk udsigt til Øresund og Malmø.

1813 ikke optimal men meget bedre nu

- Jeg har ved flere lejligheder været udsat
for ” voldsom beskydning”. Og ingen tvivl, den
har ikke været optimal. Det afbrudte samarbejde med de praktiserende læger var meget
uheldigt.
Erik Gregersen mener, det var for optimistisk fra starten at love max tre minutters telefonventetid, selvom den tidligere vagtlægeordning ikke havde dette krav.
- Da administrationen mente, det var muligt,
havde man jo den forventning at PLO, de prak-

tiserenes lægers faglige organisation, ville
indgå i 1813 ordningen. Det mener jeg stadig,
at de burde, men deres krav om ledelsesretten, kan vi ikke acceptere.
Det går meget bedre med 1813 nu. Ordningens kvalitetsforbedring er blandt andet
baseret på et stort samarbejde med hospitalslægers specialer.
- Det påstås også, at antallet af indlæggelser
er steget. Men gør det så meget? Lad dog tvivlen komme patienten til gode.

TÅRNBY BLADET JANUAR 2017 21

Regionsmedlem (A) Erik Rostell Gregersen
kommenterer beskydningen mod
1813-ordningen

Dobbeltdrabet på Femøren for 32 år siden
Anmeldelse af Søren
Markvard

Selvom pistolskud i fuld
offentlighed ikke er et
ukendt fænomen i det københavnske
gadebillede, så er det dog heldigvis
sjældent, at det fører til drab, og heldigvis også sjældent, at skuddene falder på Amager, og dog har flere af de
meget spektakulære drab med skydevåben fundet sted netop her, man kan
blot tænke på drabet på de fire politibetjente i 1965 og likvideringen af
Bullshitpræsidenten i 1984.
Desuden vakte dobbeltdrabet på
Femøren, som faktisk fandt sted få
dage før rocker-likvideringen, berettiget opsigt såvel i medierne som i hele
befolkningen. En koldblodig morder
dræbte forsætligt og uden motiv to
unge mænd med nakkeskud og skød
efter den tredje, som dog lykkedes at
slippe væk.
Efter en intens politiindsats, fik
opdagerne indkredset morderen, en
36-årig makedoner ved navn Naum
Conevski, der imidlertid var taget på
ferie i sit hjemland, mens beviserne
mod ham blev samlet, men da han lan-

dede i Kastrup efter ferien, klappede
fælden.
Bjørn Schiønning, der er journalist
ved DR, har tidligere skrevet kriminalromanen Selvtægt fra 2005, og han
blev optaget af drabshistorien blandt
andet fordi Conevski nu har siddet i
fængsel siden domfældelsen i 1985,
og dermed er en af de personer i Danmark, der har siddet flest år i fængsel,
men også fordi der på det seneste har
været ønske om at udvise morderen til
fortsat afsoning i hans hjemland, Makedonien. Det er dog ikke sket endnu.
Bjørn Schiønning ridser sagen op
med mange detaljer og kommer for
eksempelvis ind på den spektakulære
voldtægtssag, der fandt sted nogle år
før dobbeltdrabet på Femøren. Conevski arbejdede på det tidspunkt som
hyrevognschauffør og blev af en kunde anklaget for fuldbyrdet voldtægt.
Han blev i byretten idømt 30 måneders fængsel for voldtægten, men
blev løsladt efter 16 måneder. Sagen
vakte opsigt og fik stor pressedækning, ikke mindst fra Ekstra Bladet,
og den blev derefter genoptaget ved
Østre Landsret, som frikendte Conevski for alle tidligere anklager.

Voldtægtssagen førte dog til, at politiet havde Conevski i kikkerten efter
dobbeltdrabet på Femøren, så det
varede ikke længe, inden mistanken
samlede sig om makedoneren, og da
man tilmed i en garage i Sydhavnen,
der var lejet af Conevskis kone, fandt
den pistol, der var brugt til drabene,
var sagen klar, og Conevski blev dømt.
Det er som sagt heldigvis sjældent,
at kriminalsager med så tragisk et indhold, som dobbeltdrabet på Femøren,
rammer Amager, men for de læsere,
der gerne vil vide mere om såvel morderen som efterforskningen af den
meget omtalte sag, er der
ikke så lidt at
hente i Bjørn
S ch iø n ni ng s
Fløjtemanden.

Forfatter Bjørn
Schiønning. Foto: Kim
Dang Trong

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 øko
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.

Garanti
for god is

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

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

Bjørn Schiønning: Fløjtemanden
Nyt DPIF, 2016

Romerne indførte katten til Europa. Den
kom siden til Danmark i 1. årh. e.Kr.
Illustration Sune Elskjær.

Årets fund i Danmark

2000 år gammel kat fra
romertiden
To katte fra romertiden er på Slotsog Kulturstyrelsens top 10-liste
over de mest opsigtsvækkende arkæologiske fund i 2016
De to katte er fundet ved Aalborg og
er fra første århundrede f.Kr. Der er
tale om det ældste fund af huskatte i
Danmark. Det formodes, at kattene er
kommet fra Romerriget til Limfjorden,
som har udgjort en central færdselsåre i jernalderen for våben, luksusvarer, ideer og ”eksotiske” dyr.
- 2016 har budt på mange opsigtsvækkende arkæologiske fund og opdagelser. Årets fund gør os klogere på
livet og dagligdagen for århundreder –
ja årtusinder – siden, siger Enhedschef
for Fortidsminder Dorte Veien.
- Der er fund i det store perspektiv
som veje, skibe, møller og store palisader. Og så er der det nære liv, der
fortæller om døden, med den rige barnegrav i Vendsyssel, en gravlæggelse
i båd i Nordsjælland og den store fællesgrav i Odense.

Ved Kastbjerg Å syd for Mariager
Fjord har arkæologer fra Museum Østjylland fundet resterne af den ældste
plankebyggede vej i Skandinavien.
Takket være en kulstof 14-datering
har man kunne fastslå, at vejanlægget
stammer helt tilbage fra bondestenalderen og dermed er op mod 1.000 år
ældre end tidligere fundne tømmerbyggede veje i Danmark.
Og så kan et unikt fund af et 1250
år gammelt skibsvrag være en vigtig
brik i historien om dansk skibsfart fra
en periode, som er relativt uafdækket.
Betingelserne for at komme på
Årets Top 10 er, at fundene har tilført
betydelig ny viden og kommer fra en
ny, arkæologiske udgravning. Foruden
Slots- og Kulturstyrelsens liste åbner
Nationalmuseet i slutningen af januar
den årlige danefæ-udstilling med
fund fra det forgangne år.

Noget at gå til i januar

Fri entré på Kastrupgårdsamlingen
Fra årsskiftet er det blevet gratis for alle at
besøge Kastrupgårdsamlingen
Hvad enten man skal besøge den aktuelle særudstilling,
se Th. Philipsens malerier eller udforske museets grafiske samling, så er det nu gratis for alle interesserede
at besøge det statsanerkendte kunstmuseum. Kastrupgårdsamlingen har tidligere haft fri entré, men efter udvidelsen i 2013 blev det besluttet, at den frie entré kun
skulle gælde Tårnby-borgere. Besøgende fra udenfor
kommunegrænsen har skullet betale 50 kr., men nu er
det altså igen muligt at indføre fri entré for alle gæster.
- På Kastrupgårdsamlingen er vi glade for igen at
kunne byde alle vore gæster gratis indenfor på museet,
fortæller formand for Kastrupgårdsamlingens bestyrelse, Vibeke Rasmussen.
- Museets virke handler om at udbrede kunsten for
alle uanset hvor meget, man ved om kunsten på forhånd. Så den frie entré falder helt i museets ånd. Nu

kan man komme med på en af vore åbne offentlige
omvisninger eller fordybe sig i grafikken uden at skulle
tænke på entréen.
Den gratis entré er indført som en del af budgetforliget for Tårnby Kommune, som ejer og driver Kastrupgårdsamlingen. Der vil stadig være arrangementer på
museet, som kan kræve brugerbetaling. Dette kan man
læse mere om på museets hjemmeside Kastrupgaardsamlingen.dk under ’Det Sker’.

Ny Hjemmeside og Logo
Kastrupgårdsamlingen har i slutningen af 2016 også
fået udarbejdet en ny hjemmeside med nyt design og
nye billeder fra museet. Der er også blevet skabt et nyt
logo, som inviterer gæsterne ind i det firlængede gårdrum. På hjemmesiden kan man nu læse endnu mere
om kunstmuseet, dets samling og om hvad man kan
opleve på et besøg på Kastrupgårdsamlingen.

Vibeke Tøjner fortsætter

Kastrupgård set fra havesiden. Foto: Kastrupgårdsamlingen.

- Maleri og arbejder på papir

Den store udstilling fortsætter indtil 19.
februar med en lang række nye værker fra
kunstneren Vibeke Tøjners hånd. Centralt
i udstillingen står 9 oliemalerier med
udgangspunkt i forfatteren Albert Camus’
ansigt
Særudstillingen omfatter 59 nye værker af kunstneren
Vibeke Tøjner og det er dermed en af de største samlede præsentationer af kunstnerens virke indenfor de senere år. Vibeke Tøjner er mest kendt for sine abstrakte
behandlinger af landskaber. I denne udstilling ser hun
verden igen, men den opleves igennem den franske
forfatter Albert Camus’ forfatterskab og med en kunstnerisk omsætning af selve Camus’ ansigt til et sanset
landskab. Værkerne er altså ikke portrætter af Camus,
men Tøjners oplevelse af verden inspireret af Camus’
litterære betydningsunivers.

Blikket på verden igennem Camus
Udstillingen består af både værker på papir og olie på
lærred, og hos Tøjner har farven og linjen en særlig
plads. I både hendes arbejder på papir og maleri opstår
der spændinger og sarte hentydninger, som publikum
skal fordybe sig i.
Kastrupgårdsamlingen indtil 19. feb. 2017. Nu med
gratis adgang - også for udenbys borgere.

permanente udstillinger:
th. philipsen

Atelierbillede 2013. Foto: Henning Camre.

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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Noget at gå til i lang tid og noget nogen gør

US10 besøger tidligere elever
Tidligere US 10-elever finder du på
Facebook
Fra Ungdomsskolen 10. klasserne
Nu har vi lavet 10.klasse i mere end 10 år, så vi begyndte at spekulere på hvad vores tidligere elever laver
nu?
Vi har først og fremmest været ude at besøge de
sidste par års elever på deres uddannelser og lavet
en kort film med dem. Vi vil fremadrettet besøge
endnu flere tidligere elever også nogle af dem, der
gik ud for 10 år siden.
Følg dem på vores hjemmeside www.
us.skoleporten.dk og Facebook-side ”US10 Tårnby”,
hvor du også kan deltage i en konkurrence om gavekort til Kulturhuset Kastrup Bio.

Info: Er du interesseret i 10.klasse på Tårnby
Ungdomsskole eller i at deltage i et hold på
Ungdomsskolen, så se mere på www.us.taarnby.dk/

Ledige pladser på Tårnby Musikskole
Tårnby Musikskole underviser børn og unge
fra 0 til 25 år i sang og mange forskellige
instrumenter
For de mindste er der Babyrytmik, Musik og Bevægelse,
Musik og Leg samt Musik og Eventyr.
Ud over soloundervisningen kan man blive en del af
de forskellige kor og orkestre for både nye og mere erfarne elever. Det er sjovt at gå på musikskole, og man
hygger sig med andre børn, som er vilde med musik. I
øjeblikket er der ledige pladser på flere af holdende og
til soloundervisning.

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.

Info:

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

Tilmelding og mere information på kulturzo-nen.net/
musikskolen/tilmelding/
Yderligere information: Ruth Kjær, info@kulturzonen.
net, tlf. 3076 0335
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Tårnby Musikskole er en del af
Nøragersmindevej 90 - 2791 Dragør
Tlf. 3076 0335 - info@kulturzonen.net - www.kulturzonen.ne

Iværksætterdag
Brobygning til folkeskoleelever
Ungdomsskolen har før lavet brobygninggsprojekter
sammen med Tårnby kommunes folkeskoler og nu
gør de det igen.
I begyndelsen af januar inviteres 7. og 8. klasseelever til en Social iværksætter dag, hvor forskellige

lokale aktører etablerer workshops. Aktørerne er
lokale, sådan at de unge mennesker kan se, hvad
der foregår i deres nærmiljø. Nøgleord for dagen er
fællesskab, samvær, medmenneskelighed og det at
kunne hjælpe andre.

Info: Tirsdag 10. januar 2017

Kastrup Skøjtehal

Åbningstider i sæsonen 15.sept-31.marts:
Mandag og onsdag:
12.00-15.00
Tirsdag og torsdag:
12.00-16.00
Fredag:
12.00-14.30
Lørdag
20.00-22.30
Søndag
16.45-18.45

Noget at gå til i januar

Bibliotekerne lægger hårdt ud
Mandag 16. januar er bibliotekernmes
kursusprogram klar til afhentning.
Kurserne starter midt i februar måned
og snart skal caféen på Hovedbiblioteket
indvies…..
Her er et udpluk af arrangementer, men se også www.
taarnbybib.dk

Velkommen til strikkecafé

Har du lyst til at strikke eller hækle, og har du lyst til at
mødes med andre og få inspiration, så kom og deltag i
strikkecafeen.
Strikkecafeen er for alle, men det er fordel, at du kan
strikke eller hækle lidt. Vi vil gerne hjælpe, men vi kan
ikke undervise.
Medbring garn og pinde, så sørger vi for kaffe, te og
masser af inspiration fra bibliotekets hækle- og strikkebøger.
Vi mødes hver anden onsdag (i ulige uger), og næste
gang er onsdag 18. januar.

INFO: Onsdag 18. januar kl. 15.00 – 17.00 på Tårnby
Hovedbibliotek. Der er gratis adgang uden billetter
Bemærk at tidspunktet er ændret til kl. 15.00, og det
foregår i Kreativt krydsfelt i stueetagen.

En gåtur og en go´ historie

Har du lyst til at gå en tur i hyggeligt selskab med andre? Så kom med på en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hovedbiblioteket.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe eller te, mens Laura Michelsen læser en historie højt.
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!

INFO: Mandag 9. januar kl. 14.00. Mødested:

Rundkørslen ved Vandtårnet på Englandsvejen, hvor
Hjertestien starter. Der er fri adgang – uden billetter.

Fra Lesbos til Amager
- derfor blev jeg Venligbo ved Kirsten
Sietam
Øen Lesbos har
været en stor del
af rejsearrangøren Kirsten Sietams liv gennem
de sidste 19 år,
men forrige år
var øen pludselig
forvandlet. Det
startede i det
stille, hvor Kirsten og hendes
familie mødte
enkelte flygtninge, som ankom fra Tyrkiet. Da hun vendte tilbage i
september 2015, var det helt ændret. Op til 4000 mennesker kom dagligt til øen, og denne oplevelse ændrede
meget for Kirsten.
Tilbage på Amager blev hun straks en del af Venligboerne i Tårnby.
Hovedbibliotek. Fri adgang – uden billetter

INFO: Søndag 29. januar kl. 16.00 på Tårnby

Hvad er meningen?
Samtalesalon om det meningsfulde liv
Vi ytrer os som aldrig før, især på Facebook og andre
sociale medier. Det gælder om at have en mening og at
udtrykke den. Hvornår har du sidst haft en dyb samtale
med et andet menneske om noget, der virkelig optager
dig? Hvad er det meningsfulde liv for dig?
Jagten på meningen med livet - det er emnet for bibliotekets første samtalesalon.
En samtalesalon er et samlingspunkt for mennesker,
der gerne vil snakke med hinanden på en ny måde.
Mest af alt minder det om at tilbringe en hyggelig aften
på en cafe. Forskellen er bare, at - til samtalesaloner
kan man sagtens møde op alene, for salonværterne
sørger for, at du kommer i snak med de andre spændende gæster uden at skulle bruge tid på at spørge
”Nå, hvad laver du så”.
Bibliotekarerne Sara Pors og Laura Michelsen er
værter og sørger for at guide jer igennem samtalerne.
Velkommen til en eftermiddag, hvor vi lader os inspirere og sætter ord på livets store spørgsmål sammen
med andre.

INFO:
Onsdag 25. januar kl. 14-15.30. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller
printes på www.taarnbybib.dk

Oplev Preben Harris i forestillingen
På sporet af Bang
En time med Herman Bang i spøg og alvor. Oplev en

ÅBNINGSTIDER KULTURELLE INSTITUTIONER:
Pilegårdsbadet
Åbningstider:
Onsdag og fredag:
Lørdag og søndag:

18.00-21.30
8.00-13.00

Kastrup Svømmehal

Hovedbibliotek. Billetpris: 50 kr. Billetter købes via
Helsingør Teater eller du kan betale kontant ved
indgangen. Varighed: 1 time uden pause

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

Åbningstider:
Tirsdag
18.00-22.00
Torsdag
19.00-22.00
Lørdag
8.00-15.00
Søndag
8.00-13.00
Yderligere åbningstider for varmtvandsbassinet:
Småbørnsfamilier: onsdag 9-12 og fredag 14-17
Pensionister og ældre: mandag og torsdag 9-12
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INFO: Onsdag 11. januar kl. 17, Tårnby

forestilling af og med Preben Harris, når Helsingør Teater opfører På sporet af Bang.
Forfatteren og journalisten Herman Bang vidste, hvor
godt hans skrifter egnede sig til at blive læst op. Hans
oplæsningsturnéer er berømte, og Preben Harris følger
i Bangs fodspor med tre af de tekster, han selv valgte
til formålet.
Humor og ironi hersker i alle teksterne, men der er
altid tragedie et sted i baggrunden hos Herman Bang.
Flg. tekster er valgt til forestillingen:
Dannevirkenatten, fra romanen Tine
Optagelsesprøven, fra romanen Haabløse Slægter
Irene Holm, fra novellesamlingen Under Aaget.
De farende Acteurs, fra essaysamlingen Teatret.
Kunstrejse paa Bornholm, fra Ti Aar
Medvirkende: Preben Harris
Tilrettelæggelse og instruktion: Thomas Bredsdorff
Forestillingen er arrangeret i samarbejde med Helsingør Teater

Noget at se på i januar og måske hele vinteren

Malerier og portrætter i det nye år
Foruden malerier i akvarel, akryl og på
lærred, træ og karton byder Plyssen på
foto med kvindeportrætter og de faste
udstillinger
Anne-Mette Wassmann udstiller akrylmalerier.
Ingrid Slott: 1. juli er det 25 år side Ingrid Slott

første gang smeltede. I årenes løb er flere teknikker
blevet afprøvet. Alt fra landskabsbilleder til blomster og
abstrakte billeder. I øjeblikket er det portrætter, der
er i fokus. Billederne er malet både på lærred, træ og
karton. Alt dette vil hun fremvise på udstillingen.

Bente Brohammer udstiller Naivistiske malerier i
glade farver alle måler 40 x 60 cm.
Tårnby Stads- og Lokalarkiv udstiller en

række portrætter af kvinder i forskellige aldre,
erhverv og forskellige steder i kommunen. Her er
piger i Amagerdragt, veninder og bedstemødre samt
kvinder i skole, på arbejde og i gang med deres
fritidsbeskæftigelse.

Kvinderne er fotograferet igennem 100 år af både
amatørfotografer og professionelle fotografer.
Alle fotografierne er registreret på arkiv.dk, hvor du
kan se endnu flere portrætter af kvinder fra Tårnby
Kommune.

De faste udstillinger fortsætter
• Tårnby Kirke - Kastrup Kirke - Skelgårdskirken Bryggergården
• Farvetegninger fra Kastrup og Øresundsparken v/Chr.
Flint
• Fotos fra det gamle Amager v/Poul Broholm
• 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- Lokalarkivet: Kvindeportrætter
• Bente Jans: Sølv, kobber med ædelstene og ferskvandsperler.
• Gerda Rasmussen: Souvenirskildpadder.

• Kurt Bierlie: Håndlavede militærfly i 1:100
• Kastrup Broforening
• Poul Broholm: Lufthavnens museum. Plancher. store
og små flyvemaskiner – modeller brandstationer i lufthavnen, mange effekter fra luftfartens historie.
• Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune: Ombygningen af Bryggergården.
• Allan Meyer: Tømmerup-Saltholm-Kastrupgaard
• Barber Theodor von der Ahé: Kirke og mølle af gamle
cigaræsker.
• Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune: Udstilling
om væveriet Plyssen. Her må du rette i udstillingsteksten og skrive navne på de fotograferede

INFO: Plyssen er åben hver lørdag-søndag kl. 13.0016.00. Gratis adgang.

Plyssen åbner efter juleferien lørdag 14.
januar kl. 13.00.
Kl. 14.00 er der Nytårskoncert med
Bordinghus Spillemændene.

Naivistisk malerier af Bente Brohammer

Høgeugle og blå kærhøg i Naturpark Amager
Høgeuglen er dagaktiv og ikke særlig sky. Den er nem
at spotte, og fotografer og fuglekikkere har gennem de
sidste uger valfartet til Kongelunden for at opleve den,
skriver naturcenter Amager på hjemmesiden.
Høgeuglen er en smule mindre end en natugle. Den
kan minde om en spurvehøg både pga. det fint tværbåndede bryst, den lange hale og de korte, relativt
smalle vinger.
Hvor længe høgeuglen bliver i Kongelunden kan afhænge af, hvor hård vinteren bliver.

Også blå kærhøg
Om vinteren er der også rigtig gode chancer for at se
Blå Kærhøg i Naturpark Amager. På Kalvebod Fælled
flakser den rundt lavt over græsset og leder efter mus.
Blå Kærhøg overvintrer her på fælleden hele vinteren.
Udseendet på han og hun er meget forskelligt. Han-

nen er helt hvid nærmest blålig og hunnen ser ud som
på billedet, med en karakteristisk hvid stribe hen over
gumpen.

Friluftshuset

... har i januar offentligt åbent klokken 10 – 16 i
weekenderne.
Fra 1. februar er der tillige offentligt åbent på hverdage kl. 9-15

Foto: Naturcenter Amager.
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En sjælden ugle har slået sig ned i
Kongelunden på Amager, hvor den har
resideret de sidste to måneder

Naturcenter Vestamager
Offentlig åbent
Alle weekender og helligdage
Alle dage i uge 15 + 2. påskedag lørdag 8. til og
med mandag 17. april.
25. - 28. maj. (Kr. himmelfartsferie)
Alle dage i sommerferie.
Alle dage i uge 42 (efterårsferie)

TÅRNBY LOKALAFDELING
JANUAR • 2017

GODT NYTÅR

Vi ønsker alle et rigtigt godt og aktivt 2017
med dette billede fra Julefesten 2016.

Se flere billeder på Hjemmesiden og
Facebook. Vi siger tak til alle de medlemmer,
der mødte op og gjorde dagen så festlig for
os alle sammen.
Også tak til Jean Mathiesen for jule evetyret,
til Cross Road Gospelkor for sangene og til
Finn Herbst for den dejlige musik.

BESØG PÅ POLITIMUSEET
Onsdag den 25. januar 2017
Mødested ved museets indgang kl.10.45
Fælledvej 20, København N
Få en unik oplevelse, når en pensioneret betjent
viser jer rundt på museet.
Dyk ned i politiets historie på en helt
anderledes og spændende måde.
Betjenten vil på rundvisningen komme med
små anekdoter, historier og oplevelser
fra egen tid.
Tilmelding senest den 11. januar 2017
Pris for rundvisning og entre:
Ved max. 20 deltagere 65 kr.
Ved min. 10 deltagere 90 kr.
Rundvisningen vil vare ca. 2 timer.
Besøget er ikke egnet for gangbesværede pga.
trapper.
Efter besøget vil det ved tilmelding være muligt
at spise/drikke for egen regning i nærheden af
museet.
Tilmelding: Kontoret Kastrupvej 324, eller på
hjemmesiden
Betaling:
Danske Bank Konto 4183 4183098047
Husk at skrive dit navn og det arrangement du
vil deltage i.

SØNDAGSCAFEEN 1. JULEDAG.
Der mødte 31 glade mennesker op til Irish
Coffee, boller og konfekt og en lille en til kaffen.
Lise spillede dejlige melodier.

Vores faste aktiviteter:

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,
Tilmelding til Ældre Sagen, Kastrupvej 324
eller på mail: aeldresagen.taarnby@mail.dk.
senest onsdag d. 15. februar 2017.

Onsdag kl. 9.45

WHIST
Er der nogen, der kunne tænke sig at spille
Whist? tirsdage fra kl.12-16 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
Alle dage 10-16

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

Bridge

Torsdag kl. 10.30, Skøjtehallen.
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.

Bridge-undervisning i Postkassen
Onsdag kl. 13-16

Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30

Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16
IT-hjælp (PC-café)
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen.
Tirsdag kl. 14-16
Fotoworkshop, Postkassen 1. sal
Mandag ulige uger kl. 14-16

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

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

Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10

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

Roning, Øresund
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)
Tirsdag kl.13-15

Vandrehold, røde port ved Ugandavej

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

Whist, Postkassen
Tirsdage fra kl.12-16

LOKALAFDELINGEN

KASTRUPVEJ 324
TLF. 32 52 05 16
KONTORTID:
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12
www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
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ÅRSMØDE 2017
Sæt allerede nu kryds i din kalender
ved lørdag 11. marts 2017. Vi
afholder årsmøde og vil meget gerne have rigtig
mange til at deltage, så vi kan få en god debat
om Ældre Sagen i Tårnby.

MAN KALDTE OS DRAGEYNGEL!
Hør ”tyskerbørnenes” personlige
beretninger om deres og deres forældres
oplevelser under og efter krigen
De fem forbandede år er en af de mest
benyttede betegnelser for besættelsen af
Danmark 1940-45. Men der var også amoriner
i luften. Over 50.000 danske kvinder forelskede
sig i tyske soldater under besættelsen, og det
var ikke uden omkostninger at forelske sig i den
”forkerte” i en tid, hvor der ikke blev set med
milde øjne på hverken tyskervenlig aktivitet
eller sex før ægteskab. Kvinderne ”gjorde sig
skyldige” i begge dele og blev hånet, udstødt og
anset for forrædere af deres samtid.
Skam, uforløste følelser og fortielser fulgte i
kølvandet og kastede lange skygger i årtier og
deres børn ud i uvidenhed og en kamp for at
finde deres fædrene ophav.
”Krigsbørnskaravanen” er dannet af disse
børn som et formidlingsprojekt under Danske
Krigsbørns Forening.
Karavanen har til formål at gøre op med
fortidens fortielser og synliggøre de vilkår, som
deres forældre og de selv har levet under, i håb
om at kunne vise sider af historien, som ikke
hidtil har fået så megen opmærksomhed, og i
håb om måske ligefrem at bidrage til, at vi lærer
af fortidens fejltagelser.
Lørdag den 14. januar 2017 fortæller tre
af krigsbørnene, ”tyskerungerne” eller
”drageynglen” , som de også blev kaldt, deres
personlige beretninger hos Ældre Sagen i
Tårnby. Der vil være rig mulighed for at stille
spørgsmål.
Billetter på kontoret. 30,00 kr.- incl. en øl/vand
samt chips, begrænset antal.
Tilmelding senest den 11. januar 2017
Betaling:
Danske Bank Konto 4183 4183098047
Hjertelig velkommen
Lørdag den 14. januar 2017 Kl. 14-16
"Postkassen" Amager Landevej 71

Velkommen til et nyt år!

Den tyske 1700-talsfilosof Immanuel Kant
skrev: ”To ting fylder mig med undren
og ærefrygt, jo oftere og jo mere jeg
beskæftiger mig med dem: stjernehimlen
over mig og moralloven i mit indre.”
For Kant var nattens stilhed og mørke
forudsætningen for, at han kunne betages
over universet og den menneskelige
tilværelse. Denne positive betydning af
mørke er velkendt også her i januar. Hvor
skønt er det ikke at slukke lyset, når man
skal sove? Black is beautiful! Hvem er ikke
blevet fascineret af at beskue det sortblå
hav fra skibets ræling?
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Men der findes også et eksistentielt sort hul
eller moralsk mørke, der tager skikkelse
i synd, død, ondskab og meningsløshed.
Hvordan forholder man sig til det? Det
er angiveligt et af tilværelsens vigtigste
spørgsmål. Historisk set er det blevet
besvaret på to måder. Det første svar
optræder i Platons berømte hulelignelse
i værket Staten. Ifølge denne fortælling
befinder hele menneskeheden sig i bunden
af en lang, dyb underjordisk hule. Der
lever de, lykkeligt uvidende om, at de er
umoralens og uvidenhedens fanger. Ifølge
Platon består livets opgave i, at man
indser det, vender det mørke fællesskab
ryggen og bevæger sig op og ud af hulen,

realistisk. Vil du komme til liv, lys, godhed
og sandhed, må du forholde dig til død,
ondskab, svig og dumhed, ikke mindst i din
egen tilværelse. Vejen går ikke uden om
det sortnende hav, men gennem det. Det
var israelitternes erfaring, da de forlod
Egypten. Det har igennem tiderne været
kristnes erfaring. Og den vej skal ikke
dulmes med piller, diagnoser, eskapisme og
dårlige undskyldninger, som det er blevet så
populært for tiden.

så man til sidst kan se verden i lyset af
solen, der symboliserer den guddommelige
godhed og sandhed. Kort sagt, består det
græske svar i, at man kommer til lyset
ved at vende ryggen til mørket én gang
for alle. Det andet svar sammenfattes
i opstandelsesberetningen, som den
eksempelvis skildres i Matthæusevangeliet
kap. 28,1-10. Her har kvinderne begivet
sig ud til graven, men det er først, når de
kommer helt ned i gravhulen, at de får
øjnene op for sandheden og kan begive
sig ud i livet med fornyet mod. De to
svar har meget til fælles. De handler om,
hvordan man bevæger sig fra mørke til
lys. Men der er en afgørende forskel. I den
græske hulefortælling skal man væk fra
mørket for at komme til lyset. I den kristne
hulefortælling er retningen den modsatte.
Vejen til lyset går ikke væk fra mørket, men
gennem det. Vejen til liv, indsigt, fred og lys
går gennem død, forvirring, angst og mørke.
Der er ingen tvivl om, hvilket svar der har
været mest populært og stadig er det. Det
er det græske. Men blot fordi det græske
bud er det mest populære, er det ikke
nødvendigvis det bedste. Hvor fascinerende
og smukt det platoniske svar er, er der
noget overfladisk og naivt over det. Det
evangeliske svar er anderledes dybt og

Gudstjenester
Januar				
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

8.
15.
22.
29.

kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
10.00

1.
2.
3.
4.

Februar				

Søndag

5.

kl. 10.00

s.
s.
s.
s.

e.
e.
e.
e.

H.
H.
H.
H.

3.
3.
3.
3.

k.
k.
k.
k.

Luk. 2,41-52		
Johs. 2,1-11		
Matt. 8,1-13		
Matt. 8,23-27		

Sidste. s. e. H. 3. k. Matt. 17,1-9		

Julie Aaboe
Martin Herbst
Julie Aaboe
Martin Herbst
Julie Aaboe

Men hvorfor skal man da gennem mørket for
at komme til lyset? Her er der to svar. For
det første er det onde altid et misbrug af
det gode. Ved at forholde sig til misbruget
kommer man altså ind til det gode og kan
insistere på det. For det andet er død, synd,
ondskab og dumhed overvundet af Kristus.
Det betyder, at man kan forholde sig til
det med overskud. Om end det stadig er til
stede, har det ikke magten, og får heller
ikke det sidste ord. Vær vis på det! Og i
tillid og håb til det kan vi da bevæge os ind
i det nye år og leve fuldt ud, ikke fordi vi
vender ryggen til mørket og alle de mørke
spørgsmål én gang for alle, men fordi vi
har lært at leve med dem i lyset af Guds
kærlighed og sandhed.
Sognepræst Martin Herbst

Aktiviteter - Januar
Menighedsrådsmøde

Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde.
Tirsdag 10. januar kl. 19.00

Reformationen i Danmark,

ved Martin Schwarz Lausten
Reformationens
gennemførelse i
Danmark havde
baggrund både i
Luthers reformation
og i indre danske
kirkelige og
politiske forhold.
Den skete mere
dramatisk end andre
steder, men også
”typisk dansk”.
Alle katolske bisper
blev fængslet,
alle katolske præster og hele folket skulle
omskoles til lutherdom. Teologien skulle
have et andet indhold, gudstjenestelivet,
fromhedslivet og statsstyret skulle
ændres. Skete det? I foredraget belyses
fremgangsmåderne, vanskelighederne og
reformationens virkninger op til nyere tid.
Sogneaften, torsdag 19. januar kl. 19.30

Ulvetime – Skal din familie være
med?

Aktiviteter - Februar
Frivillig i Tårnby

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 24. 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 26. januar kl. 16.30

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,

ved Martin Herbst
Se beskrivelse nedenfor
Torsdag 2. februar kl. 19.30

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

Klassisk Højskole, ved Martin Herbst
Studiegruppe om oldkristne tekster

I år 367 udsendte Alexandrias
biskop Athanasius et påskebrev
til menighederne. Det indeholdt
en liste over de 27 skrifter,
der kom til at udgøre den
nytestamentlige kanon. Igennem
adskillige århundreder havde
disse skrifter opnået en særlig
udbredelse og status i både østog vestkirken. Det skyldtes, at de
afspejlede den kristne lære og
selvforståelse.
Imidlertid var den tidlige kirke blevet påvirket, formet og
inspireret af en række andre tekster, der i nogle tilfælde var lige
så gamle som evangelierne, men som af den ene eller anden grund
ikke kom med i det Nye Testamente. Disse såkaldte Oldkristne
Tekster skal vi se nærmere på i denne studiegruppe. Hvilke tekster
drejer det sig om? Hvordan påvirkede de urkirkens selvforståelse?
Hvad var deres budskab og teologi? Hvorfor blev de udeladt af det
Nye Testamente? Hvordan kan de vække stof til eftertanke i dag?

Kontakt

Studiegruppen forløber over nedenstående torsdage i kirkens
lokaler. Henvend dig til kordegnen for at få udleveret et
kompendium med nedenstående tekster, der gennemgås de
pågældende aftner.
Torsdag 2. februar kl. 19.30: Didaké. Herrens belæring til
hedningerne ved de tolv apostle
Torsdag 2. marts kl. 19.30: Clemens’ 1. brev til korintherne
Torsdag 6. april kl. 19.30: Polykarps martyrium
Torsdag 4. maj kl. 19.30: Hermas’ Hyrden
Torsdag 1. juni kl. 19.30: Josef Tømrers Historie
Torsdag 7. september kl. 19.30: Thomasevangeliet
Torsdag 19. oktober kl. 19.30: Barnabas’ Brev
Torsdag 2. november kl. 19.30: Thomas’ Skrift om Jesu Barndom
Alle er velkomne. Man behøver ingen forkundskaber. Det skal nok
blive sjovt.

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
Status på året der gik

Det er et nyt år, og endnu en gang gør
vi status på livet. Status på året der gik.
At gøre status kan sammenlignes med at
se sig selv i spejlet, holde sandheden op
foran sig og forholde sig til den.
Hvad gik tiden egentlig med? Hvordan
viste livet sig at være? Havde vi for travlt
til at leve det?
Det er nødvendigvis i nuet, at vi må
forholde os til den status over det
forgangne og kommende. Men det at
være i nuet er utrolig svært. Der sker hele
tiden noget, der kræver opmærksomhed
fra det, der betyder noget. Nemlig at
være nærværende. Og det er lige præcis
det vi kan - og skal være - i tiden imellem
det forgangne og det kommende. Vi skal
være tilstede og nærværende.
Det er ikke revolutionerende stof at læse:
At det vi skylder os selv og hinanden
er at være tilstede og nærværende. Men
alligevel er det svært for mange af os.
Uanset hvor mange gange vi prøvede at
lægge telefonen fra os, slukke skærmen,
at lytte ordentligt til musikken eller til
hvad en gammel ven fortalte, så var man
der ikke rigtig. Man spildte dyrebare
øjeblikke på at være fraværende eller
fortravlet. Hvor mange øjeblikke gav
man sig hen, glemte alt omkring sig og
lod sig opsluge af det livet ville én?

Jeg husker en koncert, jeg husker en
samtale, der varede over et døgn, jeg
husker blåbær-fingre i den svenske skov.
Jeg husker den dag konfirmanderne
vinkede farvel, og da tvillinge-pigerne
smilede i kirken, da de fik vand i håret.
Jeg husker mine bare fødder på den
indiske jord under fuldmånen, og jeg
husker de utallige solnedgange bag
Tårnby station.
Der var mange af sådanne øjeblikke, og
der kunne have været mange flere. Mit
håb er at 2017 bliver fyldt af dem.
Det er ikke kun nemt at se tilbage og
tage året, der gik på sig, for man skal
bære både glæderne og sorgerne. Bære
dem med sig, som vi mistede. Forlige
sig med skuffelserne og nederlagene.
Gemme glæderne i hjertet og håbe
på flere. Man skal tage imod sig selv,
med al den livserfaring og de ar, som
året gav. Og så er der det dér med at
se frem mod ukendt fremtid. Det kan
være både opløftende og svimlende. Og
det er nærliggende at lade være med at
spekulere nærmere over det. Eller bedre
endnu... bede en bøn.
Når man beder, kan man ikke være andre
steder end i nuet og være nærværende –
ellers bliver bønnen en mekanisk remse.

Bønnen,
Fadervor,
som vi alle
kender, fra
før vi kan
huske, lyder
hver gang vi
er sammen i
kirken. Om
end vi siger den i kor eller – som Jesus
vil - i det skjulte, så får den os til at være
i livet, mens vi ser ind i evigheden. I sin
enkelhed siger den alt – fra det første til
det sidste ord.
Fadervor bliver en ramme om vores liv,
udfyldt med Jesu ord om det vi behøver,
det vi frygter for, og det vi kan takke for.
I sidste ende gør Fadervor selv status for
os med ordene:
Din er magten og æren i evighed, amen.
På den måde gør Gud status på vore
vegne nytårsdag, og det er en trøst.
Vi mindes om at vi er børn af Gud,
og aldrig er ladt alene i livet. Vi ved
ikke hvad der venter os, men vi lægger
fortiden, nutiden og fremtiden i Guds
hænder i tillid til, at Han vil os det godt.
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Jeg kan godt lide at se på smuk kunst
Men jeg har altid syntes, det var bedst,
når kunstgenstanden også kunne
bruges til noget.
Sådan er det med den kniplede
blonde, som Tårnby Kirke har fået
foræret.
Den er blevet sat på vores nye alterdug,
som vil blive taget i brug
til ældremøde gudstjenesten
onsdag 4. januar 2017 kl. 13.45.
Og som med al anden kunst,
så bliver den mere værd,
når man kender den,
der har lavet den.
Blonden er blevet kniplet
af en af vores meget trofaste
kirkegængere gennem mange år,
Inge Makholm.
Og vi siger en stor tak
for et imponerende arbejde.
Sognepræst, Ida Nielsen

Udsnit af den nye alterdug, kniplet af Inge Makholm

Velsignet nytår fra Tårnby Kirke.
Sogne- og hospitalspræst Desirée Risum.
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Møder og arrangementer
Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis
bestående af enker og enkemænd, men andre
er også meget velkomne. Vi mødes ofte et par
gange om måneden som regel den 3. torsdag
til aftengudstjeneste med efterfølgende kaffe.
Derudover mødes vi til frokoster og
udflugter. Så er du blevet alene, eller har
du på anden måde fået tid og lyst til socialt
fællesskab efter gudstjenesten, så kom og vær
med. Vi vil gerne lære dig at kende og har tid
til at lytte til dit liv og dine problemer.
I januar mødes Netværksgruppen:
Søndag den 22. til gudstjeneste kl. 10 og
efterfølgende kaffe, hvor vi også viser vores
feriebilleder fra sommeren 2016.
Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100, torsdag 19. januar kl.
10.30 ved Karsten Møller Hansen.

synger og danser, lærer sange og salmer, nogle
med fagter til. Kontakt Ida Nielsen og hør
nærmere på idni@km.dk, eller 3250 4186.
Det er gratis at deltage i Babysang, men da
der er stor efterspørgsel, vil vi gerne have
afbud, hvis du har tilmeldt dig, og alligevel
ikke kan deltage.
Børnegudstjenester
Næste børnegudstjeneste er til Fastelavn,
søndag den 26. februar kl. 10.
FDF Korsvejen
mødes på ”Grunden”,
Gemmas Allé 100.
Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen:
happ1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk

Kirkebil
Kirkegængere, der har svært ved at komme til
Der afholdes nytårsgudstjeneste på
gudstjeneste eller til kirkelige arrangementer
plejehjemmet på Irlandsvej fredag
ved egen hjælp, kan bestille kirkebil og
20. januar kl. 10.50 ved Ida Nielsen.
således blive afhentet på deres bopæl og
Inden gudstjenesten synger vi
blive kørt hjem igen efter gudstjenesten
sammen med Aktiviteten fra kl. 10.30
eller arrangementet. Hvis man har behov
Gudstjenesten finder sted i Aktivitetens
for at benytte kirkebilen, skal man ringe til
lokale.
kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest kl.
12 sidste hverdag, før man ønsker at bruge
FOR BØRN
den.
Ønsker man f. eks. at benytte kirkebilen en
Babysang…
sønsdag, skal man således bestille den senest
…er slut for i år, nye hold starter til foråret.
Babysang er et tilbud til forældre på barsel. Vi fredag kl. 12.

Januar 2017
10.00 M. Hansen
10.00 M. Hansen
19.30 M. Hansen
10.00 Nielsen
10.00 & 11.30 & 13.00
10.00 Risum

Februar
Ons 1.		 Eftermiddagsgudstj. og Hverdag er som onsdag 13.45
Tors 2.		 Konfirmandgudstjeneste				
10.00
Søn 5.		 Højmesse					
10.00

M. Hansen
M. Hansen
Risum

Sognepræst Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst Desireé Risum
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330.
Fri mandag.
Organist Poul Anders LyngbergLarsen
Priorvej 6,3.th., 2000 Frederiksberg
Tlf.: 6184 2218, e-mail: pall349@
hotmail.com
Kordegnekontor
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej
330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129,
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 10-13,
torsdag også kl. 16-19

M. Hansen

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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Højmesse					
Højmesse					
Konfirmandgudstjeneste				
Højmesse					
Dåbsgudstjeneste					
Højmesse					

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.

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

Gudstjenester
Søn 8.		
Søn 15.		
Tors 19.		
Søn 22.		
Lør 28.		
Søn 29.		

ADRESSER •
TELEFONNUMRE

Tapas i det store Rum
Mønsterbrydning i Planen

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

Morten Pape delagtiggør deltagerne i “Planen”,
romanen og livet i Amagers mest berygtede ghetto
onsdag 18. januar 2017 klokken 19.
Forfatter Morten Pape debuterede med
erindringsromanen “Planen” og modtog den
prestigefyldte BogForums debutantpris i løbet af
samme uge.

Det skrev pressen:

Planen er en roman om hans barndom og opvækst

”En beskidt og ubehageligt påtrængende socialrealisme. En stærk debutroman.” ***** Ekstra Bladet

aik@km.dk.
i ghettosamfundet Urbanplanen på Amager. I dette
Tlf. 2913 8323
foredrag vil Pape fortælle om et velfærdsbyggeri
		
fra 60’erne, der endte med at blive Lorteøens mest
Sognepræst 		
berygtede kvarter.
Elizabeth M. Laursen
eml@km.dk.
Tlf. 5144 8112

smsb@km.dk.
Tlf. 3250 0972

grbh@km.dk.
Tlf. 5144 8111

Den handler om frihed, virkeligheden bag tremmer.
Og muligvis er hovedrolleindehaveren Tim Robbins,
fremragende suppleret af Morgan Freeman, et billede på
den frelsende Kristus.

Organist 		
Niels H. Jessen

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

Lys-gudstjeneste
I januar måned rykker vi tættere
sammen om lyset, når der er
mørkt og koldt udenfor.
Vores lysgudstjenester har været
efterspurgt - måske fordi vi har
brug for, og føler det nødvendigt,
at holde fast i julens glædelige
budskab om Jesusbarnet, der
kom som lys til verden, og
mørket, der ikke kunne få bugt
med ham.
Ved lysgudstjenesten i kirken
onsdag 11. januar kl. 19 vil der
være aften- og taizésange, og
refleksion over billede og tekster.
Det er bedre at tænde et
stearinlys end at bande over
mørket, siges der i et gammelt
kinesisk ordsprog.

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

”Morten Pape skildrer fornemt splittelsen mellem
bydelsnationalisme og destruktiv adfærd og de
unges stræben efter anerkendelse fra det omgivende
samfund i sin flotte debut.”
Weekendavisen

Torsdag 19. januar kl. 18 skal vi i TAK-klubben se filmen
”En verden udenfor”, på engelsk ”The shawshank
redemption” – en film, der er vurderet som en af de
bedste, der nogensinde er lavet.

Kirke- og kulturmedarb.
Grethe Hamborg

Kirketjener I		
Jens Andersen

Anmelder-reaktioner på Planen:
”Årets vildeste og mest velskrevne bog. Den er
fremragende, intet mindre.” ******
Berlingske

En verden
udenfor

Kordegn
		
Sandra Burrett

njessen@email.dk.
Tlf. 2589 3301

Om hans egen og hans venners familie, på tværs
af kulturelle og religiøse skel, om fremmedfrygt og
danskerhad, tabermentalitet og mønsterbryderi, om
at navigere rundt og forsøge at finde sig selv i et
multikulturelt mikrokosmos samt modet til at skrive
om det uden at lægge fingre imellem.

Morten Pape
fortæller om et
velfærdsbyggeri
fra 60’erne, der
endte med at
blive et berygtet
kvarter.
Kastrup kirke
onsdag 18. januar
klokken 19.

Det sker også i
Kastrup kirke:
Januar
Højmesse:
Søn. 8. jan. kl. 10 Allan
Ivan Kristensen
Lysgudstjeneste
Ons. 11. jan. kl. 19
Susanne Worm
Steensgaard

Studietur i
New York

Som en del af FFK (Folkekirkens
katastrofeberedskab) fortog vi en studierejse til
New York 2013, for at se på eftervirkningerne af
9/11 og besøge New Town, hvor der kort forinden
havde været et skoleskyderi.
Vi besøgte blandt andet FDNY (New York´s
brandmænd), der havde mistet 343 af deres
kollegaer under 9/11.
Hvordan kom familierne videre og byen og alle
andre, der var berørt af tragedien.
Kom og hør Susanne Steensgaards beretning
torsdag 19. januar kl. 14.

Højmesse:
Søn. 15. jan. kl. 10
Susanne Worm
Steensgaard - Præd.: cand.
teol. Miriam Joensen
Foredrag:
Ons. 18. jan. kl. 19
Tapas i det store rum –
Mønsterbrydning i planen
Kastrup kirke
Foredrag:
Tors. 19. jan. kl. 14
Studietur i New York
Kastrup kirkecenter
Foredrag:
Tors. 19. jan. kl. 18
”En verden udenfor”
Kastrup kirkecenter
Højmesse:
Søn. 22. jan. kl. 10
Elizabeth Laursen
Højmesse:
Søn. 29. jan. kl. 10 Allan
Ivan Kristensen

Hver tirsdag

Kastrup Ældreklub kl. 11-14
Kastrup kirkecenter

Hver onsdag
Andagt kl. 12.00
Kastrup kirke

Hver torsdag

Åbent Hus kl. 14-16
Kastrup kirkecenter

Torsdag 5. januar er det Hellig Tre Kongers Aften, derfor holder vi
en hyggelig Hellig Tre Kongers fest denne aften kl. 17 i Kastrup
kirkecenter, Gl. Skovvej.
Det er for alle børn fra ca. 4 år. Vi hører historien om de tre hellige
konger, leger nogle gode julelege og vi får et flot lys med hjem.

TÅRNBY BLADET JANUAR 2017 33

Noas Ark

Se mere på
Facebook:
www.facebook.com/
kastrupkirke
og hjemmesiden: www.
Kastrup-kirke.dk

Skelgårdskirken
aktiviteter januar

16/1 19.30 Menighedsmøde v/
Jesper Oehlenschläger

han har svært ved at acceptere,
at folket og kirken
ser Gud som en, man skal
frygte, i stedet for en, man skal
elske. Han kommer til Rom og
får øjnene op for,
hvordan den katolske kirke
fungerer, og hvordan den
udnytter folks tro ved at tage
penge for syndsforladelse.
Han er ikke enig i, at Biblen kun
skal være på latin; han mener,
at alle har ret til at læse Guds
ord, og går imod
Rom ved at skrive sine
meninger og senere udgive
selve biblen på tysk, så alle kan
læse det. Dermed starter
han den kristne reformation.
Der er middag og kaffe for 130
kr. Tilmelding og betaling på
kirkekontoret.

17/1 14.00 Sangcafe
16.15 Børne- og juniorklub

20/1 10.00 Babysalmesang v/
Karen Giødesen

18/1 10.00 Morgensang v/
kirkens præster

25/1 10.00 Morgensang v/
kirkens præster

19/1 16.30 Højskoledag om
Luther v/Annelise Mehlsen
Vi ser filmen, der handler om
Martin Luther, som er en munk,
der er underlagt paven i Rom,
som alle andre
munke i 1500-tallet. Livet som
munk er hårdt for Luther, da

27/1 10.00 Babysalmesang v/
Karen Giødesen

10/1 16.15 Børne- og
juniorklub
11/1 10.00 Morgensang v/
kirkens præster
19.00 Satirisk
samtalefællesskab
12/1 19.00 Bibelmaraton v/
Annelise Mehlsen
13/1 10.00 Babysalmesang v/
Karen Giødesen

30/1 19.30 Menighedsmøde v/
Karin Skov Thomsen

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

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

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41

DØDSBOBEHANDLING

- Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte 		
af dødsboer.
-

Eneste autoriserede bobestyrer med kontor
på Amager.

-

Kontakt os for en uforpligtende orientering.

-

Første møde er gratis.

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

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

Gudstjenester i
Skelgårdskirken
Januar 2017
Søn 8.
1. søndag efter
helligtrekonger
10.00 Højmesse Sørensen
Søn 15.
2. søndag efter
helligtrekonger
10.00 Højmesse Giødesen
11.30 Fælles bøn for
Skelgårds kirke og sogn
12.00 Rytmisk gudstjeneste
Flemming Poulsen
Tor 19.
10.30 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Ugandavej
Annelise Mehlsen
Søn 22.
3. søndag efter
helligtrekonger
10.00 Højmesse Mehlsen
17.00 Aftengudstjeneste
Flemming Poulsen
Ons 25.
19.00 Ungdomsgudstj.,
No excuse for alle
konfirmander kirkens
præster
Lør 28.
11.00 Dåbs- og
familiegudstj. Mehlsen
Søn 29.
4. søndag efter
helligtrekonger
10.00 Højmesse Sørensen

I januar holder Tårnby
Hovedbibliotek to arrangementer med den fælles
overskrift ”Scenen er din”
Det første arrangement, som
foregår mandag 9. januar
klokken 16, har overskriften
”Sund graviditet - under og
efter” og er ved Katrine Borgstrøm. Her vil Katrine fortælle
om, hvordan du kan spise en
sund og varieret kost, der
indeholder alt det, som mor
og barn har brug for. Du kan
også få gode råd til, hvordan
du efter graviditeten kan opretholde en sund livsstil i den
nye familie.
Det andet arrangment, som
holdes onsdag 11. januar
klokken 16-18, har overskriften ”Fra Lesbos til Amager
- derfor blev jeg Venligbo”.
Den græske ø Lesbos, har
været en stor del af rejsearrangøren Kirsten Sietams liv
gennem de sidste 19 år, men
forrige år var øen pludselig
forvandlet.
Det startede i det stille,
hvor Kirsten og hendes familie mødte enkelte flygtninge,
som ankom fra Tyrkiet.
Da hun vendte tilbage i
september 2015, var det helt

ændret. Op til 4.000 mennesker kom dagligt til øen,
og denne oplevelse ændrede
meget for Kirsten. Tilbage på
Amager blev hun straks en del
af Venligboerne i Tårnby.
Begge arrangementet er
gratis og foregår på Tårnby
Hovedbibliotek.
csp

Er scenen din?
Kan du spille, synge, danse
eller noget helt fjerde eller
ved du noget om et emne,
som du gerne vil dele med
andre, så har du nu muligheden for at lave et offentligt tilgængeligt arrangement i form af f.eks. en
opvisning, et foredrag eller
en workshop sammen med
biblioteket. Både foreninger og privatpersoner er
velkomne.

Ny kunstner i Skelgårdskirken
Anna Strauning udstiller i januar og februar måned. Hun er en meget spændende
kunstner, som kommer fra Rusland, der
har en helt anden kunst kultur
Billedernes formsprog er utraditionel teknik
i både olie og akrylfarver. Farverne er mættede og farveglæden intens. Billederne har
ingen facade, de er usminkede åbne og ærlige, hvilket giver dem liv. Anna bruger mange
farver, fordyber sig i dem og udnytter dem til
det yderste, for at få dem til at manifestere
sig. Farvesammensætningen er vigtig for
hende, og hun forsøger at opnå balance i sine
billeder, så øjet finder ro og glæde.
Anna Strauning kalder nogle billeder for
“Det skjulte”, da det er meningen, at beskueren skal åbne sit sind og selv se, hvad der
skjules for øjnene. Det er nemlig forskelligt,
hvad det enkelte sæt øjne ser.
Anna laver også brugskunst som f.eks.
skåle, fade, stager, vaser og skulpturer, som
kan skabe glæde i hverdagen og ikke mindst
bruger hun sin fantasi til at eksperimentere
med andre former især inspireret af naturen.
Anna Strauning er uddannet på Moskva
Pædagogiske Akademi med tegning og maleri som linjefag, og er desuden ph.d. i pædagogik. I de sidste 10 år i Rusland underviste
hun som professor i pædagogik på Moskva
Humanistiske Universitet, og i mange år underviste Anna i tegnekursus både for voksne
og børn.
Anna Strauning er medlem af Kunstnersammenslutningen K21 og Valby Kunstforeninger.

Sommerfugl og blomster. 50x60. Akryl på
lærred.
Udstilling fra 5. januar og indtil udgangen
af februar. Reception søndag 8. jan efter
gudstjenesten kl. 11.30
- 13.00.

Anna Strauning
udstiller billeder
og keramik på
forskellige gallerier,
i organisationer og
virksomheder.

Fjerbolden ind i skolen

Badmintonspillere ved et
tilfælde.Nøragersminde
Badmintonklub og
Tårnby Ungdomsskole
gjorde badminton til en
skoledisciplin.

Ungdomsskole os, fortæller
Daniel Sentow fra NBK.
- Samarbejdet startede
med, at Jonas fra ungdomsskolen ringede for, at høre
om vi havde lyst til, at samarbejde med ungdomsskolen
med undervisning af nogle
forskellige hold. Vi snakkede
frem og tilbage om, hvordan
rammerne for samarbejdet
kunne se ud og hvad der passede begge parter bedst. Siden da er det gået rigtig godt.

Skolen skal ud i virkeligheden, står der i Skolereformen. Det går også den
anden vej
Efter et noget langt tilløb
er der ved at komme gang i
samspillet mellem skolerne
i Tårnby og ”virkeligheden”,
her repræsenteret ved Nør-

agersminde Badmintonklub,
NBK. Kontakten mellem i dette tilfælde Tårnby Ungdomsskole og badmintonklubben
kom via hjemmesiden skolenivirkeligheden.dk
På hjemmesiden kan foreninger og arrangører af
event lægger deres tilbud ind
og så kan lærere i skolerne se,

Ungdomsskolen
bruger gerne de
lokale foreninger
Det var ikke første gang
Ungdomsskolen gjorde
brug af lokale foreninger
– og det bliver heller ikke
sidste

Miljøskifte og variation
- Personligt tror jeg det har
stor værdi at skifte rammer
for undervisningen og variere indhold og metode, for eksempel ved at bruge trænere
ude fra klubberne. Det er en
god afveksling til den undervisning vi selv laver, forklarer
Jonas Johnsen.
Ungdomsskolen har også
indledt et samarbejde med
Amager Lawn Tennisclub og
Tårnby Skøjteklub, og er desuden i dialog med en række
andre klubber/foreninger.
- Det kan dog være en
udfordring at benytte klubbernes ressourcer, da vores
undervisning ligger i dagtimerne og klubberne derfor
ikke kan finde tilgængelige
instruktører. Vi håber at vi
kan udvikle samarbejdet
med de lokale foreninger, siger Jonas Johnsen.

De må gerne komme igen
- Vores håb er selvfølgelig at
udbrede kendskabet til sporten og vores klub. I sidste
ende skulle det meget gerne
ende ud i flere konkrete medlemmer til vores ungdomsafdeling.
- Vores ungdomsafdeling
er ret god. Vi har det godt og
hygger os med badminton.
Nogle har meget sjov med at
øve sig og blive bedre, andre
hygger sig med at spille lidt
mere og øve lidt mindre. Vi
stræber efter at være en god
klub for alle og vil derfor meget gerne lære nye medlemmer at kende!
- For os har det været super
at samarbejde med Tårnby
ungdomsskole!

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger
OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Minibrunch. Årskontingent 140,- modtages. 12. jan.
OK-snakkedag med Grethes gode kaffe. 26. januar.

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag
starter kl. 11.30.
Banko fredag 6. januar
Film, Foredrag eller hygge onsdag 11. jan.
Banko fredag 13. januar
Film, Foredrag eller hygge onsdag 18. jan.
Banko fredag 20. januar
Spisning kl. 12 kr. 80,- onsdag 25. januar
Banko fredag 27. januar

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år,
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Nytårskur. Kom og vær med til at ønske hinanden et
godt nytår. Bordinghus byder på et glas champagne
og kransekage. Fredag 8. kl. 14.00
Fællesfrokost. Medbring selv madpakken. Der vil
være underholdning med sang og musik, hvor man
kan synge med. Fredag 27. kl. 13.00

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
Solgårdens 25-års jubilæum. Harmonien spiller et
par numre. Reception tirsdag 10. jan. kl. 14.00
Jubilæumsfest for brugerne. Fre. 13. kl. 16.3021.30
Temadag: Glassmykker. Tilmelding nødvendig
Onsdag 18. jan. kl. 10.30 - 12.30
Café med Banko. Vi spiller 8 spil + oprydningsspil.
Torsdag 19. jan. kl. 13.15 - 15.30
Seniorshop udsalg. Fredag 20. jan. kl. 13.00 - 15.00
Café med fællessang. Fre. 27. jan. kl. 13.30 - 15.30

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Hist. Studiekreds v/ Lars 30 kr. pr. gang. Torsdage i
jan. kl. 16– 17.30.
Hobby lørdag 7. + 21.jan. + 4. febr.
Shiatsu massage 1. gang 100 kr. derefter 200 kr./ ½
time. Tidsbestilling. Mandag 9. januar.
Nytårsfrokost. Billet 60 kr. Søndag 8. januar kl. 13.
Vinterbrød og Viser i forklædning. Anette og Tom
fra Visens venner underholder. Billet 50 kr. Søndag
15. januar kl. 14– 16
Fællesspisning, 40 kr. betales forud i Pilehaven.
Tirsdag 17. januar kl. 18 – 20
Aksel Ejner fortæller om kendte personer, gader og
stræder. Billet 45 kr. Søndag 29. januar 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.februar. kl. 13 – 16

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71
Det nye år fejres med harmonikamusik og fællessang. Tilmelding. 50,- kr. Mandag 16. januar kl. 14.

Parkinson Klub Amagerland

Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Hjernestimulation og operation ved overlæge
Merete Karlsborg og kirurg Bo Jespersen. Torsdag
26. jan. kl. 14 Postkassen

Diabetes foreningen

Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjtegårdsvej. Hver mandag kl. 10.
Angsten for lavt blodsukker. Foredrag ved professor
Henning Beck-Nielsen, Odense Universitetshospital.
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.,th.
Tilmelding: Enten tlf.: 3247 0079 eller foredrag.
sc@taarnby.dk Onsdag 18. januar kl. 19-21.

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 27.
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- Tårnby ungdomsskole har
stor glæde af samarbejde
med lokale idrætsforeninger
som en del af ”åben skole”
konceptet. I faget ”Sport –
kost, psyke og krop” udforsker vi mange forskellige
idrætsgrene og bliver klogere på teoretiske koncepter og
samfundsmæssige forhold,
fortæller Jonas Johnsen, underviser på Tårnby ungdomsskole.
- Eksempelvis har vi undervisning i skadeforebyggelse,
springgymnastik, badminton,
idrætspsykologi, fysiologi og
idrættens betydning i samfundet.
- Vi nyder godt af samarbejdet med blandt andet
Nøragersminde Badmintonklub, hvor vi på flere hold
har haft besøg af en dygtig
træner. På den måde giver
vi eleverne et godt indblik i
mulighederne for at spille, i
dette tilfælde badminton, i
lokalområdet. Samtidig sikrer vi en høj kvalitet i undervisningen ved at benytte de
lokale eksperter.

- Vi oplever også ved at invitere eksterne undervisere,
eller ved at komme på besøg
ude i klubberne, at eleverne
har større fokus i undervisningen.

om der er tilbud, der passer
til deres undervisning. Her er
også kontaktadresser og en
beskrivelse af vilkårene for
samarbejdet.
- Vi har igennem sæsonen
været optaget af Tårnby Kommunes initiativ ’Skolen i virkeligheden’, hvor vi har oprettet en profil. Her fandt Tårnby

Fyldt Amagerhal
Det første arrangement lykkedes over al forventning
med en fyldt Amagerhal (ca.
28-30 elever) i tre undervisningstimer. NBK-Amager
stillede med en træner, der
på forhånd havde lagt et program tilpasset de ønsker, som
Ungdomsskolen havde. Derudover kom Ungdomsskolen
selv med bolde og ketsjere.
Senest var NBK-Amager
med til at lære en gruppe 9.

klasser om greb, bevægelsesmønstre og slagteknik, som
de løbende igennem træningen kunne bruge i diverse
små-spil og konkurrencer. Til
sidst blev der spillet kampe,
så de ny-tillærte færdigheder
for alvor kunne komme i brug.
- Hos NBK-Amager synes vi,
det er en fornøjelse at kunne
være relevant for ungdomsskolen og vi samarbejder meget gerne med flere skoler,
siger Daniel Sentow.

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

Historisk hotel i Norditalien
8 dage på 4-stjernet hotel i Veneto

Tag også 3 eller 5
overnatninger

Hotel Villa Soligo HHHH
Et glas perlende Prosecco i hånden, guddommelig Grana Padano-ost i maven og cikadernes sang i cyprestræerne. For rigtig mange er
Veneto indbegrebet af italiensk ferieforkælelse. Og her, lige midt i enhver livsnyders drøm,
venter den palladianske pragtvilla Hotel Villa
Soligo. Omgivet af en 15.000 m² grøn park
med springvand og cedertræer danner det venetianske hotel rammen for den helt perfekte
ferie. Her er ro og plads til dovne dage ved
hotellets flotte pool-område. Smag på regionens gastronomiske favoritter som Prosciutto
di Montagnana, trøffel og andre smagsspækkede specialiteter. Med en placering tæt på
Prosecco-rutens udspring er der selvfølgelig
også rig mulighed for at nyde masser af velsmagende vine. F.eks. på den inkluderede vinsmagning hos Borgo Col i Follina. Und også jer
selv en afstressende stund i hotellets moderne
wellnessafdeling, der fortryller med dufte, lyde
og tyrkisk bad. Glæd jer til en rigtig livsnyderferie i tilbagelænet italiensk tempo. Dét er la
dolce vita!

Pris pr. person i dobbeltværelse

3.399,-

Pris uden rejsekode 3.699,•
•
•
•
•
•

7 overnatninger
7 x morgenbuffet
3 x 3-retters middag/buffet
Velkomstdrink
1 x vinsmagning hos Borgo Col
1 x entre til wellness med
tyrkisk bad og sauna

Børnerabat
1 barn 0-6 år gratis.
2 børn 7-13 år ½ pris.
Maks. 2 børn pr. værelse uanset alder.
Hotel Villa Soligo

Ankomst: Valgfri frem til 11.12.2017.

Bloksbjerg i Harzen

Herregårdsferie i Tyskland

6 dage på 3-stjernet hotel i Benneckenstein, Tyskland

3 dage på herregårdshotel i Mecklenburg-Vorpommern

Pris pr. person i dobbeltværelse

Pris pr. person i dobbeltværelse

Pris uden rejsekode 2.099,-

Pris uden rejsekode 899,Pristillæg fra 1.4.: 400,-

1.799,-
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3 overnatninger 1.099,Hotel Zur Brockenbahn HHH
Myterne om hekse og druider lever i bedste
velgående i Harzen, hvor Bloksbjerg – eller
Brocken, som er det korrekte navn på heksenes bjergtop – med sine 1142 meter er den
største attraktion. Fra toppen af bjerget har I i
klart vejr et overvældende panorama over store dele af Midttyskland. Og snyd ikke jer selv
for turen med det 100 år gamle damplokomotiv, som pruster sig i røg og damp gennem Harzens dragende bjerglandskaber. I kan blandt
andet stige på det historiske tog få skridt fra
Hotel Zur Brockenbahn i den lille by Benneckenstein, der ligger i 540 meters højde midt i
Harzen-regionen med et væld af seværdigheder og attraktioner inden for rækkevidde.

•
•
•
•

5 overnatninger
5 x morgenbuffet
5 x 2-retters middag
10 % rabat på billet til
Harzer Schmalspurbahnen
(det historiske
damplokomotiv)

Børnerabat
1 barn 0-2 år gratis.
1 barn 3-11 år ½ pris.
Hotel Zur Brockenbahn

Ankomst
Valgfri frem til 17.12.2017.
Kurafgift maks. EUR 2,- pr. person pr. døgn.

749,-

Gut Gremmelin

Gut Gremmelin
Den smukke herregård Gut Gremmelin fra
1800-tallet blev i 1998 indrettet som hotel, der
forener den historiske stemning med moderne
bekvemmeligheder og design. Begynd eventuelt jeres herregårdsferie med en tur gennem
hallen og stuerne, hvor der løbende er kunstudstillinger, og husk at kigge forbi biblioteket og
den hyggelige vinterhave. Så er stemningen
slået an til en miniferie i de skønneste rammer,
man kan forestille sig. Fortsætter I ud i den
store slotspark, tager stien jer forbi forskellige
kunstværker på vejen ned til hotellets badebro
ved søen Hofsee. Mecklenburg-Vorpommern
har hele 2000 søer, 1700 kilometer kystlinje og
en enestående historie at byde på.

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x enkel aftensmad
bestående af en let,
varm middagsret
• Badekåbe og en
flaske vand på værelset
• 1 x leje af cykel
• 1 x entre til
Schloss Güstrow

3 overnatninger fra 1.049,4 overnatninger fra 1.299,Ankomst
Valgfri frem til 29.9.2017.

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 januar kl. 10-15.

Rejsekode:
TAARNBYBLADET
Teknisk arrangør:

På denne visualisering af alle de påtænkte udvidelser er bane 12/30
væk, idet der bliver bygget en satellit-terminal ud for den gamle
indenrigsterminal, ligesom udvidelsen af finger C også vil komme
for tæt på banen til, at den vil kunne bruges.

Lufthavnen lukker bane 12/30
Lufthavnen har konkretiseret de vækstplaner, som
man fremlagde i 2014. Her
var ambitionen 40 millioner
rejsende pr år
Af Jesper Israelsen

Det har længe været kendt, at
lufthavnen, CPH, stod foran
omfattende byggerier og renoveringer for at opnå målet
om (mindst) 40 millioner flypassagerer de kommende 10
år fra nu godt 25 millioner
passagerer årligt.
I en pressemeddelelse, som
CPH netop har udsendt, fortæller de, at 2016 blev et rekordår og at man nåede over
29 millioner passagerer.
Nu mangler så myndighedsbehandlingen, godkendelser med videre, men vist
er det, at man vil nedlægge
tværbanen, der normalt kendes under betegnelsen bane

12/30 (jvfr. banens retning på
hhv. 120 og 300 grader, red.)
Planen er ifølge lufthavnen
godt i gang, og i takt med passagervæksten øges behovet
for at udvide både de eksisterende terminaler samt bygge
en ny finger og en satellit-terminal, ligesom man vil bygge
flere standpladser til fly.

På egen matrikel
For at få plads til udbygningen, som angiveligt skal ske
inden for lufthavnens eget
hegn, vil CPH bygge hen over
bane 12/30, så den ikke længere kan bruges. Det har man
fra lufthavnsledelsen vurderet vil være den bedste løsning, fordi det giver mulighed
for, at lufthavnen kan vokse
uden at inddrage jord fra naboer, samtidig med at lufthavnens nuværende struktur kan
bevares.
Hvordan passagerer skal

komme til og fra den foreslåede terminal på 12/30’s
vestlige areal er endnu ikke
besluttet. Det kan blive bustransport, som det kendes til
andre fjernparkeringer af fly
dog i pendulfart eller måske
(mindre sandsynligt) et underjordisk rullende fortov.
Der har været meget polemik mellem CPH og SAS i
medierne om, hvorvidt nedlæggelsen af bane 12/30 vil
betyde forringelser for flyselskaber og passagerer, når
vindforholdene er ugunstige
eller gør det umuligt at benytte bane 04/22, som også i dag
er den absolut mest anvendte
og den eneste, hvor Airbus
380’eren kan lande.

Mindre støj for naboerne
Der er bestemt ikke enighed
om konsekvenserne af en lukning, men CPH bedyrer, at en
lukning af tværbanen vil kom-

me naboerne til gode i kraft af
mindre støj fra brug af tværbanen. En udbygning henover tværbanen vil nemlig
betyde, at beboere nordvest
for lufthavnen helt vil slippe
for de støjgener, de har i dag,
når tværbanen benyttes.
Den nuværende flytrafik på
tværbane 12/30 er til gene
for beboere vest for lufthavnen (Skyttehøj og Maglebo
især), og 68 procent af støjklager i perioden 2006 til
2016 kommer således fra
brugen af tværbanen.
Med en lukning af tværbanen vil borgere i Tårnby,
Islands Brygge og videre ud
nordvest for lufthavnen ikke
længere opleve lavtgående
fly over tagene, og af samme
grund vil antallet af støjbelastede boliger ved en udbygning være lavt sammenlignet med det antal boliger,

Andre udvider også

Den største arbejdsplads
bliver endnu større

Eksperter har allerede fordelt den kommende øgede arbejdsstyrke
i lufthavnen. I forvejen har Tårnby ”overskud” på indkommende
personer. Flere vil følge i 2030.

der arbejder i lufthavnen. Ligeledes vil omkring 300 nye job gå til
borgere i Dragør Kommune, hvor
lufthavnen står for en femtedel af
beskæftigelsen.
Mange familier i disse byer har
gennem generationer haft luft-

havnen som arbejdsplads. Nu vil
endnu flere få muligheden for
at komme i job – og de, der i dag
arbejder der, vil være sikret gode
job mange år endnu.

Samtidig med CPH’s
offentliggørelse
af
udvidelsesplanerne
investerer
Arlanda
lufthavn ved Stockholm 10 milliarder
kroner frem til 2043.
- Vi gør egentlig
bare det samme forfærre penge, forklarer
direktøren på Arlanda
Lufthavn,
Kjell-Åke
Westin.
- Vi er vokset med
over 40 procent de
seneste fem-seks år
og skal også kunne
håndtere mellem 35
og 40 millioner passagerer.
Lufthavnene i Oslo
og Helsingfors udbygger også sine udviklingsplaner.
Storebror i udvidelser finder man

i Dubai, hvor man
investere 35,7 milliarder dollars – 255
milliarder kroner – i
et byområde, der inkluderer lufthavnen
Al Maktoum International Airport, skriver
Bloomberg News.
Når lufthavnen er
færdig, vil den være
verdens største lufthavn med en kapacitet på 220 millioner
passagerer og 16 millioner tons gods om
året.
Til sammenligning
er verdens travleste
lufthavn i øjeblikket
Hartsfield-Jackson
lufthavn i Atlanta,
USA, der sidste år
havde 101,5 millioner passagerer.
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I dag arbejder over 16.500 mennesker fast i Københavns Lufthavn,
hvilket gør lufthavnen til Danmarks og dermed også Tårnbys suverænt største arbejdsplads. Når
lufthavnen er udbygget, forventes
antallet af permanente arbejdspladser at være steget med 9.000
ud over de 12.500 byggejobs, der
vil være i anlægsperioden. I alt vil
25.000 mennesker arbejde i Københavns Lufthavn til den tid.
Ud af de 9.000 nye job vil langt
størstedelen komme lokalområdet til gode: I alt vil over 5.000
nye job blive tilført borgerne i
Region Hovedstadens kommuner,
mens omkring 3.000 vil pendle
fra Region Sjællands kommuner.
Over 1.000 af de nye job vil
ifølge analysen tilfalde borgerne
i Tårnby Kommune, hvor det allerede er næsten hver 10. i arbejde,

lufthavnen må belaste ifølge
de nuværende myndighedsgodkendelser, hedder det i
en pressemeddelelse fra lufthavnen.
- Hvis vi ikke udbygger lufthavnen markant, vil vi inden
for få år løbe tør for plads til
fly. Med udvidelsen kan vi
både imødekomme den øgede passagervækst og åbne
for en række nye interessante
ruter til hele verden, forklarer
Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns
Lufthavne.
- Nye flyruter vil give danskerne bedre adgang til verden, og verden vil have bedre
adgang til Danmark, tilføjer
Thomas Woldbye.

Stafet For Livet
Sammen er vi stærke i kampen mod kræft…
Karin Hauerberg er frisør,
opvokset og bosat i Tårnby.
Karin har været pårørende
til kræftramte flere gange og
i januar 2016 blev hun selv
ramt at brystkræft.
Igennem en nevø fik hun
kendskab til Stafet For Livet
Hørsholm. Nevøen havde et
hold med i august 2016 sammen med sin efterskole og
han fik hende til at deltage
som fighter. For Karin var det
en utrolig god og livsbekræf-

tende oplevelse at deltage i
Stafet For Livet, det blev en
markering af Karins netop
overståede behandlingsforløb og det var med en følelse
af taknemmelighed og fællesskab, at hun iførte sig den
gule fighter T-shirt og gik
sammen med alle de andre
fightere!
Også som pårørende står
man i en vanskelig følelsesmæssig situation med mange
spørgsmål. Men man behøver
egentlig ikke gøre så mange
store ting. Det er mere små

praktiske ting, der betyder
noget. At man tør møde op og
at man tør være i det, selvom
det er forfærdeligt.

Stafet for Livet hylder den
kræftramte
Stafet For Livet vinder mere
og mere frem i Danmark. I
2016 var der stafetter i 58
byer med i alt 75.000 deltagere. Sammen med Kræftens
Bekæmpelse arbejder Karin
og andre i øjeblikket på at få

Karin Hauerberg, frisør og
bosat i Tårnby. Hun kaster nu
sin energi ind i arbejdet mod
kræfte som en livstruende
sygdom.

en Stafet For Livet til Tårnby
kommune i 2017. Karin er
gået med ind i arbejdet med
at etablere en Stafet i Tårnby,
fordi hun kan og fordi hun har
haft mange gode oplevelser
ved at deltage i Stafet For Livet i Hørsholm sidste sommer.

Informations- og Etableringsmøde

Stafet For Livet er et fantastisk projekt, hvor du kan gøre
noget aktivt i kampen mod kræft.
Vi har brug for frivillige, der vil
- være med til at planlægge og koordinere Stafet For Livet
- være med i en arbejdsgruppe om fx mad, PR, underholdning, økonomi, oplysning, kontakt til hold
- oprette hold til at deltage i stafetten eller deltage på anden
vis
- høre mere om, hvad Stafet For Livet er
Onsdag 11. januar kl. 18.30-21
18.30-20.00 Informationsmøde
20.00-21.00 Etableringsmøde
Foreningscentret, Mødelokale 3.

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

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

Stafet for Livet i Åabenrå 2016

Pris for hele sæsonen 180,- uanset starttidspunkt

FILMPROGRAM FOR FORÅR 2017
02. januar
KRIGEN
09. januar
KVINDEN I GULD
16. januar
NØGLE HUS SPEJL
23. januar
DE STANDHAFTIGE
30. januar
UNDER SANDET
06. februar
CAROL
13. FEBRUAR V I N T E R F E R I E
20. februar
AFSKEDSFESTEN
27. februar
YOUTH. UNGDOM
06. marts
SOMMEREN 92
13. marts
JEG ER INGRID
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Ændringer kan forekomme.
Medlemsbladet Seniorenes Blad udleveres, så længe
oplag haves.
Alle arrangementer og billetsalg foregår i Kastrup Bio
hver mandag fra kl. 10.30. Forhallen åbner kl. 9.30,
så det er muligt at nå hen og få en snak med gamle
kendinge og stifte nye bekendtskaber samt at få en
kop kaffe.
Særlig kørselsordning for gangbesværede sker ved
henvendelse til Carl-Aage Hansen tlf. 28 45 36 82.
Deltagerne skal selv afholde 20% af udgifterne.

DT
VEL MØ

Carl-Aage Hansen, kasserer
Vibeke Rasmussen, formand

Stafet for Livet i Frederikshavn 2016

Om Stafet For Livet

Stafet For Livet er et døgn med holdstafet,
aktiviteter, underholdning og oplysning, der
giver håb og støtte til alle, der er berørt af
kræft. Målet er at stå sammen i kampen mod
kræft og at skaffe midler til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse

og patientstøtte. Stafet For Livet er således
en aktivitet, som involverer både kræftramte,
tidligere kræftramte, deres pårørende og
folk, der bare gerne vil støtte op om mennesker der rammes af kræft.
Læs og se mere på www.stafetforlivet.dk

Alle KVIKs børn kan komme til frøprøver. Prøverne er af stigende
sværhedsgrad, så alle børn udfordres i forhold til hvad de har lært. Men en
ting har alle børnene til fælles - de er pavestolte, når de har gennemført en

prøve og fået lov til at vise far og mor, hvad de har lært, og de er allermest
stolte, når de bliver fotograferet med medalje og diplom på præmieskamlen.
Så er de ikke til at vælte lige foreløbig.

KVIKs frøer fylder svømmehallen
Et af højdepunkter for svømmebørnene i KVIK Kastrup
er Frøprøverne
Af Nanna Grønbæk

To gange om året fyldes Kastrup Svømmehal med frøer
– af forskellige arter; Kobber,
Bronze, Sølv og Guldfrøer. Det
foregår en gang i foråret og en
gang i efteråret.
Ved Frøprøverne i november blev der endnu engang
sat deltagerrekord.
- Frøprøverne er for os en
fest - så meget som det nu
kan blive med mere end 550
tilmeldte børn, for der er ikke
plads til alle samtidig, fortæller KVIKs svømmeskoleleder,
Morten Willer.
- Hver prøve ligger på forskellige tidspunkter, og så kan
man booke sig på. I år kan vi
se, at deltagerne og deres familier kommer tættere på det
tidspunkt, deres prøve starter

- så der er (heldigvis) ikke så
mange, der står og venter til
den næste prøve.
- Sidste gang var der rigtig
mange, der kom i god tid - det
er som regel fornuftigt, men
det gør, at der hurtigt er 100
flere mennesker i hallen end
nødvendigt - så der har været
et lidt bedre flow ved disse
prøver, selvom vi faktisk har
haft flere igennem.

KVIKs gymnastikopvisning
- Hvis du går til gymnastik, så
er der gymnastikopvisning,
hvis du går til boldspil eller
kampsport, så er der konkurrencer. Men i svømning er der
ikke samme mulighed for at
vise, hvor dygtig du er – og
hvor meget, du har øvet dig.
Frøprøverne er KVIKs gymnastikopvisning, siger Morten
Willer.
Forældre og bedsteforældre kan på denne dag komme
og se svømmerne og opleve

svømmerne vise en del af det,
de har lært.
Frøprøverne holdes en
gang hvert halve år, og de er
tilrettelagt sådan, at der er en
nem prøve, når man starter
med at gå til svømning, og
gradvist bliver prøverne sværere og sværere. De ”store”
prøver, Sølvfrø og Guldfrøprøver, afvikles i 25-meter bassinet, hvor der er 2-4 meter
dybt, mens begynderprøverne afvikles i det lave undervisningsbassin, hvor alle kan
nå bunden, og hvor underviserne er med i vandet hele
tiden for at støtte de børn, der
har behov. Når børnene har
været igennem prøven, modtager de diplom og medalje i
klubhuset.

En oplevelse på skamlerne
Formand Jan Urban Hansen
glæder sig især over den oplevelse, det er for svømmerne
at komme på medaljeskam-

len.
- Det er altid en stor fornøjelse at stå i området ved
præmieskamlen - her slutter
mange af børnene af med at
stille sig op og få taget et billede med deres medalje og
diplomet, siger formanden.
- De er ikke til at skyde
igennem, når de står der - og
det er lige præcis dét, vi gerne vil med deres svømning.
Selvtillid og selvsikkerhed og
gode oplevelser med deres
holdkammerater.

og bedre til at arrangere det.
Det er alligevel et stort arrangement og mange ting, der
skal ordnes på forhånd. Det
kører bedre og bedre, og det
er dejligt at se flere af vores
undervisere træde i karakter
og tage ansvar for et område
eller et bassin, forklarer Morten Willer.
Til foråret fylder KVIK endnu engang bassinerne med
frøer – som atter får lov til at
vise, hvor dygtige de er blevet.

Det er Morten Willer, der
har indført frøprøverne i
KVIK, og det er ligeledes Morten, der hele tiden søger at
gøre oplevelsen bedre. Det
stigende antal af deltagere,
senest med efterårets deltagerrekord, stiller store krav til
afviklingen af prøverne.
- Noget af det, der glæder
mig rigtig meget, er at se,
hvordan vi selv bliver bedre

Nanna Grønbæk er
administrationsansvarlig i
Svømmelubben KVIK Kastrup
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De yngste deltagere ved frøprøverne er ikke altid helt fortrolige med vandet, så her afvikles prøverne i træningsbassinet og med svømmeinstruktørerne i
vandet sammen med eleverne. Senere, når de er blevet mere øvede, foregår det fra kanten af 25meter bassinet.

KASTRUPGÅRD har været i
kommunens eje siden 1957.
Det var fremsynet at købe den
og lade den istandsætte. Her
var studielokaler, bolig og en
biblioteksfilial.
Over porten en inskription
med en taksigelse fra Fortling
til kongen. Til højre for porten den oprindelige Staklade,
som er smukt og nænsomt
restaureret af arkitekt Torben
Jensen.
Nu bruges Kastrupgård
til
Kastrupgårdsamlingens
udstillinger samt forskellig
koncertvirksomhed. I bibliotekets tidligere lokaler er
der nu indrettet café. Det er
i øvrigt heromkring den allerførste Kastrup Skole lå i en for
længst nedreven bindingsværkslænge.
Haven bag hovedbygningen har nu kun omtrent sin
halve størrelse. Den var oprindeligt inspireret af engelsk
havestil og strakte sig helt til
Kastruplundgade, hvor der
var en port ind til haven. (Ses
på ét af Th. Philipsens malerier, som er udstillet i den permanente samling).

HOVEDSÆDET BLEV MUSEUM: Kastrupgård er
et synligt bevis fra tiden, hvor Kastrup fik sin
første industri - kalk fra Saltholm. Kastrupgård
på Kastrupvej kan fortælle en lang historie om
Kastrup. Den er bygget i 1751 af Jakob Fortling. Han var indkaldt fra Tyskland og kom som det var almindeligt i de tider - og gjorde
brug af sine faglige kompetencer.
Hans navn blev mindet, da vejen til Den blå
planet skulle navngives. Ganske rimeligt, for
der er næppe nogen enkeltperson, der har sat
større aftryk i byens historie end han. Det var
Kastrups industrialisering, der helt skulle forandre den lille by, han satte i gang.

Kastrupgård

Fortling erhvervede hos kongen, Frederik
V., rettighederne til at bryde kalk på Saltholm.
Der var stor afsætning til København, der skulle genopbygges efter branden i 1728, og det
gjorde Fortling til en holden mand.
Kastrup var dengang et bonde- og fiskersamfund. Fortling opkøbte en del gårde og
byggede Kastrupgård som sommerresidens.
Helt op til besættelsestiden 1940-45 var her
gartneri, og mange nuværende pensionister
i kommunen har som børn tjent deres første skillinger her, blandt andet ved at plukke
jordbær eller rosenkål hos Otto Kristensen fra
Tårnbys kendte gartnerslægt.

Arrangementer på nettet
se Tårnby Bladets kalender
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Hvis du arrangerer juletræsfest, bankospil, loppemarked, udstilling, koncert eller
lignende kan du gratis få dit arrangement
omtalt på Tårnby Bladets kalender på www.
taarnbybladet.dk. Kalenderen opdateres typisk hver torsdag for de kommende 10 dage.
Vil du vide, hvornår der foregår noget, så
ABONNER (GRATIS) på vores nyhedsbrev,
så får du besked eller sms, når vi opdaterer
kalenderen eller skriver andre nyheder på
vores hjemmeside.
For de, der vil ha’ den lette løsning, har vi
fremstillet to apps, en til Windows 10 (alle
platforme) og en til Android. De to apps kan
hentes gratis i hhv. Microsoft Store og Google
Play.
DET SKER VI FÅR NYHEDER, som ikke kan
vente til vores månedlige udgave. Det kan
være trafikvarsler om Øresundsbroen, politisk nyt, som når borgmesteren meddeler sin
kommende afgang og lignende. Du får også
besked samme dag, som et nyt Tårnby Bladet
udkommer.
Tårnby Bladets hjemmeside har udviklet sig
år for år, og fremstår nu som et brugbart red-

Tegning og tekst af
Ninna Feldvoss

skab for de brugere, som vil have information om de seneste nyheder og kommende
arrangementer.
IKKE NOK MED DET, så kan man via hjemmesiden finde ældre udgaver af Tårnby
Bladet. Vores elektroniske arkiv indeholder
tidligere numre tilbage til 2013. Herudover
kan man i arkivet finde Særtryk og andre
publikationer – alt som såkaldte pdf-filer,
hvor man kun skal have en reader, eksempelvis Acrobat Reader, der kan hentes gratis på
adobe.com.
Hjemmesiden indeholder også oplysninger
om Fritids-tilbud, Kontaktoplysninger til
redaktionen.
Hjemmesiden og nyhedsbrevet
kan læses på pc,
tablet eller mobiltelefon.

www.taarnbybladet.dk/nyhedsbrev

Tak til Kommunen

Kajakklubben Neptun er glade for, at Tårnby Kommune
udskyder renoveringen af
vandbehandlingsanlægget i
Korsvejsbadet til omkring maj
2017.
- Vi er rigtig tilfredse med
at kunne fortsætte vores
svømmehalsaktiviteter som
især drejer sig om klubbens
yngre medlemmer, siger Kurt
Næsby fra klubben.
- Det var oprindeligt planen, at vandbehandlingsanlægget i Korsvejsbadet skulle
have været renoveret i løbet
af vinteren, hvilket ville have
sat en stopper for vores vinterhalvårsaktiviteter i svømmehallen.
- Men efter en fælles henvendelse fra flere af Korsvejsbadets brugere, var kommunen lydhøre og hurtige til
at behandle sagen. Derfor ser
vi nu som sagt frem til at fortsætte vores vintersæson som
planlagt.
- Hermed skal der fra Kajakklubben Neptun og Korsvejsbadet øvrige brugere, herunder KVIK Kastrup og kommu-

nens andre kajakklubber, lyde
en stor tak til Tårnby kommune for beslutningen og den
hurtige behandlingstid.

Flotte resultater i
styrkeløft

Tårnby Styrkeløfter Klub har
holdt et stort styrkeløftstævne med 150 deltagere fra
hele landet.
Klubben leverede adskillige flotte resultater. Kathrine
Bak vandt guld for kvinder under 72 kg, mens Morten Rasmussen og Mikkel Madsen tog
henholdsvis guld og sølv for
herrer under 74 kg. For herrer under 120 kg vandt Jens
Jepsen.

Derudover blev det til danske rekorder til Mickel Dahl
(foto) og Jan Sahlgren.

Hvem er hvis og hvorfor
Er den unge pige elskerinde
eller datter og er Jørgen og
Inger far til hende eller hva?
Der skal udredes mange forviklinger, som skaber nogle
nye, når Comedieteatret gæster Amagerteatret med forestillingen Far på færde af Alan
Ayckbourne.
Et forsøg på at beskrive situationen, når tæpper går, ser
således ud:
Hos sølvbryllupsparret Inger og Jørgen er græsplænen
nyklippet, bilen nypudset og
servietterne nystrøgne, men
ægteskabet er blevet noget af
en triviel rutine.
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 komedie over
for både Hannes kæreste Peter og for Jørgens kone Inger.
Hanne udgiver sig for at
være Jørgens datter over for
sin kæreste Peter, mens Jørgens kone Inger for alt i verden ikke skal få opfattelsen
af, at Jørgen har en datter
endsige en elskerinde, så der
er lagt op til et festfyrværkeri af forviklinger og intriger,
hvor alle kæmper for at bevare deres sande identitet.
Komedien blev 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.
Comedieteatret har fået lov

til at flytte handlingen til danske forhold, så publikum kan
glæde sig til et festligt gensyn
med Danmark i de glade tressere.
Forestillingen spiller i Kulturhuset KastrupBIO mandag
30. og tirsdag 31. januar samt
onsdag 1. februar, alle aftener
klokken 19.30.

Medvirkende: Jeanne Boel,
Karsten Jansfort, Paw
Henriksen og Christine Gaski.
Instruktion: Anders Lundorph.
Scenografi: Klaus Kristensen
og oversættelse: Henrik
Lykkegaard. Foto: Anders
Hjerming.

Årets fotoklub er fra
Amager - til lykke

Igennem hele 2016 har magasinet Digital FOTO nomineret en af landets mange fotoklubber som månedens fotoklub.
Ved årsskiftet tildelte de så prisen som Årets
Fotoklub. Dette års vinder blev Amager Fotoklub,
Tårnby.

Vi ønsker Amager Fotoklub tillykke med kåringen.
I klubben håber man, at trofæet (herover) snart kan
finde plads i et eget klublokale.
Læs også mere om, hvad du kan få ud af at være
medlem af en fotoklub på www.amagerfotoklub.dk
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Ud over et meget højt niveau, når det gælder billedkvalitet, var juryen hos Digital FOTO især imponerede over engagementet i nærmiljøet, hvor klubben allerede i sit andet leveårblev kåret som årets
forening i Tårnby og har et nært samarbejde med
blandt andet den lokale afdeling af Ældresagen,
Tårnby Kommune, Tårnby Bladet og mange andre
foreninger og kulturelle arrangementer, som foreningens medlemmer er med til at registrere.

Undskyld - det var ikke med vilje
En kanonfejl i Tårnby Bladet julekonkurrence skabte (næsten) læserstorm
Af Terkel Spangsbo

Alle kan fejle – især hvis de gør et eller andet. Kun ved at sidde bom- og
musestille undgår man at rode sig ud
i noget.
Det er ligefremt menneskeligt at
fejre Errare Humanum Est, som det
hedder på latin (af spøgefulde sjæle
forkortet til ehe, det tyske ord for ægteskab) og man skal lære af sine fejl,
men det var netop, hvad vi på redaktionen overså, da vi teknisk set gentog
en fejl fra en tidligere konkurrence.
Men for at bruge Stewart Stardust
fra Vesterbro sagde, når han gentog,
hvad hans far havde sagt, når han
tampede den lille knægt. ”Husk det
gør mere ondt på mig”. Det gjorde
også ondt på os i redaktionen, fordi vi
havde sjusket.

Fejlen bestod i at brik ”J” var en
copy/paste bid af en annonce, som
havde ændret layout/udseende i løbet af året. Alle os, der læste korrektur, vidste jo godt, at den lille mand
under autoliften stammede fra Biløens Autoservice på side 3, så det var
der ingen grund til at tjekke. JO DER
VAR!

Men læserne var kloge nok
Flere 100 læsere var dog kloge nok
eller søgte hjælp ved at ringe eller
maile for at høre, om det var dem, der
var blevet blinde eller os, der havde
dummet os. Vi lærte hurtigt at sige
”Svaret på P er side 3”. Folk behøvede
slet ikke tale færdig.
Men lad nu det ligge! Ja tak, siger vi.
Vi fik endnu engang bevis for, at
vores juleleg er populær, men PostNords dårlige image gjorde, at vi fik
langt færre frankerede løsninger og til
gengæld mange leveret direkte eller

P

P

Sådan så brik ”P” ud og sådan skulle den have set ud (th.), men det er da
nemt at tage fejl. Ikk?

i vores udvendige postkasse, som jo
ikke belastes i det daglige. (Kan også
skyldes, at vi har postboks).
Faktisk er rygtet ikke helt dækkende for sandheden. Det er kun en
krone dyrere at sende et brev/kort op
til 50 gram end i fjor, men derimod er
det jo ikke til at vide, hvornår et brev
lagt i en postkasse på Vestamager er
om at nå frem til postboks 34 på Oliefabriksvej, så udtrykket ”Send juleposten i god tid” fik en mere alvorlig
betydning end i de gode gamle dage.
Men tak til alle, som trodsede fejl,
postvæsen og tog sig tid til at gøre
det hele sliddet værd. Vi gør det igen
– altså det med konkurrencen nu med
dobbelt kontrol.

Meget kan man beskylde sætternissen
for, men smutteren i årets
julekonkurrence var ikke nissens skyld,
men skyldtes, at redaktøren tog sig en
for kraftig morfar. Foto: Torben Jensen.
Amager Fotoklub.

Havfruer på march
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Lige efter nytår indbyder Motionsforeningen København
igen til Havfruemarch. Denne
tur er for rigtig mange mennesker blevet en vigtig tradition.
Normalt kommer der 500600 deltagere til dette vandrearrangement, som har
start fra Vibenshus Skole, Kertemindegade 10 på Østerbro.
Turen er på 11 kilometer,
og den fører naturligvis delta-

gerne til Langelinie forbi Den
Lille Havfrue (heraf navnet på
turen). På Langelinie serveres
der gløgg til de voksne og kakao til børnene.

INFO:
8. januar på Vibenshus Skole
start mellem klokken 9 og
11. Startgebyr på 25 kr. Børn
til og med 12 år deltager
gratis.
På startstedet kan der købes
morgenkaffe før start og
smørrebrød efter turen.

P

Foreningsliv og
frivillighed er blevet
kanoniseret

I december 2016 offentliggjorde Kulturministeriet en
Danmarkskanon, der med 10
værdier skal beskrive, hvad
befolkningen synes, er de
vigtigste for fremtidens samfund.
De ti værdier, der har fået
flest stemmer, er kommet
med på listen.
Blandt de ti værdier på
listen er blandt andet ’foreningsliv og frivillighed’.
Dansk Idrætsforbund, DIF,
skriver at ”næsten ni ud af ti
danske børn er medlem af en
idrætsforening. Det er helt
unikt og noget, der vækker
beundring rundt omkring i
verden. Foreningslivet er den
sociale lim, der samler lokalsamfund på tværs af alle skel.
Om du hedder Mette eller Muhamed, om du er 10 år eller
60 år, studerende, skolelærer
eller direktør, så krydses vejene i foreningslivet. Landets
omklædningsrum og caféborde i idrætsforeningerne
danner rammen om diskus-

Vinderne af Tårnby Bladet julekonkurrence 2016
Mitte Svendsen, Postparken
Inge Petersen, Sirgræsvej
Kirsten Broch Pedersen,
Bredagervej
Vivi Henriksen, Doorn Allé
Bente Weichardt, Natalvej
Kirsten Svensson, Rådhusvænget
Sanne Rugaard, Mortel Alle
N. Emdal, Almegård Alle
Tove Niemann, Bigumvej
Evy Skov Larsen, Postparken
Connie Olesen, Rynkebyvej
L. J. Jørgensen, Vinkelhuse
Stella Larsen, Somalivej
Marianne Priskorn, Sirgræsvej
Marie Buus, Hyldager
Gunnar Krøll, Grejsdalsvej
Catrine Jensen, Almegårds Allé
Elisabeth Røpke, Nordmarksvej
Jette Mikkelsen, Ahornvej
Bente Lilje, Langeskovvej
Charlotte Larsen, Julerosevej
Tanya Holst, Holger Danskes Vej
Larsen, Tårnby Torv

sioner og samtaler. Dermed er
foreningerne en vigtig del af
vores demokratiske dannelse
og møde med hinanden.”

25 år med
Tårnbymalerne

Tårnbymalerne er en bred
sammenslutning af personer
med vidt forskellige baggrunde og udtryksformer.
Medlemmerne arbejder både
abstrakt, figurativt og naturalistisk, på alle tænkelige
måder.
Foreningen blev stiftet i
1992 som en interesseorganisation af en håndfuld kunstmalere i Tårnby. 20 år efter er
der omkring 100 medlemmer.
Alle personer over 18 år
kan blive medlem og der er
ingen censur. Interesserede
er velkomne til at kikke forbi,
og få en sludder og se, hvad
medlemerne laver.

INFO:
I anledningen af jubilæet udstiller Tårnbymalerne en buket af deres værker gennem
25 år på Plyssen fra 4. februar
til 5. marts.

Kontakt:
Formand: René Lagermand.
Mobil: 4082 2774. E-mail:
rlagermand@os.dk. eller Kasserer: Britta Wilsen. Mobil:
4140 2880. E-mail: britta@
wilsen.dk.

Soroptimisterne
donerer penge til
TUBA

Soroptimisterne stod for en
velgørenhedsbazar på Løjtegårdsskolen midt i november
med det formål at samle ind
til foreningen TUBA, der tilbyder anonym og gratis terapi
og rådgivning til unge mellem
14 og 35 år, som er vokset op
i familier med alkohol- eller
stofmisbrug.
Ved arrangementet var der
adskillige boder med varer,
samt underholdning af Visens
Venner og børn fra CPHdans.
Det lykkedes at indsamle i
alt 15.000 kroner.

MÅNEDENS FOTO: Der kun få uger til denne imponerende trappe bliver fyldt med Metalicca-fans som skal til en af de fíre åbningskonceret i den royale arena,
hvor man såvel indendøre som udenfor knokler for at få alle detaljer på plads - og der er rigtig meget at se på for den stadig voksende personale-stab, der
kommer til at være flere hundrede. Arrangementsdirektøren forventer over 100 arrangementer om året. Foto: Torben Jensen, Amager Fotoklub.

Engang kostede det kun 10 øre pr nat
Spejderne vender tilbage
til historiske Gilwellhytten
og søger effekter fra ”dengang”

Det kunne være koldt. Rigtig
koldt.
I den hårde vinter 1940 tog
det hyttevagten otte timer at
bringe forsyninger frem til
hytten. Han havde seks spejder til at trække en kane med
proviant gennem snedriverne
frem til hytten. Men kurset
skulle gennemføres.

Tilbage til udgangspunktet
Gennem de seneste årtier var
det imidlertid skoleklasser og
skovbørnehaver der indtog
hytten. De mange spejderklenodier blev udskiftet med reoler, lædersofaer og moderne
lamper.
Nu er det imidlertid slut, for
spejderne i Klokkekilde Ro-

verklan har lejet hytten med
det formål at bringe den gamle spejderstemning tilbage til
stedet og udleje den til weekendture og sommerlejre. De
bløde sofaer blev fjernet som
det første, og nu er spejderne
ved at indrette lokalerne med
birkestammer, faner og knobtavler.

Det var koldt, rigtig koldt
I årtier blev hytten anvendt til
spejderkorpsets lederkurser.
Mange læsere vil erindre de
primitive kurser i påsken med
hike til og bivuakovernatning
i skoven udenfor Nødebo.

EFTERLYSNING
Spejderne efterlyser effekter
fra hytten. Læsere, der
måtte være i besiddelse af
spejdereffekter fra eller af
interesse for Gilwellhytten,
bedes kontakte Ole Lumholt
fra De Gule Spejderes
museum på tlf.: 22 98 52 47.
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Gilwellhytten
ved
Store
Donse Dam i Tokkekøb Hegn
er alle spejderhytters ”moder”. Hytten, der har huset
tusindvis af nordsjællandske
spejdere gennem et halvt århundrede, blev bygget i 1934,
da det hastigt ekspanderende
spejderarbejde i København
gav behov for nye lejrpladser
udenfor byen.
En artikel fra dengang viser,
at arbejdsløse spejdere blev
bedt om at møde til arbejdslejre for at få hytten bygget.
Det lykkedes, og det blev en
fantastisk hytte indrettet med
effekter, som spejdere hjembragte fra hele verden. Hyttelejen var det første år 10 øre
pr. hoved pr. nat.
Hytten blev indviet af chefen for det internationale
spejderarbejde, John S. Wilson, hvis navnetræk endnu
pryder hyttens imponerende
hjørnestolpe. Wilson blev senere kendt som leder af de
allieredes våbennedkastninger i Skandinavien under 2.

verdenskrig.
Netop under krigen blev
hytten anvendt til meget andet end spejderaktiviteter.
Jødeforfølgelserne var for
mange spejdere signalet til
handling og Gilwellhytten
var for disse løsningen på at
skaffe husly til de syge landsmænd på flugt. Her kunne de
komme til hægterne inden turen videre til Sverige.

Filmoversigt

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

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

BABY BIO

© Scanbox

ÅBNINGSTIDER

ALLE FOR TRE

KL. 11.00

10/1: DEN HUNDREDETÅRIGE
24/1: DRÆBERNE FRA NIBE med danske
undertekster

TIRSDAGSBIO

Tlf.: 32 50 55 07

www.kulturhusetkastrupbio.dk

JEG, DANIEL BLAKE

ASSASSIN’S CREED

Gennem en revolutionerende teknologi, oplever
Callum Lynch hans forfader Aguilars eventyr
i 1400-tallets Spanien. Callum opdager, at
han nedstammer fra et mystisk og hemmeligt
broder-skab, hvilket betyder at han selv

7 – 11/1:
12 – 16/1:
18 – 22/1:
24 - 25/1:
t. o. 11

kl.
kl.
kl.
kl.

18.00
17.15
17.15
17.15		
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ASSASSIN’S CREED, 3D
6 – 11/1:
t. o. 11

kl. 20.15

ASSASSIN’S CREED, 2D
12 – 16/1: kl. 20.00
18/1:
kl. 20.00		
t. o. 11

IQBAL OG SUPERCHIPPEN
7 – 8/1:
kl. 13.00 + 15.15
14 – 15/1: kl. 13.15
21 – 22/1: kl. 12.45 + 15.00
fr. u. 7

De to jyske
håndværkere og
venner Ib
og Edward
er kørt sur i
deres livløse
ægteskaber
DAN MAR KSFOR PRE MIE RE
PRE MIE RE
med
konerne Gritt og Ingrid, og leger med tanken
om at leve det søde liv for de sorte penge,
de har gemt. Efter et kæmpe skænderi med
deres koner hyrer de i en brandert en russisk
lejemorder til at gøre det af med dem. Men de
har undervurderet Gritt og Ingrid...

© Nordisk Film

FOR PRE MIE RE me
Da Ralf forpurrer
d besøg af Mick
Øgendahl og Rasmus
Timos ellers
Heide:
udmærket
udførte kup, og
Arno stempler
ud, må brødrene
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 chinchillafarm, 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.

DEN HUNDREDETÅRIGE SOM
STAK AF FRA REGNINGEN OG
FORSVANDT

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

UNDERVERDEN

Zaid nyder tilværelsen som succesrig
hjertekirurg med dyr lejlighed og gravid
kæreste. Men da hans bror, Yasin, bliver
fundet, gennembanket til døde, bliver Zaid

SYNG, dansk tale – 2D

7 – 8/1:
kl. 13.30 + 15.45
14 – 15/1: kl. 12.45 + 15.00
21 – 22/1: kl. 13.15 + 15.30
t. f. a.

SKØNHEDEN I ALTING
6 – 10/1:
11/1:

© Disney

DRÆBERNE FRA NIBE
© Nordisk Film

© Scanbox

Daniel
Blake har
arbejdet
som
snedker
det meste
af sit
59-årige
liv. For
første
gang
har han brug for hjælp fra staten efter at
være blevet arbejdsløs pga. sygdom. Daniel
møder Katie, der er enlig mor til to børn, og
vil ud af sit værelse på et hostel for hjemløse
i London. Daniel og Katie er fanget i et
velfærdsbureaukrati uden medmenneskelighed,
men deres venskab giver dem mod og styrke til
at gå imod et sygt system.

© Filmcompagniet

besidder
utrolige
evner og
viden. Det
gør ham
i stand til
at tage
kampen
op mod
den undertrykkende
og magtfulde Templar-organisation i nutidens
virkelighed.

Kastrupvej 270

DEN HUNDREDETÅRIGE
DER STAK AF FRA
REGNINGEN OG
FORSVANDT

KL. 10.30

10/1: DEN HUNDREDETÅRIGE
24/1: DRÆBERNE FRA NIBE med danske
undertekster

Kulturhuset
Kastrup BIO

besat af
at finde
gerningsmanden,
og bevæger
sig ind i
KøbenDAN MAR KSPRE MIE RE
havns
kriminelle underverden. Ved at se sine egne
skyggesider i øjnene, tvinges han frem mod
det ultimative, uundgåelige valg, der kan
ændre hele hans verden…

kl. 17.30
kl. 17.00

fr. u. 7

Forpremiere

DRÆBERNE FRA NIBE

9/1:
kl. 19.30
Vises med danske undertekster
Danmarkspremiere:

DRÆBERNE FRA NIBE

12 – 13/1: kl. 19.30
14 – 15/1: kl. 15.30 + 19.30
16 – 18/1: kl. 19.30
19 – 22/1: kl. 17.45 + 20.00
23/1:
kl. 17.15 + 20.30
24 – 25/1: kl. 17.45 + 20.00
Vises med danske undertekster
t. o. 11

JEG, DANIEL BLAKE

12 – 16/1: kl. 17.45
17/1:
kl. 17.15
18/1:
kl. 17.45		
t. o. 11

Forpremiere:
Med besøg af Mick Øgendahl og
Rasmus Heide:

ALLE FOR TRE
23/1:

kl. 18.00

Danmarkspremiere:

UNDERVERDEN

19 – 25/1: kl. 19.30

Tag pyjamas på, børst tænder
og tag bamse under armen til:

PYJAMAS BIO
11/1: kl. 19.00

Vi læser godnathistorie
og viser en lille film.
For børn fra 3 år, deres forældre /
bedsteforældre og bamser.
Vi viser selvfølgelig billederne fra bogen undervejs.
Arrangementet som forventes at vare ca. 30 min.
er et samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker.

Ill: René

Slott

1 krone solgt for 52.000
kroner

AMAGERTEATRET

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

Prøv at gå din møntsamling
igennem og se om der skulle
sidde en gul 1 krone fra
1960 i albummet
Af Steen Jakobsen, Amager
Numismatiske Forening
(møntsamlere)

På Bruun Rasmussen auktion 8. november 2016, blev
hammerslaget for en dansk 1
krone 1960, kr. 52.000, incl.
salær. Hvorfor kan en relativ
ny mønt være så meget værd?
Årsagen er, at mønten aldrig har været i cirkulation og
først i slutningen af 60’erne
fik man kendskab til mønten.
Der er ingen, der rigtig ved,
hvor mange eksemplarer den
findes i og dem som eksisterer, ligger hos ganske få møntsamlere.
En lokal mønthandler på
Amager, Kurt Mejlby, skulle
efter hvad rygterne fortæller, være manden som ved en
tilfældighed kom i besiddelse
af denne sjældne mønt.

En kunde klagede
På Den Kongelige Mønt købte
Kurt Mejlby en pose med 1 kr.

fra 1959. Senere solgte han
1 kr. 1959 til en kunde, som
efterfølgende kom tilbage i
butikken og klagede over at
han var kommet hjem med 1
kr. 1960 og ikke 1 kr. 1959,
som de havde aftalt. Da kunden havde fået udleveret den
rigtige mønt, kiggede Kurt
Mejlby nærmere på den gule
1 krone 1960 og det viste sig,
at den var slået med samme
stempler som 1 kronen fra
1959.
Kurt Mejlby gik posen med
1 kr. 1959 igennem og fandt
et antal 1 kroner fra 1960.
Det er aldrig blevet oplyst
hvor mange, der var i posen,
og den dag i dag er det stadig uvist hvor mange eksemplarer, der er af denne meget
sjældne 1 krone.
Så kig du godt efter, må-

ske har du en mindre formue
skjult i din samling.

Auktion på hjemmebane
Lørdag 11. februar 2017 afholder Amagerlands Numismatiske Forening Møntbørs
på Skottegårdsskolen. Her
er det muligt at gøre et godt
møntkøb og har du en samling, som du ønsker vurderet,
så kig forbi. Vi er en række
møntkyndige personer tilstede, som ganske uforpligtende
vil hjælpe dig med at vurdere
din samling.
Her ud over vil der også
være en lang række mønthandlere tilstede og der vil
være mange møntentusiaster,
som sidder ved deres bytteborde.

Far’ på færde

Alan Aycbbourns sølvbryllups-komedie med fortidsminder fra Comedieteatret

30. og 31. januar samt 1. februar kl. 19.30
Hos sølvbryllupsparret Inger og Jørgen er græsplænen
nyklippet, bilen nypudset og servietterne nystrøgne, men
ægteskabet er blevet noget af en triviel rutine.
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.
Løssalg til alle forestillinger fra en uge før.
Billetter købes i Kulturhuset KastrupBIO. Flest
billetter til opførelserne på mandage, få til
tirsdage og onsdage. Priser se herunder

Se mine hængeører
Det kommer til at vrimle
med kaniner på Tårnby
Skole, når kaninernes amagermester skal kåres

Kommende forestillinger:

Vrede

Gjort gerning står ikke til at ændre
fra

Der vil være mange forskellige racekaniner i forskellige
størrelser og et væld af farver.

og flotteste kanin kåret som
Amagermester.
Man kan altid få en god
kaninsnak med nye og gamle
avlere på udstillingen, hvis
man har brug for lidt råd eller
vejledning, og har man lyst til
at holde kanin, så hjælper folk

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

Næste sæsons forestillinger offentliggøres ved denne
sæsons sidste forestillng

gerne med råd og vejledning.

Hodja fra Pjort

Tirsdag 17. januar kl. 18.

csp

Pris 100,-.
Fantasien får luft under
tæppet i Folketeatrets
nye, store familieforestilling.

INFO:

Opføres i samarbejde med Tårnby
Kommune
folketeatret | turne

99% UDSOLGT
Dog enkelte pladser rundt i salen. Uafhentede billetter sælges 16. og 17. januar 2017
fra Kulturhuset KastrupBIO’s billetkontor.

... www.amagerteatret.dk
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• Udstilling: lørdag 21.
og søndag 22. januar på
Tårnby Skole.
• Åbent for publikum lørdag kl. 14-19 og søndag kl.
10-16.
• Kæledyrsudstilling søndag fra kl. 12 til 14.
• Tag din kanin med og lade
den prøve at hoppe sig
gennem en bane, fra kl. 14
lørdag og søndag.
• Mere info om arrangement og tilmelding på
www.amagerkaniner.dk
• Gratis adgang til udstillingen.

© Thomas Petri

En mere end 100 år gammel
tradition fortsætter, når der
atter i år er kaninudstilling.
Foreningen bag udstillingen, Amagerlands Kaninavlerforening, fortæller, at formålet er at vise og forbedre
de mange forskellige racer.
Blandt attraktionerne på udstillingen er en belgiske kæmpekanin på over syv kg; en
lille hermelin med små ører
og en populær dværgvædder
med hængeører.
De udstillede kaniner vil
blive bedømt af en uddannet
kanindommer fra Danmarks
Kaninavlerforening, og når
alle dyrene er blevet bedømt
efter Nordisk Kaninstandard,
bliver udstillingens bedste

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 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

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

HJÆLP TIL MOR: Torsdag 22. december havde klasserne på Skottegårdsskolen sidste skoledag
inden jul. 9.a. skulle afgøre, hvad de ville lave, og da nogle elever forslog, at klassen skulle gøre
noget ekstraordinært for andre, blev alle hurtigt enige om, at de ville samle penge ind til Mødrehjælpen ved at synge julesange for de handlende på Bredager torv.
Eleverne sang af fuldt hjerte, folk stoppede op midt i juletravlheden og smilede, og så blev der
lagt penge i indsamlingskassen.
278,50kr. kunne doneres til Mødrehjælpen af en stolt og glad klasse, som samtidig havde fået en
dejlig juleoplevelse. Tekst og foto Birgitte Jønck.

KULTURBAZAR: Et stort forarbejde, der var lagt fra sprogskolen og venligboerne i
samarbejde med hovedbiblioteket, fik kolossalt mange mennesker til at komme denne
søndag.
Sprogskolen og musikskolen opførte det musiske værk Drømmerejsen af Drejer/ Poul
Feldvoss og der var mulighed for at smage myntete og smagsprøver af forskellige retter: mad,
kaffe med popkorn til mm.
Der var folkedans fra forskellige lande og Trygve Drejer spillede op på harmonikaen og lærte
folk at danse den australske dans ”Åh Susanne vil du giftes med mig” til stor lyst i forhallen.
Senere kom Øzlem Cekic og fortalt om tørklæder i samfundet, om det var frigørelse,
undertrykkelse eller et religiøst anliggende. Tekst: en/ Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

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

Juletrøst til indlagte børn

TRÆLAST

Making Kids Happy og Julemanden kom med
legetøj til venteværelserne på Hvidovre
Hospitals børneafdelingen
Simon Brøns, leder i KFUM i Kastrup var Julemanden, da organisationen Making Kids Happy dukkede op med nyt legetøj til venteværelserne på børneafdeling på Hvidovre Hospital.
Making Kids Happy er en privatindsamling
som Jeannie Foli Normand startede efter at
have brugt timevis på hospitalet med sin syge
søn.
Her opdagede hendes søn og hun selv, hvor
dårlig stand legetøjet i venteværelserne havde. Hun besluttede sig for, at det kunne være
meget bedre med nyt legetøj på hospitalerne
i stedet for det slidte og kedelige legetøj, der
var i forvejen.
Hun startede derfor indsamlingen med det
rammende navn Making Kids Happy, og nu
kunne der samles penge ind til nyt legetøj til
venteværelserne på de danske hospitaler. Siden sidste år er der indsamlet 18.000,- til gaverne - det svarer til to biler fyldt med gaver.
- Det sværeste for mig som mor til en lille
dreng, der skal bruge så meget tid på hospitalet, det er at underholde ham, fortæller Jeannie Foli.

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

- Desværre er der ikke så meget spændende
legetøj i hospitalets legerum og halvdelen af
det der er der, er gået i stykker.

Julemanden spreder glæde
Simon Brøns støtter den gode sag ved at donere et privatbesøg af Julemanden. Det blev
solgt på auktion og derudover var han med, da
legetøjet skulle afleveres på børneafdelingen.
- Jeg syntes, det er vigtigt at hjælpe der, hvor
man kan. Hospitalerne er et sted hvor mange
børn desværre bruger deres tid, og derfor er
det ekstra vigtigt at de får et godt ophold, siger
Simon Brøns, julemand.

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

STØT MAKING KIDS HAPPY
Hvis du vil hjælpe ildsjælene
med at besøge en ny
børneafdeling til næste år, så
kan du tjekke hjemmesiden
www.makingkidshappy.dk.
eller på facebook. Du kan
også støtte via MobilePay på
3062 5043.

GEDEMARKEDET
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar
for lødigheden af de udbudte genstande,
men forbeholder sig ret til at redigere
eller helt udelade annoncering.
Ønsker om at blive optaget på
GEDEMARKEDET skal mailes til
redaktionen@taarnbybladet.dk

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

Tårnby Bladets februar-udgaven af Tårnby Bladet udkommer fredag 27. januar
og dækker redaktionelt februar 2017
Deadline er mandag 23. januar 2017 kl. 10.
Annoncedeadline fredag 20. december 2017

Glarmester Helge Nymand

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.

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

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