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BINGO/BANKO-DILLEN LEVER I BEDSTE VELGÅENDE. 1. oktober kaldte Lions Club, Kastrup-Tårnby endnu engang til bingo og interessen for tallotteriet trak 
godt 400 gæster til en søndagsaktivitet med chancer for gevinster. Når det er løverne, som arrangerer bingo er der nogen som vinder, hvis spillerne taber. 
Gevinsterne har løverne nemlig hentet hos sponsorer, så hele overskuddet kan gå til velmenende aktiviteter. Ved efterårets bingo-spil (Lions Club Kastrup-
Tårnby spiller nemlig også om foråret) delte man ud til foreningen Ildsjælene, som blandt andet arrangerer julefest for udsatte unge og deres forældre senere 
på året. Læs lidt mere på side 46. Privatfoto.

- Hvorfor er Tårnby Kom-
mune imod os? Vi troede de 
ville arbejde med os, siger 
forældrene til den hjerne-
skadede Nanna Puggaard

Af Terkel Spangsbo

Det er nu et år og syv måneder 
siden, den dengang 13-årige 
Nanna Puggaard faldt død 
om i en gymnastiktime, men 
blev genoplivet dog med en 
voldsom hjerneskade, som 
har totalinvalideret hende på 
livstid.

Efter måneders hospitals-
indlæggelse og rehabilite-

ring fik familien Nanna hjem, 
da man ikke kunne finde et 
passende sted at placere 
Nanna og en forælder indtil 
ombygningen var færdig. De 
havde så at sige ikke noget 
valg. Forældrene fik derefter 
i bevillingen af projektet, un-
derstreget ’at man ikke anså 
projektet som fornuftigt, men 
teknisk muligt’. (citat fra tekst 
fra kommunen)

Der er mange delelemen-
ter, der skal falde på plads før 
den nye hverdag for familien 
Puggaard kan falde på plads, 
men de oplever, at Tårnby 
Kommunes socialforvaltning 

stiller nye krav undervejs og 
at alle spørgsmål om en pas-
sende seng, kørestol, indret-
ning bevidst trækkes i lang-
drag.

- Vi er i et skakspil, hvor den 
ene part, Tårnby Kommune 
hele tiden ændrer reglerne 
og bare underskylder med ”at 
I jo selv har valgt en såkaldt 
pose-penge ordning”, så må I 
også klare jer selv, men vi be-
stemmer alligevel, fortæller 
Morten Puggaard.

- De (forvaltningen. red) 
udstråler, at de ikke kan lide 
os, at de er sure, fordi vi også 
har idéer om, hvad der er 
godt for Nanna og os, der skal 
og gerne vil bo sammen med 
hende.

Læs mere på side 10 og 11
Denne artikel er rettet i 

netudgaven efter aftale med 
familien Puggaard

Af Terkel Spangsbo

Mens danskere forståeligt nok 
flygtede sydpå for at få lidt 
sol, drog 40 medlemmer fra 
Foreningen Norden i Tårnby 
østpå med den vejrmæssige 
usikkerhed, som det kunne 
byde, men de fik 11 dage i sol 
og svigefuld blæst.

Foreningen Norden i Tårnby 
har flere vellykkede norden-
rejser bag sig og Gotlands-
turen blev ingen undtagelse. 
Seværdigheder krydret med 
et socialt sammenhold, hvor 
deltagerne selv er aktive i 
fælles madlavning og tagen-
hånd om hinanden er åben-
bart en blanding, som for-

eningen behersker.
- Faktisk ved vi ikke helt, 

hvad det er vi gør, men når 
vi har indlagte måltider ude 
i naturen og deltagerstyrede 
grill-aftener på ”billige” van-
drehjem, så er der noget, som 
lykkes, siger Johnny Frede-
lund, kasserer i foreningen 
og selv primusmotor i flere 
Norden-rejser.

Inden rejsen i august 2017 
var deltagerne og andre nor-
disk-interesserede til fore-
dragsaftener med eksperter 
fra Lunds Universitet og hørte 
om Kalmar-union og dansker 
tiden på Gotland.

Læs mere på side 41

Norden på skovveje

Foreningen Nor-
den, Tårnby var på 
sommerudflugt på 
svenske øer - 
Gotland og Hasselø.

De kan vist ikke lide os
Nanna Puggaard blev bragt 
til live efter et hjertestop, nu 
kæmper familen for at skabe 
et liv for hende og sig selv. I 
strid modvind oplever de det 
manglende eller i bedste fald 
besværlige samarbejde med 
Tårnby Kommune.
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3 mast på Hedegårdsvej
3G/4G+ dækningen i området ved Bøjlevej og ved Kastrup 
Strandpark bliver nu endnu bedre, da teleselskabet 3 netop 
har installeret en ny masteposition på Hedegårdsvej 88 med 
3G og 4G kapacitet. Masten skal give kapacitet til områder-
ne Amager Strandpark, Femøren, Tiøren, Kastrup Strandpark 
samt området Amager Strandvej/Bøjlevej. Det er områder, 
hvor der er mange sommergæster, koncerter mv. Beboelsen 
i området vil ligeledes opleve en opgradering

Området vil således opleve et løft, både hvad angår dæk-
ning, rækkevidde og datakapacitet.

TV 2 Lorry kommer til Tårnby
 Skal Amager Strandvej gravlægges?  Kommer 
der en ny svømmehal? Eller skal skatten 
sættes ned for enhver pris? Hver kommune 
har sin valgdebat, og TV 2 Lorry dykker ned 
i de lokale debatter, når de styrer sendevognen 
gennem sendeområdets 34 kommuner og to regioner. 

Valgdebatterne bliver sendt direkte på Lorry+ klokken 
15 og klokken 19.55. Hver aften sender hovedudsendelsen 
klokken 19.30 et sammendrag og aktuelle valgnyheder. De 
to regionrådsvalg dækkes i 19.30-udsendelse søndagene 5. 
og 12. november.
Dragør Skole Afd. Syd Vestgrønningen 9, mandag 6. nov. 
kl. 15 
Korsvejens Skole, Tårnbyvej 1, torsdag 16. nov. kl. 19.55.

Kommunalpolitisk valgmøde
Velfærd, jobskabelse, boliger, social dumping, samspil med 
borgerne - og hvad DU har på hjertet. Hvad er vigtigt i Tårnby 
kommune i fremtiden?

3F Kastrup inviterer partiernes kandidater i Tårnby til valg-
møde mandag 6. november kl. 19 hos 3F Kastrup, Saltværks-
vej 68.

Bazar for børn og unge
Løjtegårdsskolens festsal er igen rammen, når Soroptimi-
sterne i Kastrup-Tårnby arrangerer festlig bazar søndag 19. 
november kl. 11-16.

Der vil være mange spændende boder med fortrinsvis nye 
og hobbyfremstillede varer, flere workshops, arbejdende 
værksteder, cafe samt opvisning af seje vægtløfterbørn fra 
AK Viking og søde dansebørn fra CHP Dans.

Dagens overskud går ubeskåret til AK Viking for at støtte 
deres arbejde med at styrke børn og unges selvværd gennem 
træning og socialt samvær, fortæller Jytte Crusell, Soropti-
mist Interntional Kastrup-Tårnby.

Så kom budskabet endnu engang 
– OG DET MIDT MENS JEG KØRTE BIL

HOLD HÆNDERNE PÅ RATTET lyder parolen 
ellers, men det var svært, når jeg mest af alt 
trængte til at tage mig til hovedet.  Det var 
budskabet fra allerhøjste sted, Folketinget, at 
nogen atter fremkaldte billede af den abso-
lutte utryghed og derfor ville udvide et zone-
forbud til at være et kommune-forbud. Det 
var for (igen) at forhindre at nogen henkaste-
de deres legemer på kirkepladser, botaniske 
haver eller rådhuspladser (hvis de ellers kan 
være der for plankeværker omkring metro-
byggeri – de må nemlig godt være der).

HVEM RYSTER IKKE I DERES GRUNDVOLD ved 
det uhyggelige syn, at personer slanger sig 
under en grøn københavnerbænk med utæt 
tag. Næppe de samme mennesker, som har 
nået min alder og som i glade interrail-dage 
sov på jernbanestationer for at være første-
vælger til en mellemgang på et internationalt 
tog videre til næste storby, hvor de så over-
nattede i parker og på strande, mens de røg 
filtercigaretter og åd datidens fastfood samt 
drak billig vin og efterlod det meste af affal-
det i nærområdet.

MORGENTOILETTET blev klaret i det lokale 
Gefionspringvand, inden turen igen gik til 
ventepositionen før afgang til næste desti-
nation (det gjaldt jo om at udnytte det bil-
lige togkort). Nu tror jeg på, at en og anden 
eks-interrailer lider af hukommelsestab og er 
blandt dem der råber FRYGT, FRYGT, FRYGT.

”HVOR SKAL DET DOG IKKE ENDE, hvis der 
ikke gribes ind overfor flaskesamlere fra UD-
LANDET!” Det går lidt bedre, hvis manden/
kvinden med det brugte kaffepapkrus er fra 
velfærds-Danmark. De må godt være der. De 
frygtsomme er næppe de første i køen til at 
sikre hjemløse tiggere en bolig.

JEG VAR FOR LÆNGST kommet ud af bilen, så 
jeg havde næverne frie, da jeg blev gjort op-
mærksom på, at frygten her i efterårssjappet 
ikke kom fra romaer, men fra fulddækkede 
kvinder, hvis nationalitet ikke var mulig at 
genkende, da de jo netop var fulddækkede. 
Det havde man sandelig tid til, at det eks-

traordinært indkaldte Folketing kunne bruge 
en dag på at diskutere det samfundsnedbry-
dende i. Selv gigtplagede danske borgere vil 
jo flygte i et tempo, som deres sygdom ellers 
ikke tillader (det skulle lige være, når der åb-
nes en ny kasse i et supermarked, så kan de 
sidste nok sikre sig en plads som de første, 
men det er jo bibelsk, så fred med det).

DET FRYGTSKABENDE MOMENT fik de kloge 
hoveder så taget hånd om ved hjælp at et ma-
skeforbud lige her før halloween og juletid, 
hvor græskar, dødningemasker og nisseskæg 
vil skjule mangt et ansigt. Men vi forventer jo, 
at julemanden kommer nordfra og ikke over 
middelhavet.

JEG HAR EN SVAG ERINDRING OM, at børn fra 
den tid, hvor jeg var barn, blev trøstet, når vi 
sagde, at vi var bange for noget.

- DU SKAL IKKE VÆRE BANGE, far og mor er 
her jo, lød det. Så røg den mulighed for at 
blive lidt længere oppe inde i dagligstuen 
med aftenkaffe og ostemad. Ind i seng og 
slut med at være bange. Den tid er åbenbart 
forbi. Nu prædiker man frygt. Det er guf. Ikke 
bare hverdagsfrygt sådan for sovende ro-
maer og omvandrende tipier, næh nu bruges 
frygten til et større isenkrams arsenal (så det 
der mærkelige udgiftsmål med 2 procent af 
bruttonationalproduktet kan opfyldes). Jeg 
ved godt, at jeg selv nød godt af militær inve-
stering, da jeg pænt gageret tilbragte fem år 
og to måneder i Søværnet. Jeg fik skam sven-
debrev samtidig og arbejdede senere civilt 
14 dage som smed. Så det var altså ikke frås, 
bare hvis nogen skulle finde på at mene det!

NU SKAL VI SNART VÆLGE, hvem der skal 
forvalte den stedlige andedam og det er mit 
inderlige håb, at det ikke er letkøbte argu-
menter som frygt for en tænkt fare, der er ar-

gumentet for placering af det lille 
kryds. Jeg håber, der er en hel ar-

gument-række, som tilsammen 
munder ud i en velovervejet be-
slutning.

Nyd nu efteråret, 
Terkel Spangsbo, redaktør
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centre, biblioteker, Rådhuset, 
Udstillingscenter Plyssen, oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

DISTRIBUTION: Forbruger Kon-
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DENNE UDGAVE OMDELES  
fredag 27. oktober.

OBS FØRSTKOMMENDE UDGAVE  
herefter er Ekstranummer OBS 
med valgstof, der udkommer 
fredag 10. november , deadline 
mandag 6. november. Annonce-
deadline fredag 3. november.- 

men ring, hvis man er senere på 
den.

UDGIVELSESDATOER I 2017: 
December OBS udkommer 
fredag 1. december OBS , dead-
line mandag 27. november. 
Annonce-deadline fredag 24. 
november
UDGIVELSESDATOER I 2018: 
Januar udkommer fredag 5. ja-
nuar, deadline tirsdag 2. januar 
kl. 12, store annoncer deadline-
fredag 29. december 2017.
Februar udkommer fredag 26. 
januar, deadline mandag 22. 
januar, store annoncer deadline 

fredag 19. januar
Marts udkommer fredag 23. 
februar, deadline mandag 19. fe-
bruar. Store annoncer deadline 
fredag 16. februar
April udkommer fredag 30. 
marts (påske),deadline søndag 
25. marts OBS, store annoncer 
deadline fredag 23. marts.
Maj udkommer fredag 27. april , 
deadline mandag 23. april , 
store annoncer deadline fredag 
fredag 20. april

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

Job til en rask ung mand...
Da Johnny Larsen i skikkelse af skuespiller Al-
lan Olsen i filmen om en ung mands vilkår i 
et københavnsk arbejdermiljø omkring 1950 
kommer ud af skolen og skal lære det barske 
liv på en arbejdsplads at kende, giver hans far 
ham alvorsordene ”Spørg om de har brug for 
en rask ung mand til et manuelt arbejde” med 
på vejen.

Der er ikke så mange arbejdspladser til-
bage med manuelt arbejde, så Tårnby Bladet 
har sat sig for at beskrive et antal af de pro-
ducerende virksomheder. Vi ved udmærket, 

at man også producerer reparationer på auto-
værksteder og tømrer og blikkenslager ud-
fører manuelt arbejde, men vi begrænser os 
i denne omgang til virksomheder, hvor man 
ude i periferien aner samlebåndet og masse-
produktion.

De virksomheder, hvor dagens Johnny Lar-
sen måske har mulighed for 
lidt manuelt arbejde og 
sorte fingre.

Se efter logoet på ar-
tikler inde i avisen.
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Når kaffen i fremtiden er 
klar, er det med mindre kalk 
i vandet takket været et unik 
blødgøringsanlæg på vand-
værket

I Danmark har drikkevandet 
en hårdhed/kalkindhold på 
18-30 dh og i Tårnby er vi 
oppe på 26 dh. 

Tårnby Forsyning henter 
selv cirka en tredjedel af 
brugsvandet gennem 10 lo-
kale boringer og køber de 
resterende 2/3 fra HOFOR. 
Vandet fra HOFORs pd er 19. 
Så med blødgøringsanlægget, 
når man samlet set ned på 
HOFOR’s niveau. 

Installeringen af blødgø-
ringsanlæg på Tårnby Forsy-
ning Vand er dog kun første 
etape. Når HOFOR i løbet af 
nogle år blødgør deres vand, 
vil brugsvandet i Tårnby sam-
let set komme til at  ligge på 
12 dh.

- Så lige nu reducerer vi 
hårdheden med 1/3 og igen 
om nogle år med endnu 1/3, 
fortæller Ejnar Lyduch, for-
mand for Tårnby Forsynings 
bestyrelse.

Det blødere vand betyder, 
at levetiden forlænges på tek-
niske anlæg og installationer, 

vaskemaskiner, kaffemaski-
ner og minimerer forbruget af 
sæbe og skyllemidler. Vand-
prisen stiger med ca. 35 øre 
pr. kubikmeter til omkring 40 
kroner om året, men tilsva-
rende sparer en familie på fire 
cirka 500 kroner om året på 
grund af de nævnte fordele.

Tårnby Forsyning i front

I foråret startede det før-
ste blødgøringsanlæg på et 
vandværk i Danmark i Store 
Heddinge og i sidste måned i 
Brøndby, begge benytter pel-
letmetoden. 

- Vi er de første, der bruger 
ionbytning, det vil sige cal-
cium og magnesium tages ud 
af vandet og erstattes med 
natrium, som blandt andet 
kendes fra kogesalt, siger Ej-
nar Lyduch.

- Denne metode har været 
anvendt i mange år i medici-
nal- og levnedsmiddelindu-
strien. 

- Apperaturet er plads-
besparende, kræver mindre 
loftshøjde, mindre udgifter 
til drift og vedligeholdelse og 
dermed også til uddannelse 
af driftspersonale og der er 
ingen affaldsprodukter og 
samme energiforbrug, vand-

forbrug og levetid som den 
anden metode.

- Så nyd det blødere drik-
kevand, udnyt fordelene med 
blødere tøj, længere mellem 

afkalkningerne og længere 
levetid for maskiner og det 
bliver kun bedre.

spanger

Særlig sexet ser sådan et ionbytter-blødgøringsanlæg ikke 
ud, men det er heller ikke udseendet det handler om, det er 
virkningen. Der vil være mindre kalk i brugsvandet i Tårnby.

Noget vi alle får gavn af For de mere 
nørdede
Natrium er essentielt for 
levende organismer og bi-
drager til transport af glu-
kose og vitaminer i krop-
pen. Typisk vil natrium-
forekomsten i vandet stige 
fra 17 til 81mg/l og ligge 
i et spænd fra 9 til 136. I 
Danmark i bekendtgørel-
sen om vandkvalitet an-
befales op til 175 mg/l og 
WHO siger maksimalt 200 
mg/l, så vi ligger langt, 
langt under grænsevær-
dierne. Til sammenligning 
kan nævnes, at europæisk 
flaskevand svinger fra 0 til 
1200mg/l, så bedste me-
tode til at undgå forhøjet 
blodtryk er at undlade at 
drikke flaskevand.

Udover natrium inde-
holder drikkevand natur-
lige kemiske stoffer og 
mineraler som calcium, 
magnesium og flourid. 
Nogle postulerer også, at 
mindre kalk og flourid kan 
forringe tandsundheden. 
Vi ligger langt fra grænse-
værdierne, så sukker og en 
cola i ny og næ er betyde-
ligt mere skadeligt. 

spanger
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Borgermøde
Sted: Foreningscentret Postkassen,
Amager Landevej 71.

Tid: Onsdag 8. nov. 2017 kl.19-21.30.

Ældre Sagen Tårnby inviterer til borgemøde 
for at sætte fokus på ældrepolitik. 
Der er inviteret en repræsentant for de 
partier, der stiller op til valget. Hver kandi-
dat præsenterer sig selv og sine holdninger. 
Der er mulighed for at stille spørgsmål 
til kandidaterne.

Kontakt lokalformand Anne-Grethe Kragerup
for spørgsmål på mail: agkragerup@gmail.com

Lufthavnen indviede i 
sidste uge den nye taxa-
venteplads ved siden af P12 
med kaffe og kage til både 
chauffører og fremmødte 
repræsentanter for både 
taxaselskaber og presse

Tekst og foto Jesper Israelsen

Så er der forhåbentlig godt 
nyt for de Tårnbyborgere, der 
bor i nærheden af lufthavnen, 
og som har været plaget af 
dieselos fra dusinvis af ta-
xaer, der holder med motoren 
og venter på en heldig tur 
fra lufthavnen med en eller 
anden forretningsmand, der 
bare skal hjem, uanset hvor 
på Sjælland det er.

Sådan bliver det efter alt 
at dømme ikke længere, efter 
lufthavnen har taget den nye 
taxa-venteplads i brug. Her 
er der plads til 140 ventende 
taxaer i spidsbelastningspe-
rioderne, som efter planen 
(når chaufførerne får lært det) 
skal holde i et sirligt silde-
bensmønster og vente på, at 
de efter tur bliver kaldt frem 
til den såkaldte kapergang, 
der er de to taxaspor, der fø-
rer helt frem til svingdøren i 
Terminal 3. 

Til terminalen efter tur

Store lystavler skal guide de 
ventende chauffører, som 
først må køre, når deres vogn-

nummer dukker op på tavlen. 
Det voldte lidt kvaler ved 
indvielsen, da ikke alle kunne 
blive enige om, hvem af num-
rene på tavlen, der havde 
førsteret, men alt kan jo som 
bekendt læres.

Lufthavnens kommunika-
tionschef Henrik Jørgensen 
holdt indvielsestalen med tak 
til dem, der bar og så videre. 
Men det var især projektchef 
Nanna Rømer, der glædede 
sig til at se det nye anlæg 
komme i brug: 

- Det har været et hurtigt 
projekt, som er blevet til på 
kun lidt over en måned siden 
første spadestik blev taget 28. 
august. Den hidtidige ordning 
ved P9 og de ventende taxaer 
i lokalområdet har ikke været 
populær. Det er vi udmærket 
klar over, men vi håber, at 
vi med den nye venteplads 
umiddelbart øst for Terminal 
3 kan få løst problemet.

Flere forbedringer på vej

- Vi er ikke helt færdige end-
nu, da der mangler endnu et 
par lystavler, som er på vej fra 
Kina, og vi mangler stadig at 
få vores Taxi Management Sy-
stem (TMS) helt færdiggjort, 
så man kun kan få en luft-
havnstur, hvis den er blevet 
tildelt af taxicentralen – eller 
hvis man er blevet tilkaldt di-
rekte. Men det regner vi med 
er fuldt oppe at køre omkring 
årsskiftet, fortæller Morten 
bro fra CPH’s kommunikati-
onsafdeling.

Dermed håber lufthavnen 

at få sat en endelig stopper 
for håbefulde taxichauffører, 
der venter på en heldig chan-
cetur. Der skulle forhåbentlig 
også være sat en stopper for 
de chauffører, der ikke gider 
at køre de korte ture med lo-
kalområdet borgere, der na-
turligvis også gerne vil have 
taxabetjening. 

- Hvis man tager en af de 
korte ture, får man automatisk 
også tildelt en ny tur fra luft-
havnen hurtigere end ellers, 
ligesom man gør, hvis man har 
sat passagerer af i lufthavnen, 
forklarer Morten Bro.

Al begyndelse er svær. Taxaerne bliver kaldt frem efter tur, 
men med syv numre på tavlen, kan det være svært at blive 
enige om, hvem der skal først. Men det hjalp på humøret med 
lidt kaffe og kage.

Taxaerne ledes som noget 
nyt direkte ind til den nye 
venteplads fra den store 
rundkørsel 
ved godsterminal N.

Taxaer på stribe i sildebensmønster
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Åbningstider
Man og tirs  09:00 - 17:30
Ons  09:00 - 18:00 
Tor  og fre  09:00 - 17:30
Lør  09:30 - 13:30 
Søndage lukket

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

Velkommen på Kastrup Apotek

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Tilbud på Multi-tabs Complet
Kosttiskud der indeholder omega-3 fedtsyrer fra fiskelolie samt 
vitaminer og mineraler.  
Multi-tabs Complet indeholder indeholder Omega-3 fedtsyrerne 
EPA og DHA.
Omega-3 fedtsyrerer er vigtige næringsstoffer da de bidrager til at 
vedligeholde normal hjertefunktion, normal hjernefunktion og et 
normalt syn. 
Udover Omega-3 fedtsyrerne indeholder Multi-tabs Complet 9 
vitaminer og 7 mineraler.
Anbefalet daglig dosis: 
2 kapsler i forbindelse med et måltid.
Anbefalet daglig dosis bør ikke overskrides.
Bør kun efter aftale med læge eller sundhedsplejerske anvendes af gravide og børn under 1 år.

Normalpris 164,95 • Tilbudspris 131,96 

Tilbud på to populære serier  
fra Apoteket.

Vi giver 3 for 2 (billigste produkt er gratis) på 
Apotekets Herreserie og Apotekets Lilla Serie. 
Begge serier er mildt parfumerede  
og dermatologisk testede.

Tilbud på Drogens Vital Ginseng
Eksempelvis Drogens Vital Ginseng Energi Her&Nu
Indeholder en kombination af flere energigivende planter – ginseng, rosen-
rod og guarana, som giver dig et energi-boost, når du skal præstere noget 
ekstra fysisk eller psykisk. Ginseng-roden er en af de ældste og traditionelt 
mest anvendte planter i Østasien.
Ginseng styrker kroppen og øger koncentrationsevnen samt den fysiske 
og psykiske præstationsevne ved lavt energiniveau og træthed. Rosenrod 
er en nordisk plante, som har været anvendt siden vikingetiden, og Gu-
arana stammer fra Sydamerika.
Drogens Vital Ginseng Energi Her&Nu anbefales ikke, hvis du har proble-
mer med blodtrykket uden aftale med lægen. Forsigtighed tilrådes, hvis 
du bruger medicin, er diabetiker eller før operation. Det anbefales, at man 
holder en pause på 2-3 uger hver 3. måned.

Normalpris 119,95 • Tilbudspris 99,95

Alle priser er gældende fra uge 44-47

Månedens Aktivitet på Apoteket.
Hver fredag holder vi ”fredagsbar” på Drogens Vital.
Kom ind og smag!

Det er tradition, at der i Sundhedsu-
gen uddeles en Sundhedspris og 
udnævnes sundhedsambassabdører

Sundhedsprisen 2017 samt et beløb 
på 25.000 kr. gik til Mænds Mødested 
i Tårnby for at have etableret et vigtigt 
og sundt tilbud til mænd med fokus på 
mental og fysisk sundhed samt net-
værk, fællesskab og livsglæde.

Årets Sundhedspris gik til en grup-
pe mænd, der hjælper andre mænd i 
Tårnby ind i sunde og aktive fælles-
skaber.

I indstillingen stod blandt andet: 
De er et sundt og inspirerende fæl-

lesskab, der gør det muligt for mæn-
dene at snakke sammen om de udfor-
dringer de har, om det er ensomhed, 
økonomiske udfordringer, samlivspro-
blemer eller lignende.  

Det skaber bedre trivsel for mæn-
dene og ruster dem til bedre at møde 
de udfordringer livet kan bringe både 
socialt og helbredsmæssigt. 

De gør noget de finder menings-
fuldt sammen med andre mænd og 
flere af dem fortæller at de ikke ville 
komme ud af deres lejlighed, hvis de 
ikke havde det! 

En af deltagerne fortalte allerede 
ved opstartsmødet at hele hans net-
værk er forsvundet efter at han er 
stoppet på arbejdsmarkedet. Nu aner 
han simpelthen ikke hvad han skal 
stille op med sit liv. Det er lige noget 
for mig og rammer lige ind i det jeg 
mangler, fortalte manden. 

Tre titler til sundhedsambassadører

Første Sundhedsambassadør 2017 
blev De frivillige fra bedsteordningen.   

De frivillige laver et fantastiske 
arbejde med at fremme sundheden 
blandt familier med et spinkelt net-
værk. For den frivillige giver det en 
relation til et ”barnebarn”, som de i 
deres biologiske ophav ikke har, el-
ler ikke har kontakt til. Barnet får en 
masse glæde ved de oplevelser, erfa-
ringer og roller, som venskabet med 
en reservebedste kan give.

 Sundhedsambassadør 2017 blev 
også Børnehuset Gammel Kirkevej 
128.

I institutionen arbejdes der mål-
rettet med dette års politiske mål og 
vision ”Det sunde børneliv”, på flere 
forskellige måder. Vores daginstitu-
tion er den første i kommunen til at 
få indført en sund frokostordning, 
hvor børnehavebørnene nu også til-
bydes et sundt frokostmåltid tilberedt 
i institutionens køkken. Derudover er 
alle institutionens børn, fra de yngste 
vuggestuebørn til de ældste børneha-
vebørn, på skift med til at tilberede et 
eftermiddagsmåltid hver dag, hvor de 
ligeledes taler om råvarerne og be-
dømmer maden sensorisk.

Endelig blev Sanne Dam Nielsen fra 
AOF også betitlet som Sundhedsam-
bassadør 2017.

For Sanne Dam Nielsen er det vig-
tigt at møde hendes kursister i øjen-
højde og skabe et rum, hvor de, uan-
set deres fysiske udfordringer, føler 
sig set som et helt menneske – både 
af hende som underviser, men også af 
hendes øvrige kursister.  Alt i alt må 
vi sige, at hun må betegnes som ’En 
ildsjæl med et stort hjerte’.

Med ambassadørtitlen fulgte et be-
løb på 2.500 kroner.

TÅRNBYLØBET: Mange havde trodset regnen for at være med i Tårnbyløbet. 
Det var rigtig flot. Der var 434 løbere der gennemførte løbet. Der var vand, 
saftevand og frugt samt suppe, madmuffins og muslibarer fra Rub & Stub.

Pris til mænds Mødested



6
 T

Å
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET
 N

O
V

EM
B

ER
  2

0
1

7

SOCIALDEMOKRATIET

Erik Rostell Gregersen nr. 4 på 
A`s Region stemmeseddel 
til Regions Valget 2017.

Jeg har brug for  
din personlige stemme.

Mere Menneske.

Valgprogram.
• Oprettelse af fødeklinik på Amager  
 og Bispebjerg Hospital.
• Mere tid for Sundhedspersonalet  
 til patienter.
• Styrke Kræftbehandlingen.

Ny analyse foretaget af Æl-
dre Sagen viser, at ekstrabe-
villinger kun delvist når ud 
til ældre med plejebehov

Værdighedsmilliarden, som 
skulle sikre bedre pleje af 
svækkede ældre i landets 
kommuner, slår ikke fuldt 
igennem hos borgerne ude i 
kommunerne. 

Med Finanslov 2016 bevil-
gede et flertal i Folketinget 1 
milliard kroner ekstra om året 
til at sikre værdig ældrepleje. 
Men fra 2015 til 2017 er kom-
munernes udgifter til ældre-
pleje samlet set kun steget 
med knapt 600 millioner kro-
ner målt i faste priser.  

Det fremgår af en analyse 
af kommunernes ældreøko-
nomi 2015-17, som er ud-
arbejdet for Ældre Sagen af 

Data og Formidling på basis 
af kommunernes 2015- og 
2016-regnskaber, 2017-bud-
get samt antallet af ældre i de 
enkelte kommuner.

Der er både brug for flere 
penge og for, at kommunerne 
strammer op, siger Ældre Sa-
gens administrerende direk-
tør Bjarne Hastrup.

7,68 mio. kroner til Tårnby

Og hvordan tackler Tårnby 
kommune det så? Man har la-
vet retningslinjer for Ældre og 
Værdighedspolitik, som be-
skriver, hvordan kommunen 
ønsker at gribe opgaverne an, 
men det kan nu undre, at man 
er nødt til at lave regler for, 
hvordan man behandler sine 
medmennesker værdigt.

Tårnby har fået 7,68 mill. 
kroner fra staten til at vare-

tage værdighed blandt de æl-
dre medborgere. I oplægget 
til ansøgningen er der knyttet 
mange pæne og rigtige ord og 
formuleringer om værdighed.

Bag de mange pæne formu-
leringer kommer så kommu-
nens ønsker til, hvordan pen-
gene skal bruges, lønudgifter 
til personale kr. 4.6 mill., an-
skaffelse 2.3 mill. og kompe-
tenceudvikling af personale 
725.000.

Når man samtidig ser, at der 
i budgettet i de tre sidste år 
ikke er afsat flere penge til de 
ældre, kan den tanke da op-
stå, at disse ”værdighedsmil-
lioner” indgår i den almene 
kommunale drift og bliver 
brugt til områder, hvor der 
skulle have været afsat midler  
under alle omstændigheder.  

- Kan det have sin rigtighed, 

at 
man af værdig-
hedsmillionerne afsætter 
midler til Døgnflexpladser og 
etablering af sygeplejefaglig 
akutfunktion, som alle kom-
muner har fået besked på, at 
de skal oprette? spørger John 
M. Jørgensen, tidligere for-
mand i Ældre Sagen, Tårnby.

spanger

”Værdighedsmilliarden” er blandt 
andet brugt til døgndækket akut-
funktion i Tårnby Kommune 

Viceborgmester Allan Andersen (A) 
svarer Ældresagen 

Som det fremgår af nedenstående 
oversigt kan det ses, hvordan udviklin-
gen i Sundheds- og Omsorgsudvalgets 
udgifter til plejehjem og daghjem, 
hjemmehjælp og primærsygepleje, 
hjælpemidler og sundhedsordninger 
og genoptræningsudgifter har udvik-
let sig fra regnskab 2015 og frem til 
budget 2018.

Der er derfor gennem en årrække 
blevet afsat flere penge til ældreom-
rådet og den såkaldte Værdighedsmil-
liarden er ikke indgået i den almene 
kommunal budgetplanlægning.

Udover udviklingen i Sundheds- og 
Omsorgsudvalgets budget, har Tårnby 

Kommune for årene 2016, 2017 og 
indtil videre også for 2018 fået en 
konkret pulje fra Værdighedsmilliard 
på ca. 7,6 mio. kr., der er øremærket 
ældreområdet. 

Penge overført til 2017

Hvordan pengene fra ”Værdigheds-
milliarden” kunne bruges blev ud-
meldt meget sent fra Ministeriets side 
i 2016, og inden projekterne blev god-
kendt og stillingerne kunne slås op, 
var det meste af året gået. 

I Tårnby Kommune er der udarbej-
det en ældre- og værdighedspolitik 
som beskriver, hvordan penge skal 
anvendes indenfor disse områder, og 
som Ældresagen så rigtigt beskriver, 
er det ikke alle disse penge, der i 2016 
er blevet brugt. Derfor er pengene via 
ansøgning til Ministeriet blevet søgt 
overført til 2017. 

For 2016 til 2017 er der søgt og 

overført ca. 4,4 millioner kroner. Det 
vil sige, at der i 2017 ikke kun er 7,6 
mio. kr. ekstra til de ældre i Tårnby 
men ca. 12,0 mio. kr. 

Sikkerhed for relevant anvendelse

Det er korrekt, som Ældresagen oply-
ser, at der er afsat, hvad der svarer til 
2 årsværk fra ”Værdighedspuljen” til 
brugen af en akutfunktion. Det skyl-
des generelt, at kommunen hvis akut-
funktionen skal være døgndækkende, 
skal bruge flere penge til området end 
det, regeringen har givet til at løse op-
gaven. Derfor har Kommunalbestyrel-
sen anset det for hensigtsmæssigt, at 
bruge en del af ”værdighedspuljen”, 
til dette område. Så der nu kommer 
en døgndækket akutfunktion i Tårnby 
Kommune. 

For denne pulje penge skal der af-
lægges et særskilt regnskab til Mini-
steriet til sikkerhed for, at pengene er 

gået til de ældre. Regnskabet revide-
res af revisionsfirmaet Deloitte, inden 
det sendes til Ministeriet.

Revisionens bemærkninger bliver, 
sammen med regnskabet sendt ind til 
Ministeriet og derfor er der garanti for, 
at pengene bliver anvendt i overens-
stemmelse med formålet med Vær-
dighedsmilliarden.

Viceborgmester Allan Stenberg 
Andersen, (A) er socialdemokratiets 
borgmesterkandidat i Tårnby 
kommune ved kommunalvalget 19. 
november.

Hvor blev værdighedsmillionerne af

Her er nogle af ”millonerne”

Oversigt over Tårnby kommunes udgifter til Sundheds- og Omsorgsudvalgets område fra 2015 til 2018. 

De blanke 
stemmer

Ved seneste kommu-
nal- og Regionsvalg var 
der 1147 blanke og 120 
ugyldige stemmer til 
Regionsvalget i Tårnby 
Kommune 

Tilsvarende var der ”kun” 
308 blanke og 69 ugyldi-
ge, når det drejede sig om 
stemmer til Kommunalbe-
styrelsen.

Alene på Skottegårds-
skolens afstemningssted 
var der ved seneste kom-
munal- og regionsvalg 
tæt på 300 blanke stem-
mesedler til regionsråds-
valget.
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Carsten Fuhr 
Borgmesterkandidat 

Husk at sætte dit kryds  
den 21. november 2017 

Kommune og forvaltning  
Kommunen er til for borgerne – ikke omvendt 
.  
Familie og tryghed  
Tårnby skal være et trygt og sikkert sted at bo. 
   
Skole og fritid  
Fremtidens skole i Tårnby skal i langt højere grad skabes i tillid 
til, respekt for og i samarbejde med skolebestyrelse, ledere og 
lærere på de enkelte skoler. 
 

Erhvervsliv  
Uden velstand – ingen velfærd.  
Derfor skal vi også passe på vores virksomheder og give dem de 
bedste vilkår for at vokse og skabe arbejdspladser.  
 

Miljø og klima  
Klimadagsordenen er blandt tidens vigtigste fokuspunkter, og vi 
skal handle såvel kommunalt som nationalt og internationalt.  

Monika Karpinska 
Dollerup 

Der er behov for en ny politisk ledelse i Tårnby 

Patrick Lehto 

Vi er klar til at knokle for 
Tårnbys borgere! 

Læs mere på www.c-taarnby.dk 

Ved regionsvalget stiller 
Kommunistisk Parti i Dan-
mark og Kommunistisk Parti 
op sammen på liste R i alle 5 
regioner

Kurt Schmidt og Jens Larsen, 
Liste R

I region Hovedstaden har par-
tierne blandt andre opstillet 
Kurt Schmidt fra Tårnby og 
Jens Chr. Larsen fra Dragør. 
Begge kandidater er fagligt 
aktive i deres fagforening. 
Kurt er næstformand for bus-
chaufførerne i København og 
Jens er faglig sekretær i TL-
København

Regionernes vigtigste funk-
tion er at sikre befolkningens 
sundhedsydelser. Skiftende 
regeringer og folketingsfler-
tal har udsat sundhedsvæsnet 
for den ene sparerunde efter 
den anden. Det har medført 
ringere service og lange ven-
tetider. I stedet for nedskæ-
ringer og besparelser ønsker 
kommunisterne øget velfærd.

Kandidaterne på liste R vil 
arbejde for at forbedre hospi-
talsbehandlingerne. Der skal 
tilføres tilstrækkelige midler 
til såvel anlæg, vedligehol-
delse, samt drift af bygninger 
og apparatur mm., og til an-
sættelse af det nødvendige 
personale.

Hvis det danske sundheds-
væsen skal fungere optimalt, 
skal de ansatte sikres bedre 

arbejdsforhold 
og de rette 
normeringer. 
De ansattes 
arbejdsmiljø 
og trivsel skal 
i centrum.

Kommunisterne 
vil bekæmpe privatiserin-
gerne på sundsområdet. Vi 
ønsker, at de offentlige ho-
spitaler overtager alle de be-
handlinger, som privathospi-
talerne i dag tjener penge på 
at udføre. Ambulancekørsel 
skal ikke sendes i udbud, men 
ligge i regionens eget regi.

Regionen har endvidere 
ansvaret for en del af den kol-
lektive trafik. Befolkningen 
skal tilbydes effektiv og billig 
kollektiv trafik, så bilen ikke 
fortsat bliver det foretrukne 
transportmiddel. Der skal sik-
res mulighed for, at alle kan 
komme på arbejde, til uddan-
nelse, på hospitalet og til læ-
gen med kollektiv transport. 
For at få folk til at benytte 
den kollektive trafik, skal 
der anlægges p-pladser ved 
metro-, bus- og togstationer. 
Udbygning af den kollektive 
trafik vil betyde mindre miljø-
belastning i Hovedstaden. Af 
miljøhensyn skal dieselbus-
serne udfases og erstattes af 
gas- og eldrevne busser.  

Jens Chr. Larsen, Dragør, 
kandidat for liste R til 
regionsrådsvalget 21. 
november.

Ved regionsvalget stem på liste R

Kurt Schmidt, Tårnby, 
kandidat for liste R til 
regionsrådsvalget 21. 
november.

Sundhedsvæsenet har nået 
bristepunktet, men det 
behøver ikke være sådan!

Af Nicklas Hasselblad 
Lundstrøm 

Vores dygtige sundhedsper-
sonale gør sit yderste – og 
mere til – for at holde sam-
men på et økonomisk ud-
sultet sundhedsvæsen, der 
rammes af den ene nedskæ-
ring og ’effektivisering’ efter 
den anden. Evindelige ned-
skæringer og det årlige pro-
duktivitetskrav på 2 procent 
har presset Sundhedsvæse-
net så meget, at patienterne 
ikke får den omsorg, pleje og 
lægefaglige kvalitet, som de 
har krav på. 

Denne negative udvikling 
med et håbløst underfinan-
sieret sundhedsvæsen re-
sulterer desuden i et tilta-
gende dårligt arbejdsmiljø 
for vores sygehusansatte, 
som er stressede og frustre-
rede over, at de ikke har tid 
til at udnytte deres faglighed 
fuldt ud. Den ellers nok så 
vigtige patientkontakt må 
vige for den rent instrumen-
telle behandling, når tiden 
er knap, og produktiviteten 
skal være høj. Bleer erstatter 
toiletbesøg, internetartikler 
erstatter jordemoderen ved 
fødselsforberedelse, og på 
mystisk vis erstatter Sund-

hedsplatformen 
l æ ge s e k re t æ -
rerne.

Indtil nu har vi 
modvilligt affundet os med 
disse kendsgerninger, fordi 
vi bliver tudet ørerne fulde 
af, at vi som samfund ikke 
har råd til andet. Sandhe-
den er dog, at vi snart køber 
kampfly til en samlet pris på 
66 mia., og at vi siden 2001 
har brugt 16 mia. på at føre 
krig – to klare eksempler 
på forkerte økonomiske og 
politiske prioriteringer. Det 
er glædeligt, at 2%-kravet 
er droppet, men for at sikre 
kvalitet i vores sundhedsvæ-
sen er det ikke nok at aflyse 
nedskæringerne – vi er nødt 
til at investere! 

Vi Kommunisterne kæm-
per side om side med de 
ansatte, patienterne og de-
res pårørende for et sund-
hedsvæsen, hvor ventelister 
og overbelægning er fortid, 

og hvor kvali-
tet – ikke pro-
duktivitet – er 
målet!  

Nicklas Hasselblad 
Lundstrøm, kandidat til 
regionsrådsvalget i Region 
Hovedstaden, Liste R – 
Kommunisterne.

Sundhedsvæsenet 
skal prioriteres
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WINNIE
SØRENSEN
Lad Tårnbys borgere 
komme til orde.

SF ønsker en ordning 
for borgerdrevne 
forslag.

Læs det fulde 
valgprogram på:
sftaarnbydragoer.dk

w
w

w
.jensensm

ad.dk

JENSEN’S MAD
... gør alle glad

Bryllup · Fødselsdag · Brunch  
Konfirmation Reception · Barnedåb ·  

Møder og alt til selskaber

Mortens aftens menu
Forret:

Hjemme-gravad laksefilet med let sennep creme 
Sprøde flager og syltede blommetomater
Vild brøndkarse
Hjemmebagt brød samt aioli 

Hovedret:
½ andesteg med brune – hvide små kartofler 
andesky sauce, hjemmelavede rødkål og agurkesalat
hertil tyttebær-ribs marmelade samt friteret kartoffel chips

Dessert:
Æblekage med makroner og hindbær-jordbær coulis
Med Vanilje-skum samt portvins sirup

Pris pr couv.  
2 retter • kr. 240.00
3 retter • kr. 270.00

Husk at reservere bord på 32501769
… også ud af huset 

w
w

w
.jen

sen
sm

a
d
.d

k

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

Køkkenet 
åbent 

mandag-fredag08.00-20.00

Kan du bruge en gymna-
sieelev til 5 timers arbejde 
onsdag 8. november? Vi ele-
ver på Ørestad Gymnasium 
samler penge ind til Opera-
tion Dagsværk, og tilbyder 
derfor vores arbejdskraft til 
både private og virksomhe-
der. Ved at hyre en elev er 
du med til at gøre en forskel

Hvem er vi? 

Vi kommer fra Operation 
Dags-værkgruppen på Øre-
stad gymnasium. I Operation 
Dagsværk er vores mål at gøre 
noget godt for andre unge.

 Vi er en del af en elev-
styret organisation, fuld af 
engagerede unge, der hvert 
år vælger et velgørenheds-
projekt at støtte. I dette års 
projekt, samler vi ind til slum-
områderne i Dhaka som er ho-
vedstaden i Bangladesh. Dha-
ka er blevet kåret til verdens 
værste by at bo i på grund af 
den ekstreme fattigdom, der 
findes i slumområderne. 

Hvert år bliver de desuden 
ramt af kraftige oversvøm-
melser, der bevirker et dårligt 
udsyn for fremtiden. 

Fra unge til unge

Gymnasieelevernes dags-
værk, dermed den løn, de har 
indtjent på dagen, går til unge 
i Dhaka. De unge i slummen 

får ressourcer til at forbedre 
deres leveforhold i slummen 
og bliver uddannet i deres 
rettigheder. 

Eksempelvis bliver de ud-
dannet i at konstruere kana-
ler, så vandmasserne bliver 
ledt væk fra slumområderne 
i stedet for at skylle huse og 
mennesker væk, når det ram-
mer. 

Ikke nok med, at de unge i 
Danmark får en ekstraordinær 
mulighed for at hjælpe andre 
unge. De oplever også dagen 
som en udvikler af deres egne 
kompetencer, da de får lov til 
at komme ud og møde inte-

ressante mennesker og få et 
indblik i forskellige arbejds-
muligheder.

Hvornår og hvordan?

Vi har brug for jobs til vores 
medstuderende, når de skal 
samle ind til Operation Dags-
værk onsdag 8. November.   

Tidspunktet på dagen er 
valgfrit, og arbejdet kan bestå 
af alt muligt. Det er helt fra 
at rydde op på et lager, vaske 
gulve, sortere papirer, eller 
gøre hovedrent i køkkenet. 
Det koster 350 kr. for fem ti-
mers arbejde. 

Vi håber der er nogle læ-

sere derude, der vil tage kon-
takt til os, og hyre en gymna-
sieelev eller to til fem timers 
arbejde onsdag 8. november.

julie-

Info:

Så vær med til at gøre 
en forskel og hyr en elev! 
Hvis du sidder inde med et 
job til en elev eller nogle 
spørgsmål kan vi kontaktes 
på: 
helena.fraenkel@oegnet.
dk eller clara.hachache@
oegnet.dk Vi går begge i 2.B 
på Ørestad gymnasium. 

Hyr en gymnasielev for en dag

Operation dagsværk har eksisteret i lang tid, og dens eksistens er muliggjort af forholdet 
mem arbejdsgiverne og de danske gymnasieelever. Læs mere om projekterne på www.od.dk

Tårnby samlede 
55.525 kr. ind til 
Røde Kors
Søndag 1. oktober samlede 
Røde Kors ind i hele landet, 
og i Tårnby blev der samlet 
55.525 kroner ind. I alt sam-
lede omkring 75 personer 
ind til Røde Kors i Tårnby.

På landsplan blev resul-
tatet 18,4 mio. kr., mens det 
samlede resultat i Røde Kors 
Hovedstaden – der dækker 
København, Frederiksberg, 
Tårnby og Dragør kommu-
ner – blev 1,8 mio. kr.

- Jeg vil gerne sige mange 
tak til alle de mennesker, 
som samlede ind i vores by-
del og til de mange, der gav 
et bidrag til den gode sag. Vi 
er glade for, at så mange vil 
være med til at sikre Røde 
Kors’ arbejde for at hjælpe 
mennesker i nød – både 
herhjemme og ude i verden, 
siger Michelle Anne Ellef-
son, som var frivillig møde-
stedsleder for indsamlingen 
i Tårnby for Røde Kors Ho-
vedstaden.

Hvis du ikke var hjemme, 
da indsamlerne kom forbi 
din dør, kan du stadig give 
et bidrag til Røde Kors. 

Send TAK i en sms til 1240 
(donation på 100 kr.) eller 
overfør et valgfrit beløb via 
MobilePay til telefonnum-
mer 2630 1717.
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Af Dorthe Hecht, 
Enhedslisten  

- De Rød-Grønne

Jeg var for nylig sammen med 
et forældrepar, som har et 
barn med særlige behov. Et 
barn, som ikke trives i skolen 
og hvor forældrene, lærerne 
og skolen med deres professi-
onelle kompetencer i ryggen 
har henvendt sig til kommu-
nen (ROF) med en begrundet 
bekymring for barnet. ROF, 
som det hedder i Tårnby Kom-
mune, burde retteligt hedde, 
Pædagogisk-Psykologisk Vur-
dering.

Hvis forældre/skole og 
barn synes, der er behov for 
socialpædagogisk vurdering, 
kan skoleledelsen henvise til 
en sådan. Skoleledelsens be-
slutning herom er omfattet af 
forvaltningsloven.

Når forældre og de fagpro-
fessionelle omkring barnet til 
daglig når til den beslutning, 
er det fordi, det normale sko-
letilbud i kommunen ikke er 
tilstrækkeligt og barnet har 
brug for et særlig tilrettelagt 

undervisningstilbud enten 
som støttelærerfunktion el-
ler specialklasse eller andet, 
men som minimum at blive 
indstillet til en vurdering af 
de særlige behov det enkelte 
barn måtte have.

I den forbindelse efterlyser 
lærere ved specialundervis-
ningen efteruddannelse. Fle-
re har givet udtryk for, at de 
ikke er uddannet til at under-
vise børn med diagnoser. Vi er 
i kommunen nødt til at klæde 
dem på til den særlige opgave 
og give dem den fornødne 
efteruddannelse og dermed 
opkvalificere lærerne og opti-
mere tilbuddet til de børn, der 
har behov.

Fra skolens henvendelse til 
kommunen om henvisning til 
pædagogisk psykologisk vur-
dering bliver det svært. Som 
en ekstra krølle på bureaukra-
tiet, er der nu i Tårnby Kom-
mune i sagsgangen indført et 
koordineringsmøde med ROF, 
hvor det besluttes, om skolen 
overhovedet kan få lov til at 
henvise  til en vurdering af 
barnet.

Hvem indstiller til vurdering

Det rejser et vigtigt spørgs-
mål ift om kommunen her le-
ver op til folkeskoleloven. Det 
forekommer besynderligt, 
at ROF ensidigt kan vurdere, 
hvad ROF mener, skal henvi-
ses til vurdering i kommunen, 
når loven siger, det er skolele-
delsen og forældre, der dels 
kan henvise, eller anmode om 
henvisning.

Hvor mange henvendelser 
får kommunen om året af den 
slags, og hvor mange ender 
ud i en vurdering og hvad sker 
der med de børn, som ROF af-
gør ikke kan indstilles til vur-
dering?

Hvordan sikrer vi en for-
svarlig procedure for sagsbe-
handlingen, så den sker in-
denfor en rimelig tidsramme, 
og ikke med venteliste og, 
som der er eksempler på, med 
ventetid på op til 2 til 3 år? 

Hvordan sikrer vi i alle til-
fælde, at afgørelser truffet 
i kommunen bliver fulgt til 
dørs i overensstemmelse med 
forvaltningslovens bestem-

melser om vejledning og an-
kemulighed?

I øvrigt mener Enhedsli-
sten, at psykologerne skal ud 
og praktisere på skolerne, der 
hvor børnene har deres hver-
dag. Enhver kan forestille sig, 
hvad det betyder for en fami-
lie med et barn, der ikke trives 
og for skolen, som har meldt 
sin bekymring for barnet ud.

Dorthe Hecht, spidskandidat for Enhedslisten (Ø) ved 
kommunalvalget i Tårnby kommune.

Børn med særlige behov i folkeskolen
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VÆR MED TIL AT HJÆLPE DEM, DER HJÆLPER ANDRE!
Vita, Rigmor, Elna, Henry, Frode og Ib er alle pårørende til et  
demensramt familiemedlem. 
De vil gerne have en besøgsven, der kan være hos deres kære et par timer, så 
de selv kan komme lidt hjemmefra. 
Du kommer til at gøre dagen i dag forskellig fra dagen i går for et demensramt 
menneske.
Kunne du tænke dig at være med til at hjælpe dem, der hjælper andre, så ring 
til, eller kom på kontoret tirsdage kl. 12.00-13.00 og hør nærmere om at blive 
besøgsven til en demensramt.
Kontoret: KastRupVEj 324 tlF.: 21 70 05 16

Der er stadig mange kampe 
at kæmpe for Nanna Pug-
gaards forældre, før de kan 
begynde på deres nye liv

Af Terkel Spangsbo

Det er nu et år og syv måneder 
siden, tilværelsen ændrede sig 
drastisk for familien Puggaard, 
mor, far, Nanna og to ældre sø-
stre.

I april 2016 faldt den den-
gang 13-årige Nanna om i en 
gymnastiktime med hjerte-
stop. Hun var reelt død i en 
halv time inden hjertet igen 
begyndte at slå, men hjerne-
skaden var sket. Der fulgte 
måneder med rehabilitering 
og samtidig skulle familien 
tage stilling til, hvad nu.

Ingen kunne overskue kon-
sekvenserne af de vigtige be-
slutninger, som skulle tages 
og blev taget. Der var ikke 
nogen entydige svar på, hvor-
dan Nanna ville udvikle sig, 

men Morten og Hanne Pugga-
ard tog den beslutning, at der 
skulle gøres alt, for at Nanna 
ikke havnede på en institu-
tion. Nanna skulle hjem i ræk-
kehuset på Jacob Appels allé, 
så måtte alt andet indrette sig 
efter hende.

Nanna var trods alt i live, nu 
ville de også give hende et liv.

Snart dannede der sig et 
billede af en fremtid og af at 
de valg, Hanne og Morten tog, 
ville have langvarige for ikke 
at sige livsvarige konsekven-
ser. Nogle af de valg, de tog, 
bandt også de næste valg – og 
de næste igen. Der var ingen 
vej tilbage.

Ikke utaknemmelige

Sidst i dette interview skynder 
Morten og Hanne Puggaard sig 
at understrege, at de ikke vil 
fremstå som utaknemmelige 
og de fremhæver familieaf-
delingen på Tårnby Rådhus 

og alle de kendte og ukendte 
mennesker som på forskellig 
vis har hjulpet praktisk og øko-
nomisk.

Når Tårnby Bladet fremhæ-
ver dette nu, skyldes det, at de 
efterfølgende beskrivelser pe-
ger på nogle vanskeligheder, 
som grænser til det urimelige. 
Det virker overraskende, at 
systemet praktiserer system-
tænkning og manglende em-
pati overfor en familie, som er 
så hårdt ramt.

- Vi kan ikke forstå, at vi skal 
helt ned på knæ og bede om 
løsninger, vi synes det er rime-
ligt, at vi får en håndsrækning 
med. I flere tilfælde handler 
det slet ikke om flere penge. Vi 
synes blot, at vi skal tages med 
på råd og have indflydelse på 
de beslutninger, der tages om-
kring vores og Nannas hjem og 
ikke mindst Nanna hjælpemid-
ler.

- Vi har fået meget hjælp, 

men der har også været mange 
bump på vejen, unødvendige 
og uforståelige, siger Morten 
Puggaard.

Eksempler på bump

Meget tidligt i processen, hvor 
det første chok var klinget lidt 
af, begyndte Morten og Hanne 
Puggaard at undersøge og vur-
dere, hvordan deres liv med 
en stærkt handicappet Nanna 
kunne forme sig. De var i kon-
takt med såvel sygehusvæ-
sen som kommune, men ikke 
mindst af terapeutiske grunde, 
måtte de selv gøre en indsats 
for Nanna og familien. For at 
komme gennem sorgen, var 
det vigtigt for dem, at de aktivt 
deltog og engagerede sig.

Det var overvejelser om-
kring hjemmelivet; kunne de 
begynde at arbejde igen, hvor-
dan skulle og kunne hjemmet 
indrettes med hjælpemidler.

Især vedrørende indretning 
og hjælpemidler/udstyr viste 
de største bump sig. Morten 
og Hanne Puggaard valgte 

for at undgå uenigheder med 
Tårnby Kommune en såkaldt 
pose-penge-ordning. Det be-
tød dog ikke, at de havde frit 
valg indenfor en given beløbs-
ramme. Socialforvaltningen 
skulle stadig godkende alt på 
alle områder.

- Det var et stærkt ønske, 
at vores hjem mindst muligt 
skulle ligne et hospital. Det var 
eksempelvis et ønske fra vores 
side, at adgangen til huset ikke 
skulle være en ”vareelevator”, 
forklarer Morten Puggaard.

Her stod valget mellem en 
lift og en lang rampe. Rampen 
ville for at overholde kom-
munens krav blive så lang (af 
hensyn til rampens stigning), 
at den ville ende ude på for-
tovet. En lift ville tage meget 
plads. I stedet fandt Morten 
en løsning med en fleksibel 
trappe – som både var trappe 
og lift. (se forklaring ved foto).

Så skulle terrassen foran 
indgangsdøren ”blot” gøres 
niveaufri – og det betalte Tårn-
by Kommune så, men ikke det 
område af terrassen, som ikke 
var gangvej. Hvis Nanna nogen 
sinde skulle komme med ud 
på terrassen skulle den også 
være niveaufri, men det var 
ikke med i entreprisen, så det 
har familien selv bekostet.

Vi har ikke bedt om dette her!

En tegning på lift/trappe 
leverandørens bil viser hvor 
smart adgangen for en 
kørestol kan løses. Trappen/
liften fylder ikke mere en en 
normal trappe. Kommunen 
ville have en rampe.
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IJ F0lg mig p� facebook.com/allan.s.andersen.taarnby 

EllJ Bes0g allanandersen.dk og se hele vores valgprogram 

VÆKST 
I TÅRNBY
”Vi skal styrke vores samarbejde med erhvervslivet og 
sikre arbejdspladser, vækst og udvikling, uden at det 
medfører løn- og social dumping.”

                            – Fra socialdemokratiets valgprogram for de næste 4 år.

Borgmesterkandidat i Tårnby:

Seng og kørestol

Nanna Puggaard vil skulle 
tilbringe resten af sit liv i sin 
seng og i sin kørestol. Hun vil 
ikke selv kunne ”møve” sig 
ned i sengen eller flytte sig i 
sin stol.

Som en læge sagde: En pas-
siv patient skal have en aktiv 
madras.

Det var så lige præcis, hvad 
Nanna ikke fik og resultatet 
viste sig med det samme. Hun 
blev urolig og tydeligt utilpas.

Når rækkehuset med sine 
tre bolig-etager er færdigind-
rettet, skal Nanna have sit væ-
relse på 1. sal med adgang til 
et special-badeværelse.

- Desværre har det i proces-
sen været svært at finde frem 
til, hvorledes projektbeskri-
velserne fra håndværkerne 
skulle fremstå for at blive god-
kendt, og dette har bremset 
ombygningen, da kommunen 
ikke vil i direkte dialog med 
håndværkerne. Flere gange 
er projektet derfor gået i stå 
på grund af små rettelser i 
projektbeskrivelserne. Dette 
har afstedkommet yderligere 
komplikationer i samarbejdet, 
da kommunikationen har væ-
ret mangelfuld.

”Fejlen” skulle vise sig at 
være en håndtegning, altså 
en beskrivelse, som ikke var 
målfast, når den blev kopie-
ret i kopimaskine. Samtidig 
har uenighed mellem Tårnby 
Kommunes sagsbehandlere 

ikke gjort sagen nemmere at 
overskue.

Mellem stuen og 1. sal

Siden Nanna kom hjem fra 
hos-pitalerne, som tog sig af 
den første genoptræning, har 
hun boet i stueetagen, mens 
den udendørs adgang, værel-
se og toilet på 1. sal er blevet 
ordnet.

Så er der ”bare” adgangen 
mellem stueetagen med ad-
gang til det fri og 1.salen tilba-
ge. Igen var Hanne og Morten 
kreative og fandt en elevator/
liftløsning, som netop ikke var 
en elevator med dertilhøren-
de elevatorskakt.

Når elevatoren er oppe bli-
ver den nærmest usynlig. Loft 
og gulv bliver gjort ”normale” 
med en automatisk gulv- og 
en automatisk loftplade. Når 
elevatoren/liften er i stueplan 
er hullet op til Nannas værelse 
lukket. 

Denne ”anordning” ligger 
økonomisk helt på linje med, 
hvad der er afsat fra kommu-
nal side og denne anordning 
ligger økonomisk helt på li-

nie med, hvad der er afsat fra 
kommunal side’ og har været 
udgangspunktet helt tilbage 
fra godkendelsen af projektet.

- Men Socialforvaltningen 
krævede en større elevator-
stol, 10 centimeter større, så 
der var plads til en hjælper, 
når Nanna skulle køres op og 
ned, men der behøves ingen 
hjælper. Hvis noget går galt 
undervejs, vil stolen stille og 
roligt dale ned i nederste po-
sition, forklarer Morten.

- Det engelske firma kan 
godt levere sådan en løsning, 

men da det ikke er en stan-
dardvare, hvad den oprinde-
lige lift er, vil det blive vold-
somt meget dyrere. De mål, 
forvaltningen opsatte, er der 
os bekendt kun én leverandør, 
der kan klare, en leverandør 
som kommunen ofte bruger 
– og det er så ovenikøbet en 
klassisk løsning med en ele-
vator med skakt, døre og hvad 
ved jeg.

Arbejdet med at bygge lif-
ten har Morten og Hanne sat i 
gang og har betalt 24.000 kro-
ner i depositum.

Familien har anket kommu-
nens afgørelse om liften, en 
anke der først skal runde kom-
munen nok en gang, inden den 
kan sendes til Ankestyrelsen.

- Nu er arbejdet med den 
engelske lift stoppet og vi har 
sandsynligvis tabt de 24.000 
kroner, siger Morten Puggaard.

- Tiden går jo, og vi må gøre 
op med os selv, hvor meget tid 
vi har. Vi har jo ikke selv bedt 
om at havne i den situation, vi 
står i.

Om pose-penge-ordning og 
sagsgang på side 12.

Morten Puggaard ved 
udgangsdøren til terrassen og 

den stenbelægning, familien 
selv måtte betale. Bag Morten 
Puggard ses husets hoveddør 

og den del af adgangsvejen, 
som Tårnby Kommune godt 

ville betale, så den kom i 
niveau med entreen.
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Tårnby Torv Tandteknik 
Klinik for tandproteser på Amager siden 1990  

Vi genskaber dit smil på en naturlig og smuk måde. 

 

Vi brænder for at finde den bedst mulige løsning til netop dit behov.
Vores passion er at lave de bedste tandprotetiske løsninger, 
og vi nørder helt ned i de små detaljer, så du får et perfekt og

smukt smil, samt tænder du kan tygge med. 

Ring og få en tid til en gratis og uforpligtende konsultation
og hør hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. fastsiddende 

tænder, ganefri proteser og et smukt smil.  
 

      Tandtekniker
      Kim Rasmussen
         Tårnby Torv 7

       2770 Kastrup
      Tlf.: 32 50 08 50
www.tandtekniker.dk

Vi har vores eget laboratorie med dansk kvalitetssikring

Trafikanter kan fortsat føle 
sig sikrer, når de kører gen-
nem Tårnbytunnel. Det 
viser en netop gennemført 
inspektion af tunnelen

Efter flere brande i europæi-
ske tunneler blev et EU Vej-
tunneldirektiv implemente-
ret tilbage i 2008. Direktivet 
opstiller en række krav, som 
sikrer, at tunneler i Europa har 
et tilstrækkeligt sikkerhedsni-
veau.

I begyndelsen af oktober 
blev Tårnbytunnel inspiceret 
for at sikre, at den overholder 
de opstillede sikkerhedskrav 
og dagen efter modtog A/S 
Øresund stor ros for sikker-
hedsindsatsen.

- Vi er meget glade for den 
ros, men også de forslag til 
forbedringer, vi har fået i for-
bindelse med inspiceringen. 
Dem inddrager vi i de løben-
de forbedringer af  tunnelen, 
fortæller Kim Agersø Nielsen, 

Teknisk chef i Sund & Bælt, 
som er moderselskab til A/S 
Øresund.

- I Tårnbytunnel har vi 
blandt andet etableret på-
kørselsvenlige autoværn, 
kø-varsling og specielt lys til 

brug ved flugt, hvis tunnelen 
bliver røgfyldt. 

I Danmark har man en så-
kaldt tunnelinspektionsen-
hed, der består af eksperter 
inden for vejtunnelsikkerhed. 

- Ved at videndele på om-
rådet og inspicere hinandens 
tunneler, så højnes niveauet 
for sikkerhed generelt i dan-
ske tunneler, siger Kim Agersø 
Nielsen. 

Tunnelinspektionsenhe-
den består af A/S Øresund, 
Femern A/S, Vejdirektoratet, 
Øresundsbro Konsortiet og 
Københavns Kommune.

Kilde: Sund & Bælt

Både motorvej og jernbane løber i en tunnel i Tårnby ved 
Vinkelhuse for at genere beboere og miljø mindst muligt. 
Oven på tunnelen er der anlagt grønne områder.

Sikkerheden i Tårnbytunnel er i top 

Fakta om Tårnbytunnel:

Tårnbytunnelen er 700 meter lang og opdelt i en jernbane- 
og motorvejstunnel. Den er bygget som en del af Øresund 
Landanlæg, som går tværs over Amager til Øresundsbron 
mellem København og Malmø.

Foruden belysnings- og ventilationsanlæg er vejtunnelen 
udstyret med en række tekniske installationer, der er place-
ret i en teknikbygning ved anlægget, herunder alarmskabe, 
trafikreguleringsanlæg, tv-overvågning, brandalarmer mv. 
Det er med til at gøre anlægget sikkert for trafikanterne.

En sagsgang
- og en-pose-penge ord-
ningen
Når en person kommer ud for 
en ulykke eller indlægges på 
et offentligt hospital overta-
ger regionen patienten i før-
ste omgang. På vores bredde-
grader er det Region Hoved-
staden, som tager sig af først 
den redningsmæssige del og 
umiddelbart bagefter tager de 
sig til en vis grad af revalide-
ring/genoptræningen.

Når behandlingen er fær-
dig, ”overdrages” patienten 
til hjemkommunen, som skal 
tage sig af de nødvendige for-
anstaltninger.

I Nanna Puggaards tilfælde 
skal kommunen være behjæl-
pelig med (betale for) indret-
ningen af hjemmet og for den 
døgnpleje med hjælpere, som 
hun har behov for.

Hvis en patient har brug for 

hjælpeforanstaltninger kom-
mer en socialforvaltning med 
forslag og beregner, hvad det 
må koste.

Hvis en patient eller dennes 
familie ønsker andre hjælpe-
midler, ombygninger etc. end 
dem kommunen forslår og ac-
cepterer, kan en familie vælge 
at få det tilskud til eksempel-
vis nedfræsning af dørtrin el-
ler kørestol, som kommunen 
mener, hjælpemidlerne kunne 
skaffes for og så selv betale 
resten.

Hvis patienten/familie ikke 
er tilfreds med det tildelte be-
løb, kan de klage til Det socia-
le Ankenævn. En sådan klage 
indgives gennem kommunen.

Sager op til omkring 
100.000 kroner klares af for-
valtningen. Beløb herover 
skal behandles politisk i So-
cial- og Sundhedsudvalget.

tsp

Hjælp fra venner 
og bekendte
–  og fra helt kendte kanter
Tidligt i Nanna Puggaards 
sygdomsforløb fik familien 
en økonomisk håndsrækning 
fra hendes klassekamme-
rater, som arrangerede lop-
pemarked med et anseeligt 
overskud.

Senest har en gruppe 
forældre fra Nannas fod-
boldklub dannet foreningen 
Nannas Kamp. Gruppen har 

tidligere gjort en indsats for 
at hjælpe familien og gør 
nu en fornyet indsat med en 
indsamling, der godkendt af 
indsamlingsnævnet, via Mo-
bilepay på tlf.: 7178 9730. 
På Facebook under Nannas 
kamp, kan befolkningen føl-
ge indsamlingen.

Umiddelbart efter ulykken 
rejste familien ofte til reha-
biliteringscentret i Hammel 
og nu har de store udgifter til 
hjælpemidler.
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Kommunalvalg 2017

Tværpolitisk debat i 3F
Mandag 6. november kl. 19.00

Alle er velkommen

Spisning før mødet 
Se mere på www.3fkastrup.dk

POLITIKERNE vs. FORENINGS- & IDRÆTSFOLKET

Arrangeret af Tårnby Forenings Råd & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning

ÅRETS 

DUEL!

Onsdag d. 1. november kl. 
1900 mødes man i festsalen 
på Tårnby Skole til en debat 
om de næste 4 års ønsker, 
betingelser, forhåbninger 
og ikke mindst penge for 
kommunens mange forenin-
ger og idrætsklubber. 

Og hvad 
er kandi-

daternes visioner og ambi-
tioner for området forud 
for valget? Der blev talt om 
svømmehal for 4 år siden, 
og nu er også en ny skøjtehal 
på tegnebrættet, men hvor 
meget er egentlig sket?  
Hvordan klarer vi os i for-
hold til resten af landet, og 
hvordan gik det med skole-

reformen og inddragelsen af 
foreningerne? 
Dette og meget andet vil 
blive vendt, og debatten 
styres med hård hånd af 
Karen Lumholt, politisk 
journalist, debattør, kronikør 
med mere. Hun vil sørge 
for at politikerne vil blive 
udfordret og alle vil blive 

underholdt! Vel mødt til en 
spændende aften. 

Kommunernes udgifter til idræt 
spænder fra 2350 kroner i Ishøj til 
226 kroner på Læsø
En større undersøgelse af DGI, Dan-
marks store idrætsorganisation viser, 
at Tårnby er nummer 8 på en rangstige 
over danske kommuners udgifter/til-
skud til idrætsforeninger.

Det lokale foreningsliv udgør livs-
nerven i dansk idræt. Men forenin-
gerne er afhængige af kommunernes 
vilje til at støtte dem økonomisk og 
stille lokaler/faciliteter til rådighed til 
de mange foreningsdrevne idræts- og 
bevægelsesaktiviteter.

Folkeoplysningsloven forpligter 

kommunerne til at støtte aktiviteter 
for børn og unge i foreningerne og til 
at stille lokaler til rådighed.

DGI har gennemgået regnskaberne 
for samtlige danske kommuner fra 
2006 til og med 2016 og blandt andet 
medregnet idrætsanlæg, svømmehal-
ler, idrætsfaciliteter for børn og unge, 
lokaletilskud og tilskud til medlemmer, 
trænere og uddannelse. De har set på 
såvel drifts- som anlægsudgifter.

Tallene er renset for udgifter til 
andre aktiviteter under Folkeoplys-
ningsloven, så sammentællingen ale-
ne dækker klubber, som kan optages i 
Dansk Idrætsforbund og DGI.

Resultaterne

Kommunernes samlede udgifter til 
idræt i 2016 udgjorde godt 4,95 mia. 
kr. Dermed er der sket et fald fra 2015, 
hvor kommunerne brugte 5,07 mia. kr. 
(faste priser) og fra 2010, hvor udgif-
terne udgjorde ca. 5,26 mia. kr.

Der er imidlertid meget store for-
skelle kommunerne imellem, så ud-
gifterne til idræt i den kommune, der 
udbetalte mest pr. indbygger, er mere 
end 10 gange større end i den kom-
mune, der udbetalte mindst.

Ser man på de ti kommuner, der 
giver mest i tilskud til idrætsområdet 
(her i blandt Tårnby), giver de gen-
nemsnitligt 1.772,7 kr. pr. indbygger. 
I den anden ende af skalaen giver de 
ti bundkommuner et gennemsnitligt 
tilskud på kun 400,3 kr. pr. indbygger.

Gennemsnitligt for hele landet gi-
ver kommunerne 865,3 kr. pr. indbyg-
ger i tilskud til idræt, viser beregnin-
gen fra Danmarks Statistik. 

Tårnby er på en ottende plads på 
DGI’s rangliste med årlige udgifter pr. 
borger på 1533 kroner. Nabokommu-

nerne København bruger 1051 kroner 
og Dragør 676 kroner årligt.

Formanden for Kastrup Tårnby 
Idrætssammenslutning, Jørgen Jør-
gensen kommenterer tallene for Tårn-
by med at sige, at han jo er idræts- og 
konkurrencemenneske og derfor ikke 
er tilfreds med en ottende plads.

- Vi skal helt til tops på ranglisten.
spanger

I Tårnby får hver borger 1533 kroner til idræt

Kommentar:
Nu siger ingen jo at alle i en kom-
mune dyrker idræt, men alligevel 
kan tallene sige noget om ”idræts-
venligheden” uden at tage rangliste-
placeringerne bogstaveligt. Især er 
det bemærkelsesværdigt, at anlæg, 
nybyggerier og renoveringer samt 
vedligeholdelse tager omkring 85 
procent af udgifterne.

Det fremgår ikke af opgørelsen 
i hvilken grad idrætsfaciliteterne 
bruges af andre eksempelvis skoler 
og læreanstalter. Uden at kende tal-
let præcist vover jeg den tese, at der 
ikke er mange idrætshaller og svøm-

mebassiner på Læsø, som jo ligger i 
bunden på ranglisten.

Undertegnede, som er formand 
for paraplyorganisationen for ikke-
idrætslige foreninger, kan heller 
ikke aflæse, hvor disse foreninger 
ligger tilskudsmæssigt. Men det er i 
den billige ende. Selvom foreninger 
i Tårnby er pænt dækket ind med 
egne eller lejede og lånte lokaler, så 
er det et uoplyst område. Særligt er 
det et aktuelt problem, at disse for-
eninger spiller en stor rolle for æl-
dre årgange, som ikke er tilskudsbe-
rettige og derfor betaler en stor del 
af deres aktivitet.   

Terkel Spangsbo.

Anlæg tager broderparten
Den andel af driftsudgifterne, som går til tilskud til foreningers aktiviteter, 
altså til ’indhold’, er faldet støt år for år fra 2007 til 2014. I stedet bliver 
pengene brugt til driften af idrætsanlæg, ’rammer’. Denne udvikling ser dog 
ud til at være stagneret, og fra 2014 til 2016 er der en lille stigning i tilskud 
til foreninger.
• I 2008 gik 15,5 af hver 100 driftskroner til tilskud til foreningers 
aktiviteter.
• I 2012 gjaldt det kun 13,7 af hver 100 driftskroner.
• I 2016 gik 12,7 af hver 100 driftskroner til tilskud til foreningers 
aktiviteter.
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EN ANDEN VEJ MED
TÅRNBY KOMMUNE
Kommunekassen er fuld og der er 2 valgmuligheder. Man kan, som de borgerlige partier ønsker, tømme kassen med
skattelettelser, eller man kan vælge Enhedslistens vej, at bruge af kassen til velfærdsforbedringer.
• Alle, som rammes af kontanthjælpsloft eller kravet om 225 timers arbejde, skal sikres et reelt tilbud. Og/eller have vurderet,
om de ikke reelt hører hjemme på en anden ydelse. 
• Siden folkeskolereformen blev vedtaget i 2013, har Enhedslisten kæmpet for de bedst mulige forhold. Vi anbefaler brug af
muligheden for kortere skoledage, så antallet af 2-undervisertimer kan øges, kvalitet frem for kvantitet.
• Adgangsvejene til skolerne skal sikres for de helt unge cyklister. Lysregulering, cykelstier og parkerings faciliteter skal tilpasses, 

For en solidarisk kommune, med plads til forskellighed - Stem Ø den 21. november

facebook: enhedslisten tårnby/dragør
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 Velkommen til efterårsbazar                                                         
 i Løjtegårdsskolens festsal                                                          
 søndag d. 19. nov. Kl. 11-16 

 
   Salg fra mange spændende boder med fortrinsvis  
    nye og hobbyfremstillede varer 
   Workshops - du kan selv prøve at lave sjove ting 
   Arbejdende stande 
   Optræden v/søde dansebørn fra CPH Dans 
  Opvisning v/seje vægtløfterbørn fra AK Viking 
  Cafe og lotteri. 

 

Dagens overskud doneres til                         
AK Vikings børne– og ungdomsarbejde  

  
Besøg også AK Viking, Venligboerne i Tårnby og Julemærkefondens stande på bazaren.  
I løbet af foråret 2018 vil de holde hvert sit offentlige foredrag og modtager midler fra  
SI Kastrup-Tårnby samme aftener. 
 
Se mere på KultuNaut-Tårnby om arrangementerne. 

 
     Soroptimist Interntional er en verdensomspændende organisation af  

 kvinder, der via projekter arbejder for fremme af menneskerettigheder  
 og kvinder og pigers status.  

 
Se også www. Soroptimist-danmark.dk og på FB Soroptimist International Kastrup-Tårnby 

Adgang  og  
parkering  

via Herkules Alle 

Kastrup-Tårnby 
NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

Nygammelt Køkken | www.nygammelt.dk | Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, tlf. 38 79 16 14
 

Showroomets åbningstider: mandag-onsdag 10.00-16.00 + 1. lørdag i måneden 10.00-13.00

15%
 

PÅ VORES FLOTTE
HØJTRYKSLÅGER

Tilbuddet gælder fra 1. til 31. oktober 2017
Kan ikke kombineres med andre tilbud

Priseksempel
10 højtrykslåger (matte), 5 skuffefronter, 15 greb, 20 hængsler og kørsel.
Normalprisen er 16.162,00 kr. inkl. moms og montering
NU KUN 14.561,50 kr. inkl. moms og montering - du sparer 1.600,50 kr.

Hvis køkkenet fungerer, er der ingen grund til at smide det ud.
Skift i stedet for facaden ud. Med nye låger, skuffer og bordplade kan
der udrettes mirakler - en køkkenrenovering tager kun 1 dag.
  

Ring 38 79 16 14 i dag og få et gratis og uforpligtende tilbud
 

Læs mere på www.nygammelt.dk

gælder alle vores sortimentsfarver

SPAR

Lions fødselsdag markeres 
med træplantning i Konge-
lunden

Lions International fylder 100 
år i 2017. I den anledning bli-
ver der aktiviteter over hele 
verden med blandt andet te-
maerne ”Miljø og Ungdom”.

Den lokale Lions Kastrup–
Tårnby markerer det ved at 
invitere 100 skoleelever fra 
Tårnby til at plante 100 ege-
træer i Kongelunden i samar-
bejde med Tårnby Naturskole 
og Naturstyrelsen.

100 elever fra 4. klasse 
fra Løjtegårdsskolen vil ons-
dag 1. november møde op 
klokkken 9 og plante 100 
egetræer i Kongelunden i om-
rådet omkring ”Landskabs-

træet”. Tårnbys borgmester 
Henrik Zimino vil sammen 
med skolens leder og lærere 
deltage i træplantningen.

Udover træplantning, vil 
eleverne arbejde praktisk 
med brænde og bål, snitte-
værksted, skovpleje og gen-
kendelse af forskellige træ-
arter. Aktiviteterne er tilret-
telagt af Tårnby Naturskoles 
naturvejleder.

Alle midler til indsatser

- Til dette 100 års jubilæum 
har vi valgt ”Ungdom og Mil-
jø” hvilket vi synes er dækket 
flot ind ved denne aktivitet, 
fortæller John Lyck, Lions 
klub Kastrup-Tårnby.

- Som en humanitær for-
ening bruger vi alle indsam-
lede midler uden at bruge 
penge til administration. Vo-
res aktiviteter og sponsorer 

dækker de udgifter, vi påtager 
os. Det skal bemærkes, at Na-
turstyrelsen har sponsoreret 
de 100 egetræer.

Lions Kastrup-Tårnby er 
den lokale Lions Klub, stiftet 
i 1963 af en flok entusiaster. 
Vi er i dag 15 medlemmer og 
er lokalt aktive inden for ung-
domsudveksling, telefonkæ-
de for hjemmeboende ældre, 
trafikveste til børnehavebørn 
m.m., og internationalt ved 
bl.a. opførelse af øjenklinik-
ker, mæslingevaccinationer 
samt donationer ved naturka-
tastrofer.

Lions Club er verdens stør-
ste private humanitære hjæl-
peorganisation med knap 
1,4 millioner medlemmer i 
45.800 klubber fordelt på 
202 lande og regioner – en 
global organisation med lo-
kalt forankrede klubber og 
netværk, der siden starten 
i 1917 på frivillig basis har 
hjulpet nødlidende menne-
sker i forbindelse med natur-
katastrofer, sygdom, sult og 
fattigdom.

tsp

100 egetræer i lagkagen

Lions International fylder 
100 år i år. Det fejres også 
i Tårnby, når 100 4.klasse 
elever planter 100 træer i 
Kongelunden. Træerne er dog 
sponsoreret af Naturstyrelsen.

Tiltrængt taxaindsats 
i København
Taxinævnet i Region Hoved-
staden har lyttet til kritikken 
af, at der er for få taxaer til rå-
dighed i city i myldretiderne. 
Nævnet har derfor pålagt be-
stillingskontorerne at indføre 
en ordning, så mindst 85% af 
vognene er på gaden under 
spidsbelastningen.

Taxinævnets undersøgelse 
viser, at mange taxaer står i 
garagen i myldretiden (eller 
holder i lufthavnen og om-
liggende gader). Derfor har 
nævnet nu lavet retningslin-
jer for, hvor mange biler der 
skal være på gaden i travle 
perioder og har desuden ind-
skærpet, at kørepligten skal 
overholdes.

 Taxinævnet har meddelt, at 
det ikke er muligt at udstede 
nye bevillinger de små tre 
måneder, der er tilbage, inden 
den nye taxalovgivning træ-
der i kraft.

Taxinævnet forventer, at der 
i starten af det nye år bliver 
udstedt 125 nye tilladelser 
fra Trafik-, Bygge og Boligsty-
relsen. Men nævnet opfordrer 
til, at dette antal forhøjes.

Den nye taxalov er endnu 
ikke vedtaget i Folketinget, 
men den forventes at træde i 
kraft fra nytår.

Grand øl-åbning 
flyttet
Forsinkelserne har hobet sig 
op for Amager Bryghus, som 
havde planlagt en Grand Ope-
ning sidst i oktober, så arran-
gementet er flyttet til lørdag 
11. november kl. 10-16 bryg-
geri på Højen, som det kaldes 
i daglig tale, Kirstinehøj 38B. 

Formel 1 kommer ...
... men i form af et startfelt på 
flere end 50 historiske Formel 
1-racerbiler, som skal race i 
Bellahøj Park i 2018

Næste sommer får Copen-
hagen Historic Grand Prix 
besøg af den internationale 
Formel 1-serie, HGPCA, der 
kan præsentere et startfelt på 
flere end 50 historiske Formel 
1-racerbiler. 

Senest racerbiler fra disse 
prægtige årtier gæstede Dan-
mark var i 50’erne og 60’erne 
på Roskilde Ring, der var en 
del af den nye tid efter krigen.

Tårnby Bladet udkommer igen allerede fredag 10. noverber med 
baggrundsstof om kommunalvalget og indlæg fra de 71 kandidater, 
der bliver at vælge mellem i Tårnby. På hurtigt gensyn.
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Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

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

DAME
Klip 200,- 
Pensionist 180,-
Pige u/ 12 år 160,-
Vi tilbyder også at komme 
og klippe dig i dit hjem
GAVEKORT UDSTEDES

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Fredag 10.00 - 18.00
Lørdag 09.00 - 15.00S

A
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E
N
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Amager Rullegræs på Tøm-
merupvej er med sine 
nemme og håndteringsven-
lige græsbaner nået langt 
ud over Tårnbys - og for den 
sags skyld Amagers grænser

Tekst og foto Jesper Israelsen

Selv om Tårnby og omegn må-
ske ikke er det mest intensive 
erhvervsområde i Danmark, 
så ligger der alligevel en del 
både små og mellemstore 
virksomheder rundt omkring 
i kommunen. Vi kigger på en 
af dem, der må siges at have 
et indiskutabelt grønt image, 

nemlig Amager Rullegræs.
Vi bliver taget imod af Julie 

Holm, som er yngste medlem 
i familievirksomheden, der 
som navnet indikerer produ-
cerer rullegræs i lange baner. 
Eller det vil sige længder af 
cirka tre meter, så de er no-
genlunde håndterbare i sam-
menrullet tilstand.

- Gården her blev købt af 
min far for 22 år siden. Han 
var entreprenør og havde rig-
tig godt gang i forretningen, 
indtil finanskrisen kom. Men 
han så heldigvis krisen i tide, 
og derfor valgte han at sælge 
de store og dyre entreprenør-

maskiner fra for i stedet at 
koncentrere sig om at produ-
cere rullegræs, som han altid 
havde haft lyst til.

Et familieforetagende

- Vi er fire i firmaet, og da vi er 
et familieforetagende, består 
virksomheden af min 
far og mor, Bjarne og 
Anette, min storebror 
Lars og så mig, fortæl-
ler Julie Holm, som selv 
er kontoruddannet og 
derfor mest tager sig af 
virksomhedens admi-
nistration.

- Udover rullegræsvirksom-
heden, som her på Amager 
begrænser sig til de arealer, vi 
selv har og de, vi kan forpagte 
i nærområdet, har vi også en 
del vedligehold af fodbold-
baner og lignende, da vi jo 
har maskineriet til det. Vi har 

for nuværende aftaler med 
Frederikssund og Odsherred 
kommuner, ligesom vi har for-
pagtet et stort areal oppe ved 
Lammefjorden i Odsherred.

Tårnby vil ikke være med

- Sjovt nok er det ikke lykke-

De fyldte paller omvikles med plast, hvorefter de læsses på lastbilen.

70 baner rullegræs kan der være på en palle. Annette Holm 
ser til, at de ligger ordentligt på plads.

Lastbilen skal også lige 
nå at blive lastet, inden 
næste tur går efter flere 

paller.

Rullegræs i laaaange baner
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Forkort skoledagene betyder:
Mere fritid og trivsel, bedre
indlæring og to-lærerordning.

Motionstilbud og en kærlig      
og værdig ældrepleje.

Billige ungdomsboliger.

                   Det er muligt!

Stem på Paw Karslund 

Den avancerede skæremaskine både skærer, transporterer, ruller og pallestabler græsset, 
ligesom de fyldte paller automatisk sættes af på marken.

des af få en aftale med Tårnby 
Kommune, som hellere selv 
vil vedligeholde deres baner. 
Men vi har da forpagtet area-
ler både i Tårnby og Dragør, 
fortæller hun.

- Derudover har vi også en 
aftale med Klampenborg ga-
lopbane, hvor vi vedligehol-
der deres græsarealer. Vi har 
en stor lastbil, så vi kan læsse 
traktoren ombord, og så er 
det faktisk ret let at komme 
rundt til de forskellige steder, 
hvor vi har kontrakter. Vi hjalp 
også lufthavnen med deres 
baneanlæg, da 4/22 skulle 
udvides for et par år siden.

Automatiseret græsproduk-
tion 

Rullegræsset ”høstes” med 
en speciel skæremaskine, der 
er hjemtaget fra USA og som 
i dag køres af Lars Holm. Den 
skærer græsset under rodnet-
tet i en to-tre centimeters 
dybde. Det fungerer lidt som 
en motoriseret hækkeklipper, 
hvor to skæreflader bevæger 
sig mod hinanden. 

Herefter gelejdes det af-
skårne græs op ad et trans-
portbånd, hvor det automa-
tisk rulles sammen i passende 
længder og lægges på paller. 

Afsætningen af pallerne på 
marken sker også automatisk, 
og det gælder om at være 
hurtig på aftrækkeren for An-
nette Holm, når hun drøner 
rundt i den store traktor og 
samler både tomme og fyldte 
paller op. Når rullegræsset 
er stablet, omvikles det med 
plastik, så stakken ikke væl-
ter under transporten. Der er 
travlt, for hun skal også nå 
at læsse familiens lastbil og 
hente næste fyldte palle, in-
den skæremaskinen når frem 
igen på anden runde.

- Vi skærer græsset aller-
højest én gang om året, men 
som regel går der 1½ år imel-
lem hver skæring, så rodnet-
tet kan blive i tilstrækkelig 
god kvalitet, og vi må sige, at 
det faktisk har været et godt 
år for os i år på grund af al 
den regn, vi har fået. Det giver 
græs af god kvalitet til kun-
derne og dermed også penge 
i kassen til os, konstaterer en 
tilfreds Annette Holm uden 
dog at komme konkret ind på 
hvor mange.

- Men det går OK, siger hun, 
inden hun drøner afsted igen 
i traktoren på markerne lige 
op til lufthavnen.

Den avancerede skærema-
skine både skærer, transpor-
terer, ruller og pallestabler 
græsset, ligesom de fyldte 
paller automatisk sættes af 
på marken.

Ingen amarkanere til 
Skills

Det blev til to bronzemedaljer 
og otte Medaillons for Excel-
lence til unge danske hånd-
værkere på det danske lands-
hold ved WorldSkills 2017 i 
Abu Dhabi.

En kok og og en landbrugs-
maskinmekaniker løb med 
bronzeplaceringerne. Alle 15 
deltagere lå højt i pointscore i 
deres fag, så målt på point pr. 
deltager er Danmark 10. bed-
ste nation af 60 deltagende.

Der var ingen deltagere bo-
siddende eller ansat i firma-
er/tekniske skoler på Amager.
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TRE FOTOGRAFER FRA AMAGER FOTOKLUB er i spurten om at levere månedens foto alle faldet over efterårets eneste formildende karaktertræk, farverne, men 
Redaktionen valgte dette rødlige tæppe foran Tårnby Rådhus. Med lidt fabuleren kunne vi digte fortællingen om turen på den røde løber, som 71 håbefulde 
kommunalsvalgskandidater håber på, at komme til at gå på. Nu fører dette røde tæppe ikke hen til hovedindgangen og overlever næppe til 1. januar, hvor 
en kommende Kommunalbestyrelse træder sammen for første gang - så det undlader vi og håber avistrykket vil yde det flotte foto retfærdighed. Foto: Allan 
Pedersen. Amager Fotoklub.
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Med fokus på at producere 
som den gode håndværksba-
ger gjorde i de gode gamle 
dage, er to af Amagers 
historiske bagerier gået 
sammen for at etablere den 
virksomhed, de kalder Nor-
dens Brød

Tekst og foto:  Jesper 
Israelsen

Nordens Brød er, hvad man 
kunne kalde Tårnbys kvali-
tetsmæssige svar på brødfa-
brikker som Schulstad og Hat-
ting Brød (i dag ejet af det lidt 
mere internationalt klingende 
navn Lantmännen Unibake, 
red.) Det hævder i hvert fald 
to af de folk, der står i spidsen 
for virksomheden.

Morten Holm Knudsen, CFO, 
eller på dansk finansdirektør 
og produktionschef Lars Ole 
Høyer tager imod, da Tårnby 
Bladet kigger forbi for at få et 
indblik i, hvordan man bager 
brød i den lidt større stil.

Hvis de to herrers efternav-
ne lyder bekendte for læser-
ne, så er det ikke mærkeligt, 
for Nordens Brød er blevet til 
ved en sammenslutning af to 
kendte amagerkanske bage-
rier, nemlig Høyers og Holms.

Fra bageri til brødfabrik

Høyers Bageri blev i sin tid 
startet på Sundbyvester Plads 
af Lars Ole Høyers far. Han 
kørte forretningen i adskil-
lige år, men flyttede en del af 
produktionen til Kirstinehøj 
i 1985, og siden er der sket 
rigtig meget. Morten Holm 
Knudsen fortæller: 

- Det blev mere og mere 
produktion til grossister, og 
derfor blev bagerbutikken på 
Sundbyvester plads solgt fra, 
så man kunne koncentrere sig 
om industriproduktionen.

Også Holms bageri har stol-
te traditioner. Bageriet blev 
i 1956 åbnet i Skottegården 
af Mortens farfar. Efterfølge-
ren Flemming Holm Knudsen, 
overtog senere bageriet ”Mar-
strand” på Købmagergade, 
som åbnede en filial i storma-
gasinet Illums under navnet 
Illums Bager. Virksomheden 

har efterfølgende skiftet nav-
net tilbage igen, og er mest 
kendt som HOLM med fem 
filialer i Københavnsområdet.

Håndværket holdes i hævd

- Både Holm- og Høyerfami-
lien er oprindelig Håndværks-
bagere. Og vi ville gerne 
bringe den tradition ind i en 
engros-sammenhæng. Da 
Høyers for fire år siden gik 
konkurs, gik vi efter en fire-
fem ugers lukning sammen 
og startede Nordens Brød. 
I begyndelsen var vi 10-15 
medarbejdere, men i dag har 
vi over 60 ansatte. Heraf er 
30-35 produktionsfolk, hvor 
de enkelte bagere er meget 
specialiserede, forklarer Mor-
ten Holm Knudsen. 

- Herudover er der 15-17 
pakkefolk, og hver dag er me-
get forskellig. En enkelt dag 
kan vi producere 5000 brød, 
måske 20.000 burgerboller 
eller 40.000 pølsebrød. Alt 
har været berørt af menne-
skehænder. Vi betragter os 
simpelthen som et forstørret 
håndværksbageri. Det er også 
vores styrke, at vi kan special-
tilpasse produkterne efter 
kundernes ønsker.

- Vi sælger kun til grossister 
og ikke til de enkelte butik-
ker. Det er som oftest speci-
fikke produkter til kæder som 
7-Eleven, Cirkle K og Coop. 
Mest som bake-off, hvor kun-
derne selv bager brødet fær-
dig ude i butikkerne, så der er 
frisk brød, når efterspørgslen 
er der, siger han.

Tårnby kunne gøre det bedre

Der har på det seneste været 
en del kritik af hovedstads-
området som værende meget 
lidt erhvervsvenlige. Her stik-
ker Tårnby Kommune lidet 
flatterende ud – senest med 
en placering som nummer 90 
ud af 98 mulige i en analyse 
fra Dansk Industri. Det kan 
Morten Holm Knudsen kun 
bekræfte.

- Kommunen er ikke og 
har aldrig været glade for 
erhvervslivet. Se bare på ga-
denummereringen her i indu-

strikvarteret. Den er ikke til at 
finde ud af. Kommunen er her 
en gang imellem for at lave 
miljøkontrol, men ellers ser 
vi ikke meget til dem. På et 
tidspunkt ville vi gerne lave 
et lille brødudsalg i hjørnet af 
bygningen, da vi jo er omgivet 
af mange erhvervsvirksomhe-
der. Men det kunne ikke lade 
sig gøre ifølge lokalplanen, 
siger Morten Holm Knudsen 
med eftertryk.

- Vi vil ikke kun sælge me-
get - vi vil også have nogle 
kvalitetsprocedurer ind. Så vi 
satser og vokser også meget 
på økologi og lokale danske 
produkter. Vi har i dag en om-
sætning på omkring 40 mil-
lioner kroner, men satser på 
at nå de 50 inden for oversku-
elig tid, siger han.

- Sjovt nok, så leverer vi 

Irmas rugbrød direkte til kon-
kurrenten Schulstads distri-
butionscenter. Men da Schul-
stad hænger sammen med 
Coop, som jo også ejer Irma-
kæden, så er det sådan, det er, 
smiler han. 

Nordens brød bruger langt 

over 1000 ton mel om året og 
det transporteres automatisk 
rundt i produktionen, og så-
ledes har automationen også 
holdt sit indtog i Tårnby.

Selv om en del af produktionen i Nordens Brød  er 
automatiseret, passerer brødet altid gennem 

menneskehænder. 

Det næsten færdigbagte 
brød køles ned, og bringes 

herefter til frost, før det 
køres ud i butikkerne.

Morten Holm Knudsen er ud af en familie med 
stolte bagertraditioner.

En brødfabrik med stolte traditioner

”GRØNT HÅB” I TÅRNBY KOMMUNE

Bjarne Nielsen Sophia Kruselinne

”GRØNT HÅB” rummer mange emner.
F.eks. mere miljøvenlig transport, bæredygtig energi, affaldssortering og gen-
brug, bæredygtigt byggeri, giftfri haver og også emner der omhandler social 
bæredygtighed som boliger til unge og handicappede.

Op til kommunalvalget d. 21. november 2017, vil 
Alternativet i Tårnby især have fokus på håbet om: 

• Bæredygtighed

• 100% økologiske indkøb

• Plantebaseret kost i institutionerne

• Størst mulig naturkapital

Tårnby - den bedste kommune for Danmark
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Rotaryklubberne på Amager 
kårede i september Ama-
gervirksomheden ReFarmed 
som vinder af Iværksæt-
terprisen 2017. Prisen får 
de for et projekt, der går ud 
på at dyrke grøntsager og 
opdrætte fisk på taget af 
indkøbscenteret Fields

Illustrationer fra ReFarmed

Man kan næsten se det for 
sig. Bierne summer om blom-
ster, grøntsager og andre 
planter, mens fiskene svøm-
mer fredeligt rundt i det 500 
kvadratmeter store væksthus 
og dobbelt så store frilands-
areal, som virksomheden 
ReFarmed har planer om at 

etablere på taget af indkøbs-
centeret Fields i samarbejde 
med Bilka. 

Faktisk er planerne så 
fremskredne, at ReFarmed’s 
direktør Camilla Enge regner 
med, at det nye bæredygtige 
vækstcenter kan åbne alle-
rede til sommer. 

Pris for bæredygtigt projekt

Det projekt har de fået pri-
sen som årets iværksætter 
for af Rotary-klubberne på 
Amager og nærmeste om-
egn. Virksomheden, der bor i 
Vermlandsgade, har tidligere 
modtaget støtte fra Erhvervs-
styrelsens pulje for Grøn In-
dustrisymbiose, Friluftsrådet 

og Realdania til projektet.
Seks forskellige iværksæt-

tervirksomheder fra Amager 
kæmpede om Iværksætter-
prisen 2017. Hver især stod 
de for gennemarbejdede og 
overbevisende præsentatio-
ner. Men dommerkomiteen, 

med tidligere folketingsmed-
lem og erhvervs- og energimi-
nister Anne Birgitte Lundholt 
i spidsen, valgte altså at give 
Iværksætteprisen 2017 til Re-
Farmed.

jli
 

Pris til grøntsager og fisk på taget

Anne Birgitte Lundholt overrakte Iværksætterprisen 2017 til direktøren for 
ReFarmed Camilla Enge. Med prisen følger en præmie på 25.000 kroner. 
Dommerkomiteens kriterier for Iværksætterprisen er blandt andet 
innovation, bæredygtighed, skabelse af arbejdsplader – herunder sociale 
arbejdspladser, gode samarbejdspartnere og gode finansieringsmuligheder. 
Foto: Rotary.

Her en 
fornemmelse 

af, hvordan der 
kommer til at se ud 
i det nye væksthus 

på toppen af Fields.

Om tenikken
1600 kubikmeter vand skal opsamles og anvendes i fiske-
bassiner og til vanding af frugt og grøntsager.
380.000 kW varme bliver recirkuleres fra Bilkas kølesyste-
mer til opvarmning af drivhuset året rundt.
23 tons bioaffald komposteres og anvendes som jord i pro-
duktionen af frugt og grøntsager.
ReFarmed udvikler som navnet antyder økonomisk og mil-
jømæssigt bæredygtige løsninger til genanvendelse af byg-
ningers overskudsenergi, CO2, spildevand og affald. Over-
skudsressourcerne fra indkøbscenteret anvendes til at etab-
lere bæredygtig dyrkning af grøntsager med fiskeopdræt på 
taget af supermarkeder og indkøbscentre.

På den internationale Lungedag kan 
du få målt din lungefunktion, når sy-
geplejersker fra Lungeambulatoriet 
på Amager Hospital og Sundheds-
Center Tårnby samarbejder om at 
finde kroniske lungesygdomme i tide
Lungeforeningen sætter hvert år fo-
kus på opsporing af borgere med 
lungesygdomme ved at markere In-
ternational Lungedag. I Danmark har 
op mod 600.000 en kronisk lungesyg-
dom. Men halvdelen ved det slet ikke.

Derfor er det vigtigt, at du får tjek-
ket lungerne, hvis du oplever sympto-
mer i to måneder eller mere.

De typiske tegn på lungesygdom er 

længevarende:
• Hoste
• Åndenød
• Pibende/hvæsende vejrtrækning

Måske tænker du, at du er i dårlig 
form. Men hvis du i mere end to måne-
der har haft et eller flere lungesymp-
tomer, bør du få et lungetjek.

Der vil også være mulighed for at få 
information og vejledning i forhold til 
rygestop.
Onsdag 15. november 
Lungefunktionsmålingerne foregår 
på Tårnby Rådhus ved indgangen 
til Borgerservice og Jobcenteret og 
finder sted i tidsrummet kl. 9.-15.

Bør du få et lungetjek
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Julen er på vej 
Gadekrydset
Kastruplundgade 23, Kastrup

Vi har alt hvad julehjertet begærer
 Vi har helt sikkert også noget

som din hund eller kat kan blive glad for!

Fra 1. dec trækker vi lod om en lille daglig pakkegave!
Så kom ned og læg dit navn i bowlen og vær med i

lodtrækningen om en daglig overraskelse

Du får en hjemmelavet pakkekalender med
24 små overraskelser og en lidt større gave

d. 24. december.
Pris fra 299 ,-

BESTIL GERNE EN UGE I FORVEJEN

Den 50 år gamle/unge 
Lisbeth-klub er ikke opkaldt 
efter stifterens ældste barn

Det er en gammel myte, at Poul 
Feldvoss, en af stifterne af Lis-
beth-klubben, fik sneget sin 
fødstefødtes navn ind i klub-
ben navn. Inspirationen kom et 
andet sted fra fortæller denne 
artikel.

Lisbethklubben så dagens 
lys i efteråret 1967. Det var 
ildsjælene Sonja Pedersen og 
Poul Feldvoss, der var blevet 

opmærksomme på, at andre 
steder havde arbejderbevæ-
gelsen startet filmklubber for 
pensionister.

Kastrup Bio, der tidligere 
havde været i privat eje, var 
blevet overtaget af Tårnby 
Kommune, da ejeren, i lighed 
med mange andre biograf-
ejere på daværende tidspunkt, 
måtte opgive at videreføre 
driften.

Sonja Pedersen, der var en 
aktiv pensionist og Poul Feld-
voss, der var aktiv kulturpoliti-

ker, fandt det naturligt, at åbne 
biografen for kommunens 
mange pensionister, der til en 
rimelig pris fik mulighed for 
at møde andre pensionister, 
drikke en kop kaffe og se en 
god film.

Da man skulle finde på et 
navn til klubben, så man sig om 
efter kendte navne på Amager, 
og blikket faldt på ”En Søndag 
på Amager” med parret Lisbeth 
og Jokum.  Derfra var der ikke 
langt til beslutningen om, at 
Lisbethklubben var født. 

Klubben blev oprettet som 
en omsorgsklub, hvilket inde-
bærer, at den er berettiget til 
kommunal støtte, som man da 
også har nydt godt af i tidens 
løb.

De første mange år viste 
man primært ældre film, da 
filmselskaberne ikke frigav fil-
mene, før der var gået en rum 
tid.  Nu om stunder, hvor tek-
nikken og reglerne er anderle-
des, kan man være så heldig at 
se film, der er ganske nye. 

Lisbethklubben er en succes, 

hvor en stab af frivillige gør 
det muligt, at ca. 550 medlem-
mer hver mandag formiddag i 
vinterhalvåret kan samles og 
hygge sig med hinanden og en 
god film. 

Lisbeth Klubbens 50-års 
jubilæum blev fejret i Kultur-
huset KastrupBIO mandag 23. 
oktober med festtale af for-
manden, Vibeke Rasmussen 
før dagens film og med et lille 
glas.

Publikum var næsten lige så interesserede i at tale med Allan Stenberg 
Andersen, borgmesterkandidat for socialdemokratiet, som i at se dagens film. 
Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

Vibeke Rasmussen, formand for Lisbethklubben, holdt festtalen i den store 
biografsal ved 50-års jubilæet 23. oktober. Foto: Kurt Pedersen, Amager 
Fotoklub

Det her er Lisbeth-klubben

Se www.taarnbybladet.dk

2017   
NR. UDKOMMER DEADLINE
KV-valg  ekstra fre. 10. nov. man. 6. nov.
12 december  fre. 1. dec. OBS* man. 27. nov.

OBS* IKKE sidste fre. i den foregående måned.  
Deadline er absolut med mindre andet er aftalt. 

2018   
NR. UDKOMMER DEADLINE
01. januar* fre. 5. jan. tirs. 2. januar kl. 12
02. februar fre. 26. jan. man. 22. januar
03. marts fre. 23. feb. man. 19. februar
04. april fre. 30. mar. (påske) søn. 25. mar. OBS**
05. maj fre. 27. apr. man. 23. apr. 
06. juni fre. 25. maj fre. 19. maj (pinse)
07. juli/august fre. 29. juni man. 25. juni 
08. august* fre. 10. aug. OBS * man.  6. august 
09. september* fre. 31. aug. man. 27. august
10. oktober  fre. 28. sept. man. 24. sept.
11. november  fre. 26. okt. man. 22. okt.r
12. december  fre. 30. nov. man. 26. nov.

OBS * IKKE sidste fredag i den foregående måned.  
Se Udgivelsesplanen
OBS ** Ændret deadline grundet påske-udgivelse

Hvem tænker på 2018 - det gør vi!
Tårnby Bladets udgivelsesplan for 2018 - se mere på www.taarnbybladet.dk
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Vil du være med 
til at mindske madspild 

og blive en del af 
et fællesskab?

Så bliv frivillig i Wefood!
www.wefood.org

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

Så ring til os - vi 
klarer både ruder og 
papirarbejdet.

24 søspejdere fra Kastrup 
Søspejder besøgte Alingsås 
Sjöscoutkår i september. Af-
talen var kommet i stand via 
personlige kontakter mel-
lem medlemmer af Forenin-
gen Norden i begge byer

Af Henny Sheurer, Kastrup 
Søspejdere

Foruden den praktiske støtte 
fra Foreningen Norden var 
gruppen så heldige at få 
10.000 kr. til turen af Tårnby 
kommune, så deltagerprisen 
kunne holdes ret lav, selvom 
det er meget dyrt at rejse med 
tog til Alingsås.

Det var et fantastisk ar-
rangement, lederne deroppe 
havde lavet for os. De var selv 
omkring 40 spejdere i alle 
aldre foruden vores 20, så det 
var mange at sørge for. 

Hele arrangementet var 
bygget op om en fortælling 

om Hogwarts Skole for Hekse-
kunster og Troldmandsskab, 
med de fire kollegier Gryffin-
dor, Hufflepuff, Rawenclaw og 
Slytherin. Og I-ved-nok-hvem 
havde foranlediget, at skolen 
ikke havde nogen troldoms-
kraft. 

Børnene blev, på tværs af 
alder og sprog, delt ud på de 
fire kollegier, som så skulle 
prøve at få trolddomskraften 
tilbage til Hogwarts. De sven-
ske ledere var klædt ud som 
professorerne på de fire kol-
legier og som Dumbledore, 
skolens rektor. 

Lørdagen gik med et løb, 
hvor to kollegier først var ude 
at sejle, mens de to andre var 
på et løb for at finde ingredi-
enser til en trylledrik, spillede 
Quidditch på en bane i skoven, 
lavede bannere til hvert kolle-
gie, lavede tryllestave og løste 
kodeopgaver for at finde en 

vigtig ting, som det viste sig, 
at vi skulle bruge til tryllesta-
vene ved bålet om aftenen.

Så lavede hvert kollegie 
mad over trangia, og efter af-
tensmaden var der bål, hygge 
og en blanding af svenske og 
danske sange og skumfiduser 
blev ristet over bålet på tryl-
lestavene. 

Søndagen gik med leg og 
med at rydde op. Nogle havde 
sovet i telte og andre inde 
i hytten. Kastrup Søspejder  
regner med genbesøg fra 
Alingsås efter sommerferien 
næste år. 

I Alingsås havde spejderne 
lavet stativer til opvaskebal-
jer af granrafter, så også de 
danske spejdere let kunne 
både skylle deres spisegrej 
af og vaske det op... hvis de 
havde noget med. 

Der skal meget mad og logistik til, når mere end 60 spejdere 
skal indkvarteres og bespises en hel weekend. Heldigvis 
kunne det meste foregå udendørs.

Søspejdere til Allingsås 
Søspejderne fra Kastrup blev præsenteret for en ganske anderledes natur end de er vant 

til, da de i september besøgte sjöscouter fra vores svenske venskabsby, Alingsås. Og 
naturen indgik selvfølgelig i aktiviteterne under besøget.

Kastrup Søspejder holder til i Kastrup havn, hvor de hele 
sommeren sejler i såvel optimistjoller og svendborgjoller. Her 
et stemningsbillede fra Øresund.
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LARS  
PHYSANT

SERENDIPIA 
Kosmos

Polykosmos  
Psykokosmos

fri  
entré

Malerier og jul på Plyssen indtil jul
Flere nye kunstnere udstiller alle 
malerier... 
... men kun kort tid
Det er Preben Jensen og Lene Enghoff Jensen samt Lise 
Øzer og Elmer Jensen.
Fra 4. til 11. november.

I lidt længere tid udstiller...
... Ditte Juhl Andersen, der viser malerier med motiver, 
som man ikke ser andre male. Hun er flyttet og i den 
forbindelse holdt op med at male, men vil nu gerne til 
nedsat priser af med sine værker ved forskellige udstil-
linger.

Bente Hegelskov og Irma Palsson udstiller akryl-
malerier med mange forskellige motiver, dyrebilleder, 
landskaber m.v. De får inspiration fra deres omgivelser, 
oplevelsesfarver og følelser.
Alle udstiller fra 25. november til 17. december.

Julestue  med arbejdende værksteder
Regitze Kempel viser julekrybber og juleengle fra mange 
lande.

Lis Andersen udstiller julemærker fra 1904-2016 og 
Børnenes Julekalendere 1972-2016.
Fra 4. november til 17. december.
Julemarked fra 11. november.

Allerede lørdag 11. november åbner det årlige julemarked på udstillingscenter Plyssen. Der er mange stande med 
stort udvalg at julepynt og gaveidéer og på arbejdende stande kan man se, hvordan man for små midler kan frem-
stille julepynt og mange andre ting til at pynte op med.

Julemarked er hver weekend fra kl. 13-16 til og med søndag 17. december.

Plyssen søger 
Vi søger frivillige medarbejdere, der vil deltage i ”vag-
terne” på Plyssen lørdage eller søndage cirka hver an-
den måned.

Kontakt os pr. mail plyssen@outlook.dk eller besøg 
os i åbningstiden. Vi glæder os til at høre fra jer.

Underholdning
12. november kl. 14. Amager Harmonikaklub, Gårdsan-
gerne spiller syng med melodier.
3. december kl. 14. Julekoncert med Tårnbysvalerne un-
der ledelse af Trille Pilesson.

Noget at gå til resten af året

Vil du udstille i 2018
Plyssen har endnu ledige lokaler til udstillinger i 2018. Du eller jeres forening skal blot gå ind på 
http://plyssen.dk/onske-om-udstilling.html hvor der er mulighed for at tegne sig for en periode. 

App guide til Plyssen
Er du Windows 10 bruger (pc, tablet eller mobil), så har vi lavet en app, der fortæller om Plyssens udstillinger i 
den kommende tid
• Udstillingsoversigten opdateres automatisk ca. hver anden måned.
• Udover udstillingsoversigten kan man også finde kontaktoplysninger mm.
• Appen er naturligvis gratis og kan hentes i Windows Store eller via dette link:
https://www.microsoft.com/da-dk/store/p/guide-til-plyssen/9nblggh43cm1
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Noget at gå til i november

Musik, økonomi og krea
Krea Lab

Mangler du et kreativt fællesskab? 
Krea Lab er et åbent værksted for 
dig der gerne vil udfolde dig krea-
tivt. Krea Lab foregår i Bibliotekets 
Kreativt Krydsfelt på 1. sal, hvor der 
er symaskiner, overlocker, brode-
rimaskiner, 3D printere og mange 
andre muligheder.  

Hver anden tirsdag, i lige uger, fra 16.30–19.30 på 
Tårnby Hovedbibliotek.

Rimer musik på Tårnby?
Tænk bare på Kors-
vejens Kor og Orke-
ster eller Skotterne.

Du har måske 
selv været med til 
at spille musik, el-
ler har du været 
tilhører, hepper eller 
danset til musikken, 
når nogen af dine 
venner har spillet 
op?

Kom og vær med, 
når vi deler erindrin-
ger og oplevelser fra 

tidligere tider over en kop kaffe eller te og lidt sødt.
Vi holder et kort oplæg krydret med fotos eller en 

lille film, men ofte bringer historierne os vidt omkring 
til andre emner. Vi har også mulighed for at vise dine 
medbragte billeder og andet på storskærm.
Erindringscafé tirsdag 7. november kl. 14–16 på Tårnby 
Hovedbibliotek. Gratis billetter 

Bliv klogere på deleøkonomi 
Foredrag v. Claus Skytte
Claus Skytte, ekspert i deleøkonomi og ‘internet-

isering’, fortæller, hvordan vi i 
Danmark har et forspring i den 
4. industrielle revolution, fordi vi 
opfandt deleøkonomien for 150 
år siden - andelsbevægelsen. 

Ingen havde forestillet sig, at 
internettet ville blive en naturlig 
del af vores hverdag, da det 

blev opfundet for 25 år siden. Havde vi dengang fået at 
vide, at vi i dag ville dele film, musik, nyheder og bille-
der via vores mobiltelefoner, ville vi nok have sagt: Det 
er det rene utopi. 

Nu skal vi til at dele alle vores fysiske ting med hin-
anden, og deleøkonomi vil betyde, at vi kommer til at 
eje meget færre ting, og at vi lejer dem eller har ad-
gang til ting gennem abonnementer. Hvordan kommer 
du i gang med deleøkonomi? 
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF-Ama-
ger og Vestamager Bibliotek.
Onsdag 8. november kl. 19.00 På Vestamager 
Bibliotek. Billetter til 60,- kr. via AOF

En gåtur og en go´ historie
Gå en tur i hyggeligt selskab med andre - kom med på 

en tur ad Hjertestien fra 
Vandtårnet gennem Bypar-
ken til Hovedbiblioteket.

På biblioteket runder vi 
turen af med en kop kaffe 
eller te, mens Laura Michel-
sen læser en historie højt.

Mød Rikke Klæsøe ved rundkørslen på Englandsvej, 
hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til Hovedbib-
lioteket. Turen er knap 2 km lang. 
Torsdag 9. november kl. 14.00. Fri adgang. Rundkørs-
len ved Vandtårnet på Englandsvejen. 

Gamle danske landeplager fra 50’erne
Musikalsk foredrag v. Nikolaj Bang

En festlig eftermiddag i selskab 
med sangeren Nikolaj Bang, der 
via foredrag, filmklip og fælles-
sang guider os igennem 1950’erne, 
hvor supermarkeder, støvsugere og 
S-tog vandt frem. For ikke at tale 
om plastik, polyester og parcelhus-
kvarterer. 

Der vil blive genhør med 
sange som: “Du er min øje-
sten”, “Den gamle gartners 
sang”, “Er du dus med him-
lens fugle”, “En lille pige i 
flade sko” etc.

Mandag 13. november kl. 16 på Vestamager Bibliotek. 
Billetpris 30 kr. 

Reception
50 års jubilæum for musikken på Tårnby bibliotek 
Fra analog til digital og dialog 

For snart 50 år siden 
- 15. november kl. 12 
i 1967 - åbnede Hoved-
biblioteket i Tårnby en 
ny musikafdeling. Det 
blev startskuddet til en 
lang og hæderkronet 
formidling af musik i 
kommunen. Musikafde-
lingen blev et mødested, 
hvor alle kan dyrke sine 
interesser, uanset om 
man er til beat eller Be-
ethoven.

Tårnby Bibliotek 
opbyggede en righoldig samling af noder og musiklitte-
ratur og lp’er, og siden cd’er og kassettebånd, og lånte 
i en lang periode over 100.000 materialer ud om året. 
Og fælles for de 50 år har været en høj faglig specialvi-
den på musik-området og lånernes og brugernes store 
bidrag med forslag.  

Det har været en fantastisk udvikling frem mod et 
samlet musiktilbud i dag, der omfatter koncerter på en 
udendørsscene, musikforedrag, formidling og anbefalin-
ger af god, aktuel musik samt udlån af musikmaterialer. 

Det skal naturligvis fejres ved en reception, hvor alle 
gamle, nye såvel som kommende brugere er meget vel-
komne. Forhenværende musikbibliotekar Søren Mark-
vard Pedersen præsenterer et nummer af kommunens 
lokalhistoriske blad, Glemmer Du, der fortæller hele 
historien om 50 år med musik på Tårnby Bibliotek. 
Tårnby Hovedbibliotek, Rotunden tirsdag 14. november 
kl. 17-19. 

Kulturbazar på Tårnby Hovedbibliotek
På Kulturbazaren kan du møde 
mennesker, der har boet i Tårnby 
længe og mennesker, der lige er 
flyttet hertil. Du kan bl.a. møde 
Venligboerne, Sprogskolen, Tårnby 
Kreativ Klub og Musikskolen og 
høre om deres mange spændende 
aktiviteter i Tårnby.

Lørdag 18. november kl. 11- 16.
Fri adgang til arrangementet.

Læs om flere arrangementer i november 
og december på kultursiderne i næste 
udgave af Tårnby Bladet, der udkommer 
10. november.

The Typhoones, et lokalt band 
som spillede i ungdomsklubber 
og biografer. År 1964 / Stads- og 
lokalarkivets billede B5384

Foto: Stads- og Lokalarkivet 
B 7021

For børn
Børnevalg

Mens de voksne stemmer til kom-
munalvalget, lader biblioteker over 
hele landet nu børnene komme til 
stemmeurnerne - også i Tårnby 
selvfølgelig! 

“Børnevalg 2017” skal intro-
ducere de yngste børn til de de-
mokratiske processer på en sjov 
og anderledes måde ved at give 
dem mulighed for at stemme på 
nogle af de børnebogsfigurer, de 

i forvejen kender, og som har hver sin mærkesag. For 
eksempel går Cirkeline ind for mere hjælpsomhed, 
mens Mimbo Jimbo siger ja til mere fantasi og Villads 
fra Valby sætter alt ind på slik!

Kom ind på Tårnby Hovedbibliotek eller Vestama-
ger Bibliotek og se de fine valgplakater og afgiv jeres 
stemme i stemmeboksen! 
Børnevalg onsdag 1. til tirsdag 21. november. Der kan 
stemmes både på Tårnby Hovedbibliotek og på Vesta-
mager Bibliotek.
Resultatet af børnevalget fejres fredag 24. november 
kl. 15.30-18 på Tårnby Hovedbibliotek, hvor der er lidt 
til de små stemmeberettigedes ganer.

To skønne teaterforestillinger for 
børn 
Nattergalen 
Her bliver børnene inviteret til Kina i den kinesiske 

kejsers slot, hvor en lille nat-
tergal udvises, fordi kejseren 
synes bedre om en kunstig 
nattergal lavet af guld. 

Den er dog ikke som for-
ventet, og kejseren bliver 
meget ked af det. Heldigvis 

kommer den levende nattergal og synger så smukt, at 
sorgen forsvinder fra kejserens slot.
Ved Andersens Kuffert Teater. 
Lørdag 18. november kl. 11-12 på Vestamager Biblio-
tek. Pris 20 kr. 45 minutter. For de 3-9årige.

Den store nisseprøve 
De to nisser Nis og Nisse Sisse skal 
til nisseprøve for at få lov til at be-
holde deres røde nissehuer. Dumper 
de til prøven i Nisseskolen hos Frk. 
Hanegal får de en grøn nissehue i 
stedet for. Og det er enhver nisses 
skræk at ende sine dage som grøn 
havenisse.
Ved Louise Schouw teater. 
Lørdag 25. november kl. 11-12 på 

Tårnby Hovedbibliotek. Pris 20 kr. 40 minutter. For 
børn mellem 4 og 9 år.

Kun en voksen pr. barn, både børn og voksne skal have 
billet. Husk venligst til alle teaterforestillinger at re-
spektere aldersgrænserne. Det giver den bedste ople-
velse for børnene.

Læs mere om arrangementer i november 
på kultursiderne i næste udgave af Tårnby 
Bladet, der udkommer 10. november.

Lær at bære dit barn i en slynge
Ved slyngevejleder og jordemoder Lotte Hald. 
Kom til slyngevejledning og lær hvordan du kan bære 
dit barn i en slynge eller et andet ergonomisk bærered-
skab, og hør Lotte fortælle om, hvorfor det er sundt og 
smart at bære sin baby. 
Babycafé onsdag 22. november kl. 10-12, Tårnby Ho-
vedbibliotek. Billetpris 20 kr. 
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Guf for portrætinteresserede
På Kastrupgårdsamlingen kan man for 
øjeblikket opleve udstillingen Lars Physant 
– Serendipia 
Udstillingens tredje kapitel - Psykokosmos – består af 
over 40 portrætter. Værkerne viser noget om portræt-
kunstens spændvidde og magi – det at stå ansigt til 
ansigt med et andet menneske, der er så realistisk gen-
givet, at det næsten træder ud i rummet, er en meget 
speciel og intens oplevelse. Og for kunstneren, er der 
tale om en særlig arbejdsproces.

I kataloget der følger udstillingen har forfatteren 
og kunsthistorikeren Thyge Christian Fønss-Lundberg 
skrevet en uddybende tekst om Lars Physants arbejde 
med portrættet. I teksten citerer Fønss-Lundberg Lars 
Physant. Vi bringer et uddrag af citaterne her.

- Jeg har aldrig portrætteret en model, som jeg ikke 
har følt en vis sympati for. Mit projekt er i virkelighe-
den det modsatte af at projektere mine egne politiske 
og moralske læresætninger ind i et andet menneskes 

ansigt. Det har jeg absolut ingen lyst til. Jeg har lyst 
til, at det bliver en kompleks situation, som bringer mig 
og kunstværket et andet sted hen. Respekt, tror jeg, 
er essensen af min tilgang til det. Ikke nødvendigvis 
kærlighed til modellen, men altid respekt. Citat fra ka-
taloget s. 98.

- Første gang min model sidder for mig, tegner jeg. 
Der går ofte en tyve minutters tid, hvor der er tale om 
en spejling, hvor det er mig selv, jeg ser på papiret, 
selvom jeg tegner den anden person, fordi jeg simpelt-
hen ikke føler vedkommende endnu. Men så oprinder 
det her vidunderlige øjeblik, hvor det ikke længere er 
mig selv, jeg forholder mig til, men modellen. Det er et 
magisk øjeblik. Det er uden for min kontrol, hvornår det 
øjeblik indtræffer, men hvis det ikke indtræffer, så har 
jeg fejlet. Det er sket et par gange, men ellers må jeg 
sige, at det næsten altid lykkes mig, at se og føle min 
model under vores første møde. Jeg har altid betragtet 
processen med at skabe et portræt som en unik mulig-
hed for at komme tættere på et andet menneske. Jeg 
tror ikke, at man kan komme for tæt på sine modeller. 
Jeg mener aldrig, at vi kan komme for tæt på hinanden. 
Det korte splitsekund vi er her, skal vi lære hinanden at 
kende. Ikke bare i portrætsituationen men i livet gene-
relt. De få år hvor jeg er her, hvor jeg er menneske, der 
handler det ikke om at skabe afstand. Tværtimod! Citat 
fra kataloget s. 100.

- Mit farvevalg beror på følelser. Farverne afhænger 
af min oplevelse af modellen. Inden jeg kaster mig ud 
i en portrætopgave definerer jeg aldrig farvevalget på 
forhånd. Det er ikke sådan, at jeg tænker, at det kunne 
være spændende at male et blåt billede, eller i et værk 
at lege med røde nuancer – farvevalget sker først i mø-
det med modellen. På den måde kan man sige, at mine 
billeder er mindst lige så følte, som de er tænkte. Citat 
fra kataloget s. 112
Udstillingen Lars Physant – SERENDIPIA vises frem til 
28. januar 2018. Der er fri entré til museet.

T.H.: Lars Physant. Voir beau et juste. 
Se med hjertet, Walter Schwartz, 2015. 

184x134 cm. Akryl og olie på lærred og 
træ. Den Danske Frimurerorden. 

Foto: Ramon Serrano.

T.V.: Den danske maler Lars Physant 
(f. 1957), der er bosiddende i Bar-
celona, udfolder sit mangfoldige 
og eksperimenterende billeduni-
vers i en omfattende udstilling på 
Kastrupgårdsamlingen.

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 kom-
munes biblioteker.

Ved arrangementer, der afholdes af AOF 
i samarbejde med Tårnby Kommunebib-
lioteker (mærket )købes billetter på tlf. 3251 1495 
eller via www.aof-amager.dk

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

Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer 
gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angivet 
ved arrangementet.

Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499

Verdens Diabetesdag
Her har du mulighed for at få testet din 
risiko for type 2 diabetes 
Type 2 diabetes er en kronisk sygdom, som udvikler 
sig så langsomt, at man ikke nød vendigvis er klar 
over, at man har den. Risikoen for at udvikle type 2 
diabetes afhænger af mange faktorer såsom gener, 
vægt og motionsvaner. En ubehandlet diabetes kan 
føre til blodpropper, nedsat syn, nervebetændelse og 
nyresvigt. 

Derfor er det vigtigt at opdage og behandle type 2 
diabetes så tidligt som muligt. Kom forbi Sundheds-
huset til en uformel snak med apotekets og sund-
hedscentrets medarbejdere om netop din risiko for 
udvikling af type 2 diabetes.

Arrangør: SundhedsCenter Tårnby og Tårnby apotek
Sted: Sundhedshuset på Kamillevej 4 i arkaden
Tid: 14. november 2017 kl. 10-12

Noget at gå til resten af året

Naturcenter Amager - Åbningstider i Friluftshuset
23. okt. – 30. nov.: Hverdage: 9-15  Weekender: 10-16 
2. dec. - 17. dec.:  Weekender: 10-16
Få inspiration til årstidens naturoplevelser, information om Kalvebodfælled og lej cykler og udstyr til frilufts-
liv. Foreninger og friluftsvejledere tilbyder løbende aktiviteter som starter ved Friluftshuset. Friluftshuset er 
drevet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Tårnby Kommune og Københavns Kommune.

• Inspiration til årstidens naturoplevelser 
• Salg af brænde til brug på bålsteder 
• Lej cykler, fødselsdagskasser og udstyr til friluftsliv 
Kontakt Friluftshuset   friluftshuset@nst.dk   -   Telefon 3246 1053. Der kan være travlt eller vi er udenfor, 
så prøv igen senere.

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand alle lørdage og søndage kl. 10-14.
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Hvad er reel brobygning?
Hvordan er det at gå på en bestemt 
ungdomsuddannelse? Hvordan finder de 
unge ud af, hvilken retning de skal gå - og 
ikke mindst hvilken ungdomsuddannelse de 
skal vælge 
Elever i udskolingen skal vælge ungdomsuddannelse. 
De kan komme i brobygning, som betyder, at de besø-
ger en ungdomsuddannelse et par dage og hører om 
stedet og de kan tage til besøgsdage på uddannelses-

stederne. Men giver det et reelt billede af, hvordan det 
er at gå på stedet? 

Hvis vi gerne vil have, at færre unge skal droppe ud 
af ungdomsuddannelserne, er det nødvendigt, at de har 
truffet deres valg på et så velbegrundet grundlag som 
muligt. Derfor ønskede vi at skabe nogle endnu bedre 
brobygningsmuligheder for eleverne på US10 Tårnby.

Team Gym fra US10 Tårnby har været på Ørestad 
Gymnasium i en uge og arbejdet tværfagligt omkring 
masterplanen for Amager Fælled. De har modtaget 
undervisning af gymnasiets lærere fra kl. 8-16, mens 
deres 10.klasseslærere også har observeret undervis-
ningen hele ugen. På denne måde har de fået et reelt 
billede af, hvad det vil sige at gå på gymnasiet, herun-
der faglige krav, undervisningsformer og socialt miljø. 
Derudover giver det også 10.klasseslærerne et reelt bil-
lede af, hvad de skal gøre eleverne klar til.

Ugen sluttede af med fremlæggelser i gruppe, hvor 

eleverne blev vurderet individuelt af lærer fra gymnasi-
et og US10, ud fra følgende kriterier: Motivation og lyst 
til læring, initiativ, ansvarlighed og mødestabilitet.

i november og december

Noget nogen har oplevet og noget at gå til op mod jul

Eleverne fra US10 fik mange forskellige oplevelser, da 
de var i brobygningsforløb på Ørestad gymnasium. Her 
er de på jagt efter liv i kanalsystemerne i Ørestad. 

En del undervisning foregik i auditorierne på 
gymnasiet, hvor  både 10.klasse eleverne og 
deres lærerer fra US10 deltog, mens det var 
lærere fr Ørestad gymnasium, som undervi-
ste. 

Jul på Kulturzonen 
Er du til hygge, gløgg, æbleskiver og risengrød? Så 
kickstart din julestemning og kom til ”Jul på Kulturzo-
nen”.

Vi byder på åbne værksteder, boder, live julemusik, 
luciaoptog, og mon ikke julemanden dukker op…?

Juleloppemarked på Kulturzonen
Kom og bidrag til en bæredygtig jul
I år er det muligt at booke en stand til at bytte/sælge 
skønne og lækre ”julelopper” og dermed bidrage til, at 
du kan finde en fed og billig julegave til onkel Mads, 
kusine Mette eller…

Det er gratis at deltage. Kulturzonen stiller borde til 
rådighed, dog maks. 2 borde pr. stand. Kom mellem kl. 
9 og 11 og stil din bod op.
Tilmelding til info@kulturzonen.net senest 22. nov.

Program for dagen:
Kl. 11.15 Julerytmik for hele familien v. Rene og Nanna
Kl. 12 Hør en spændende julefortælling
Kl. 12.30 Luciaoptog med Pilegårdsskolens kor
Kl. 13 Koncert med Tårnby Musikskoles harmoniorkestre
Kl. 11-15 Værksted med juledekorationer v. blomster-

dekoratør Aase Nilsson
Vi varmer op til ”Jul på Kulturzonen” i hele uge 48, 

hvor du blandt andet kan pynte vores store juletræ og 
lave din egen flotte julepynt.
Kulturzonen, Lørdag 2. december kl. 11-15 - gratis 

Julekoncert i Skelgårdskirken 

Tårnby Musikskole deltager i julekoncerten med koret 
Nordlys, harmoniorkestret HOT og solister.
Skelgårdskirken, Torsdag 23. november kl. 19-20.30 - 
gratis

 og musikskolen har flere 
arrangementer og aktiviteter i december 
- læs mere i næste nummer af Tårnby 
Bladet, der udkommer 10. november

Julerytmik på Kulturzonen 
Kom og vær med til at synge, danse og spille julen ind 
i alle hjerter.

Vi kaster med papirsnebolde, og mon Rudolf har sin 
røde tud?

Julearrangementet, du og dine børn ikke vil gå glip 
af.
Kulturzonen, Fredag 15. december kl. 16.30-18 - gratis 

Bandaften julespecial på Kulturzonen 
Kom til bandaften julespecial med fede bands, julemu-
sik-quiz med vilde præmier og Amagers bedste DJ.
Kulturzonen, Fredag 15. december kl. 19-23 - gratis 

Julekoncert for kor i Kastrup Kirke 
Traditionen tro starter vi med Luciaoptog med ung-
domskoret The Jokers.

Herefter vil The Jokers samt pigerne og kvinderne fra 
Nordlys sørge for, at alle rigtigt kommer i julestemning.
Kastrup Kirke, Lør. 16. december kl. 16-17.15 - gratis.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt 
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og 
spilleområde og en række inden- og udendørsakti-
viteter. Det er gratis at benytte Kulturzonens faci-
liteter.
Vi arrangerer løbende forskellige kulturelle ar-
rangementer såsom koncerter, teaterforestillinger, 
kunstudstillinger og diverse workshops. Du kan 
læse mere om, hvad der sker på Kulturzonen her.

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

kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90
2791 Dragør
Telefon: 30 76 03 34
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TÅRNBY LOKALAFDELING
NOVEMBER • 2017

VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12
Billard, Plejehjemmet Ugandavej 149
Alle dage 10-16 
Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-11
Bridge 
Torsdag kl. 10.30-14.30 Ved Diget 21tv. 1sal "klubhuset"
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag 13-16 Undervisning postkassen 1.sal
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, Vandtårnet Løjtegårdsvej
Midlertidig stoppet. Starter påny 2018. Nærmere følger.
Handymænd og IT hjemme hos dig
Kontakt kontoret for en aftale. Ikke havearbejde.
iPad/iPhone kursus, Postkassen
4 onsdage i hver måned kl. 10-12
Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 torsdage i hver måned kl. 10-12
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag. (Kontakt kontoret)
Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10
Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00
IT-undervisning i Postkassen
4 fredage i hver måned kl. 9.30-11.30
Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10
Pilates/Godtvedgymnastik, Amagerhallen 
Mandag og Onsdag (kontakt Solveig 61 67 52 15
Roning, Øresund
Onsdag kl. 9.45
Strikkecafé, Postkassen stuen
Tirsdag kl. 13-15
Svømning, Kastrup svømmehal(Venteliste)
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30 Torsdag kl. 14.30
Søndagscafé, Postkassen
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16 
Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen
Tirsdag kl. 10-14
Vandrehold, røde port ved Ugandavej
Ikke egnet for gangbesværede. 
Onsdag kl. 10 Speedhold. Vi går mellem 5 og 10 km. 
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går omkring 6 km. 

Whist, Postkassen 
Tirsdag kl.12-15

Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13 
Besøgstjenesten
Kontakt til bisidder
Vågetjenesten
Aflastning af demensramte familier

LO KA L A F D E L I N G E N 
KASTRUPVEJ 324 TLF. 21 70 05 16

KONTORTID:                                                                                                                            
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12

www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk

FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
Mobile Pay : Får nyt nummer!

BRIDGE

Der spilles torsdag kl. 10.30-14.30 Ved Diget 
21tv. 1sal "klubhuset" 
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Kom og få det lært fra bunden.
Onsdag 13-16 postkassen 1.sal. tlf. 51 41 69 43 
BADMINTON

Vi spiller onsdag og fredag i Vestamagerhallen 
i to hold fra kl. 8-10 og fra kl. 10-12.
Det er gratis at spille badminton. Men du 
må selv dække udgifter til fjerbolde.
Ring til Ivan tlf.: 32 51 55 45 for mere 
information.

   JULEFEST PÅ TÅRNBY SKOLE
Traditionen tro indbyder vi igen i år til julefest, 
lørdag 2. december 2017 kl. 13-17. Prisen er 
kr. 150,-, drikkevarer kan købes til rimelige 
priser. Undervejs vil der være festtale, levende 
musik med fællessang og underholdning samt 
naturligvis det store lotteri med mange flotte 
præmier fra vore sponsorer. Tilmelding og 
betaling på kontoret (først til mølle), senest 
torsdag den 16. november 2017. Tilmelding 
kan også ske på søndagscafeen den 5.11

BORGERMØDE ONSDAG DEN 
8.NOVEMBER KL.19- 21.30 
Vi afholder et borgermøde i Postkassen, onsdag 
den 8.november kl.19-21.30, hvor man kan 
møde politikerne fra de forskellige partier, der 
stiller op til Kommunevalget. Se annoncen 
andet sted i bladet.
DANMARKS SAMLERMUSEUM

En tur tilbage til 
fortiden…
Gamle butikker, 
værksteder hvor 
der er samlet 
alverdens ting fra 
”gamle dage”, f.eks. 

frisør, legetøj, købmand, motorcykelværksted, 
skolestue, samt de gamle luftgynger som vi 
husker dem og meget mere. Kommer i foråret 2018. 
Følg med på vores hjemmeside 
www.aeldresagen.dk eller se opslaget på 
kontoret Kastrupvej 324

VÅGETJENESTEN 
UNDER ÆLDRE 
SAGEN
Vågetjenesten er for 
borgere, der ønsker at 
være hjemme i deres 
sidste tid.

Vi kan kontaktes gennem hjemmeplejen eller 
på nedenstående telefon nr.
Vil du være frivillig i Vågetjenesten og skabe ro 
og tryghed for mennesker i deres sidste tid, så
kontakt os via telefon eller mail.
Tlf.: 42 58 27 70
E-mail: vaagetjenesten@vaagetjenestentaarnby.dk
BOVLING
Der er nogle få pladser ledige.
Interesseret? Kontakt kontoret eller Anne 
Iversen på Tlf.:29 84 78 99
LOKALAFDELINGENS KONTOR
Hvor man kan få oplysninger om næsten alt, 
har fået facaden frisket op med b.a. det nye logo. 
De nye billeder i vinduerne pynter også.

JULEMARKED I LÜBECK 
I samarbejde med Skan rejser arrangeres en 
1 dagstur Tirsdag den 5. december 2017 til 
Lübeck julemarked med ophold i Bordershoppen 
på hjemvejen. Pris 225,00 kr., som dækker bussen. 
Opsamling: kl. 6.00 Kastrupvej 326 ved ALDI 
Eller kl. 6.10 ved Tårnby Torv Hjemkomst: ca 
kl. 21.20 Tilmelding: Kontoret Kastrupvej 324,        
eller på telefon 21700516, eller på vores mail 
adresse, senest den 7. november. Husk at 
meddele hvor du gerne vil samles op. Betaling: 
Danske Bank Konto 41834183098047 
Husk at skrive dit navn og Lübeck ved betaling. 
Medbring pas og dit gode humør. Det forventes 
at du er selvhjulpen. Se opslag på kontoret og 
på hjemmesiden. 

SANGAFTEN MED TÅRNBYKORET 2-10-2017

Tårnbykorets årlige sangaften i samarbejde 
med Ældre Sagen, var igen en stor oplevelse.
Repertoiret var rigt varieret med korets numre,
vekslende med fællessang, hvor vi fremmødte 
34 amatører skrålede med af fuld hals. Det 
hele styret yderst kompetent af korets leder 
Dorrit Erlandsson og dirigent Ulla Abildgaard. 
Musikken blev varetaget af pianist Ida Andersen. 

KREATIV MOTION 
Vi skal bruge en leder mere til kreativ motion, 
da vi har et hold på venteliste.
Er det dig så kontakt kontoret, eller ring til 
Bente tlf. 26 62 34 21, 

   JULEFEST PÅ TÅRNBY SKOLE
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Gudstjenester
Oktober
Søndag 29.  kl. 10.00 20. s. e. trin. Matt. 22,1-14   Julie Aaboe

November   
Søndag 5.  kl. 10.00 Alle helgens dag, med Kammerkoret Euphonia  Herbst/Aaboe
Søndag 12.  kl. 10.00 22. s. e. trin. Matt. 18,21-35  Martin Herbst
Torsdag 16.  kl. 10.00 Gudstjeneste for daghjemmet Blåklokkevej  Julie Aaboe
Søndag 19.  kl. 10.00 23. s. e. trin. Matt. 22,15-22  Julie Aaboe
Søndag 26.  kl. 10.00 Sidste s. i kirkeåret Matt. 25,31-46   Julie Aaboe

December    
Søndag 3.  kl. 10.00 1. s. i advent Luk. 4,16-30  Martin Herbst

Aktiviteter - November
  
Da musikken blev moderne

Det klassiske tonesystem, også kaldet dur- 
molsystemet, bryder sammen i begyndelsen 
af 1900-tallet, efter at det samme system 
gennem 300 år har udgjort grundlaget for 
al musik. Nu begynder komponisterne i 
stedet at skrive ”mærkelig”, modernistisk 
musik. Korsvejskirkens organist Ole Reuss 
Schmidt giver et bud på, hvad det egentlig 
er, der sker med musikken og hvad denne 

Sig nærmer tiden

Nu varer det ikke længe, før julen står for 
døren. I butikkerne er juletingene allerede 
begyndt at hobe sig op, og reklamer for 
årets julefrokoster og lignende, ”pryder” 
facader og bussider. 

Det betyder også, at året 2017 er ved 
at finde sin ende, og dermed også 
Reformationsåret. For langt de fleste 
mennesker har det ikke haft den store 
betydning, at kirken i år har fejret 500-
året for reformationen, men i kirkerne og 
lignende steder er det blevet fejret på 
mange måder. 

Men hvad betyder det egentlig for den 
gennemsnitlige dansker? Jo, Reformationen 
blev grundstenen i det danske samfund, 
de danske traditioner og værdier, som vi 
kender dem i dag, inspirationen til det 
samfunds- og menneskesyn, der handler 
om at tage vare på sine medmennesker. 
Hvis Luther ikke havde gjort oprør mod 
den etablerede katolske kirke og dens 
samfundssyn på daværende tidspunkt, 

havde det danske samfund givet set meget 
anderledes ud i dag. Luther banede vejen 
for det almindelige præstedømme, dvs. at 
ingen kunne stå mellem gud og det enkelte 
menneske, heller ikke præsten. Alle som 
én var - og er - vi lige for Gud. Han skar 
alt overflødigt religiøst væk og fokuserede 
alene på det talte ord, der skulle bane vejen 
for Helligånden i os alle.

Jeg tror, at hvis Luther i dag så, hvordan 
vores kirke ser ud, ville han nok blive 
overrasket, og mange i det danske land med 
ham, om end måske af andre årsager. For 
hvor tit har jeg ikke hørt folk sige, ”at sådan 
har de da aldrig oplevet at være i kirke før”, 
eller ”det var jo interessant”, eller ”sjovt” 
at være i kirken. At kirken er et unikt tilbud 
om at opnå ro, balance og socialt samvær, 
er mere kendt, men at det skulle være 
interessant og ligefrem tankevækkende at 
gå i kirke, er en overraskelse for mange. 

Kirken har ændret sig meget de senere år 
og jeg ved ikke helt, hvad datidens Luther 

ville have syntes om det. Men den er blevet 
mere omfangsrig i sine tilbud, på godt og 
ondt, men også mere vedkommende. Over 
hele landet er der præster, der gennem 
hårdt arbejde prøver at gøre kirken mere 
vedkommende for den brede befolkning 
ved at tage de problemstillinger op, vi 
som danskere møder. Og det går rigtig 
godt faktisk. Der er i vores sekulariserede 
samfund stadigvæk et behov for kirken, 
men folk var i nogen grad holdt op med 
at tro at kirken bekymrede sig om dem og 
deres problemer, og måske havde nok i sit 
eget. Det er der nok en sandhed i, men ikke 
fremadrettet. Men for at kirken atter skal 
blive en vedkommende del af danskernes 
liv er vi nødt til at komme hen i den og 
se det og opleve, at kirken virkelig er for 
alle: Unge og gamle, mænd og kvinder, 
dem fra AA, strikkeklubben; og opleve 
børnegudstjenester, fader-klubben, klubben 
for enlige mødre, ægteskabsrådgivning, 
højmessen, studiekredse, jazz og meget, 
meget andet. 

Som jeg sidder nu og skriver, er det søndag 
aften, og jeg tænker, at mange sidder og 
ser Adam Prices Herrens veje. Hvor er det 
dejligt med en god serie om netop kirken, 
og også om det at være både menneske og 
kristen. Sikke en gave. For det er det, kirken 
handler om: Almindelige mennesker. Så kom 
ind i kirken en dag og få en sludder. Kirken 
er vores allesammens og alle er velkomne.

Sognepræst Julie Aaboe

 

Nyhedsbrev fra Korsvejskirken - abonnér
En gang om måneden sender vi et elektronisk nyhedsbrev ud om, hvad du kan opleve af 
koncerter, foredrag og andre arrangementer i kirken. Skal vi også sende nyhedsbrevet 
til dig, så gå ind på kirkens hjemmeside og tilmeld dig nyhedsbrevet. Det er selvfølgelig 
gratis. Du kan også skrive en mail til kirkekontoret på info@korsvejskirken.dk
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Kontakt  

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

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

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

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

Sognemedhjælper (vikar): 
Jette Berg Poulsen. Tlf. 6116 5509  
jette@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.

Menighedsrådsformand: 
Jessica Rygaard.  Tlf. 3141 6030.
 

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. 

”underlige”, moderne musik går ud på, og 
hvor den bevæger sig hen i disse år.
Korsvejstræf, onsdag 1. november kl. 14.00
 
Klassisk Højskole – Oldkristne 
tekster ved Martin Herbst

Den tidlige kirke 
blev påvirket, 
formet og inspireret 
af en række andre 
tekster, der i 
nogle tilfælde er 
lige så gamle som 
evangelierne, men 
som af forskellige 
grunde ikke kom 

med i det Nye Testamente. Disse tekster har 
vi set nærmere på i denne studiegruppe. 
Denne gang, som også er den sidste, 
gennemgås Thomas’ Skrift om Jesu Barndom. 
Alle er velkomne uanset forkundskaber.
Torsdag 2. november kl. 19.30
 
Musik-andagt – En tid til eftertanke
 - ved Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt

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

Menighedsrådsmøde
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i 
menighedssalen.
Tirsdag 7. november kl. 19.00

En vise ny vil vi nu kvæde 
Koncert om Luthers liv i lyset af hans salmer

Medvirkende: Eberhard Harbsmeier, tekster 
og fortælling, Christina Meissner, cello.
Et program med Luthers salmer og Luthers 
liv. Der læses tekster om Luthers biografi: 
Den første af de 95 teser, hans tilbageblik 
fra 1545 til kampen om den nådige Gud, 
talen fra rigsdagen i Worms, brevet til 
kurfyrsten fra Wartburg, et brev til Spalatin 
om dennes bryllup, fra en kristenmenneskes 
frihed, Luthers sidste optagelse og breve 
til Katharina von Bora. Dertil en moderne 
musikalsk bearbejdelse af Luthers 
kernesalmer af komponisten René Mense for 
cello.  
Sogneaften - torsdag 16. november kl. 19.30

Ulvetime – Juleafslutning

Sognepræst Julie Aaboe fortæller 
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og 
børnevenlig mad. Vi åbner dørene kl. 
16.30, hvor der er mulighed for at falde 
til ro med lidt frugt til ungerne og en kop 
the/kaffe til de voksne. Kl. 17 går vi ind 
til gudstjenesten, hvorefter vi spiser vi 
sammen, som vi plejer. Alle er velkomne, 
men af praktiske årsager beder vi jer om 
at tilmelde jer til jette@korsvejskirken.dk 
senest tirsdag 21. november. Det koster ikke 
noget at deltage, men du er velkommen til 
at give et bidrag!
Torsdag 23. november kl. 16.30

Aeji Choi er organist ved Skt. Thomas Kirke 
på Frederiksberg, hun er født og opvokset 
i Sydkorea og er solistuddannet både i 
Tyskland og i Danmark. 
Nikolaj Viltoft er solotrompetist i Det 
Kgl. Kapel og har flere gange glædet 
os i Korsvejskirken med sit i særklasse 

fornemme trompetspil. 
Ved koncerten spiller Aeji Choi og 
Nikolaj Viltoft bl.a. musik af den franske 
komponist og organist Jehan Alain (1911-
40).  
Lørdag 18. november kl. 16.00

Koncert – Aeji Choi, orgel, Nikolaj Viltoft, trompet 
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Gudstjenester

Oktober
Lør 28. Dåbsgudstjeneste     11.30 Nielsen
Søn 29. Højmesse     10.00 Nielsen

November
Ons  1. Hverdag er som onsdag     13.45 M. Hansen
Tors  2. Konfirmandgudstjeneste    19.30 M. Hansen
Lør  4. Dåbsgudstjeneste     11.30 Nielsen
Søn  5. Dåbsgudstjeneste     9.00 M. Hansen
Søn  5. Højmesse Alle Helgens Dag    10.00 Alle præster   
Søn  12. Højmesse 22. s.e.t.     10.00 M. Hansen
Tors  16. Aftengudstjeneste     19.30 Nielsen
Søn  19. Højmesse 23.s.e.t.     10.00 Nielsen
Lør  25. Dåbsgudstjeneste    10.00 & 11.30 M. Hansen
Søn  26. Højmesse Sidste søndag i kirkeåret/sognedag 10.00 Alle præster

December
Lør  2. Dåbsgudstjeneste     11.30 Nielsen
Søn  3. 1.s.i advent/minikonfirmation    10.00 Risum og M. Hansen                   

Altid elsket, aldrig glemt 
Jo længere hen på efteråret vi er jo tættere 
kommer vi på allehelgen, som er en 
særlig dag, hvor vi i kirken mindes dem 
vi har mistet i årets løb. Dagene bliver 
kortere, og alt imens vi tænder lys på 
gravene, og fastholder at ”lyset skinner i 
mørket, og mørket greb det ikke”, som der 
står et sted i biblen.
I efterårsferien drog jeg til det fynske 
med min familie. Det var akkurat som 
en efterårsferie gerne må være. Vi skar 
orange græskarhoveder, og gik på æblerov 
i svigermors have. Vi sejlede ud i bugten 
med fiskestænger og orme, samlede 
sten på stranden, gik ture langs de stejle 
skrænter og blev blæst igennem. Det var 
virkelig skønt. Samtidig var der en følelse 
jeg ikke kunne ryste af mig. Eller ville 
ryste af. Følelsen af savn. Og tristhed. For 
siden træerne stod grønne og lysende har 
jeg mistet en jeg elsker højt.
Det mest vidunderlige ved efteråret – 
udover at man kan have uldne striktrøjer 
og lange halstørklæder på hver dag – er 
naturens forvandling. Men selvom 
efteråret er smuk i alle sine farver, og 
berigende med høsten, så bærer den 
også et vist vemod i sig. For de skønne 
orange og gule blade, de vil snart falde 
af. Grenene vil snart kaste det sidste liv 
af sig, og stå nøgne med budskabet om, 
at nu venter kulde, mørke og død. Det 
hele lukker ned og står bart i landskabet. 
Ingen formildende blomster, der titter 
op. Ingen afgrøde. Ingen frugt eller bær. 
Selv fuglene har forladt os. 

Det lille vemod, som efteråret efterlader 
i os, vækker også genklang i vor egen 
eksistens, fordi den kalder på det store 
vemod. Det store vemod over at også 
vores eget liv har en udløbsdato. At også 
vi skal kaste det sidste liv af os, når vi 
udånder. Sådan skyller vemodigheden 
indover vore små røde hybenhjerter. Og 
når vi så allerede har mærket tomheden 
og længslen ved tabet af et elsket 
menneske, så runger den endnu højere: 
Sorgen over alt det smukke, som vi en 
dag skal miste.

Vi er her ganske vist endnu – men den, 
som for os var selve livet, er her ikke 
mere. 
Nu går vi på kirkegården og sætter lys, 
lægger blomster og fortæller dem vi 
savner, at de mangler her hos os.
Og det bliver ikke anderledes – de bliver 
ved med at mangle. Det minder savnet os 
om. Men med tiden mindes vi også om 
taknemmeligheden over alt det smukke 
vi fik lov at dele sammen. 
Nu skal vi snart holde allehelgen i kirken, 
hvor vi samles for at mindes dem vi har 
mistet.  
Når vi samles til allehelgensgudstjeneste 
handler det dybest set om 
taknemmelighed. En dyb 
taknemmelighed over livet og de 
mennesker, som vi blev givet at dele det 
med.

 

Og så skal vi mindes om det håb, som 
bærer os igennem både sorg og savn. 
Håbet om, at vi ikke mister hinanden for 
altid.
Ligeså vel som vi har del i det 
forgængelige, så har vi del i det evige.
Træet står nøgent, når de sidste blade har 
sluppet deres tag. Og når kastanjerne er 
faldet til jorden, så vi kan samle dem. 
Men træet selv dør ikke. Det står stærkt, 
klar til foråret, og med rødderne dybt 
plantet i den livgivende jord vi selv kom 
af. Og en dag skal opstå af.
Må efteråret fylde os med håb og 
livsmod.

                        Sogne- og sygehuspræst 
Desirée Risum

Allehelgens gudstjeneste
Vi holder Allehelgens gudstjeneste 

i Tårnby Kirke 
søndag 5. november kl.10.00. 

Gudstjenesten er en 
mindegudstjeneste 

for alle, der har mistet. 
Efter gudstjenesten lægger vi blomster 
på gravene og der vil være mulighed 
for at sidde i stilhed i kirkerummet, 
eller tale med en af kirkens præster.

Vil du være minikonfirmand?

I Tårnby Kirke er der i november 
minikonfirmand-undervisning for alle, 
der går i 3.klasse på Løjtegårdsskolen 

og Amager Privatskole. 
Som minikonfirmand får børnene 

et grundlæggende kendskab til kirke 
og kristendom gennem historier, 
leg, musik og kreative aktiviteter. 

Vi mødes to lørdage i november og 
fejrer minikonfirmand-gudstjeneste 1. 

søndag i advent. 

Det er sognepræsterne Karsten Møller 
Hansen & Desirée Risum, der står for 

minikonfirmandforløbet. 

Information og tilmelding på 
hjemmesiden www.taarnbykirke.dk
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NOVEMBER 2017
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis 
bestående af enker og enkemænd. Men andre, 
der har tid og lyst til et nyt socialt fællesskab, 
er også meget velkomne. Så er arbejdet ikke så 
krævende og er børnene flyttet hjemmefra, er 
det måske noget for dig.
Vi mødes ca. to gange om måneden. Det er 
ofte i forbindelse med gudstjenester, enten 
aftengudstjenesten den 3. torsdag i måneden, 
eller om søndagen efter en Højmesse. Der 
er altid kaffe eller andet til sammenkomsten 
bagefter. Nogle gange er der også et 
programpunkt som f.eks. sang eller lign.
Vil du vide mere om gruppen, kan du 
kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.
I november mødes netværksgruppen:
Søndag 5. november Alle Helgens dag til 
højmesse kl. 10 ved alle kirkens præster.
Efter gudstjenesten er der kaffe og snak.
Torsdag 16. november til aftengudstjeneste 
kl. 19.30 med efterfølgende kaffe i 
konfirmandstuerne. Vi tager forskud på julen, 
og synger nogle af de nye julesalmer, efter 
gudstjenesten serveres gløgg og æbleskiver, 
mens vi laver dekorationer til gravene.
Søndag 19. november mødes vi til gudstjeneste 
kl. 10. Efter højmesse er der kaffe i 
konfirmandstuerne, og vi fortsætter vores tema 
med erindringscafé fra 40érne.
Søndag 26. november er der højmesse med alle 
kirkens præster, og efter gudstjenesten er der 
frokost i konfirmandstuerne.
Husk også julemiddag tirsdag 12. december. 
Tilmelding senest 7. december til Ida Nielsen på 
2350 4186 eller ved møderne.

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 Torsdag 16. november kl. 
10.30 ved Karsten M. Hansen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
fredag 24. november kl. 10.50 ved Ida Nielsen. 
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.30. Gudstjenesten finder 
sted i aktivitetens lokaler.  

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… er et tilbud til forældre på barsel. Gennem 
sang og dans og leg lærer vi nye og gamle 
børnesange- og salmer. Babysang foregår i 
Tårnby Kirke torsdage kl. 11.00. Det er gratis 
at deltage i Babysang men vi vil gerne have 
tilmelding til Ida Nielsen på 3250 4186. Der 
er kun to gange tilbage af babysang for denne 
gang, nemlig den 2. og 9. november. Men vi 
begynder igen til februar. Tilmelding til Ida 
Nielsen på idni@km.dk eller 3251 4186 

Børnegudstjenester
Dåbsgudstjenesten lørdag 4. 
november kl. 11.30 ved Ida Nielsen vil være 
tilrettelagt for mindre børn. Alle er velkomne 
til at deltage, også selv om de ikke skal til dåb.

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

                                                                                              

Forklaring til gudstjenesterne
Om efteråret har vi jo mange nye kirkegængere 
i de mange konfirmander. Derudover er 
der også andre kirkegængere, der har gjort 
opmærksom på, at det ikke altid er så let at 
forstå, hvad der sker i gudstjenesterne og 
hvorfor. Derfor vil man - ved henvendelse til 
kirketjeneren - kunne få en kort introduktion 
til gudstjenesterne.

Hverdag er som onsdag
Onsdag 1. nov. kl. 13.45 gudstjeneste med 
efterfølgende kaffebord og foredrag ved 
kirkens koralbogsførende organist Poul Anders 
Lyngberg-Larsen, organisten, vil causere over 
emnet Punktnedslag i gudstjenestens historie 
og gennem gamle kilder bl.a. berette om 
problemstillinger, de færreste formodentligt 
har skænket en tanke.  Alle er velkomne.

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst: 
Karsten M. Hansen (kbf) Præstegården, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.: 
2175 1030  
e-mail: kmha@km.dk 
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og 
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18, 
mandag fri.
Sognepræst: 
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk  
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11, 
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst: 
Desireé Risum  
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk 
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fri mandag.
Organist: Poul Anders Lyngberg-
Larsen. Priorvej 6,3.th., 2000 
Frederiksberg Tlf.: 2784 6045, e-mail: 
pall349@hotmail.com
Kordegnekontor: 
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 
330, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129, 
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid: 
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag 
også kl. 16-19
Kirkegårdskontor: 
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; 
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk 
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13 
Menighedsrådets formand
Hjørdis Pedersen  
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag 
kl. 10.00-11.00
Kirketjener
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads 
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf: 
2166 7030
Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.

Sognedag
Det er en tradition, at vi den sidste søndag 
i kirkeåret holder sognedag. Det gør vi 
ved at holde gudstjeneste kl. 10.00, hvor 
alle præster deltager, for derefter at gå 
i konfirmandstuerne, høre foredrag og 
derefter spise en frokost sammen. 
Årets foredrag er ved Jørn Henrik Petersen, 
professor i velfærdshistorie, dr.phil. & 
ph.d., Institut for Statskundskab Syddansk 
Universitet. Jørn Henrik vil i anledning 
af reformationsåret tale om Luther og den 
særlige betydning, han har haft for vores 
måde at bygge et samfund op på. 
Velfærdssamfundet har en del med Luther 
at gøre. Hans skarpe skel mellem det 
åndelige og verdslige regimente, et skel som 
vores politikere ofte bruger, var måske slet 
ikke så skarpt alligevel. Det er et foredrag, 
som mere vil handle om Luther som 
samfundstænker fremfor som teolog. Vel 
mødt alle sammen.
Sognedag søndag 26. nov. kl. 10.00.  
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KB Sognepræst  
Susanne Worm 
Steensgaard
ssan@km.dk. 
Tlf. 4045 2530
 
Sognepræst   
Allan Ivan Kristensen
aik@km.dk. 
Tlf. 2913 8323
  
Sognepræst    
Elizabeth M. Laursen
eml@km.dk. 
Tlf. 5144 8112                                                                                                                                             

Kordegn         
Sandra Burrett
smsb@km.dk. 
Tlf. 3250 0972                    

Kirke- og 
kulturmedarb. Grethe 
Hamborg
grbh@km.dk. 
Tlf. 5144 8111

Organist   
Niels H. Jessen
njessen@email.dk. 
Tlf. 2589 3301

Kirketjener I  
Jens Andersen
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170

Kirketjener II  
Annette Honoré                      
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110                 

Kirkegården  
Johnny Jensen   
Kirkegårdsleder   
Tlf. 3250 7193
 

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Eftermiddag for Ældre

SOM DET EFTERHÅNDEN ER TRADITION, vil Kastrup kirkes organist Niels Henrik Jessen vise feriebilleder 
på et af efterårets Eftermiddag for Ældre. Årets tur gik til Sverige, og vi vil besøge både landet omkring de 
store søer, Uppsala, Stockholm og Gotland!

I år bliver det torsdag den 16. november kl. 14.

Julehjælp
Menighedsplejen kan i begrænset omfang yde økonomisk hjælp til 
trængte børnefamilier i form af et gavebrev, som kan anvendes til at 
købe lidt ekstra ind til julen.

De midler Menighedsplejen anvender til dette formål er penge, som er givet 
ved indsamling i Kastrup Kirke, gaver fra private personer, samt donationer fra forskellige foreninger 

og virksomheder.
Har din familie brug for hjælp kan du på Kastrup Kirkes kontor i hele november måned hente og udfylde et 
ansøgningsskema. Alle ansøgninger vil blive vurderet og ansøgere, der kommer i betragtning vil få besked 
direkte. 
Ansøgningsfristen er i år den 11. december

Med venlig hilsen
Menighedsplejen

Festlig 
familiegudstjeneste... 
  
... med efterfølgende julestue TAM TAM - Kirkens organist og kor 
sætter os i den rette julestemning med skønsang og trompetmusik. 
Susanne Worm Steensgaard sørger for en prædiken i knæ - og 
øjenhøjde.

Carls Prominzel (fhv. blomsterhandler og kirketjener) sørger for 
kyndigt at vejlede os i at fremstille vores egne adventskranse, og 
børnene laver deres egne juledekorationer og klipper julepynt. 
Alt imens hygger kirkens personale og frivillige om os, ved at 
servere rundstykker, kaffe, julegløgg og æbleskiver.

Søndag 3. december kl. 10 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3
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DET SKER OGSÅ I 
KASTRUP KIRKE:
OKTOBER
Søn. 29. kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard
NOVEMBER
Ons. 1. kl. 19.30 
Velgørenhedskoncert med 
Crossroad Gospel
Tors. 2/11 kl. 17-19  
”Efterår” i Noas Ark for alle 
børn fra ca. 4 år 
Søn. 5. kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen
Søn. 5. kl. 14 
Allehelgensgudstjeneste i 
Kastrup kirkegårds kapel, 
Kastrupvej 412: 
Susanne Worm Steensgaard 
og kirkens øvrige præster
Tors. 9. kl. 19  
Tilgivelse – en dialogandagt
Søn. 12. kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard
Søn. 12. kl. 16 Vestsjællands 
Kammerkor
Tors. 16. kl. 14 Eftermiddag 
for Ældre: Feriebilleder fra 
Sverige vist og kommenteret 
af Niels H. Jessen
Tors. 16. kl. 18 Gyldne altre og 
fine spiseborde i TAK-klubben 
(=Torsdags-aften-klubben)
Søn. 19. kl. 10  
Allan Ivan Kristensen
Søn. 26. kl. 10 
Elizabeth Laursen
Tirs. 28/11 kl. 20 Julekoncert 
med Danske Bank Notes
Tors. 30. kl. 19 
Menighedsrådsmøde. Alle er 
velkomne
DECEMBER
Fre. 1/12 Baby-gudstjeneste 
ved Elizabeth Laursen, hvor 
vi bruger de sange og remser 
vi kender fra babysalmesang. 
Alle småbørn og deres 
forældre er velkomne.
Søn. 3. kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard - 1. søndag i 
advent: Familie-gudstjeneste 
med efterfølgende Jule TAM 
TAM
Hver tirsdag kl. 11 til 13.30 
Kastrup Ældreklub
Andagt hver onsdag kl. 12
Åbent Hus hver torsdag kl. 14-
16 . ÷ 3. torsdag i måneden
Minikonfirmander hver tors. 
14.15-16
Babysalmesang hver fredag 
kl. 10
Højmesse hver søndag kl. 10 
Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden: www. 
Kastrup-kirke.dk

KORET OPTRÆDER I KASTRUP KIRKE SØNDAG DEN 12. NOVEMBER KL. 16. Det er et blandet kor 
på ca. 25 sangere og har hjemsted i Kalundborg. Koret ledes af Teresemarie Lisieux, som er organist i 
Nyvangskirken i Kalundborg. Programmet bliver blandet, men præget af efteråret og Allehelgenstiden.

Så sejler Noas Ark ud igen
Vi sejler ud i efteråret med vinden i ryggen og bladene om ørene. 
Vi glæder os til at se gamle som nye besætningsmedlemmer, 
når vi skal hygge os med en god historie og kreative ting til 
bordet. Vi slutter med aftensmad kl. ca. 18.30, og her kan flere 
familiemedlemmer støde til. 

Målgruppe: Alle børn fra ca. 4 år og deres forældre.

Torsdag 2. november kl. 17 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej 1

Vestsjællands Kammerkor

Hvad er tilgivelse? Ja, det har 
mange en holdning til. Disse 
holdninger skal vi se nærmere på i 
denne dialogandagt. 

Men tilgivelse er også et 
gennemgående tema i teologi, 
litteratur, kunst og musik. 

Ved dialogandagten vil vi belyse 
temaet igennem eksempler fra 
Luthers skrifter, bibelen samt udpluk 
fra skønlitteraturens, filosofiens og 
musikkens verden.
Vi byder på rødvin, brød, ost og 
oliven i kirkerummet. 

Det kirkerum, hvor vi igennem 
andagten skaber dialog mellem nutid og fortid, 
dialog mellem kristne tekster og moderne kultur, og 
sidst, men ikke mindst dialog mellem deltagerne.

Torsdag 9. november kl. 19 i Kastrup kirke, 
Kastruplundgade 3

Tilgivelse – En dialogandagt
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

Reformations-
gudstjeneste 
- en anderledes oplevelse
 
Vi starter med en gudstjene-
ste, hvor kirkens præster og 
organist hver giver deres bud 

på, hvad Luther betyder for os 
i dag 

Efter gudstjenesten skal vi 
sammen nyde et måltid om-
trent som på Luthers tid. Lu-
ther og hans kone, Katharina, 
var kendt for deres måltids-
fællesskaber. Her holdt Lu-

  Aktiviteter - Skelgårdens kirke
ther bordtaler, og dem skal vi 
høre et par stykker af.

Menuen er Luthergryde 
med kylling og oksekød samt 
pandekager med øl, honning 
og bær.

Velkommen til en stem-
ningsfuld aften. Ingen tilmel-
ding, men først til mølle (max. 
70 pladser).
Skelgårdens kirke. Tirsdag 
31. oktober kl. 17.

Munkens brud
Teater i kirken 
Det er reformationens histo-
rie fortalt gennem teater, mu-
sik og Katharina Luther, mun-

ken Martin Luthers kone. 
Katharina blev født i 1499 

og som barn sendt i kloster. 
Men sammen med otte andre 
nonner flygtede hun i 1523 
fra klostret til Martin Luther, 
som var kritisk over for klo-
sterlivet. To år senere var 
Katharina gift med Martin Lu-
ther, de fik fire børn sammen 
- og hun blev historiens første 
præstekone.
Skelgårdens kirke. Torsdag 
16. november kl. 19.00. 
Gratis adgang. 

OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Kim Greiner fortæller om Grønland, hvor han har 
rejst. Torsdag 2. nobvember kl. 10.
Henry O’Connor synger. Torsdag 9. nov. kl. 10.
Banko. Pris pr. plade 15,-. 3 plader 30,-. torsdag 16. 
nov. kl. 10.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Film, foredrag eller hygge, onsdag 1. november
Banko fredag 3. november
Alfred Kronborg spiller - vi hygger, onsdag 8. nov.
Banko fredag 10. november
Spisning og hygge kr. 80,- onsdag 15. november

Bordinghus
Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. 
Underholdning med Kastrup løverne irsk kaffe. Bil-
letter købes i Bordinghus. Fredag 3. nov. kl. 14.00
Valg til brugerbestyrelsen. Tilmelding til den efter-
følgende spisning. Fredag 10. nov. kl. 12.00

 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 
Foredrag: Narine Pedersen. Tors. 2. nov. kl. 13.00
Kl. 14.00 valg til brugerbestyrelse, festudvalg m.m. 
Åbent hus. Fredag 3. nov. kl. 11.00 
kl. 13.30 Café med vinsmagning.  
3 temadage hvor vi fremstiller en strømpejulenis-
se. Mandag 6. nov., tirsdag 7. og mandag 13. nov.
Jan Hertz fortæller om sit liv. (billetter købes i 
caféen). Fredag 10. nov. kl. 13.30-15.30
Solgårdens Kabaret festlig og humørfyldt. (billetter 
købes i caféen). Fredag 17. kl. 13 til ca. 15.30

Parkinson Klub Amagerland
Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Ulla Mikkelsen om motion. Sang, musik og lotteri. 
Postkassen tors. 16. nov. kl.14-17.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972. 
Ingen informationer modtaget

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Orientering ved Tårnby kommunes faldkonsulent. 
Sammen med Hjernesagen man. 13. nov. kl. 14.

Diabetes foreningen
Stavgang. Hver mandag kl.10.00 fra Løjtegårdsvej 
100, åbent for alle. Raskgående ca. 4 km, langsomt-
gående ca. 2 km. Ca. 1 time. Ingen tilmelding, bare 
mød op, med eller uden stave.
Vi går også i Dragør. Hver torsdag kl. 10. fra Dragør 
Aktivitetshus, Wiedergården 2.
Raskgående ca. 4 km, langsomtgående ca. 2 km. - 
ca. 1 time. Ingen tilmelding, bare mød op, med eller 
uden stave. 
Stavsæt kan lånes/ købes i lokalforeningen.
Info: Jacob Løve 3057 8133 eller jacobottoloeve@
gmail.com
Allan Flyvbjerg fortæller om det kommende Steno 
Diabetes Center Copenhagen ved Herlev Hospital. 
Onsdag 15.nov. kl. 19. SundhedsCenter Tårnby.

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person med 
psykisk sygdom. Daghøjskolen, Peder Lykkes vej 63, 
2300 Kbh. S. Henvendelse Tommy Rasmussen 3251 
5335/ 2757 5333. amager@bedrepsykiatri.dk 
Særlig sensitivitet, hvad er det? Oplæg ved Su-
sanne Kalvaag. Tirsdag 21. nov. kl. 19-21.

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriks-
vej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 
9061
Cafemøde tirsdag 31. oktober
November banko. 7. november.
Cafemøde. 14. november.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 23.

Af pladshensyn bringes aktiviteter i sid-
ste halvdel af måneden i næste nummer 
af Tårnby Bladet, der udkommer fredag 
10. november. 

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger

Munkens brud - teater i Skelgårdens kirke, 16. nov. kl.19 .

JULEHJÆLP
Kastrup Sogns Menighedspleje har atter i år 
i et vist omfang hjælpe økonomisk trængte 
børnefamilier som bor i sognet
til at kunne købe lidt ekstra ind til julen.

Har din familie brug for hjælp, 
kan du i hele november måned 
hente, udfylde og aflevere et 
ansøgningsskema på  

Kirkens kontor, Kastruplundgade 3. 

 

Alle ansøgninger vil blive læst og vurderet.
De ansøgere, der kommer i betragtning vil få 
besked direkte pr. telefon senest 15. december.

Husk at Tårnby 
Bladet 

.. udkommer 
igen allerede 
fredag 10. 
november

Send julestoffet 
i god 
tid, 
tak!
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Priseksempler 2017

Bisættelse 1: 
Uden handling i kirke, ikke 
medlem af folkekirken, 
asken spredes over havet.

Samtale & alt nødvendigt 
papirarbejde. Kontakt til 
offentlige myndigheder.
Miljøgodkendt kiste, stan-
dard størrelse, polstring 
med pude, ilægning og 
påklædning. 1 rustvogns-
kørsel 0-20 km. 1 Kreme-
ring. 1 Urne.

Kr. 14.000 incl moms. Pris-
en er ex. evt. dødsannonce, 
handling i kapel, orgel & 
kor.

Bisættelse 2:
Medlem af folkekirken, 
handling i kirke.
Samtale & alt nødvendigt
papirarbejde. Kontakt til 
offentlige myndigheder. 
Miljøgodkendt kiste, stan-
dard størrelse, polstring 
med pude. Ilægning og 
påklædning. 2 rustvogn-
skørsler 0-20 km. 
1 kistepynt efter eget valg 
kr. 500,00. 1 kremering. 
1 urne.

Kr. 16.000 incl moms Pris-
en er ex evt. Dødsannonce, 
gravsted & sten. 
Begravelse:
Medlem af folkekirken, 
handling i kirke. Samtale. 
Alt nødvendigt papir- 
arbejde. Kontakt til of-
fentlige myndigheder. 
Miljøgodkendt kiste, stan-
dard størrelse, polstring 
med pude. Ilægning & 
påklædning. 1 Rustvogns-
kørsel.
1 Blomster opsats efter 
eget valg kr. 500,00.

Kr. 11.000 incl. moms Pris-
en er ex. evt. dødsannonce, 
gravsted & Sten. 
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Tårnby Bladet bringer gerne artikler og information 
fra sportens verden, men det kræver, at der findes 
korrespondenter i klubberne, som kan give os et praj, 
når der sker noget interessant. 
Ring til redaktøren på 32 509 290 og hør nærmere. 
Telefontider: Se kolofonen side 2.

Flot mesterskab for lokale 
badmintonpiger

Endnu en gang har Kastrup 
Magleby Badmintonklub le-
veret to spillere ud af i alt 12 
udtagne til den danske trup, 
der har deltaget i Ungdoms 
verdensmesterskaberne, den-
ne gang i Indonesien. 

Det var 17-årige Freja Ravn 
Nielsen, der også deltog ved 
sidste års UVM og 16-årige 
debutant Christine Busch An-
dreasen.

I holdturneringen endte 
Danmark på en 17. plads. 
Freja var fast på holdkortet 
for Danmark. Hun endte med 
kun at indkassere et enkelt 
nederlag mod Kina og bidrog 
derfor stærkt til Danmarks 
sejre. Christine måtte nøjes 
med en enkelt holdkamp mod 
Brasilien. 

I den individuelle turnering 
stillede begge piger til start i 

både mixdouble og damedou-
ble.

I mixdouble måtte begge 
piger begynde turneringen 
med et nederlag og var der-
med ude af disciplinen. 

I damedoublerne spillede 
Christine sammen med Ale-
xandra Bøje fra Højbjerg, og 
vandt de første kampe sikkert 
over par fra Portugal og Tai-
wan. I tredje runde leverede 
de en overraskelse mod et 
kinesisk par og vandt en tæt 
kamp i tre sæt. I ottendedels-
finalen vandt de anden-see-
dede koreanere dog. Dermed 
nåede Christine ottendedels-
finalen i sit første UVM som 
16-årig.

Freja stillede i damedouble 
med sin faste makker, Amalie 
Magelund fra Greve og vandt 
i de første kampe mod see-
dede indonesere og et ungt 
russisk par, inden de i otten-
dedelsfinalen vandt en fanta-
stisk sejr over et top-seedet 
par fra Korea og dermed var i 
kvartfinalen. Her fik de vist, at 
de ville spille med om metal-
let, men kunne desværre ikke 
holde niveau hele kampen 
igennem og endestationen 
blev altså kvartfinalen.

Det var en flot præstation 
af Freja og Amalie at komme i 
kvartfinalen til UVM og spille 
med om metal. 

Af Hanne Busch, KMB

Christine Busch Andreasen 
tv. og Freja Ravn Nielsen. 

Privatfoto

Badminton i Indonesien

Fra venstre Emma Marie Flindt Hansen, 
Elaha Alizadeh og Mille Rosenberg Lund 
Hendriksen - nogle af dagens studerende. 
Privatfoto

Hvornår er en affaldspose stærkest?

Er det ikke lige meget om man trækker lodret 
eller vandret i det plastik, som udgør en gan-
ske almindelig affaldspose – hvis man overho-
vedet beskæftiger sig med at trække i plastpo-
ser?

Nej, det er det ikke. Trækstyrken er mærkbar 
forskellig. Det ved pigerne fra 7. og 8.a og b 
fra Korsvejens skole. De har nemlig været på 
kursus på Amager Ressource Center, ARC i pro-
jektet Girls Day in Science.

Øvelsen var bare en af opgaverne i de work-
shop som pigerne skulle gennem. Det lille 
tankevækkende eksperiment blev udført ved, 
at pigerne klippede lige store strimler lodret 
og vandret af en klassisk affaldspose til brug 
under køkkenvasken og gjorde det samme af 
de noget større og kraftigere affaldssække. I 
begge tilfælde var der en tydelig forskel (og 
spørg nu ikke Avisens udsendte, hvad der var 
stærkest – han mener, den kan klare mest træk 
oppe fra og ned, men han ved det ikke læn-
gere).

De godt 25 elever havde selv valgt at del-
tage i Science-arrangementer og fik først 
forevist et plastsorteringsanlæg, som ARC har 
under afprøvning og derefter var der så tre 
små workshop og ikke mindst frokost på ARC’s 
regning.

Girls Day in Science er et landsdækkende år-
ligt arrangement, som skal få flere piger til at 
interessere sig for natur- og teknikfag. I år var 
satte ARC fokus på plast og sortering.

Alle pigerne havde meldt sig frivilligt, mens 
de øvrige elever fra derres klasser trodsede 
vejr og vind på Amager Strandpark.

Nice to know eller need to know

Fire idrætsgymnaster vandt 
fem medaljer i nordeuropæ-
isk opgør på Færøerne. Gym-
naster fra KG66 hentede tre 
medaljer 

Fire danske idrætsgymnaster 
sikrede sig finalepladser ved 
Northern European Champi-
onships, en klassisk konkur-
rence med deltagelse af gym-
naster fra otte lande; Sverige, 
Irland, Island, Skotland, Dan-
mark, Norge, Finland og Færø-
erne (og Wales hos Herrerne).

Efter kvalifikation var fire 
gymnaster i fem disciplin-
finaler; Camille Rasmussen 
- KG66, Hest og Gulv, Mette 
Hulgaard - KG66, Bom og For-
skudt barre, Kasper Rydberg 
- VIK, Gulv og João Marcus 
Fuglsig - VIK, Hest

I finalerne trak danskerne 
fra, og sikrede sig fem flotte 
medaljer. Camille Rasmussen, 
KG66 fik guld på gulv og sølv 
i spring over hest, mens klub-
kammeraten Mette Hulgaard 
fik bronze på bom.

Mangekamp og hold

På pigesiden blev det i man-
gekampen til en flot 5. plads 
til Camille Rasmussen. Mette 
Hulgaard blev nummer 10. 

På det danske pigehold del-
tog derudover Emilie Midt-
bøll og Isabella Bøckhaus, og 
det rakte i alt til en 5. plads i 
holdkonkurrencen for de dan-
ske piger.

På herresiden var eneste 
danske mangekæmper João 
Marcus Fuglsig, der klarede 
det til en 16. plads. Holdet 
bestod herudover af Kasper 
Rydberg, Joachim Winther, 
Jacob Buus og Rasmus Vorup. 
De danske mænd endte på en 
7. plads.

Landstræner for kvinderne 
Bernadett Balázs var tilfreds 
med pigerne, og fremhæver 

især unge Camille Rasmus-
sen’s præstation.

- Camille er en af de yng-
ste på konkurrencegulvet, og 
NECh er Camille’s første se-
niorkonkurrence, hun gjorde 
det rigtig godt, siger Berna-
dett Balázs.

- Mette Hulgaard har et kiks 
i den forskudte barre, men 
kom godt igen på bom og vin-
der bronze.

spanger

Se video af medaljetagerne 
på www.facebook.com/
idraetsgymnastik/

Guld, sølv og bronze til KG66 

Mette Hulgaard ved VM2017. 
Foto: Carsten Nyborg Andersen.
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Denne side er layoutet af 
Julie Villadsen, praktikant fra 

Pilegårdsskolen

7.x på Pilegårdsskolen har sagt 
ja til at være med til projekt Ung-
domsværn, der støtter anbragte og 
udsatte børn 

Af Valdemar Alfred Jørgensen  
og Christopher Koch 7.x. Privatfoto

- Projektet går ud på, at klassen sælger 
muleposer fra organisationen Ung-
domsværn, som er en afdeling under 
Børnehjælpsdagen, fortæller Rikke 
Brandt Christensen, lærer på innova-

tionslinjen på Pilegårdsskolen. 
Det er anbragte børn, der har la-

vet forsiden på muleposen, som blev 
solgt af 7.x til fordel for unge af pro-
jekt Ungdomsværn. Projektet er slut 
nu, og eleverne har dokumenteret de-
res arbejde, skriftligt og i foto.

Hvad er anbragte børn?

Anbragte børn, er børn der lever uden 
forældre. De bor hos en værge eller på 
et børnehjem, som ikke har penge til 

at give dem oplevelser.  
Muleposerne giver børnene mulig-

heder for oplevelser, og blev solgt til 
50 kroner per pose. 

- Vi blev meget overraskede, da vi 
fandt ud af, at der hver dag er seks 
børn i Danmark, der bliver anbragt. 
 Det er et godt initiativ at hjælpe ud-
satte børn.

Klassebillede af 7.x med muleposer.

X-linjen på Pilegårdsskolen hjælper 
udsatte og anbragte børn

Øverst. Mille og Sarah på vej ud og 
sælge muleposer. Nederst er det 
Oliver og Kristian, som forsøger sig 
som gadesælgere.

Der blev knoklet hårdt blandt børnene i Pølse-
byen, da der var samfundsuge i Valhalla                                                                                                  
Projekt samfund i SFO Valhalla varede i en uge, og alle 
børn på SFOen, var en del af det.                         

Pølsebyen havde jobs som gartner, skraldemand, cy-
kelmekaniker, billet kontrollør i biografen, frisør, negle-
teknikker, massør og så videre. 

For at få lov at få lavet negle, gå i biografen, få læk-
ker mad og andre goder, skulle børnene gøre en indsats 
i form af arbejde. Til at holde styr på kriminaliteten i 
byen, agerede SPOens leder Christine Ramsing, politi-
betjent. Hun opklarede sammen med to andre børnebe-
tjente, de forbrydelser der blev begået i byen, som for 
eksempel da borgmesterens cykel blev stjålet. 

- Formålet er selvfølgelig at børnene skal lære at ar-
bejde for at kunne få, forklarer Christine Ramsing, som 

går højt op i projektet. 
Hun havde sørget for at låne professionelt udstyr hos 

politiet, for at gøre ideen om byen mere realistisk. Ud-
over at samfundsugen, skulle hjælpe børnene med at 
tage ansvar, skulle det også give dem følelsen af selv at 
være med til at bestemme. 

- Børnene tjekker ind i borgerservice, når de kommer 
og vælger selv et job. De har stemt om navnet så byen 
hedder Pølsebyen, siger Christine Ramsing. 

Samfundsugen blev afviklet i uge 40, og er et af flere 
projekter SFO Valhalla har stået for. 

30 pølsepenge i løn

Zoe blev sminket af Matilde Smidt. Zoe har betalt 
for behandlingen med de pølsepenge hun har fået 
i løn på hendes ”arbejde” i pølsebyen. 

Politiet og en af børnebetjentene, var i gang med 
at lede efter spor i en sag.

Medarbejderen Sheila Bech hjalp Melanie med at 
lave mad  til cafeen, på hendes job som kok. Hun 
og de andre børn, tjener 30 pølsepenge på en halv 
time.

Om muleposerne

Motivet på muleposerne er tegnet af 
anbragte børn ud fra temaet drøm-
me. Tegningerne har før været trykt 
på en af Børnehjælpsdagens årspla-
kater.

Muleposerne er blevet solgt  af 
skoleklasser over hele landet i ef-
teråret 2017.

I forbindelse med salget af mule-
poserne har klasserne arbejdet i re-
lation til at drive virksomhed, søge 
sponsorater, lægge budgetter, salgs-
teknikker, PR og så videre. Eleverne 
støtter sagen, samtidig med at de 
selv tjener penge. 
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Gunhild Schrøder var noget 
af det tætteste foreningsli-
vet kom på en engel. Nu er 
hun død

Af Terkel Spangsbo

Gunhild Schrøder kaldte sig 
ikke leder eller formand for 
Klubben for Demente og de-
res pårørende havde ingen le-
der, men det er en kendt sag, 
at Gunhild Schrøder var en 
ledende skikkelse i klubben.

Hun sad i Alzheimerfor-
eningen lokalbestyrelsen og 
på den baggrund fik hun for 
12 år siden startet aktiviteten 
Klubben i Tårnby.

Da Gunhild Schrøder fik 
overrakt Tårby Kommunes 
Foreningslederpris i 2010 
sagde daværende kulturud-
valgsformand, Vibeke Ras-
mussen blandt andet:

- Vi, der har oplevet dig tæt 
på i din rolle som aktiv i Klub-
ben for demensramte, ved, at 

du brænder for sagen. Det er 
fabelagtigt at se dig smilende 
og taknemmelig. Fantastisk at 
du kan sprede humør til an-
dre, samtidig med, at du selv 
bærer på den sorg, det må 
være at have en pårørende 
med demens.

- Din pris er meget fortjent.

Blicherfuglsangs ’Engle-Pris

Et halvt år senere fik Gunhild 
Schrøder også udmærkelsen 
”En Engel”.

Det var det danske smykke-
firma, Blicherfuglsang,  som 
uddelte ’Engle Prisen’ til 
ildsjæle, der fortjener aner-
kendelse for deres indsats.

Det var Tårnby Forenings 
Råd, TFR, der mente, at Gun-
hild Schrøder kunne være 
kandidat til prisen og derfor 
indstillede hende til prisen. 

- Der gik ikke mange dage, 
før der kom et positivt svar 
tilbage fra Blicherfuglsang, at 
Gunhild var en oplagt modta-
ger, fortæller Michael Peder-

sen, sekretær for TFR og For-
eningernes Fælleskontor.

I indstilingen stod blandt 
andet, at Gunhild - trods hen-
des høje alder - yder en helt 
enestående indsats i ”Klub-
ben”, en klub for mennesker 
med demens og deres pårø-
rende. 

Hun får gennem sit virke 
gjort opmærksom på sygdom-
men Alzheimers, en sygdom 
som mange bliver berørt af, 
direkte eller indirekte, men 
som lige så mange har svært 
ved at tale om og håndtere. 

Surprice overrækkelse

Sammen med Karin Tschi-
caja fra Blicherfuglsang og 
andre medlemmer i Klubben 
arrangerede TFR et ”overra-
skelsesangreb”, og Gunhild 
blev overtalt til at komme til 
et  vigtigt foredrag med Julia 
Lahme, da Foreningernes Fæl-
leskontor indbød til lørdags-
skole.

Foredraget var såmænd 
vigtigt nok, det var ikke løgn, 
men fælden virkede og det 
lykkedes at overraske alle og 
ikke mindst Gunhild Schrøder. 

Klubben blev reelt nedlagt 
for nogle år side, da det kneb 
med at få flere aktive med i 
arbejdet, men flere af med-
lemmerne forsatte med at 
mødes privat.

Tårnby Kommunes de-
menskoordinator, som Gun-
hild Schrøder havde samar-
bejdet med, overtog opgaver-
ne på demensområdet.

Ved overrækkelsen af Eng-
le-prisen sagde Karin Tschi-

caja blandt andet at prisen 
tildeles til personer, der gør 
en speciel indsats for at hjæl-
pe andre og ikke har glemt at 
give af dem selv til andre - og 
at deres utrættelige engage-
ment og arbejde fortjener på-
skønnelse. 

Gunhild Schrøder var netop 
sådan en hjælpe-engel. 

Gunhild Schrøder var advaret om,  at hun var valgt som årets 
foreningsleder. Under et møde i Klubben dukkede Annelise 
Holm og Michael Pedersen fra foreningernes paraply-
organisation Tårnby Forenings Råd pludselig op med den 
glade nyhed. Arkivfoto: Ivan Givskov.

Der var en engel i blandt os

Engle-Prisen
”Vi håber, at dette initiativ kan være med 
til at henlede opmærksomheden på den 
betydning som hverdagens små engle 
har, ligesom vi håber, at priserne kan 
være med til at inspirere andre til at in-
volvere sig og gøre en speciel indsats for 
at hjælpe andre.”             Blicherfuglsang

Gunhild Schrøde blev 88 år.

Flygtningehjælpen søger 
stadig indsamlere i Tårnby 

Koordinator for Dansk 
Flygtningehjælps Landsind-
samling i Tårnby, Michael 
Pedersen, arbejder på højtryk 
for at skaffe indsamlere til 
Landsindsamlingen søndag 
5. november.

Han har i månedsvis kæm-
pet for at mobilisere indsam-
lere, som vil bruge tre timer 
på gaden for Dansk Flygtnin-
gehjælp. Det er nemlig rigtig 
vigtigt, fortæller han: 

- Vi har stadig et antal ube-
satte ruter. Hvis vi får dem 
besat, kan vi få det maksimale 
ud af vores landsindsam-
ling og dermed yde en bedre 
nødhjælp til verdens mest 
udsatte flygtninge. Vi ved fra 
tidligere år, at rigtig mange 
Tårnbyborgere gerne vil en-
gagere sig og gøre en forskel 
for de mennesker, som er ble-
vet tvunget på flugt. Den bed-
ste måde at hjælpe på er ved 
at gå på gaden for os søndag 
5. november. Tre timer af din 

tid kan være livgivende for en 
flygtningefamilie. Vi sørger 
for det praktiske, du skal blot 
tilmelde dig og møde op!

Formålet

Dansk Flygtningehjælp sam-
ler ind over hele landet, og 
hver indsamler skaffer i gen-
nemsnit 1.000 kroner i ind-
samlingsbøssen. Pengene er 
målrettet Dansk Flygtninge-
hjælps internationale hjæl-
pearbejde, og for 1000 kroner 
kan vi sikre rent drikkevand 
til 200 flygtninge, køkkengrej 
til otte familier eller vintertøj 
samt tæpper til en hel familie.

 Pengene fra årets indsam-
ling går blandt andet til nød-
hjælp til de syriske og sydsu-
danesiske mennesker på flugt.

Om landsindsamlingen

Mere end 65 millioner men-
nesker er på flugt. Langt stør-
stedelen befinder sig i deres 
nærområde – altså verdens 
fattigste og mest krigshærge-
de regioner. Dansk Flygtnin-
gehjælp hjælper dem så tæt 

på deres hjem som muligt.
Halvdelen af alle menne-

sker, der er på flugt, er børn. Vi 
hjælper dem til at være børn i 
en meget svær situation, hvor 
krig fylder mere end leg.

julie-

Tre timer af din tid kan være livgivende for en 
flygtningefamilie.

Vil du være med
Kontakt lokalkoordinator Michael Pedersen på  
2878 3927 eller tfr@tfr.dk for flere informationer
Meld dig som indsamler for Dansk Flygtningehjælp 
søndag 5. november på tlf. 3373 5111 eller  
www.flygtning.dk/li

Pengene fra årets indsamling går blandt andet til nødhjælp til de syriske og sydsudanesiske 
mennesker på flugt.
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En sensommeraften midt i 
august sad en stor gruppe 
danskere, flest fra Tårnby, 
på Högklint på Gotland halv-
frysende, men med godt 
humør og ventede på sol-
nedgangen ude vestpå

Af Terkel Spangsbo, formand 
for Foreningen Nordens 

lokalafdeling i Tårnby.

Himlen var overskyet og kun 
en smal åben bræmme ude i 
kimingen tydede på, at solen i 
al fald for en stund ville være 
synlig.

Solnedgangen var estime-
ret til klokken 20.38, men 
ingen vidste om det var tids-
punktet, hvor solen ville ram-
me kimingen eller det ville 
være det øjeblik, hvor solen 
var helt væk.

Et kvarter før det forvente-

de højdepunkt forsvandt alle 
skyer. Himlen var helt klar og 
solen havde ikke en chance 
for at dale ned i skjul.

Og sådan havde de allerfle-
ste dage været for den danske 
gruppe, som i fællesskab i 
Foreningen Norden var på en 
11-dages tur på Gotland. I en 
sommer, som med pæne ord 
kan kaldes en sommer med 
vekslende vejr, oplevede de 
godt 40 deltagere kun solskin. 
Dog var der dage med kold 
blæst som på Högklint.

Det var noget fascinerende, 
da solen over Gotland for-
svandt klokken 20.38, at tæn-
ke på, at den stadig skinnede 
hjemme i Danmark.

Middelalderen er tæt på

Ellers var det ikke hjemve, 
der prægede turen, men ople-

velse på oplevelse. Gotland er 
et komprimeret vidunder med 
lidt af hvert. Natur, som veks-
ler flere gange fra nord til syd 
og en historie som en levende 
middelalderfortælling. Man-
ge danskere, som har haft hi-
storie i skolen, husker beret-
ningen om en kong Valdemar 
(men ikke hvilken Valdemar), 
som skånede hovedbyen 
Visby for brand og plyndring, 
hvis borgerne kunne give ham 
lige så meget guld og sølv, 
som kongen vejede.

Det kunne de, for Visby var 
en rig by. Den lå på Hansaru-
ten mellem Rusland/Finland 
og Nordtyskland og var mel-

lemstation for sejlskibenes 
farefulde færd og det gav 
handel og penge i kassen.

Kong Valdemar (det var At-
terdag) fik ikke noget ud af 
guldet og sølvet, for hans skib 
gik ned ud for Visby, men dan-
ske embedsmænd blev på øen 
i flere hundrede år, indtil den 
så besungne Kristian IV ende-
lig fik sat det hele over styr.

Middelalderen genoplives 
intet sted i Europa så konse-
kvent, som i Visby i Medeltids 
Veckan i midten af august. 
Visby har de rette rammer 
med en bymur med fæst-
ningstårne fra middelalderen 
og brostensbelagte gyder og 
stræder, som gør omgivel-
serne autentiske, når mid-
delalder-entusiaster fra hele 
verden befolker byen med 
marked og ridderturnerin-
ger, sang, musik og måltider i 
gamle gårde og huse.

Det oplevede gruppen fra 
Foreningen Norden i Tårnby 
som afslutning på deres odys-
sé.

Gruppetur avler fællesskab

Dagene inden var gået (hur-
tigt) med et program med 
sejlads i Fastlandssveriges 

skærgård ud for Västervik, 
rundtur på Kalmar slot (hvor 
de er mere svenske end no-
get andet sted i Sverige, for 
her smed de danskerne ud 
for alvor), nedtur i Lummelun-
dagrotterne på Nordgotland, 
sejltur til Fårø og togtur til en 
kæmpe kalkgrav. Gotland er 
geologisk opbygget af vand-
levende smådyr, hvis skelet-
ter sank til bunds i varme 
vande syd for Middelhavet og 
dannede dybe lag. 

Disse kilometertykke lag 
har senere bevæget sig nord-
på og efterladt klatter på Møn, 
Stevns og under København, 
men smukkest og mest fasci-
nerende skudt Øland og Got-
land op øst for Sverige.

Der blev klappet rauker, de 
fantasifulde fortidsefterla-
denskaber i strandkanten og 
besøgt vikingeruiner større 
end Trelleborg. Og ikke mindst 
trivedes et fællesskab som 
voksede dag for dag mellem 
rejsedeltagerne. Det udmøn-
tede sig i deltager-arrangere-
de aftensmåltider og mindre 
udflugter i blandet selskab.

En traktortrukket rundtur 
på Hasselø var med til at 
sammentømre fællesskabet.

Foto tv. Næppe noget sted 
markeres middelalderen med 
større alvor og akuratesse 
blandet med morskab, 
turneringer og samvær 
end på Gotland i den årlige 
Medeltids Veckan. Foto: Bent 
Petersen.

De sidste solstråler rammer Högklint. De fleste af selskabet 
sad ovenfor hulen.Foto: Inge Aakilde.

Solnedgang på Högklint

Der var rauker i 
mange størrelser. 

Dette hoved med en 
fortidig manbun var 

en af de største. Foto: 
Bent Petersen.

Foreningen Norden stod 
for det meste praktiske 
- også de offentlige 
historieaftener inden 
turen. Her blev såvel 
deltagere som andre 
interesserede undervist 
i forholdet mellem 
Danmark og Sverige i 
Kalmartiden. Den store 
fordel ved denne måde at 
få historieundervisning på 
er, at man ikke bliver hørt.
Foreningen Norden i 
Tårnby har tidligere 
arrangeret fællesrejser til 
Vestisland, Færøerne og 
Litauen.
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NATURPARK AMAGER I STREG: Det er vist kommet 
som en glædelig overraskelse for mange, at Tårnby 
kommune i ‘Det store naturchek’ foranstaltet 
af Danmarks Naturfredningsforening for nylig 
er blevet nr. 3 på landsbasis, kun overgået af 
Fanø og Læsø. Undersøgelsen er udtryk for, hvor 
omfattende naturværdier en kommune har - målt 
på forskellige parametre. 

Vi er ikke blot en ordinær forstad! 
Nu skal det retfærdigvis siges, at vores kommune 

har en i forhold til indbyggertallet enorm størrelse. 
Det skyldes dels Saltholm midt i Øresund, hvis 

herligheder er ukendte for de fleste af borgerne, 
dels det inddæmmede område på Vestamager, der 
er større end Dyrehaven, og som i midten af firserne 
blev offentligt tilgængeligt. Der er investeret mas-

sivt i at gøre det tidligere militære øvelsesterræn 
både sikkert og indbydende at færdes i, ikke mindst 
via Naturcentret i nord. Det huser Naturskolen, der 
har vist sig at være en fremragende formidler af vi-
den og meningsfulde aktiviteter om flora og fauna. 
Her kommer talrige skole- og institutionsbørn i alle 
aldre, i weekender og ferier også forældre, bedste-
forældre og småbørnsfamilier. 

Om foråret kan man være heldig at finde dådy-
renes gevirer. Området huser 3-400 dådyr, som er 
lette at kende på deres charmerende 111 (tre mørke 
striber) på bagpartiet. De er ikke så sky som rådyr og 
kronvildt, så chancerne for at få dem at se er store, 
især morgen og aften.

For at holde bestanden konstant, afskydes der år-
ligt nogle hundrede dyr. 

Området er fredet siden 1990, og forsvaret har 
arbejdet i henved 30 år med at rydde det for ueks-
ploderet ammunition. 

Fra hele Storkøbenhavn kommer folk for at nyde 
årets gang i naturen, hvadenten det er forårets mira-
beller, sommerens hyld og efterårets brombærkrat.

Hertil kommer et enestående fugleliv. Mange af 
Europas trækfugle skal her forbi, det gælder rov-
fugle, vadefugle såvel som småfugle, der kan ses i 
titusindtal. Mod syd er et decideret fuglebeskyttel-
sesområde dog lukket for publikumsadgang.

Grib cyklen eller gå og nyd denne kunstigt skabte, 
men levende natur.

  
Tekst og tegning: Ninna Feldvoss.

En nutidig fortælling om danskere, 
vi alle kender på Amagerteatret

Virkeligheden er nogle gange ikke så 
munter at være i, men i al sin absurde 
genkendelighed kan den godt virke 
komisk. Man kan bare ikke altid selv 
se komikken, når livets landevej tager 
nogle skarpe sving.

Sådan er det også for Berit, der har 
rundet de 60 og i mange år har været 
en engageret medarbejder hos DSB. 
Hun har været gennem en del om-
struktureringer iværksat af en velme-
nende HR-chef, der ikke tvivler på, at 
Berit vil være lige så god til at sælge 
pølser, som hun var til at sælge billet-
ter. 

Men Berit er ikke så omstillingspa-
rat længere. Til gengæld er hun en 
ordentlig og behagelig kvinde, som 
tager sig godt af sin overbo, pensio-
nisten Svend, der ikke kunne drømme 
om at indrømme, at han ikke kan klare 
det hele selv. Slet ikke over for sin søn, 
karrieremanden Lars, der pligtskyldigt 

besøger Svend, selvom han er ved at 
knække halsen på for mange interes-
setimer. 

Hos Berit møder Lars lidt af den an-
erkendelse, det åbenbart er så svært 
for faderen at give ham.

Til (ingen verdens) nytte er et drama 
om en basal, menneskelig drivkraft; 
behovet for at være til nytte i samfun-
det og over for sine medmennesker. 
Men hvad skal man stille op med sin 
nyttetrang, når almindelig medmen-

neskelighed er i lav kurs, og man ri-
sikerer at blive skudt bagtanker i sko-
ene, hvis man bare gerne vil hjælpe?

Medvirkende: Pia Rosenbaum, Jacob 
Lohmann, Finn Nielsen og Lisbeth 
Wulff. Instruktion: Madeleine Røn 
Juul

Spiller på Amagerteatret, Kulturhu-
set KastrupBIO 6., 7. og 8. november 
kl. 19.30.

Fra venstre Jacob Lohmann, Finn 
Nielsen, Lisbeth Wulff og Pia 
Rosenbaum. Foto: Gudmund Thai.

Om at være til nytte ….
… eller til ingen verdens nytte
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Strandferie ved Storebælt
3 dage på feriecenter ved Korsør

Musholm Feriecenter
Hotellet har en særlig historie, skabt til at rum-
me alle uanset fysisk formåen, og der er ikke 
sparet på materialer og kvalitet for her at skabe 
en vaskeægte ferieoase med et hav af aktivi-
tetsmuligheder. Beliggenheden er uovertruffen 
lige ned til Musholm Bugt Strand, der er særligt 
populær om sommeren på grund af den dejlige 
aftensol og den store badebro.

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

KøR SELv-fERiE

Kejserbyen i Harzen
4 dage på 3-stjernet hotel i Vienenburg, Tyskland

Ankomst: Valgfri frem til 19.12.2017 
og 2.1.-28.6.2018.

Ankomst 
Søndag til onsdag frem til 13.12.2017 og 
7.1.-19.6. samt valgfri 25.6.-10.8.2018.

Børnerabat
1 barn 0-3 år gratis. 
2 børn 4-14 år ½ pris. 
Opredning fra 15 år: Pris 649,-.

Hotel Goslarer Strasse HHH

På Harzens nordlige kant ligger en af de helt store 
feriedestinationer blandt områdets perlerække af 
historisk interessante byer og underskønne na-
turlandskaber. Jeres hotel ligger 10 kilometer fra 
centrum af UNESCO-listede Goslar i Vienenburg 
– en lille by, der er omkranset af Vienenburger-
søen og det beskyttede naturområde Vienenbur-
ger Kiesteiche. Her har I en særligt god mulighed 
for at opleve både en af Harzens smukkeste byer 
og den legendariske naturidyl, der venter jer lige 
uden for hotellets hoveddør. I Vienenburg kan I 
blandt andet opleve en af Tysklands ældste beva-
rede banegårde, der er åben for besøgende. Men 
ellers er det naturligvis de mange spændende 
muligheder for daglige udflugter og oplevelser, 
der gør en ferie i Harzen til noget særligt. Besøg 
et af de mange bjergdriftsmuseer – for eksempel 
Rammelsberg Bergbaummuseum (13 km) – hvor 
I kan få et indblik i regionens interessante mine-
drift eller tag en eventyrlig udflugt til områdets 
imponerende middelalderborge, der gemmer på 
hver sine sagn om riddere og ungmøer.

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

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17. 

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

•	3	overnatninger
•	3	x	morgenbuffet	
 på Klosterhotel Wöltingerode
•	3	x	3-retters	middag/buffet	
 på Klosterhotel Wöltingerode

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

Pris pr. person i dobbeltværelse

899,-
Pris uden rejsekoden 1.049,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

999,-
Pris uden rejsekoden 1.149,-

2 overnatninger 599,-
5 overnatninger 1.399,-

ferie ved østersøkysten
3 dage på hotel ved Timmendorfer Strand, Nordtyskland

Maritim Club Hotel Timmendorfer 
Strand HHHH

Brusende bølger og et hav af aktivitetstilbud 
– på hotellet der ligger 12 kilometer fra Tra-
vemünde og 165 kilometer syd for den danske 
grænse, kommer ingen til at kede sig. Omgi-
velserne med udsigt over Lübeckerbugten er 
oplagte til spadsereture langs strandprome-
naden (500 m), golf under den høje himmel 
på Golfpark Ostsee (6 km) eller en udflugt til 
den historiske gamle bydel i Lübeck (20 km).

Ankomst 
Valgfri frem til 20.12.2017 og 2.1.-30.5.2018.

Ankomst 
1 barn 0-6 år gratis. 
2 børn 7-12 år ½ pris.
Opredning fra 13 år: Pris 1.149,-.
Maks. 2 børn pr. værelse 

•	 2 overnatninger
•	 2	x	champagnebrunch
•	 2	x	3-retters	middag/
 buffet
•	 Stort aktivitetsprogram
•	 50 % rabat på greenfee
•	 Børneklub (3-12 år)
•	 Værelse med balkon

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.249,-
Pris uden rejsekoden 1.399,-

Kurafgift maks. EUR 3,- pr. person pr. døgn

3 overnatninger 1.649,-

Julemarked i Lübeck (21 km) 
27.11-29.12.

SOMMER
4 overnatninger 

inkl. 2 middage 1.949,-

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET

Overrask med oplevelser

Gi’ et rejsegavekort
Gælder i 3 år!  Se mere på happydays.nu

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.
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MY LITTLE PONY – FILMEN, dansk tale
28 – 29/10:  kl. 15.15 fr. u. 7

SIKKE ET CIRKUS
28 – 29/10:  kl. 13.00
4 – 5/11:  kl. 13.30
11 – 12/11:  kl. 15.00
18 – 19/11:  kl. 13.00 t. f. a.

DEN KÆMPESTORE PÆRE
28 – 29/10:  kl. 13.30
4 – 5/11:  kl. 13.00 + 15.30
11 – 12/11:  kl. 15.30
18 – 19/11:  kl. 13.30
25 – 26/11:  kl. 15.30 t. f. a.

DEN LILLE VAMPYR, dansk tale
27/10:  kl. 17.00
28 – 29/10:  kl. 14.45 + 17.00
30 - 31/10:  kl. 17.00
2 – 3/11:  kl. 17.00
4 – 5/11:  kl. 15.00
11 – 12/11:  kl. 13.00
18 – 19/11:  kl. 15.30
25 – 26/11:  kl. 15.00 fr. u. 7

MENS VI LEVER
27/10 – 1/11:  kl. 20.00
2 – 5/11:  kl. 17.45
6 – 8/11:  kl. 20.00
9 – 10/11:  kl. 19.30
11 – 12/11:  kl. 17.00 + 19.30
13/11:  kl. 19.30
14/11:  kl. 17.00
15/11:  kl. 19.30 t. o. 11

SNEMANDEN
27 – 29/10:  kl. 17.30
31/10 – 1/11:  kl. 17.30 t. o. 15

THOR – RAGNAROK – 2D
27/10 – 1/11:  kl. 19.00
2 – 5/11:  kl. 20.00 t. o. 11

VICTORIA & ABDUL 
Forpremiere:
30/10:  kl. 17.30
Danmarkspremiere:
2 – 3/11:  kl. 19.30
4 – 5/11:  kl. 17.15 + 19.30
6 – 15/11:  kl. 17.45
16 – 22/11:  kl. 17.00
27 – 28/11:  kl. 17.00 fr. u. 7
DOXBIO:
VOLD - I KÆRLIGHEDENS NAVN
1/11:  kl.17.00
Danmarkspremiere:
A BAD MOMS AT CHRISTMAS 
9 – 13/11:  kl. 20.00
14/11:  kl. 20.30
15/11:  kl. 20.00
16 – 22/11:  kl. 17.30
Danmarkspremiere:
BALLERINA
9 – 10/11:  kl. 17.00
11 – 12/11:  kl. 13.30
15/11:  kl. 17.00
18 – 19/11:  kl. 15.00
25 – 26/11:  kl. 13.30

GLASSLOTTET
Forpremiere:
13/11:  kl. 17.00
Danmarkspremiere:
16 – 20/11:  kl. 19.30
22/11:  kl. 19.30
23 – 29/11:  kl. 17.30  t. o. 11
Danmarkspremiere:
JUSTICE LEAGUE
16 – 28/11:  kl. 20.00
29/11:  kl. 20.15
Danmarkspremiere:
MORDET I ORIENTEKSPRESSEN
23 – 24/11: kl. 19.30
25 – 26/11: kl. 17.00 + 19.30
27 – 28/11: kl. 19.30
29/11:  kl. 20.00
Danmarkspremiere:
MUMITROLDENES VINTER                   
23 – 24/11:   kl. 17.00
25 – 26/11:   kl. 13.00
29/11:      kl. 17.00
Ballet på lærredet:
THE SLEEPING BEAUTY
21/11:     kl. 19.30
I pausen serveres et glas cava

Filmoversigt 

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk

VICTORIA & ABDUL
Kontorassistenten Abdul, rejser fra 
Indien for at deltage i dronningens 
50-årsjubilæum, og ender med at 
finde velvilje hos dronningen. De 
opbygger en alliance, som hendes 
inderkreds forsøger at ødelægge. 
Dronningen begynder at se en 
verden i forandring og genfinder 
sin menneskelighed, efterhånden 
som venskabet bliver stærkere

GLASSLOTTET
Jeannette, lever som skribent 

i New York, men da hun en 
dag konfronteres med sin mor, 
mindes hun opvæksten i en 
nomadefamilie, der ikke fulgte 
samfundets regler. Faderen var, i 
ædru tilstand, karismatisk - han 
lærte de 4 børn at livet skal leves, 
mens moderen hellere ville male 
end at lave mad. På flugt fra FBI, 
lærer børnene at finde styrken. 

MORDET I 
ORIENTEKSPRESSEN
Det starter som en luksuriøs 
togrejse gennem Europa, men 
udvikler sig hurtigt  til et af de 
mest spændende mysterier, 
som nogensinde er fortalt om 
tretten mennesker, der alle er 
under mistanke for et mord 
begået ombord på toget. Den 
verdenskendte detektiv Hercule 
Poirot må, i en kamp mod tiden, 
gøre alt for at løse sagen før 
morderen slår til igen. 

MUMITROLDENES 
VINTER
Vinteren er på vej, og mumi-
troldene gør sig klar til det 
sædvanlige, lange vinterhi, 

men i år gider Mumi ikke sove 
vinteren væk. 
Han er nemlig blevet nysgerrig 
efter at se, hvad der egentlig 
sker med Mumidalen, når kulden 
rammer. Mest af alt, er han 
spændt på at opleve hyggen 
og julestemningen, i en finurlig 
historie om venskab og det første 
eventyrlige møde med sne, frost 
og julemagi. Den mystiske gæst 
Julen, banker – i bogstaveligste 
forstand – snart på det lille 
mumihus.

BALLERINA
Félicie er en forældreløs pige fra 
en lille by i Frankrig. Hun drømmer 
om at blive balletdanser. Hun 
stikker sammen med hendes 
bedste ven, Victor af til Paris, for 
at danse i operaen – men det er 
sværere end hun tror og hun bliver 
nødt til at stjæle sin største rivals 
identitet, for at få lov at udleve sin 
drøm.  

JUSTICE LEAGUE 
Batman og Wonder Woman 
arbejder sammen for at lave 
et hold af superhelte. Trods 
dannelsen af denne for at 
redde planeten fra et angreb af 
katastrofale dimensioner.

ÅBNINGSTIDER
Man. til fre. fra kl. 16.30 til 
sidste film starter. 
Lør. og søn. fra kl. 13.00 til 
sidste film starter. 
Ved udvidet åbningstid åbner 
biografen 30 min. før første 
film starter.
BILLETPRISER 
OG RABATKORT
Billetpris 75,- kr.
Børnebillet (til og med 12 år) 
60,- kr.
10-turs rabatkort  550,- kr.  
(hvert klip betaler for en billet 
op til 65,- kr.). 
Tillæg ved 3D film kr. 20,-. 
Der kan forekomme tillæg 
ved hel-aftensfilm, for- og 
danmarkspremierer.

BABY BIO KL. 11.00
31/10: MENS VI LEVER
14/11: BAD MOMS AT 
CHRISTMAS
21/11: GLASSLOTTET
28/11: MORDET I 
ORIENTEKSPRESSEN

 

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
31/10: MENS VI LEVER
14/11: VICTORIA & ABDUL
21/11: GLASSLOTTET
28/11: MORDET I 
ORIENTEKSPRESSEN

PYJAMAS BIO
29/11: kl. 19.00

FORPREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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Amagerteatrets kommende forestillinger

Til (ingen verdens) nytte
Virkeligheden er nogle gange 
ikke så munter at være i, men 
i al sin absurde genkendelighed 
kan den godt virke komisk. 
Man kan bare ikke altid selv se 
komikken, når livets landevej 
tager nogle skarpe sving.

Sådan er det også for Berit, der 
har rundet de 60 og i mange år 
har været en engageret medar-
bejder hos DSB.

Hvad skal man stille op med sin 
nyttetrang, når almindelig medmenneske-
lighed er i lav kurs, og man risikerer at blive 
skudt bagtanker i skoene, hvis man gerne 
vil hjælpe? Hvad hænger man sin identitet 
op på, når man mister sit arbejde? Og er der 
rent faktisk brug for alle på dagens arbejds-
marked?

6., 7. og 8. november kl. 19.30. 
folketeatret | turne

Piraterne fra Penzance
 – svinger træbenet og går planken ud
Gilbert & Sullivans uforglemmelige operette Piraterne fra Penzance er et 
overflødighedshorn af sentimentale sørøvere, bøvede betjente, dejlige da-
mer, tunghøre tanter, flotte fyre og gamle generaler. 

15., 16. og 17. januar kl. 19.30.  
Den Ny Opera og Figaros

Inden jeg fylder 67
Inden jeg fylder 67… kan være en god håndbog i krisetænkning ved kvin-
ders og mænds opdagelse af, at livet sgu snart rinder ud…

Kirsten Lehfeldt, et fyrværkeri af kvindelig komik, tager os på en svimlende 
rundtur i de kvinders univers, der står ved indgangen til deres tredje alder. 

Med festlig saft og kraft fortæller hun os om sine erfaringer, både som 
uerfaren annonceskribent under ”Personlige” og om uopfyldte ønsker om 
nærhed, ømhed og fællesskab – efter man er blevet usynlig og gråhåret!

19., 20. og 21. februar kl. 19.30 Landsteatret

Læs mere om de enkelte forestillinger på www.amagerteatret.dk

Køb abonnement til sæsonens sidste tre forestillinger
Der er stadig abonnementer til salg:  
Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

Abonnement til tre forestillinger   

Gruppe A:  Række 1 til 11 180 kr. (540 kr. + 50 kr. = 590 kr.)  
Gruppe B:  Række 12 til 15 150 kr. (450 kr. + 50 kr. = 500 kr.)

Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,‑ kr. for hele sæsonen.
Der kan tegnes abonnement via www.amagerteatret.dk 
 eller ring 30 23 39 85 / 32 50 08 11.

A M A G E R T E A T R E T

Der er billetter i løssalg til alle 
forestillinger og 8 dages forsalg i 

Kulturhuset KastrupBiOs billetsalg.  
Priser i løssalg pr. forestilling: 
Række   1 til 11:  230,- kr. 
Række 12 til 15:  200,- kr.

Det er også Amagerteatret, der i samarbejde med Tårnby Kommune, ar‑
rangerer familieforestillinger i Kulturhuset KastrupBiO. I februar 2018 spilles 
Peter Pan i en opsætning af folketeatret | turne. Denne forestilling er ikke 
omfattet af et abonnement til Amagerteatret.

©
 Thom

as Petri
©

 Thom
as Petri

... spiller fire + en forestilling i Kulturhuset KastrupBiO  
hver sæson

Hvad er den moderne kvinde, hvis 
ikke skyldig? Skyldig i at tage sig af 
børnene, gå på lokum, onanere og 
have en karriere 

I anden etape af Kamilla Wargo Brek-
lings dissekering af kønnene overla-
des scenen til kvinderne; til moderen, 
til singlen, karrierekvinden, perfek-
tionisten og til hende med den lave 

selvtillid. Sammen former fem kvin-
der konjunkturen af samtidskvinden, 
og sammen siger de undskyld for, at 
hun er blevet, som hun er. 

Sidste år lancerede Tårnby Teater et 
projekt om at søsætte alle tre dele af 
Kamilla Wargo Breklings trilogi. Første 
del KRIG spillede i efteråret 2016. Sid-
ste del PIS, som omhandler mændene, 
løber af stablen i 2018.
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VIND BILLETTER TIL 
BALLET-FILMEN
Du kan vinde to billetter til 
ballet-på-lærredet filmen 21. 
november kl. 19.30, hvis du 
kan svare på, hvad den danske 
titel ville være.

Send dit svar inden mandag 6. 
november til Tårnby Bladets 
mail og skriv navnet på 
”sleeping beauty” danske navn.

Gevinsten kan ikke ombyttes 
til andre forestillinger eller 
udbetales.

I weekenden 
inden Halloween 
(28 – 29/10) 
kan du fra kl. 

13.45 – 14.45 
hjælpe os med at 

lave pynt til vores vindfang, 
inden vi viser DEN LILLE 
VAMPYR kl. 14.45.

Alle der er udklædt får et gratis 
lille bæger popcorn.

A BAD MOMS 
CHRISTMAS
Bad Moms-bølgen fortsætter 
med ”A Bad Moms Christmas”, 
hvor de tre overbebyrdede og 
underværdsatte mødre Amy, 
Kiki og Carla står overfor 
verdensmesterskabet i at være 
mor: Julen. De skal skabe god 
julestemning, være de perfekte 
værter og samtidig sørge for at 
alt går glat, når de får besøg at 
tre helt særlige gæster, nemlig 
deres egne mødre! Trioen Christine 
Baranski, Cheryl Hines og Susan 
Sarandon spiller mødrenes mødre, 
og de skal nok sørge for, at det 
bliver en helt speciel jul i år. 

DANMARKS-
PREMIERE
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De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

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 Se www.taarnbybladet.dk

DET PLEJER AT VÆRE JULEMANDEN, der deler pakker ud, men han henter jo ikke gaverne 
ud af den blå luft. Ved Lions Kastrup-Tårnbys bingo i oktober på Skottegårdskolen blev 
det afsløret, at julemanden såmænd selv er modtager for at kunne give. Giveren var i 
dette tilfælde Lions Club Kastrup-Tårby, som kunne give julemanden i skikkelse af Simon 
Brøns, formand for foreningen Ildsjælene en donation på 20.000 kroner, der skal bruges 
til arrangementet Jeres Jul 2017. Det sker 16. december for socialt udsatte unge og deres 
forældre. Privatfoto.

Kom og kig !!! • Billige julegaver !!!
Ditte Juel Andersen 
udstiller fra lørdag 25. 
november malerier 
på Udstillingscenter 
Plyssen og tre uger 
frem.
Hun sælger ud af sine 
oliemalerier og til 
under halv pris nu, da 
hun har pladsmangel 
hjemme. 

DE (MUSIKALSKE) FARENDE SVENDE trak fuldt hus, da de gæstede Hovedbiblioteket med 
deres gadesanger-viser en eftermiddag i begyndelsen af oktober. Der var højt humør og 
spilleglæde og de fire musikanter havde iført sig festlige gevandter, som svarede til det 
musikalske program. Arrangementet var fortrinsvis for bibliotekets hjemmelånere.  
Foto: Erik Nielsen.
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Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

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

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

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand •

Mange kom godt i gang med 
motion i Sundhedsugen - nu 
gælder det om at holde fast. 
Her er et tilbud

Efter den 10. sundhedsuge i 
Tårnby med rigtig mange in-
teresserede til alle de spæn-
dende arrangementer er det 
en rigtig god ide at holde for-
men ved lige ved at deltage i 
de gåture, som året rundt ar-
rangeres i Tårnby.

Et af de rigtig store arran-
gementer er Motionsforenin-
gen København’s Tårnby-
vandringen. På dagen åbnes 
dørene til festsalen på Tårnby 
Skole kl. 8 med morgenbrød 
og kaffe og salg af startkort.

Fra. kl. 8.30 er der start på 
de tre afmærkede ruter, som 
er på hhv. 6, 9 og 15 km. Ru-
terne er forskellige og kan 
med fordel kombineres til 
længere distancer. Alle skal 
være tilbage på skolen kl. 15. 

Afslutning for hver af de tre 
ruter er ligeledes på skolen. 

Ca. midtvejs på 15 km ruten 
er der rast, hvor der kan købes 
kaffe og kage.

Frokosten kan med fordel 
indtages på skolen ved mål, 
da vi sælger smørrebrød og 
drikkevarer til særdeles rime-
lige priser.

INFO:
Tårnbyvandring, Tårnby 
Skole, Sneserevej 10, søndag 
12. november.
Motionsforeningen 2791 
Dragør, K.b.lintner@
stofanet.dk. Tlf. 3251 3185
Startkort 20 kr. Børn til og 
med 12 år gratis.

Hold formen ved lige

I ANLEDNING AF YDUNKORETS 160 års jubilæum inviterer koret til koncert i Simon Peters 
Kirke, Kastrupvej 155. Koncerten finder sted  onsdag 1. november, kl 19.30, og der er gratis 
adgang. 
Ydunkoret har knap 30 sangere, der holder til på Nørrebro. Oprindelig var det et mandskor, 
nu er kvinderne klart i overtal. Det er stiftet i  1857 og således et af landets ældste. Koret 
bliver dirigeret af Maria Skuratovskaia og vil synge klassiske hits, uddrag af værker af Vivaldi 
og Pergolesi m.fl. 200-års jubilaren N. W. Gade vil blive fejret med værker i forskellige genrer. 
Privatfoto fra Ydunkoret i Krakow - på en af korets mange rejser. Vel mødt ! 
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