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NÅR MAN SER DET HELE LIDT FRA OVEN. Fotograf John Ehbrecht indlogerede sig kortvarigt i hotellet Crown Plaza i Ørestad og fik dette foto med hjem af
Royal Arena. Til højre ses den store ”port” som kan lukkes op - også når byggeriet er færdis til næste år. Her kan monster-truckerne med sceneudstyr til store
kunstnershow køre ind med anhægere. Det er netop offentliggjort at europamesterskaberne i svømning i 2017 bliver et af de første store arrangementer i
Københavns nye event-arena. Senere kommer verdensmesterskaberne i ishockey. Bag selve arenaen opfører Københavns Kommune en skøjtehal som først og
fremmest er til borgerne, men også skal bruges som opvarmningsbane ved VM i ishockey i 2018.
Flere foto side 22.

Svensk ønske om
ny forbindelse til
København

En deputation fra Landskrona fik forleden foretræde
for Folketingets Trafikudvalg
Af Claus Djørup, Tårnby
Bladets korrespondent i
Folketinget.

Udvalget fik forelagt et forslag om en 18 km lang tunnel
mellem Landskrona og Nordhavn. Landskronas borgme-

Kristian Pihl
Lorentzen,
MF (V)

ster Torkild Strandberg forsøger nemlig at vinde dansk
støtte til en togtunnel i konkurrence med Helsingborgs
ønske om en HH-tunnel og
Malmøs om en metrotunnel
til København.
Tunnelvisionen
hedder
”Europaspåret”, der skal føre
hurtigtog fra Stockholm under Nordhavn og metro-linjer

til en underjordisk perron på
Københavns hovedbanegård.
Landskronafolkene forlod
imidlertid
udvalgsværelset
med et par danske aber dabei’er formuleret af Kristian
Pihl Lorentzen (V) over for
svensk tv:
- Biler og ikke tog finansierer en brugerbetalt tunnel,
sagde han.
Samtidig gav han udtryk for
at afvente en samlet svensk
strategi for hvilken ny forbindelse mellem Sverige og Danmark, Sverige vil satse på.

Fusioner omkring
Øresund

Danske og svenske regional- og kommunalpolitikere
er blevet enige om, at Öresundskomiteen skal fusionere med det danske samarbejde Greater Copenhagen.
Formelt kommer det til at ske
ved at Öresundskomiteen
omdannes til den nye organisation the Greater Copenhagen & Skåne Committee,
GCSC.

Fusionen skal samle Region Hovedstaden, Region
Sjælland og de 46 kommuner
i Østdanmark i et medlemskab med Region Skåne og
26 af de 33 skånske kommuner. Malmø og Lund har endnu ikke meddelt hvorvidt de
har tænkt sig at gå med eller
i stedet indgå et partnerskab.
I forbindelse med den
nye organisering fratræder
Öresundskomiteens direktør
Finn Lauritzen til nytår.
bbark

Foto: Torben Jensen, Amager Fotoklub.
DA JAPANSK KAMPKUNST KOM TILTÅRNBY: Små 200 kampkunst-deltagere fra hele Europa deltog i kongressen, som Shogun havde arrangeret. Instruktører
fra sportens hjemland Japan gav sveddryppende workshop. Her åbningen med den japanske ambassadør i midten.
Læs mere s. 46.
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De gamle juler igen

Udvalget med det klasseske
navn, De Gamles Jul tilbyder
igen borgere over 60 år en
julefest i Skottegårdsskolen
aula. Der er frir valg mellem
tre forestilinger sålænge billetter haves.
En billet koster koster kun
70,- kroner, resten af gildet
betales med et tilskud fra
Tårnby Kommune.
Ægtefæller må tage hinanden med, hvis blot den
ene opfylder aldreskriteriet.
Handicappede og svagelige
kan få transport.
Billetsalget starter tirsdag
10. november klokken 10
i Foreningscenter Postkassen. Man bør håbe på godt
vejr, der plejer at være lange
køer udendørs.

Posthus nummer 6

Post Danmark åbnede i oktober et nyt posthus hos
Dagli’Brugsen på Løjtegårdsvej 1 i Kastrup.
- Vi arbejder hele tiden på, at
det skal være nemmere for
vores kunder, når de mange
pakker fra den boomende
e-handel skal hentes, siger
Tonny Povlsen, kundechef i
Post Danmark.
I det nye posthus kan kunderne hente pakker, som
bestilles til direkte afhentning på posthuset. Der kan
også sendes breve og pakker samt købes frimærker og
pakkeporto – og alle posttilbud kan benyttes i hele
butikkens åbningstid alle
ugens dage.
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Automatisk
paskontrol

Københavns Lufthavn oplever i disse år en markant
passagervækst, og derfor
kommer der også flere og
flere passagerer, der skal
paskontrolleres.
Alene i 2014 rejste næsten 6,8 mio. passagerer til
eller fra destinationer uden
for Schengen, og automatisk
paskontrol vil medvirke til,
at paskontrollen effektivt
kan håndtere det stigende
antal passagerer.
Københavns
Lufthavn
og Københavns Politi indvier efter påske 2016 ni nye,
automatiserede pasbokse,
som betyder højere sikkerhed, fordi alle pas automatisk bliver kontrolleret
direkte i politiets databaser, hvor data kontrolleres
automatisk i realtid og efterfølgende vil passageren
gennemgå en automatisk
ansigtsgenkendelse.

Spiller det nogen rolle?
Jeg er trods min alder lillebror. Jeg er også far og farfar,
men det har jeg ikke eksamenspapir på eller fået duelighedstegn for. De eneste papirer og dermed synlige beviser på,
at jeg trods alt har taget skridt ind i en voksen verden er et
svendebrev som skruestikarbejder, en uddannelse i jern- og
maskinindustrien samt et røgdykkerbevis fra Søværnets Havariskole. Desuden et realeksamensbevis, hvor eksamenskaraktererne viser, hvor heldig man kan være i tilværelsen, når
karaktererne opnået ved det grønne bord sammenlignes med
årskaraktererne.
Jeg husker stadig tydeligt min geografilærers mugne ansigtsudtryk, da han måtte stange mig et ug÷, som ikke matchede det mg÷, han ellers mente jeg fortjente. Nu indeholdt
den lavere karakter også en vurdering af begrebet flid, orden
og opførsel, men det synes jeg, vi skal lade ligge.
Hvad jeg har ventet på, siden jeg blev erklæret voksen et
sted efter de første 30 år, er en oplevelse af ikke længere bare
at være lillebror i konkret og overført betydning. Der burde
komme en åbenbaring eller et syn, som fik det til at trænge
ind, at nu er du, hr. redaktør, voksen.
Jeg ved aldeles godt, at jeg har fået skattebilletter, har
taget/ fået lov at tage kørekort i mange størrelser, at jeg har
fået forpligtelser og er lettere påtvunget erklæret beslutningsdygtig og ditto ansvarlig, al det ydre er på plads. Oveni
kommer der så aldersbetingede skavanker, som ikke er yngre
til del. Al det og mere til burde få mig ud af lillebror-rollen.
Jeg er i store træk også i stand til at slå fra mig. Ikke fysisk,
det har jeg kun gjort en gang i mit liv til efterfølgende stor
fortrydelse (jeg er nu bedste venner med ofret), men jeg mener selv at have mental styrke til at slå fra mig, når jeg føler
mig uretfærdigt behandlet. Jeg går endda så vidt, at jeg også
slår fra, når andre udsættes for, hvad jeg mener er uretfærdigt. Vel fører det ikke til gadeoptøjer med mig som deltager,
når jeg læser om et stort rederis problemer, at de i år må nedskrive forventninger om et overskud på 26 mia. (det er ikke en
trykfejl) til 22. mia., men jeg nævner det ved enhver lejlighed.
Nu skal rederiet ikke egenhændigt betale samfundets
andel af understøttelsen til danske lønarbejdere, som er blevet ledige, men jeg er af den opfattelse, at det hører med til
total-billedet af dagens nedskærings- og besparelsespanik.
Jeg skal prøve at koncentrere mig og indskrænke månedens
klumme til to, måske tre samfundsgrupper. Jeg skulle gerne
nå rundt om ledige, uddannelsesunge (og ældre) samt, hvis
jeg har linjer nok, de som kommer i situationer, hvor det of-

Hvem har aben /
bolden

Vi , Tårnby Bladet, jagter ikke personer, vi kritiserer systemer
Af redaktør Terkel Spangsbo

At have bolden betyder gerne noget
positivt, hvorimod ”at have aben” eller
sagt på anden vis, ”nu sidder aben på
ens skulder” udlægges som et pres tidligere blev ordet problemer afløst af

Terkel Spangsbo, (ansv. redaktør, dj). Jesper Israelsen (dj).
Heinrich Ehrenreich, Birgitte
Barkholt, Karin Ott (foto), Mona
Gjedved, Ole Gjedved (foto).
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Der er ikke mange, der i dag bærer hat undtaget vores dronning, som til gengæld nok ved, hvornår overdrivelse fremmer forståelsen, men alle de tre nævnte grupper burde være
hattebærere, så ville de have noget at stå med i hånden! Det
overses, at ledige, der modtager dagpenge (hånligt men let
forståeligt kaldet arbejdsløshedsunderstøttelse) selv har betalt deres andel, som man også betaler til brand- og ulykkesforsikringer. I min tid på det kommercielle arbejdsmarked var
det samtidig en pligt også at stå i fagforening for at kunne få
dagpenge, så det var da et pænt månedligt kontingent.
Samtidig har jeg oplevet ledige kolleger, som er taget fra Sverige dagligt til Sydsjælland for at tage vikariater,
da firmaets faste stok ikke omfattede reservetropper. Som
deltidsledig skulle de/vi lægge øre til, at ledige ikke gad tage
arbejde. Det var ikke værdigt.
Man kan ikke få uddannelse nok og for tiden helst i praktiske fag, så derfor nedlægges erhvervsskoler og støtte til at
leve for nedsættes, mens man uddanner sig. Er det værdigt?
Mennesker, som på forskellig vis er fysisk – eller mentalt –
handicappede eller ”bare” hæmmede i deres livsudfoldelse,
er nu ikke længere en opgave for det kommune-system, vi i tidernes morgen har bygget op. Nu hedder det, at kommunerne
er under pres! Skal du have en krykke, udsætter du altså det
offentlige for et pres sammen med mennesker på flugt. Er det
umuligt at behandle disse skæbner med værdighed?
I teaterverdenen er der tekniske begreber, der hedder status og up-staging. En skuespillers status gives af medspillerne. Hvis en kongerolle mødes af medspillernes attituder som
en vagabond, så ryger det royale, og hvis man improviserer, så
man selv får latter/sympati fra publikum og medspillerne hyles ud af den, så de fremstår som om, de ikke kan replikkerne,
kaldes det upstaging og er uværdigt.
Det koster så lidt at opføre sig værdigt, at give
værdi til sine medmennesker. Man kan ikke blive
værdig selv. Det er som licens, det er noget vi giver til hinanden.
Således starter nedtællingen til en lysere tid oplyst af H.C. Ørsteds- og Amagerværket. Må det smitte af,
så lyset holder i venteren, som også venter grøn eller hvid
Terkel Spangsbo
PS: Men i store træk er livet nu gået helt fint

udfordringer, nu hedder det pres - også
når man selv har søgt aben ved at lade
sig vælge til dyrepasser-jobbet.
I danske kommuner er borgmesteren
ikke kun politisk topfigur. Vedkommende er også forvaltningschef. I det civile
liv vil det vel være formand for bestyrelsen og så med ansat adm.dir i kommunale sammenhæng kommunaldirektør.
Det er således i Tårnby borgmestrens
ansvar dels at beskytte de ansatte mod
utidige angreb eller anklager og dels at
dirigere tropperne til at give befolknin-
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fentlige skal/bør/kan hjælpe.

Oplag: 23.000.
17.200 husstandsomdeles,
resten distribueres via butikscentre, biblioteker oa.
Tryk: Provins-Trykkeriet
Distribution: Forbruger Kontakt. Udebliver Tårnby Bladet
kontakt venligst Forbruger
Kontakt tlf. 43 43 99 00 man-

gen en værdig og korrekt behandlig.
En korrekt behandling betyder ikke, at
borgeren skal have ret i alt, men et afslag eller en anden løsning kan afleveres, så såvel kommunkasse som borgeren føler sig fair og værdigt behandlet.
Det er det Tårnby Bladets artikler om
midler til handicappede grundlæggende handler om. Håber artiklerne giver
anledning til eftertanke.

tors 8.30-16, fre 8.30-15.30
eller email diskvalitetost@fk.dk
hurtigst muligt efter udeblivelse af blad.
Denne udgave omdeles
fredag 30. og lørdag 31. oktober.
FØRSTKOMMENDE UDGAVE
herefter er december-udgaven
som omdeles 27.-28. november.
Deadline mandag 23. november
Deadline for større annoncer og
redaktionelt stof 7 dage før udgivelsesdagen - men ring, hvis man
er senere på den.
Udgivelsesdatoer i 2016:
10 måneder om året den sidste

fredag/lørdag i en måned, dækkende den kommende måned,
dog ikke i januar og august. Se
udgivelsesdatoerne herunder
Udgivelsesdatoer i 2016:
Januar: Udkommer 8. januar.
Deadline mandag 4. januar
Februar: Udkommer 26.-27.
januar. Deadline mandag 25.
januar
Marts: Udkommer 26.-27. februar. Deadline: mandag 24.
februar
GENGIVELSE af Tårnby Bladets
tekst, foto og annoncer er ikke
tilladt uden skriftlig tilladelse
fra redaktøren.

Kommunen afviser at de får mange klager
Der er ikke noget hold i påstanden om, at Tårnby skulle
modtage mange klager over
ventetiden på sagsbehandlingen og de afgørelser, som
social- og sundhedsforvaltningen træffer i sager om
tildeling af hjælpemidler til
byens borgere - lyder det fra
rådhuset

Tårnby Bladet har gennem de
seneste uge modtaget et anseeligt antal klager over kommunens langsommelighed og
modvillighed i forhold til tildeling af hjælpemidler til de
af byens borgere, der er bevægelsesmæssigt udfordret
eller på anden måde har et
handicap, der kræver særlige
støttemidler.
- Faktisk har der i løbet af
2014 reelt kun været 30 klager, og heraf har vi kun måttet
ændre afgørelse i fem tilfælde, siger Flemming Larsen, leder af socialcenteret i Tårnby
Kommune, som dog medgiver, at der kun er tale om de
klager, der efterfølgende er
indklaget for Ankestyrelsen.
Ifølge ham har kommunen
ikke nogen opgørelser over
det totale antal klager, der er
indgivet til kommunen skriftligt eller mundtligt.
- Vi fik 4414 ansøgninger
d i
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fra borgerne i løbet af 2014,
og det ser ud til at vi når et
lignende antal i år, ligesom
vi har haft nogenlunde det
samme antal i årene før, så
det er et godt gennemsnit for
behovet her i området. Vi har
dog en forventning om et stigende udgiftspres fremover.

Forventer flere ansøgninger
- Rollatorer, gangstativer,
krykker mv. er ganske vist
overgået til sundhedscenteret og er dermed ude af vores
regi. Men alligevel forventer
vi, at antallet af ansøgninger
til vores afdeling vil stige i
årene, der kommer, da der er
kommet større opmærksomhed omkring mulighederne,
fortæller Flemming Larsen,
men understreger, at der desværre ikke er udsigt til, at der
kommer flere penge til området.
- Vi har fået pålæg fra politisk side (sundheds- og omsorgsudvalget, red.) om øget
fokus på hjælpemiddelområdet, og den øgede opmærksomhed har vi så bestræbt os
på at opfylde de sidste par år.
Men det er svært for borgerne
at gennemskue, hvornår der
er tale om et hjælpemiddel,
som vi skal tage os af, forklarer Jesper Nielsen, som er

Selv om kommunen bedyrer, at man har haft øget
fokus på hjælpemiddelområdet de seneste par år, så
forekommer der dog stadig tilfælde af endog meget lange
sagsbehandlingstider..

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

HERRE

Klip
Pensionist
Drenge u/ 12 år
Gl.dags barbering
Klip
Pensionist
Pige u/ 12 år

1350,00 inkl. moms.

200,180,160,-

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Fredag
10.00 - 18.00
Lørdag
09.00 - 15.00
Vi tilbyder også at komme
og klippe dig i dit hjem
GAVEKORT UDSTEDES

EFTERÅRSSERVICE på lille service

Giv din bil et før-vinter-tjek
Personbil inkl. olie og oliefilter.
(Gælder ikke sportsvogne og
r
a
Sp
special-biler)

150,130,130,100,-

DAME

Sammenlign gerne vores priser med autoriserede mærke-værksteder

Er bilen klar til november-vejret?

50%

faglig koordinator for kommunens hjælpemiddelteam.
- Folk har det meget forskelligt med, hvor stort behovet er for et hjælpemiddel og
hvem der skal være leverandør. Det er primært i forhold
til de såkaldte ”kropsbårne”
hjælpemidler (proteser, ortopædiske sko, støttestrømper,
stomiposer mv., red.), at der
er et ønske om frit valg af leverandør. Vi har et budget på
omkring 24 millioner kroner
om året, og det kommer også
til at gælde for 2016. Leverandøraftalerne kører typisk
i to år ad gangen med option
på to gange et år ekstra. Standardhjælpemidler skal typisk
dække 80 procent af behovet.
For at nedbringe antallet af
sager med lang sagsbehandlingstid skal hver sagsbehandler indrapportere deres
ældste sager en gang ugentligt, forklarer Jesper Nielsen.
Hverken Flemming Larsen
eller Jesper Nielsen synes, at
de udsættes for pres fra politikerne i byrådet:
- Politikerne i Tårnby er
faktisk gode til at skille tingene ad, så jeg synes ikke, at
vi udsættes for noget pres
”bag om systemet” fra politisk hold, lyder det.

SALON GENTLEMEN

Af Jesper Israelsen
freelancejournalist

Dæk på langs eller på tværs

DÆ K H

OT E L

550, 00
Inkl.
gratis
hjuls
kift

Mønstret på dine dæk bestemmer vejgrebet

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

Hav vinterdækkene klar.
Det overrasker de fleste, at der kommer en vinter - og så bliver der kø for at få
vinterdæk - vær på forkant. Køb dækkene nu og sæt dem på vores dæklager. Så er du
- og vi - parat med kort varsel - for det er jo sådan vinterføret kommer - uden varsel!
Et års dækhotel inkl. et gratis hjulskift (inkl. moms) ...

550,00

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.45 - 16.45 • Weekend efter TELEFONISK AFTALE
Book gerne online på www.biloens-autoservice.dk under servicebooking
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Th. et Michelin
sommerdæk med det
overvejende rundgående
mønster.

Derfor undersøger vi …

Det er ikke det, de siger ... det er mere ...
Som lokalavis får man ofte
henvendelser fra læsere,
som har oplevelser med det
offentlige, som de ikke er
tilfredse med – i dag handler det om hjælpemidler til
handicappede og ældre
Af Terkel Spangsbo

Alle personerne i ”sagerne” er slørede, men redaktionen kender de rigtige
navne på borgerne. Det er
alene borgernes eller deres
pårørendes udtalelser, der
ligger til grund for sagsfremstillingerne.
Der er mange mennesker omkring Tårnby Bladet, de fleste
boende i Tårnby, og derfor har
vi også berøring med endnu
flere borgere i kommunen.
Når redaktionen så får en
henvendelse eller flere ude-

Efter at en afgørelse om
ændring af et badeværelse
har rundet Ankestyrelsen,
som giver klageren ret i, at
kommunen efter loven skal
være med til at betale, vægrer kommunen sig og trækker sagen i langdrag. Man vil
ikke betale for det ansøgte
siddebadekar (som klageren dog har opsat for egen
regning), men dog for noget
rørarbejde, så klageren kan
bade uden for badekaret.
fra om eksempelvis sociale
spørgsmål, bliver emnet drøftet og når det viser sig, at
flere i redaktionen har tilsvarende oplevelser eller kender
nogen som også føler, at de
ikke er korrekt behandlet i et
offentligt system, vurderer
vi, hvordan vi kan undersøge
emnet.
Medlemmer af redaktionens egne oplevelser er ikke
nok til at bygge alvorlige
artikler på. Tårnby Bladet er
ikke et middel til at fremme
vores egne kontroverser, men
efter, at vi via annoncer har
efterlyst borgere, som gerne

vil fortælle os om deres oplevelser og organisationer, der
i det daglige varetager deres
medlemmers interesser, bekræfter vores opfattelse, tegner der sig et mønster, som vi
mener det rimeligt at undersøge. Ikke nødvendigvis for
at hænge nogen ud, men for
grundlæggende at forsøge at
få ændret forholdene, så alle
parter får et bedre liv og det
offentlige (læs gerne Tårnby
En borger søger efter flere blodpropper om en trappelift eller en sliske, så borgeren kan komme udendørs,
ligesom den også vil være
nødudgang blandt andet i
tilfælde af brand. En del af
kommunens svar lyder ”den
omstændighed, at borgeren
ikke ved egen hjælp kan
forlade boligen i tilfælde af
brand, kan ikke tillægges afgørende betydning, idet der
alene er tale om en teoretisk situation, som ikke har
væsentlig betydning i hverdagen”. Argumentet gentages skriftligt af borgmesteren ved en senere lejlighed.

3 stk. uspecificeret smørrebrød........................................49,Dagens ret for november fra kl.17.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Flæskesteg ........................................................79,-kr.
Biksemad med spejlæg..................................68,-kr.
Stegt flæsk...........................................................89,-kr.
Gule ærter med flæsk og pølser.................79,-kr.

Hamburgerryg med grønlangkål...............79,- kr.
Wokstegte nudler med tigerrejer
og grøntsager.....................................................79,- kr.
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Tirsdag 10. november MORTENS AFTEN menu kun
ved forudbestilling. Serveres fra kl. 17.30 til 19.30

Andesteg med sky og kartofler samt tilbehør.kun 129,- kr
Like os på Facebook Cafe Hanne

Skottegården 6
2770 Kastrup
Tlf.: 2679 2063
Åbent: Mandag til lørdag kl. 10-20

personer med varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den
nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette
den daglige tilværelse i hjemmet, eller
3) er nødvendigt for, at den
pågældende kan udøve et erhverv.
§ 2. Der kan normalt ikke
ydes støtte til hjælpemidler,
som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet.

Kommune i dette tilfælde)
hører en røst fra folket.

En (mis-)tanke vokser
Hjælpemidler ydes efter Bekendtgørelse om hjælp til
anskaffelse af hjælpemidler
og forbrugsgoder efter servicelovens mange §§ og i indledningen hedder det blandt
andet (redigeret af redaktionen):
§ 1. I henhold til § 112,
stk. 1, i lov om social service
skal
kommunalbestyrelsen
yde støtte til hjælpemidler til

Flere sager handler om ortopædiske/håndsyede sko.
Her har Tårnby Kommune en fast leverandør. Vælger borgeren
efter en fritvalgsordning en anden skomager, har kommunen
givet sig selv en frist på otte uger til at besvare en ansøgning.
Også borgere, som i årevis har fået bevilget sko, skal gennem
nye vurderinger, når sko skal fornyes eller repareres. Enkelte
skal begynde ”forfra” i systemet med konsultationer hos en
ortopædisk læge, ”for situationen kan have ændret sig”, som
det hedder. Det gælder også for en 85-årig gangbesværet
borger, som dog opgiver at rejse til en københavnsk omegnskommune, men forsætter med at bruge sine slidte sko.
Vælger en borger selv sin leverandør (eventuelt en skomager man har haft i årtier) skal vedkommende betale en ikke
uvæsentlig difference mellem den pris kommunens leverandør tilbyder og det skoene koster hos den sædvanlige skomager.

DAME- & HERREFRISØR 32 50 51 27
Saltværksvej 82 • 2770 Kastrup
Dame
Herre
Klip
Vask, klip og føn
Vask & føn
Pensionist klip
Børneklip (u. 12år)
Striber med hætte
Striber
Farve
Bundfarve
Farvning af øjenbryn
Farvning af øjenvipper
Retning af øjenbryn

Åbningstider:

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

209,250,100,169,159,299,350,250,200,50,50,39,-

159,189,30,130,139,-

Vi klipper
byens spidser

KLIPPE / STUEN

Mandag samt søn- og
helligdage lukket

MED OG UDEN TIDSBESTILLING

Mange af borgerne, som
har henvendt sig til Tårnby
Bladet med sager, opgiver at
lave en officiel klage, men
resignerer efter samtaler
med de kommunale sagsbehandlere. Flere mener, at
sagsbehandlere i første omgang bevidst trækker tiden
ud, derved sparer Kommunen penge. Det er redaktionens opfattelse, at telefoniske henvendelser ikke opfattes som regulære klager,
som enten sendes til genbehandlig i det kommunale system eller videresendes til
Ankestyrelsen. Derved kan
forvaltningen opnå en flot
klage-statistik.
30 klager
oplyser forvaltningen, at de
får på et år og ankestyrelsen
giver kommunen ret i de 25.
§ 3. Hjælp ydes til anskaffelse af det bedst egnede
og billigste hjælpemiddel.
Hjælpen kan ydes som udlån,
kontantydelse eller udleveres
som naturalhjælp.
Vi fik i løbet af de seneste
måneder kendskab til sager,
cases hedder det på moderne
dansk, enten gennem berørte
borgere eller fra personer,
som har nær tilknytning til
de berørte. Vi fik oplysninger
om forhold om ortopædisk
fodtøj, om kørestole, om en
loftslift i hjemmet, som pludselig ikke var et hjælpemiddel, men en stueinstallation,
om en sliske, så en kørestolsbruger kan komme udendørs
på en let måde og som sam-

tidig er en flugtvej i tilfælde
af brand, hvor kommunen
vurderer, at ”brand er en hypotese”, så man derfor giver
afslag på ansøgningen.
Fælles for alle historierne
er, at det ikke nødvendigvis
er afslagene eller lang ekspeditionstid, der er fællesnævneren, men måden man som
handicappet eller bevægelsesbesværet behandles på af
sagsbehandlerne og at man
ikke forstår eller ikke føler sig
godt nok informeret om årsagen til afslag, eller hvorfor
lang sagsbehandlingstid er
nødvendig.

Det bliver nok bedre
Forvaltningen i Social- og
Sundhedsforvaltning har på
bedste vis svaret på alle redaktionens spørgsmål og givet os relevante rapporter om
kommunens generelle administration af hjælpemiddelområdet. Vi har ikke spurgt
til enkeltsagerne, da vi ved, at
forvaltningen ikke må drøfte
dem med os uden samtykke
fra borgerne.
Flere af borgerne, som har
henvendt sig til Tårnby Bladet
har ikke ønsket at stå offentligt frem. Flere siger direkte,
at så bliver det nok bare værre, så de slår sig til tåls, men
henvender sig dog alligevel
til os.

Eller også gør pårørende eller bekendte det.
- Det virker som om, at man
i kommunen tror, at ens fysiske helbred bliver bedre (de
fleste henvendelser kommer
fra borgere over 70 år), at
man pludselig ikke længere
har brug for et hjælpemiddel.
Man mistænkes nærmest for
bare at kræve, og derfor skal
jeg til nye undersøgelser, lyder det fra en borger.
Et udsagn som i variation
går igen.

Ikke formandens bord
Redaktionen har henvendt
sig til den politiske udvalgsformand på området, Camilla
Schwalbe, men da vores henvendelse ikke drejede sig om
det konkrete indhold i klagerne, er det ikke formandens
bord.
- Når det drejser sig om administrationens forvaltning
af sagsbehandlingen er det
borgmesterens bord, forklarer Camilla Schwalbe os.
Borgmesteren er udover
politisk leder sammen med
Kommunalbestyrelsen også
øverste chef for administrationen. Det er ikke specielt for
Tårnby, sådan er det kommunale styre bygget op.

En sagsbehandler kontakter en person, der har klaget
over ophør af hverdagsrehabilitering og opfordrer vedkommende til at trække klagen tilbage. Det ønsker borgeren ikke at
gøre. Dernæst henvender samme sagsbehandler sig til borgerens bisidder og siger hun er i tvivl om, hvad borgeren mente.

TEKNISK UHELD

Ingen beklager mere end vi på redaktionen. 12 timer før
deadline gik redaktionens elektroniske netværk ned og alle
med edb-kendskab ved, at det er fundamentalt uheldigt.
Uheldigt er for svagt et ord at bruge i den forbindelse, men
det betyder at vi i sidste stund må gribe til en stribe nødløsninger. Det betyder artikler og foto ikke kommer med i
denne udgave - selvom vi har stillet det i udsigt.
Men måske i kommende udgave af Tårnby Bladet. SE hvornår det er herunder.

Næste udgave (december-udgaven) af
Tårnby Bladet udkommer fredag 27.
november
Deadline lørdag 21. november

Men hvad er der inden
i Bryggergården?
Få svaret i Kirsten
Nørregaard Pedersens bog om
de beboere og de
funktioner, som
bygningerne har
haft indtil 1900.

Køb bogen hos Tårnby
Bladet - tilbud 150,- kr.

Tårnby Bladet, Englandsvej 290, 2770 Kastrup (lige ved
Tårnby Torv). Kontortid dlg. kl. 9-12. Ring 32 509 290 og
hør om vi er her på andre tider. Kun kontakt. Bestil på mail
redaktionen@redaktionen.dk men afhentning.

Breathox © inhalator afhjælper irriterede luftveje

Breathox© inhalator er et nyt produkt
som afhjælper irriterede luftveje og
ophobning af slim
Inhalator med forstøvet salt kan lindre ved forkølelse, høfeber, astma og KOL

Nedtælling til det nye Kastrup Apotek
Det nye Kastrup Apotek åbner tirsdag 1. december, hvor vi glæder os til at byde dig
velkommen i vores nye flotte apotek.
Indtil da holder vi åbent helt som vi plejer og er klar til at rådgive dig.

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

Saltet er forarbejdet til meget fine mikroniserede saltkrystaller,
som ved inhalation naturligt fremmer rensningen af luftvejene,
fortynder ophobet slim og beroliger irriterede slimhinder.
Breathox® anbefales til lindring af luftvejsirritation, fx ved forkølelse, høfeber, astma og KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom).
Breathox® er et 100% naturligt produkt med salt og ingen
kemi. Derfor kan Breathox® med fordel anvendes af både
voksne og børn over 5 år.

For yderligere information:
• Apoteker Mikkel Rostgaard Jørgensen, Kastrup Apotek, Skottegården 2, 2770 Kastrup, tlf.: 32 50 36 33
• Sara Ringgaard Price, PR-ansvarlig, Kompas Kommunikation: 23 23 80 04 / sara@kompas.dk
• Emese Varga Ekstrøm, Brand Manager OTC Nordic, Norpharma: 53 60 56 60 / eve@norpharma.dk
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Nu starter hoste-sæsonen, så kom og få råd og vejledning om lindring på Kastrup
Apotek.

Breathox®, som kan købes i håndkøb på apoteket, er en inhalator, der indeholder salt udvundet fra undergrunden ved
Mariager Fjord.

Ældresagen: Ja sager tager tid i Tårnby
Mange af de klagesager, vi
har modtaget her på Tårnby
Bladet, om langsommelig og
uretfærdig sagsbehandling
i Kommunen i forbindelse
med tildeling af hjælpemidler, kommer fra ældre medborgere, som måske i sagens
natur har et generelt større
behov for hjælp end den
yngre del af befolkningen
Af Jesper Israelsen
freelancejournalist

Vi har derfor spurgt Ældresagen, om de kan nikke genkendende til den kritik, der
er rejst her i avisen, og det er

der ingen tvivl om, at de kan.
Vi har talt med Kate Larsen,
som er socialrådgiver i Ældresagens telefonrådgivningstjeneste, og hun siger:
- Ældre er generelt ikke opdraget til at klage. Mange opgiver simpelthen undervejs
og siger, at det er der nok ikke
noget at gøre ved. Der er meget få, der forlanger en skriftlig begrundelse for et afslag
eller en urimelig lang ventetid på sagsbehandlingen, og
det er de færreste, der er så
stædige, at de holder fast.
- Der er jo en lovgivning

på området, men det er kommunen, der skønner, om den
enkelte nu også har brug for
et hjælpemiddel. Her kan der
være store forskelle fra kommune til kommune, ligesom
der også kan være meget stor
forskel på sagsbehandlingstiden. Det kan være alt fra
dage til måneder, og selvom
det som noget nyt er et krav,
at kommunalbestyrelsens mål
for sagsbehandlingstiderne
skal offentliggøres, så er der
reelt ingen sanktioner over
for kommunen, hvis de overskrider fristerne, siger Kate
Larsen, der har hørt om sagsbehandlingstider på både

seks og otte måneder.
- Det er ikke i orden, og det
virker som om, der er behov
for et meget øget fokus på
området. Og så bliver det jo
ikke bedre af, at ventetiden i
Ankestyrelsen også kan tage
rigtig lang tid, så der kan jo
godt gå et år, fra man har ansøgt om et hjælpemiddel, til
man får bevillingen – eller
mere sandsynligt et afslag. Vi
oplever nemlig, at det generelt er blevet sværere at blive
godkendt til et hjælpemiddel. Og der er jo stor forskel
på, om man har råd til selv
at anskaffe sig det ønskede
hjælpemiddel. Nogle har og

vil gerne. Andre har ikke og
er således overladt til kommunens afgørelse, siger Kate
Larsen.

Det fine er, at
afgørelser kan
ankes

Borgmester Henrik Zimino svarer på Tårnby
Bladets kritik af sagsbehandlingen ved
ansøgninger om hjælpemidler til handikappede og svagelige
Af Terkel Spangsbo

Socialdemokratiet
Peter Hummelgaard, MF

Venstre
Jakob Ellemann-Jensen, MF
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Ja eller Nej
til EU retsforbeholdet?
Kom til Debat aften
Onsdag den 18. november
kl 19.00 - 21.00
på Tårnbys Hovedbibliotek
Kamillevej 10, 2770 Kastrup

Arrangementet er
støttet af:

Dansk Folkeparti
Anders Vistisen, MEP

Enhedslisten
Finn Sørensen, MF

Den korter version er, at borgmester Henrik
Zimono er tilfreds med sagsbehandlingerne i
de tilfælde, hvor borgere søger hjælpemidler
som krykker, skinner, ortopædiske sko, handikapbiler eller boligindretninger.
Tårnby Bladet har ellers påvist, at mange
modsat borgmesteren ikke finder den personlige behandlig i orden,
- Vi er ikke selv herre over sagsbehandlingstider. Hvis specialister ikke har tid til
behandle en sag indenfor rimelig tid, er det
kommunen som klandres, men det er ikke altid vores skyld, at en sag trækker ud.
Kommunen er underlagt en revision, så
man skal også være omhyggelig med at følge
reglerne. Revisionen kommer efter kommunen både hvis man er for ”gavmild” og hvis
man ikke opfylder loven.

Forklaring på forskellen
På Tårnby Bladet har vi også undret os over
forskellen på de officelle tal for klager og anker og det antal henvendelser, vi har fået via
en række annoncer.
Redaktionen har efterfølgende spurgt de
borgere, der har henvendt sig til os om de har
klaget. Svarene har været meget i stil med
”ikke sådan rigtigt, men jeg sagde til sagsbehandlere, at ...!”
- Hvis ikke borgerne bruger ordene klage
eller anke i en samtale, så registrerer vi det
ikke som en klage, vi skal gå videre med, siger
Henrik Zimino.
- Men det fine ved vores system er, at man
kan klage eller anke, hvis man ikke kan lide
vores afgørelser.
- Hvis man ikke er tilfreds med sagsbehandlingen, kan man også klage. Det kan man
gøre, hvis vores servicemål ikke holder, hvad
vi lover. Borgerne behøver ikke skrive formelt
til os, hvis de i en telefon-samtale siger ordet
klage, så genoptager vi sagen og den registreres som en klage.
- Jeg vil ikke afvise, at vi ikke kan gøre det
bedre. Vi skal måske være bedre til at presse vores eksterne eksperter til en hurtigere
sagsbehandling og det kan også være en god
idé at se på, om vi kan kommunikere bedre
med borgerne i disse sager.

TK Diner • Melstedvej 21 • 2770 Kastrup
Tlf. 2018 7036 • e-mail tkdiner@outlook.dk
Fra vores catering tilbyder TK Diner

Byg selv buffet

Hver dag til frokost i butikken

Dagens ret, mandag til lørdag = 68 kr., børn 45 kr.,
Udbringning fra kl.11.30 = 25 kr.
Fest menuer, 2 og 3 retters menu, startende fra
189 kr. pr person
Platter, forskellige slags, startende fra 149 kr. pr
person.

Stort udvalg af stege og tilbehør, design selv og styr
prisen, startende fra 89 kr. pr person
Smørrebrød på bestilling, dagen før, pæne uspecificeret = 24 kr. pr stk.

Varme sesamboller med flæskesteg, frikadelle eller
bøf sandwich = 35 kr.
Smurte baguettes med blandt andet kylling og bacon eller skinke og ost = 35 kr.

Luksus smørrebrød på bestilling...

... senest dagen før inden kl. 12, startende fra 35 kr.
pr stk.

Historik om drengene bag TK Diner Aps
Keril Kuduzovic (tv.) er svensker
og 47 år, oprindeligt fra Bosnien, bosiddende i Malmø.
Keril er udlært som kok i Sverige og har arbejdet på forskellige restauranter og hoteller i
Malmø.
2009 tog han over sundet for
at arbejde i København på
forskellige cafeer og restauranter, blandt andet hos Big Bowl
Valby, hvor han lærte Thomas
Knudsen at kende.
Anette bagerst i billedet er
praktikant hos TK Diner

Thomas Knudsen er 43 år,
udlært som butiksslagter og som
kok, bosiddende i Hvidovre.
Thomas har primært arbejdet
med kokkefaget de sidste 20
år, heriblandt 3,5 år i udlandet
og med et par år som salgskonsulent for et par større slagterfirmaer.
Gennem mange års erfaring
som leder af forskellige typer
køkkener har Thomas samlet
stor viden inden for madlavning
fra de forskellige verdenskøkkener og i forhold til at kunne
bespise både større og mindre
arrangementer.
I sin fritid er Thomas frivillig
aktiv i håndboldklubben Ajax
København.

Har det meste i kvalitetskød: Nu også med gammeldags kødudsalg af dansk kød, okse,

kalv og svinekød, frisk hakkekød, altid møre bøffer af krogmodnet kød, samt diverse pålægs specialiteter,
blandt andet gammeldags rullepølser, samt røgvarer ikke tilsat vand.

Vi skærer kødet, mens du ser på!

Mortens aften menu

Bestil en ugepakke med kød til 4 personer for
375 kr., her uge 45:
1. Okse fars ca. 600 gram
2. Flæske fars ca. 800 gram
3. Nakkefilet, ca. 1 kilo
4. Stroganoff, bankekød eller gullasch kød, ca.
500 gram
5. Forloren hare, rørt fars med rasp og bacon,
frost, klar til ovn
6. Kalveschnitzler 4 stk., ca. 600 gram

Mortens aften, 2 retters menu, min 2 kuverter,
klargjort til let tilberedning, 139 kr. pr person
Hovedret: Berberiandebryst serveret med
selleripuré, svampesaute med porre og druer,
kartoffeltimbale og portvinssauce
Dessert : Æbletærte med marcipan , vaniljecreme og bærkompot

Lillejul - storejul

Store Jul:

Det er nemt at finde os: Vores forretning ligger på
Melsted Torv med gode parkeringsmuligheder tæt på.

Koldt
Karrysild med løg, kapers, tomat og dild
Æg og rejer med mayo og citron
Kalvesylte med sennep og rødbeder
Hønsesalat med ristede svampe og bacon, evt.
halal

Lunt
Stegt sild a la TK med sennep, dild, creme
fraiche, syltede løg
Leverpostej med bacon og champignoner
Stegt fiskefilet med remo og citron
Flæskesteg med rødkål
Julemedister med brunede kartofler
Glaseret skinke med grønlangkål og sennep
Andesteg med æbler og svesker,
skysauce og kartofler
Dessert
Osteudvalg med frugt
og kiks
Ris à la mande med
kirsebærsauce.
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Skal du holde jul med vennerne
eller firmaet, tilbyder vi lille
jul
og store jul fra uge 47
til 51.
Lille jul = 169 kr.
pr person, store
jul = 239 Kr. pr
person

Gravad laks med rævesauce, asparges og dild
Roastbeef med pickles, peberrod, agurkesalat
og ristede løg

Rygerne stopper med støtte
Rygerne tager godt imod
tilbud om hjælp til rygestop

Siden begyndelsen af maj, har
Tårnby og Dragør kommune,
sammen med syv kommuner
på Vestegnen, samarbejdet
om en indsats, der særligt
skal hjælpe storrygere til at
blive røgfrie.
Derfor kan rygere fra de
ni kommuner deltage i rygestopkursus på tværs af
kommunegrænserne, og rygere, der ryger mere end 15
cigaretter om dagen, kan få
tilskud til rygestopmedicin, i
alt op til 1.700 kr. Det tilbud
siger mange ja til.
Erfaringen fra de første måneder henover sommeren er,
at 160 borgere blev tilmeldt
et rygestopkursus, hvoraf de
87 blev røgfrie.
Og de borgere, der både deltager i møder med rygestopkonsulent og bruger rygestopmedicin, har rigtig gode
chancer for at blive røgfrie.

- Vi har et rigtig godt tilbud, og det har rygerne også
fået øje på, siger projektleder
Helle Stuart fra Sunhedscenter Tårnby.
- Mange rygere, vil gerne
klare rygestoppet selv ved
hjælp af den såkaldte ”kolde
tyrker”, og det er meget forståeligt, men ikke altid den
mest effektive metode. Vi
ved, at der er fem gange større chance for at blive røgfri
ved hjælp af rådgivning og
rygestopmedicin.
- Så en del af vores indsats
handler om at gøre rygerne
opmærksomme på, at vi har
gode hjælpetilbud i kommunen, og at de virker, hvis man
tager hele kurset, og følger rådene fra rygestoprådgiverne,
siger Helle Stuart.

Støtten afgørende
Inge Nyegaard Klüsmann er
en af de borgere fra Tårnby
Kommune, der er blevet røgfri.
- I starten var jeg lidt skep-

Gratis vaccination
fravælges

tisk overfor det med rygestopmedicin, men jeg besluttede mig for at give det en
chance, , fortæller Inge Nyegaard Klüsmann
- Det har været altafgørende for mig at få rådgivning og
støtte fra en rygestoprådgiver
og de andre på holdet, og det
har været til stor hjælp, at jeg
fik tilskud til rygestopmedicinen.
Kommunerne samarbejder
med læger og hospitaler om
at udbrede kendskabet til mulighederne for at få hjælp til
rygestop.

INFO:
Yderligere information
hos Line Fjord fra Tårnby
kommune, tlf. 21 19 08 71
tsp

Næste udgave af Tårnby Bladet kommer 27. november og
dækker redaktionelt december
- denne herligt oplyste måned, som får mange børn går
ufatteligt langsomt, men voksne har overdrevent travlt.
Deadline lørdag 21. november

Flere og flere i Tårnby
Kommune fravælger influenzavaccination
De seneste tal fra Statens
Serum Institut peger på et
fald i tilslutningen til influenzavaccination i Tårnby
Kommune. I vintersæsonen
2014/2015 valgte kun 48
procent af kommunens borgere over 65 år at benytte
sig af tilbuddet om gratis
vaccination mod 54 procent
i 2009/2010. Verdenssundhedsorganisationen anbefaler en dækning på mindst 75
procent.
Sundhedsstyrelsen
anbefaler personer over 65,
gravide, svært overvægtige samt personer med
diabetes og astma at blive
vaccineret mod influenza.
Disse grupper er i risiko for
at blive alvorligt syge af influenza og i værste fald dø.
Alligevel kan Statens Serum
Institut konstatere et fald
i antallet af vaccinationer
blandt personer over 65 år i
Tårnby Kommune.
Faldet i tilslutning til
vaccination ses over hele
landet, oplyser Sundheds-

styrelsen.
- Sundhedsstyrelsen opfordrer alle, der kan få en
gratis vaccination, til at benytte sig af tilbuddet. Det er
en rigtig god idé, for tilhører
man en af risikogrupperne,
kan man få et sværere sygdomsforløb og i værste fald
miste livet som følge af influenza, siger overlæge Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen.
- Alle vacciner kan have
bivirkninger, men langt de
hyppigste bivirkninger er
forholdsvis harmløse som
eksempelvis ømhed, hævelse eller kortvarig feber.
Mere alvorlige bivirkninger
er yderst sjældne.
Man kan få vaccinationen
hos egen læge, og mange
kommuner laver vaccinationstilbud i sundhedscentre
eller i samarbejde med apoteker.
- Hold øje med, hvad der
er af tilbud i lokalområdet.
Hvis man er for svækket til
at forlade sit hjem, kan man
tale med sin læge om mulighederne for at blive vaccineret hjemme.
spanger

Et smukt smil
er mere end forfængelighed

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

Se mere på
www.3fkastrup.dk

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN
Aut. klinisk tandtekniker

Tårnby Torv 7

32 50 08 50

www.tandtekniker.dk

JENSEN’S MAD
Bryllup · Fødselsdag · Brunch · Konfirmation
Reception · Barnedåb · Møder og alt til selskaber

Julebuffet 1
Tomat/kanel sild • Karry sild med æbler
Varmrøget laks med jule krydderier og dild mousse
Paneret fiskefilet med remoulade og citron
Honning glacheret skinke med stuvet spinat
Kalve sylte med fløde sennep og nellike syltede
rødbeder
Røget andebryst med æble peberrods salat
Lun fløde leverpostej med ristet bacon og
champignon
Flæskesteg med hjemmelavede rødkål og surt
3 slags oste med druer, kiks og peberfrugt
Ris a la mande med kirsebær sauce

Kr. 245.00
Jule buffet 3

Tomat-kanel sild • Serveres med løg og capers
Smørstegt rødspætter med remoulade og citron
Stegt flæsk med kompot af pinon æbler og løg
Flæskesteg med rødkål og surt
Hjemmelavede hønsesalat med bacon
Frikadeller med rødkål og syltet cornichons
Lun leverpostej med ristet bacon og champignon
2 slags oste med druer og kiks
Ris à la mande med kirsebær sauce
incl. hvidt brød, rugbrød samt smør og fedt

Kr. 200,00
Alt bliver pyntet flot op på vores fade og skåle
lige til at sætte på bordet.

Se flere varianter af
vores julebuffeter på
hjemmesiden

Mortens aftens menu
Forret: Lakse tartar rørt med urter og creme fraiche.
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 markroner og hindbær-jordbær
coulis. Med Vanille skum

2 retter................................... kr. 230.00
3 retter................................... kr. 260.00
Husk at reservere bord på 3250 1769 • Også ud af huset

Nytårs menu

Tapas forret: Brasaolo rullet med oliven-flødeost. Røget
lakse mousse med sprøde kiks og vild brøndkarse.
Tigerrejer med lime-blomkåls chutney. Laksetartar med
rugbrøds croutons og skosyre. Salat af blommetomater og
asparges. Hjemmebagt brød og chili aioli
Hovedret: Oksemørbrad med trøffel creme sauce rødløgs
kompot. Bagte rodfrugter med honning og timian. Grøntsags
timbale, stegte svampe. Små kartofler vendt med bacon-pesto.
Rabarber-brombær chutney
Dessert: Gateau marcel kage med hvidchokolade sne.
Citron fromage med portvinsyltede blommer og citron gele.
Sprøde nødde flager med champagne sorbet. Friske bær.

www.jensensmad.dk

... gør alle glad

Pris pr couv. Kr. 350.00
Forret og dessert er klar til at sættes på bordet
Bestilling senest søndag 27. december 2015
• Tlf.: 2819 1555 •

Køkkene
t
åbent
mandag-f
redag
08.00-20
.00
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Amager Landevej 129 • 2770 Kastrup • Tlf.: 3250 1769

Vi har modtaget:
Hvorfor er jeg
mon inviteret
med?

Mortens Aften

Regionen dropper bus
til Hvidovre hospital
Finn Rudaizky, medlem af
Region Hovedstaden for
Dansk Folkeparti skriver
om en bus, der ikke kommer
alligevel

tirsdag 10. november ...
serveres andesteg med
rødkål og brunede kartofler
og hertil andesky.
Kastruplundgade 11 • 2770 Kastrup •
Telefon 32 52 00 15
www.cafeleperr.dk
ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 11.00 - 22.00
Lørdag - søndag 10.00 - 22.00

Hver søndag i
advent - 29 nov. 6.
13. og 20 dec. - gløgg
og æbleskiver.
hyggemusik

Selvom et enigt miljø- og
trafikudvalg i Region Hovedstaden bakkede op om en
busforbindelse fra Amager til
Hvidovre Hospital, så dropper regionen i sidste øjeblik
alligevel den kommende busforbindelse.
Den forventede rute mellem Amager og Hvidovre Hospital er blevet droppet i allersidste øjeblik. Det er resultatet af årets budgetforhandlinger i Region Hovedstaden.
Det var ellers forventningen,
at bussen ville blive til noget
i 2016 efter flere års tilløb.
Men flere partier trak deres
støtte, da de sidste midler
skulle findes.
Det ærgrer mig.
Der var sådan set enighed
om ruten. Men da det kom til
konkrete forhandling, så argumenterede nogle politikere
stik modsat det, som de havde
stemt i udvalget. Det var meget overraskende.
Jeg har fuld forståelse for,
at ikke alle ønsker kan komme
med i et budget. Men jeg har
ingen forståelse for, at man i
samme sag har to forskellige

meninger - afhængig af hvor
man er henne. Udadtil har
nogle politikere været positive over for en bus. Men når
dørene til forhandlingerne er
lukkede og der ingen tilhørere er, så argumenteres der
imod etablering af en busrute
fra Amager til Hvidovre Hospital.
Jeg havde inden budgetforhandlingerne
startede
efterlyst opbakning fra borgmestrene i såvel Dragør Kommune som i Tårnby Kommune.
Mens jeg har hørt fra mange borgere, så har jeg ikke
hørt noget fra borgmestrene.
Om det har haft indflydelse
på opbakningen, ved jeg af
gode grunde ikke. Men jeg
kan da godt ærgre mig over, at
de ikke smeder, mens jernet
er varmt. Jeg har endda skrevet til dem begge for at være
sikker på, at de var opmærksomme på situationen.
I DF har vi noteret os, at der
for 2016 intet politisk flertal
er for bussen. Det vil ikke forhindre DF i, at vi til næste års
forhandlinger igen fremsætter ønsket om bus fra Amager
til Hvidovre Hospital. Vi håber
så, at partierne melder klart
ud fra starten.

Nu må de være der
Hold julefrok
osten på
Cafe Le Peer
lør. 5 dec.
eller fre. 11
dec Kr.

448,-
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incl. LIVE MUS
IC.
Hør nærmer
e

En enig Kommunalbestyrelse gjorde tirsdag aften
endelig den langtrukne
sag og lokalplantillkæg
72.2 færdig
Der er arbejdet med anker
og ankers anke i flere år,
da beboere i nærheden af
Fuglebækvej/Ladegårdsvej
ikke ønskede at veteranbilklubben American Car Club
havde klublokale i området.
I første omgang havde
beboerne den oprindelige
lokalplan på deres side,
da den kun tillod erhverv
i området. Imidlertid har
udlejerne i flere år ladet
foreninger flytte ind uden
indsigelsel fra naboerne.
Kontroverser mellem beboerne og ACC-medlemmer
fik beboerne på barrikaderne og de krævede lokalplanen overholdt.
Kommunen gav dispensation, som beboerne ankede
til Naturklagenævnet og fik
delvis medhold.
Nye lokalplaner blev
fremlagt og underkendt og

godkendt og nu er det så endelig slået fast, at ”der kan
lokaliseres administrative
erhverv, samt i en begrænset del af området også
klub-, kultur- og fritidsaktiviteter i henhold til folkeoplysningsloven.”
”Herudover kan der via
en kompetencenorm (?)
kunne dispenseres til andre
erhvervs-, kultur- og fritidsformål, som kan indpasses i
området.”
ACC ventes meget hurtigt
at genoptage deres klubviksomhed, der som deres
navn antyde drejer sig om at
vedligeholde amerikanske
biler med en vis alder. ACC
har ved flere lejligheder vist
de smukke biler domineret
af blank lak og crom frem.
Senest ved Spræl i Havnen.

Vejen til planeten bliver også blå
På strækningen fra Kastrup
Metrostation til den Blå
Planet står nu 13 kunstværker – til at lege på

Af Tina Rasmussen,
erhvervspraktikant

Med økonomisk støtte fra Ny
Carlsbergfondet har kunstneren Jeppe Hein lavet tretten
vilde, blå bænke, som viser
vej fra metroen til Danmarks
Akvarium, Den blå Planet.
Formålet med bænkene er,
at få folk til at stoppe op og
lægge mærke til deres omgivelser og tænke lidt over livet. Samtidig giver bænkene
anledning til, at især børn
kan få endnu en oplevelse og
”forkorte” vejen for små ben.
Desuden fører bænke-ruten
uden om den biltrafikerede
vej til p-pladserne.
Det åbenlyse formål med
bænkene er selvfølgelig, at de
besøgende bliver ledt fra A til
B, i dette tilfælde fra metroen
til Den Blå Planet.
Men det er ikke det eneste
formål de har, ifølge Morten
Kyndrup, professor i æstetik
og kultur. Han mener nemlig,
at bænkene har en firdobbelt
funktion: for det første skal
de vise den korrekte vej. For
det andet tilbyder de hvile for
trætte sjæle på vejen. For det
tredje indbyder de børn til at
bruge dem som legeredskaber, en funktion der understreges af, at projektet ender
i en decideret legeplads foran
museet.

Og endelig for det fjerde
har bænkene hver især og tilsammen en skulpturel, æstetisk funktion i omgivelserne,
som de binder sammen og
giver et fælles udtryk.
Bænkene er lavet af aluminium, så de ruster ikke. Der er
cirka 130 meter bænk i alt. De
er malet med blå powder coat,
så det passer jo godt til Den
Blå Planet. Bænkene starter
på trapperne ved Kastrup Metrostation og fuldendes med
en legeplads med havudsigt
foran Den Blå Planet.

Mere end bare et kunstværk
- Tager de forbipasserende
muligheden, eller går de bare
forbi? spørger Jeppe Hein.
Han ser også de permanent
installerede bænke som et
mødested.
- Bænkene er også en måde
at finde ud af, om man selv er
på rette vej. Jeg vil gerne have
folk til at stoppe op, tænke
over tingene og deres liv.
- Bænkene skaber et socialt
rum, der giver plads til dialog mellem mennesker. Her
kan man mødes. Det er især
tydeligt ved legepladsen, der
afslutter ruten.
Bænken udvikler sig til stadighed og selvom den findes
mange steder i hele verden,
er det blå bånd i Kastrup et
unikt kunstværk. Ingen af de
mange bænke er ens.
Administrerende direktør
for Den Blå Planet, Dorte Gleie
synes, det er en gave til Den

De fantastiske legebænke
gør næppe vandretruren
fra Kastrup Metrostation
til Planeten hurtigere for
grupper med små børn, men
den bliver i al fald meget
sjovere. Turen kan jo også
tages bare for det legende
elements skyld.

Tårnby Bladet NOVEMBER 2015 11

Fotograf Kurt Pedersen fra Amager Fotoklub opdagede
tidligt, at opstillingen af de længe ventede bænke/
legestativer var igang. Forsinkelsen skyldtes blandt andet, at
der ved flere af bænkene skulle være faldunderlag i henhold
til Bygningsreglementet .

Blå Planet.
- Vi kunne ikke ønske os et
finere kunstværk. At det er
Jeppe Hein, der som internationalt anerkendt kunstner
har lagt sine kræfter i projektet, blåstempler Den Blå Planet som en attraktion i topklasse, siger Dorte Gleie.

PRÆSENTERER ...

NYTÅRSAFTEN
Tårnby Selskabslokaler præsenterer Nytårsaften 2015 / 2016.
For første gang står vi på egne ben og inviterer til

ET BRAG AF EN FEST

- på årets sidste dag for par, singler og andet godt folk fra 35 år og opefter.

Torsdag 31. dec. 2015 kl. 17.30 – 04.00
Bestil Jeres eget bord blandt mange andre og mærk den hyggelige atmosfære i
de nydelige lokaler med 3 barer åbne hele natten.
Vi serverer en dejlig menu, som er en nytårsaften værdig og når
billetten er betalt er der

FRI BAR UNDER HELE ARRANGEMENTET!

DJ David sørger for at benene sidder på kuglelejer til alle de gode
gamle hits og lidt af de nye.

KUN
250
ER
T
T
E
L
L
I
B

Book jeres bord på www.taarnbyselskabslokaler.dk
eller på 50 50 40 90

999,Pris pr. person 499,Begrænset antal billetter kun 250 stk.
Pris pr. person

- eller hvis du kommer efter maden fra kl. 22.00;
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PROGRAM

17.30 Ankomst
18.00 Dronningens nytårstale på
storskærm
18.30 Middag serveres
22.00 Kaffe med cognac & Baileys
22.05 DJ David varmer op
23.45 Rådhusuret på storskærm
24.00 Skål og godt nytår med
bobler samt kransekage
04.00 Tak for i aften
Vi glæder os til at se jer !!

HUSK

- VI HAR OGSÅ NYTÅRSMENU
UD AF HUSET, SE MERE PÅ
www.taarnbyselskabslokaler.dk

MENU
FORRET

:
Grillet jomfruhumm
er m/bagt kulmule
hertil
selleri pure samt kra
ftig bisque
HOVEDRET SOM BU

FF

ET:
Kryddermarineret
kalvetyksteg
Rødvinsbraiseret sv
inekæbe
Rosmarin marinere
t samt hvidvinsdam
pet fugl
Dampet torsk og m
uslinger med Saffr
on
sauce
Oliven & artiskoksal
at
Tomatsalat med fe
ta
Pastasalat med gr
øn pesto
Små kartofler stegt
med frisk krydderur
Kartoffelkompot m
t
ed kalkunbacon og
sp
rin
gløg
Bearnaise samt æ
ble/eddike sky
Foccasia brød
DESSERT

:
Mocca parfait tils
magt med kahlua
hertil
syltet abrikos og no
ugat sauce
t

Præstefælledvej 18 • 2770 Kastrup • Tlf. 5050 4090
info@taarnbyselskabslokaler.dk • www.taarnbyselskabslokaler.dk

Færre indbrud i hovedstadsområdet
Indbrudstyve har især haft travlt i
Nordsjælland og Midtjylland. I modsætning hertil ligger Tårnby, Dragør
og også København langt nede i
statistikken
Der er blevet anmeldt langt færre
indbrud i beboelser i tredje kvartal i
de senere år, selv om der er stadig et
stykke vej til bundrekorden i 2005.
Det viser en oversigt, som hjemmesiden Bolius.dk har lavet ud fra antallet
af anmeldte indbrud i beboelse pr.
indbygger i tredje kvartal 2015.
Indbrudstyvene har især travlt i
Nordsjælland og Midtjylland. Helsingør kommune ligger suverænt i
toppen med 27,1 indbrud pr. 10.000
indbygger, men er skarpt forfulgt af
Favrskov, Skanderborg og Hillerød
kommuner topper listen. Her er der
blevet anmeldt omkring 24 indbrud
pr. 10.000 indbyggere. I alle disse
kommuner har der endvidere været
flere indbrud i år end for et år siden.

Færre indbrud i boliger
Samlet fortsætter nedgangen i indbrud i danskernes boliger dog.

Meget tyder på, at antallet af anmeldte indbrud i 2015 bliver det laveste i mange år. Det skyldes blandt
andet, at danskerne generelt er blevet
mere lovlydige, og at vi er blevet bedre til at sikre vores hjem og vi er blevet
bedre til at være mere opmærksomme
på indbrud blandt andet ved at tilmelde sig Nabohjælp-ordningen og ved at
kontakte politiet, hvis vi ser mistænkelige personer i nabolaget.
Samtidig har politiet opprioriteret
indsatsen mod indbrud, oplyser Jørn
Kjer, politiinspektør og chef for Nationalt Forebyggelsescenter i Rigspolitiet.

Færre indbrud i hovedstaden
Så er der anderledes fredeligt i hovedstadsområdet - på indbrudsfeltet
i hvert fald. Overraskende er det måske, at København ligger lavest med
8,2 indbrud pr. 10.000 indbyggere i
tredje kvartal. Herefter kommer Tårnby med 9 anmeldte indbrud pr. 10.000
indbyggere, mens Dragør ligger noget
højere med 17,2 indbrud pr. 10.000
indbyggere.
På de danske øer er der udover at

På hjemmesiden
www.bolius.dk
kan man få et
meget interessant
indblik i
statistikken over
anmeldte indbrud
i Danmark.
De mørkeste felter
er der, hvor der
er anmeldt flest
indbrud.

Læs mere om
emnet på side 17.

være idyllisk også ganske fredeligt
på indbrudsfronten. Samsø og Fanø
bunder statistikken med et rundt nul i
tredje kvartal. Ærø og Læsø ligger lavt,

men her har der dog været to indbrud
på begge øer i løbet af tredje kvartal.
jli

Transportminister Hans Christian
Schmidt åbner officielt det nye afsnit
af Finger C, mens lufthavnens adm.
dir, klappende ser til. Foto: Karin Ott.

Et smukt punktum
for Finger C

Af Terkel Spangsbo
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- Vi har sat et punktum for forlængelsen af Finger C, sagde adm.dir. for CPH
Thomas Woldbye, da den 270 millioner
kroner dyre lounge med fire gate for
interkontinentale fly officielt blev åbnet i onsdags.
- Nu kan vi ikke komme længere, for
så havner vi på landingsbanerne, sagde
direktøren.
- Flot behøver ikke være dyrt. Faktisk
er det de billigste kvadratmeter, vi har
bygget i mange år, men det er ikke til
at se.
Den store lounge skal betjene ikke
mindst de store Boing fly, som medtager op til 650 passager. Polstrede stole
med armlæn og el-stik i bordene skal
lokke ventende passagerer til at sprede sig i loungen, så ikke alle sætter sig
tæt på gangvejene ligesom et visuelt
kaldeanlæg med grøn, gul og rød markering skal guide passagererne frem i
rækkefølge ved boarding, så fly fyldes
på kortest mulig tid.
Første store fly ventes 1. december.

Sundhedspriser til et hus, flere huse og cykler
Året Sundhedspris gik til Netværkshuset i Kastruplundgade og årets
Sundhedsambassadører blev Boligorganisationen Tårnbyhuse og Piloterne fra ”Cykling uden alder”
Foto: Gunnar Larsen,
Amager Fotoklub

Sundhedsprisen 2015 gik til Netværkshuset Kastruplund for deres
dedikerede arbejde med at fremme
ligheden i sundhed og for at tage
hånd om mange forskellige typer
mennesker både i forhold til mental
og fysisk sundhed, samt fællesskab og
livsglæde.
Netværkshuset er helt specielt. Ikke

et værested, ikke et ældrecenter, men
et hus for alle, hvor man lægger vægt
på at borgerne, der kommer, er interesseret i at netværke – både ved at
give og ved at modtage.
Her gør man noget særligt for at
fremme ligheden i sundhed og øge
livskvaliteten og livsnydelsen hos de
borgere, der bruger huset.
- Det er faktisk meget svært at
skulle sætte ord på, hvad huset er, for
egentlig er det en følelse - en følelse
af varme, glæde og fællesskab, stod
der i indstillingen.

Rickshawpiloterne blev ambassadører
Piloterne fra Cykling uden alder blev
årets ene Sundhedsambassadør. I ind-

MAGASIN STEWARDESS
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FEJRER

Cardigan

Cardigan

Cardigan

350,-

350,-

350,-

Buks

Buks

200,-

200,-

Klassisk mode til voksne piger – os med de sødeste kunder

stillingen stod blandt andet:
Under mottoet: ”Ret til vind i håret”
giver piloterne de ældre mulighed for
at opleve byen og naturen på nært
hold og giver dem lyst og mulighed
for at fortælle deres livshistorie i de
omgivelser, hvor de har levet deres
liv. Piloterne medvirker således til at
styrke fællesskabet mellem institution og civilsamfund og mellem generationerne. Piloternes engagement
og indføling fremmer livsglæden og
den mentale sundhed hos de ældre
og giver dem mulighed for at forblive
en aktiv del af nærmiljøet og fællesskabet.

Tårnbyhuse også en ambassadør
Boligorganisationen
Tårnbyhuse,
som med deres ansættelse af en boligsocial medarbejder er med til at
fremme ligheden i sundhed og skabe
mulighed for bedre mental og fysisk
sundhed blandt beboerne, blev årets
anden sundhedsambassadør.
Om Tårnbyhuse blev der blandt
andet sagt: Man har valgt at ansætte
en boligsocial medarbejder, der skal
være med til at forebygge, at boligområderne skal ende som udsatte områder og for at fremme sundheden. Det
gælder både sundhed i forhold til at
forebygge sygdom og sundhed i forhold til det gode liv.
For at bidrage til det gode liv er der
taget initiativ til forskellige aktiviteter for boligorganisationens beboere,
bl.a. en eftertragtet lektiehjælp, som

Med prisen fulgte et diplom
og check på 25.000 kroner,
som blev moddtaget af
daglig leder i netværkshuset,
Simone Paevatalu.

er med til at skabe gode læringsmuligheder for børnene, da der er fokus
på anerkendelse og alternative måder
at tilegne sig viden på.
Boligorganisationen har desuden
haft stort fokus på, at hjælpe de flygtninge, kommunen skal huse, så de får
en god og sund start. Leif Eide Nielsen,
formand for Boligorganisationen Tårnbyhuse modtog på organisationens
vegne diplomer og check på 2.500
kroner.
spanger

Piloterne fra Cykling uden alder blev
årets ene Sundhedsambassadør
og fik diplomer og check på
2.500 kroner. Piloterne, kører for
plejehjemmene på Pyrus Allé,
Irlandsvej og Ugandavej.

Buks

200,-
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På www.taarnbybladet.dk kan du finde
tidligere udgaver af Tårnby Bladet - og
seneste nyt.
Her fortæller vi også om, hvordan
og hvorfor du skulle overveje at blive
medlem af
Tårnby Bladforening, som udgiver
Tårnby Bladet.

Mobil Frisør
Kører NU alle dage

OBS

Dame
Klip
Klip & vandondulation
Permanent inkl. klip
Striber i toppen
Striber i hele håret fra
Farve i bund
Farve i hele håret fra
Farvning af bryn og vipper

450
850
850
300
600
400
600
150

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Hjælp lokale elever med at hjælpe
anbragte børn
Kastrup-elever indsamler
penge og sælger muleposer
i lokalområdet til fordel for
anbragte børn. Vær med til
at støtte eleverne, der deltager i Børnehjælpsdagens
landsdækkende projekt
’Ungdomsværn’
Hvordan skaber man bedst
synlighed og indsamler flest
penge til fordel for anbragte
børn? Det er en opgave, som
to klasser på Pilegårdskolen i
Kastrup har sat sig for at løse.
7.x. og 8.x. deltager netop
nu i Børnehjælpsdagens projekt ’Ungdomsværn’, der finder sted på 17 skoler over
hele landet. Det betyder, at
eleverne for tiden afholder
indtægtsgivende aktiviteter
og sælger muleposer i Kastrup og omegn. Projektet
slutter 7.-8. november.
De penge, som klasserne
tjener eller indsamler, går til
Børnehjælpsdagens arbejde
for anbragte børn og udsatte
unge i Danmark. Aktuelt har
Tårnby kommune 48 børn
anbragt - enten hos en plejefamilie eller på en institution
viser de seneste tal fra Ankestyrelsen.

Styr på finanserne
’Ungdomsværn’ indgår som
en del af skoleundervisnin-

gen og gavner dermed også
eleverne selv. De får blandt
andet praktisk erfaring med
projektledelse, budgetplanlægning, regnskab og økonomistyring, som er vigtige
elementer i indsamlingsarbejdet.
I alt deltager 28 klasser fra
hele landet i ’Ungdomsværn’.
Klasserne dyster mod hinanden om at lave den mest innovative PR- og indsamlingskampagne - med den største
omsætning. Vinderen bliver
kåret sidst i november og
modtager en pris på 10.000
kroner.

Fakta om ungdomsværn
’Ungdomsværn’ sætter social ansvarlighed, iværksætteri og finansiel forståelse på
skoleskemaet i 7-10. klasse.
Børnehjælpsdagen står bag
’Ungdomsværn’. Danske Bank
er hovedsponsor.
På ungdomsvaern.dk har
klasserne deres egne sider
med løbende opdateringer
om deres indsamlingsarbejde
Fakta om anbragte børn
I følge Ankestyrelsens seneste tal er cirka 12.000 børn
og unge anbragt uden for
hjemmet i Danmark. Børnene
bor typisk i plejefamilier, på
døgninstitutioner, opholds-

steder, behandlingshjem eller
lignende.
En anbringelse kan have
mange forskellige årsager,
men typisk har barnet været
udsat for omsorgsvigt, overgreb, misbrug eller psykisk
sygdom i familien.

Fakta om Børnehjælpsdagen
Børnehjælpsdagen
støtter
anbragte børn samt udsatte
unge i Danmark. Hjælpeorganisationen styrker børnenes
og de unges kompetencer,
fysiske og mentale robusthed
gennem projekter og aktiviteter, der afholdes over hele
landet. Sidste år fik 9.453 anbragte børn og udsatte unge
glæde af Børnehjælpsdagens
arbejde.
Børnehjælpsdagen har fokus på at inddrage børn og
unge fra traditionelle familier
i det velgørende arbejde efter konceptet ’børn hjælper
børn’. Det sker blandt andet
gennem lodsalg (Lillebror Lotteriet og Julelotteriet) samt
projektet ’Ungdomsværn’.
bbark

Herre
Klip

350 kr.

Klip,skæg,ører,bryn 100 kr.

Børn
Klip 0-11år

200 kr.

Konfirmation/
festopsætning fra

1500 kr.

KØRSEL 100 kr.
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(inklusiv kørsel
indenfor 2770)

Klassebillede af 7.x. på Pilegårdskolen,
Kastrup. © Børnehjælpsdagen.

Eleverne sælger muleposer
med drømme-motiver, der
er tegnet af anbragte børn.
Muleposen bliver solgt for
50 kroner – heraf går 10
kroner til den sælgende
klasse og 40 kroner går til
Børnehjælpsdagens arbejde.
© Børnehjælpsdagen.

Også påsætning af hår,
almindelig opsætning
samt til bryllup inkl.
1. prøveopsætning,
konfirmations/
festopsætning.

Gitte Quest, frisør

31 34 36 04

mail@gittequest.dk
www.gittequest.dk
Ring og aftal en tid
Klassebillede af 8.x. på Pilegårdskolen, Kastrup. © Børnehjælpsdagen.

Uretfærdig placering i kriminalitetsstatistikken
I en aktuel opgørelse fra Danmarks
Statistik om kriminalitet opgjort på
kommuner ligger Tårnby ikke særlig
glorværdig placeret. Baggrunden for
Tårnbys placering som nummer to i
statistikken handler dog om, at kriminalitet begået i lufthavnen også
tæller med, og det er jo sådan set
lidt uretfærdigt, da lufthavnen jo i
princippet er internationalt område.
Straffelovsovertrædelser i Københavns Lufthavn i Kastrup tæller således med som kriminalitet i Tårnby
Kommune, når der laves opgørelser
over kriminalitet opgjort på kommuner. Politiet oplyser, at der i 2014
var omrking 4000 anmeldelser af
straffelovsovertrædelser i Tårnby
Kommune, og cirka 3000 af disse
stammede fra kriminalitet begået i
lufthavnen.
For almindelige borgere i Tårnby
har kriminalitet begået i lufthavnen
dog ingen betydning i hverdagen.
Opgørelsen viser, at Tårnby er placeret som den kommune i landet,
hvor der anmeldes næst flest overtrædelser af straffeloven. Hvis der
beslaglægges narkotika, overtrædes
et indrejseforbud, stjæles en kuffert
eller sker tyveri fra en af de mange
butikker i lufthavnen, så tæller det

med i statistikken for Tårnby Kommune.
Borgmester Henrik Zimino har
også bemærket Tårnbys placering i
statistikken. Han i siger i den forbindelse:
- Heldigvis er der på landsplan såvel som i Tårnby gennem en årrække
sket et fald i antallet af anmeldelser
om for eksempel vold, indbrud og
røveri - altså kriminalitet, som kan gå
ud over helt almindelige mennesker.
- Når man ser sådan en statistik,
så kan man få den tanke, at der er
frygtelig meget kriminalitet her i
kommunen. Virkeligheden er, at der
ikke begås mere kriminalitet her end
i sammenlignelige kommuner og at
borgere generelt kan være trygge i
Tårnby.
- Man kunne måske godt ønske sig,
at kriminalitet begået i lufthavnen
blev sorteret fra i den slags statistikker, det ville give et mere retvisende
billede.jli

25%

Længere tid til letbane
Vil pendlerne i hovedstaden komme
hurtigere på arbejde, hvis sporvogne
atter engang kører gennem de københavnske gader?
Det skulle en analyse, som et bredt
flertal i Folketinget vedtog i forrige
regeringsperiode, klarlægge. Men
spørgsmålet forbliver ubesvaret, efter transportministeren har valgt at
trække den statslige støtte analysen.
I et brev til Region Hovedstaden
trækker ministeren sin støtte og 17,5
millioner kroner til analysen, da der
alligevel ikke er råd til flere letbaner
de kommende år.
Region Hovedstaden har selv postet
10 millioner kroner i analysen. Ifølge

SAS den store vinder

I både Aalborg, Aarhus og Odense er
man ved at bygge letbaner.

Profil i 3D

Optikere i Kastrup kan nu foretage
en revolutionerende 3D-udmåling
af øjnene, så brillebrugere kan få
skræddersyet deres briller 100 procent til øjnene.
Det er Profil Optik, der er på forkant med teknologien og kan præsentere den nyeste og mest avancerede opmåling og centrering af
brilleglas, som findes på markedet.
Optikerne i butikken glæder sig
meget over det nye måleudstyr, da
det i sidste ende vil give brillebrugere det bedst mulige syn.

*

PÅ HELE BRILLEN

Endelig et
brilletilbud
der er til at
forstå.
Køb briller nu og få 25% rabat. Ikke kun på stellet.
Og ikke kun på glassene. Vi gi’r dig 25% rabat på
hele din nye brilles pris*.

Profil Optik Kastrup · Skottegården 6 · 2770 Kastrup · Tlf. 3250 5172 · www.profiloptik.dk
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SAS løb med fire ud af fire mulige
priser til Danish Travel Award. SAS
blev kåret som ”Bedste charterflyselskab”, ”Bedste Indenrigsflyselskab”, ”Bedste Europæiske
flyselskab” og ”Bedste oversøiske
flyselskab”. Vinderne blev udpeget
af kunder og rejsebranchen, og priserne vækker stor glæde hos SAS.
Sidste år blev SAS også kåret som
bedst e europæiske flyselskab og
bedste oversøiske flyselskab. Det
er første gang, at SAS tager alle luftfartpriserne til Danish Travel Award.
SAS har i alt 107 ruter fra danske
lufthavne, hvilket svarer til mere
end 14 millioner sæder i 2015.

regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen
skal de penge fortsat gå til den offentlige transport i regionen.
- Det her handler jo ikke kun om
København. Det handler om at binde
kommunerne bedre sammen, så vi får
en mere attraktiv offentlig transport,
siger hun.
- Ministeren kan godt bryde aftalen,
eftersom hans parti (Venstre, red.)
ikke er en del af forligskredsen. Det
er Dansk Folkeparti derimod, så det
bliver interessant at se, om partiet vil
holde hånden under ministeren i denne sag, siger lektor i Statskundskab
på Aarhus Universitet, Helene Helboe
Pedersen

*Tilbuddet gælder 28.9-14.11 2015 og ikke glas fra Varilux S-serien. Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

Transportminister Hans Christian
Schmidt (V) vil ikke sætte penge af
til en analyse om letbaner i København.

SORT SOL OVER KASTRUP. Billedet er taget 3. oktober ved 18-tiden fra Kastrups gamle lystbådehavn i retning mod
lufthavnen. Sort Sol har kunnet ses næsten hver aften den sidste måneds tid. Stærene overnatter i den lille sø/branddam
ved op/nedkørslen til lufthavnsmotorvejen. Fotograf: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

NYGAMMELT
KØKKEN
køkken, bad og garderobespecialister siden 1985
Mange kender uden tvivl situationen. Det gamle køkken er ikke så indbydende, som
man godt kunne tænke sig, men samtidig for godt til at smide ud. Et helt nyt køkken
virker derfor både som en dyr og unødvendig løsning.Hvis køkkenet fungerer, er der
ingen grund til at smide det ud! Skift i stedet for
FØ
facaden ud. Med nye skabslåger, nye skuffer og
R
ny bordplade kan der udrettes mirakler.
SKIFT IKKE KØKKEN - SKIFT KØKKENLÅGER!

R

TE

EF
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NYE
KØKKENLÅGER
For os handler god rådgivning om meget andet end penge.
Folk er jo forskellige steder i livet og har forskellige drømme og
planer. Derfor drejer det sig om at finde frem til, hvad der er vigtigt for dig og din familie, før vi taler penge.
Det er både let og gratis at skifte bank. Kig forbi en af vores filialer og aftal et uforpligtende møde.
Eller se mere på al-bank.dk.

HÅNDVÆRKERFRADRAGET
ER TILBAGE
Få et skattefradrag resten af
2015

NEMT OG
BILLIGT
PRISEKSEMPEL
10 folielåger, 5 skuffefronter, 15 greb. 20 hængsler
samt kørsel og levering
inkl. moms
inkl. montering

14.872,-

4 GRUNDE TIL AT VÆLGE EN KØKKENRENOVERING
√
√
√
√

DU SPARER PENGE - det koster ca. halvdelen af et helt nyt køkken
DU SPARER TID - det tager kun 1 dag
DU UNDGÅR ROD I FLERE UGER - der foretages ikke en nedrivning
DU SPARER MILJØET - da fungerende elementer genbruges
Få et gratis konsulentbesøg og et uforpligtende tilbud på en renovering

showroomets åbningstider: Man-ons 10.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
kontaktinfo: Fuglebækvej 2C ,2770 Kastrup, telefon 38791614 ▪ www.nygammelt.dk

De bedste lærlinge fik ballet-tale

Der er tradition for, at ML-priserne ledsages af indslag som
ikke er forventelige i de unges verden. I år blev festtalen
holdt af balltetmester Nikolaj Hübbe og underholdningen
lagt i hænderne på marimbasolist Anders Elten, der går
på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, under
programpunktet ”Fra ét talent til et andet”.

Balletmester Nikolaj Hübbe
holdt festtalen, da 25 metallærlinge modtog årets
ML-priser
Den Sorte Diamant i København emmede af talent, da

25 af metalindustriens allerbedste og mest talentfulde
lærlinge blev hædret. Det
skete ved uddelingen af Metalindustriens Lærlingepris,
ML-Prisen.

Blandt deltagerne i hyldesten var Nikolaj Hübbe, balletmester på Det Kongelige
Teater, der holdt festtale for
prismodtagerne. De talentfulde lærlinge blev også præsenteret for helt anderledes
men stadig råt og udfoldet
talent i form af den prisbelønnede marimba-solist, Anders
Elten, der til daglig er elev på
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Han optrådte
under programpunktet ”Fra ét
talent til et andet”.
De 25 lærlinge har alle afsluttet svendeprøven med et
12-tal, men det er ikke kun de
faglige evner, der har spillet
ind. Også menneskelige kvaliteter bliver vægtet højt i udvælgelsen og fælles for alle
vinderne er, at de også gode
kammerater og kolleger. Det
er skoler og virksomheder,
som i fællesskab indstiller
lærlingene til prisen.

Kastrups bedste lærling
Blandt prismodtagerne var
karrosseri-opretter
Nicklas
Lundsbak fra Kastrup. Han var
indstilles af sin fagskole TEC,
og autovirksomheden Henrik
Wessel A/S i Kastrup.
Prisen gives til lærlinge,
der både fagligt og socialt er
i topklasse. Nicklas Lundsbak
har som de øvrige lærlinge

fået den højeste karakter, 12,
til svendeprøven.

I indstillingen lyder det:
- Nicklas er en vellidt kollega
og holdkammerat, der altid er
fuld af smil, overskud og godt
humør. Kort sagt er han en god
kammerat og en rigtig god
kollega. Han er socialt velfungerende, og fagligt befinder
han sig på øverste hylde. Han
er i den grad i toppen, og fortjener derfor en ML-Pris.
Selv gav han følgende bud
på, hvorfor netop han har skilt
sig ud blandt de langt over
300 indstillede lærlinge:

- Der er noget fantastisk i, at
få forvandle en smadret bil, så
den kommer til at se ud som
ny. Og at opleve kundernes
glæde, når de henter deres bil
er en stor tilfredsstillelse. Jeg
har en stærk vilje og jeg vil
faget. Jeg er super glad for at
få ML-Prisen, og det er et godt
skulderklap.
Med langt over 300 indstillinger er der hård konkurrence om de eftertragtede statuetter, der i år uddeles for 13.
gang i træk.
spanger

Lone Folmer Berthelsen, uddannelseschef i DI, og Per
Påskesen, forbundssekretær i Dansk Metal, hhv. formand
og næstformand i Metalindustriens Uddannelsesudvalg
sammen med Kastrups bedste lærling, Nicklas Lundsbak.

Årskort til halv pris

Med Blåt Kort kan du gå på opdagelse
på Den Blå Planet 365 dage om året.
Nye oplevelser venter hver dag året rundt.
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Kære borger i Tårnby.
Blåt Kort koster normalt 365 kroner, men borgere i
Tårnby Kommune kan købe Blåt Kort til halv pris.
Mød personligt op, husk sygesikringsbevis og
gyldigt billed-id. Vi glæder os til at se dig.

Flere indsamlere - tak
Igen i år er det foreningernes fælleskontor med sekretær Michael
Pedersen i spidsen, der er indsamlingskoordinator lokalt i Tårnby og
nu leder Dansk Flygtningehjælp
med lys og lygte efter indsamlere
- Dansk Flygtningehjælp og jeg opfordrer indbyggerne i Tårnby til at gå på
gaden med os søndag 8. november,
hvor vi samler ind til verdens flygtninge. Dine tre timer gør en betydelig forskel for nogle af verdens mest udsatte
flygtninge, fortæller Michael Pedersen, indsamlingskoordinator i Tårnby.
Flygtninge har fået rykket deres
liv op med roden. Mange har mistet
kontakten til deres familie, naboer og
venner. De har ikke mulighed for at
give deres børn og syge fornødne ting
som medicin, mad, drikke, tøj og sko

og de lever i uvished omkring, hvad
fremtiden byder dem.
Pengene fra årets indsamling er
ikke øremærket, men bliver brugt til
at kunne yde en akut indsats i de områder, hvor behovet er størst. For tiden
er der et ekstra stort behov omkring
millioner af syriske flygtninge og i
Sydsudan.

Meld dig...
... som indsamler hos din lokale koordinator på tlf. 3373 5111 eller http://
vi-er-der.dk, hvor du også finder praktiske oplysninger om indsamlingen.
Man er også velkommen til blot at
møde op på Tårnby Skole søndag 8.
november fra klokken 10. Skilte vil
vise vej.
Indsamlingen sluttter hos Arbejdernes Landsbank på Kastrupvej 201 omkring klokke 14.

Lise og Jesper er nye
flygtningeambassadører
Når der er landsindsamling for
Dansk Flygtningehjælpssøndag
8. november er TV-værten Lise
Rønne et af de to nye ansigter som
ambassadør for indsamlingen

Tårnby Foreningsråd har i mange år stået for det praktiske arbejde med at
udlevere indsamlings- sudstyr. Det gør paraply-organisationen igen i år
og det foregår igen fra Tårnby Skole søndag 8. november fra klokken 10.
Arkivfoto.

- Jeg blev vildt glad, da jeg blev
spurgt, om jeg ville være ambassadør
for Dansk Flygtningehjælp op til deres
landsindsamling. Det er et stort privilegium for mig”, fortæller Lise Rønne.
Hun går all in på den nye opgave og
har tænkt sig at tage sine børn med på
indsamlingsdagen:
- Landsindsamlingen er en super
god mulighed for at tale med mine
børn om det, der sker i verden lige nu.
Min 5-årige søn, Nelson, forstår godt,
at der er nogle børn der lever et helt
andet liv end ham. Det taler vi om på
en fin måde. At tage børn med ud som
indsamlere er en virkelig hyggelig og
samtidig meningsfuld måde at bruge
et par timer sammen som familie.

Lise Rønne får følgeskab af den populære skuespiller Jesper Christensen, som lige netop når at afholde
James Bond-premiere, først i London
og så København, før han snører skoene og griber indsamlingsbøssen for
de syriske flygtninge:
- Jeg skal helt sikkert ud og samle
ind 8. november for Dansk Flygtningehjælp. Jeg har nogle gange sneget
udenom at indsamle. Folk vil nemlig
tale om alt muligt andet - om at jeg er
Nanas far og om ”Bænken”. Men der
er ingen undskyldninger. Denne gang
er jeg med! siger Bond-skurken.
Hvor de to kindisser vil møde op
med indsamlingsbøsser vides ikke.
Også Tårnby samler ind med udgangspunkt på Tårnby Skole, hvor det tradutionelt er Tårtnby Foreningsråd, som
står for organiseringen.
Tilmelding: Se artiklen til venstre.

En succes med et minus på kontoen
Nyt taxisystem i lufthavnen
halverer ventetiden. Til
gengæld fylder taxier op på
vejene rundt i lokalområdet
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Af Terkel Spangsbo
Foto: Kurt Pedersen, Amager
Fotoklub

Kortere ventetid for taxichaufførerne, mindre køer og
trafikpres på vejene omkring
lufthavnen og ikke mindst
bedre service til passagerne.
Det er de tre vigtigste mål for
det nye Taxi Management System, som hovedstadens fire
Taxi Selskaber og Lufthavnen
sammen indførte 5. oktober.
- Vi er kommet rigtigt godt
fra start. Ideen med at styre
antallet af taxier efter vores
prognoser for, hvor mange
rejsende, der er i lufthavnen,
ser ud til at virke, siger Henrik
Peter Jørgensen, Kommunikationsdirektør, Københavns
Lufthavne A/S.
Allerede efter blot 14 dages drift er målet om reduceret ventetid godt på vej. Taxi
chaufførerne venter nu i gen-

nemsnit 16 minutter på at få
en kunde i lufthavnen.
Før systemet blev indført
blev der ventet i gennemsnit
42 minutter.

3.317 taxiture om dagen
Målinger før introduktionen
af det ny taxisystem blev introduceret viste, at der er i
gennemsnit var 2.500 taxiture fra lufthavnen om dagen.
Fra mandag til fredag i den
første uge har der i gennemsnit været 3.317 taxiture om
dagen fra lufthavnen.
De mange taxiture fra lufthavnen i begyndelsen af ugen
skyldes dog blandt andet en
stor konference i Bella Center.
Storm på Facebook
Mens der er glæde hos taxiselskaber og lufthavnen
er forargelse på Facebookgruppen ”2770 Kastrup” til at
tage at føle på. Vi bringer et
uddrag.
- Det er et irriterende problem om morgen fordi de er
så mange på engang, man får
nærmest lyst til at støbe et

par pæle så de ikke kan køre
der ind. Til gengæld kan vi nu
få lov til at køre gennem lufthavnen uden problem, skriver
BDP.
- Men hvad/hvem hulen
hjælper dette nye system
så, hvis taxi blot optager alle
Kastrups nærliggende p-pladser?
- Nu har de skubbet vognene ud af lufthavnen og ud
på alle parkeringspladser i
Kastrup, godt gået lufthavnen, JSJ.
AG henviser til den ”Terms
of use” som lufthavnen og Taxiselskaberne har indgået:
”Selskabet skal sikre, at de
Taxier, der sendes til depotet,
er sendt direkte fra en afsætning i Lufthavnen, direkte fra
en afsætning i nærområdet
eller direkte fra en offentlig
taxiholdeplads.
Selskabet
skal sikre, at der ikke holder
Taxier på Ellehammersvej eller i lokalområdet i øvrigt og
venter på en plads i depotet.”

Tidligere kunne taxier køre i kaperkø i lufthavnen i næsten
ubegrænset antal. Nu er der restriktioner på antallet, så
kreativiteten er stor for at være i nærheden, når der bliver en
ledig plads.

Ida blev verdensmester i
avanceret feltbane
24 årig Ida Mathilde Stensgaard blev verdensmester
i Obstacle Course Racing i
Ohio, USA
I Tårnby Bladets oktober-udgave skrev vi, at Ida Mathilde
Steensgaard skulle til verdensmesterskaberne i obstacle coursing racing, OCR, som
bedst kan beskrives som en
avanceret form for feltbane.
Hun blev verdensmester i
sin aldersgruppe for de 1824 årige, som blev den eneste dansker på podiet i år.
Udover guldmedaljen var der
også en check på 1000 dollar
af løbsarrangørerne fra ORC
World Championships.
Ida Mathilde Stensgaard
beretter selv fra sin træning
og om oplevelserne i Ohio.
Suppleret med foto af banen
giver det fin indsigt i, hvordan OCR er anderledes end
feltbaner på diverse militære
rekrutskoler.

Vejen til Ohia og guldet
Mit første OCR løb var kun
fra knap halvanden år siden,
og vidste efter første løb at
jeg havde fundet min sport i
OCRacing! April 2015 fik jeg
en 2. plads til Nordic Race
”the Burnout”, og hermed en
kvalifikation til verdensmesterskaberne i OCR.
De seneste fire år, har jeg
trænet intenst i træning i
centeret Budz Bootcamp på
Amager, hvorfra min styrke
og udholdenhed er kommet.
Jeg fik sponsoreret turen af
Dansk Supermarked, Dansk
Tagenterprise ApS og AK
Smeden, som realiserede min
drøm om VM. En tilmelding til
aldersgruppen 18-24 år efter
bekræftelse fra sponsorere,
og 7. oktober rejste jeg med
et hold af i alt 25 stærke danske kvalificerede OCR løbere
til Ohio i USA.
Surrealistisk oplevelse
Deltagelse i verdensmester-

Ude på banen
Selve OCR-banen var imponerende. Jeg har løbet
en del OCR løb gennem min tid som OCR løber, men
denne bane er det hårdeste jeg nogensinde har prøvet, en ægte verdensmesterskabs bane.
OCRWC var også specielt hårdt, da ALLE forhindringerne skulle gennemføres, og denne tanke om

skabet har været en helt surrealistisk og fantastisk oplevelse, og blev både overvældet og overrasket, da jeg fik
at vide jeg fik førstepladsen.
Tårerne trillede ned af kinderne af glæde, og udmattelsen
efter løbet var ekstrem.
Men jeg var sindssygt stolt
over at været kommet gennem hele banen uden at miste mit OCR armbånd, da de
specielt ved verdensmesterskaberne kræver alle 53 forhindringer blev gennemført
på den 16,5 kilometer lange
bane.
Hvis bare én forhindring
ikke gennemgøres, anset ens
tid som en straftid, og man må
ikke kæmpe om podiepladser.
Hele 9 minutter skilte mig
fra 2. pladsen i min aldersgruppe, og fik herudover fik
samlet en placering som nr.
6 kvinde i verden, samt slog
den resterende verdensmesters tid i år på banen med 1

Distancen på 16,5 km, med et utroligt teknisk terræn. Vi
skulle konstant manøvrere os over og under træstammer,
gennem isnende vand og dyb mudder, kravle op of stejle
stigninger og glide ned stejle skrænter. Der var ingen hvile på
denne bane, som kontant havde stejle bakker, forhindringer
og stier som løbende frembragte nye udfordringer.

minut. Jeg er så stolt over jeg
er nået hertil, og ved OCR blevet en stor del af mit liv fremover. Min placering har også
givet mig en kvalifikation til
Europamesterskaberne som

hver forhindring kunne tage din mulighed for at
gennemføre fra dig, var hård at tænke på, der var
kun én mulighed – gennemfør alle forhindringer!
Særligt arme, overkropsstyrke og grebsstyrke blev
sat på prøve i de mange forhindringer med armgang,
stejle vægge og ramper, tovklatring, samt løbe med
tunge genstande (sandsække, spande med sten).

for første gang afholdes i Amsterdam til juni 2016, og stiller selvfølgelig også op i VM
2016.

Hertil var der flere meget tekniske forhindringer
som PlatiumRigs og Skull Valley m.fl. som bød på
teknisk armgang mellem ringe, korte torve, metalpinde, klatre-greb, netklatring, m.m. Overall et fantastisk udfordrende løb, som jeg er utrolig stolt over
at have gennemført.

Medarbejdere til layout og reportage på Tårnby Bladet
Det er interessant at producere Tårnby Bladet, men det er også tidskrævende,
så flere hænder og hoveder kan bruges

Tårnby Bladforening, og jobbene er spændende men ulønnede.

Vi er 15 personer, som deltager i de løbende opgaver. Nogen er her
mange timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et
månedsmagasin.
Vi leder især efter personer som vil påtage sig
- skriveopgaver som journalist eller redigerende
- desktop og layout
Redaktøren er og har været professionel journalist i mange år,
bogholderi og kontor ledes af fagfolk - og alle lærer fra sig, så man

bliver klogere og dygtigere af at deltage i opgaverne.
Tårnby Bladet er i gang med sin 23. årgang og skrives, fotograferes,
redigeres og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at
de får en krone for det. Det betyder, at bladets fremstillingspris kan
holdes på et niveau, så annoncepriserne er rimelige, og bladet
kan omdeles gratis.
Tårnby Bladet er også med til at lave
byens nemmeste internet-portal: www.
taarnbynet.dk. Få mail eller sms, når vi
opdaterer vores nyhedssite.

Se www.taarnbybladet.dk
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Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange brikker, som
tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag kontakt med
redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290. Tårnby Bladet udgives af

og deltag i debatten.
Arrangementet afholdes af PUGAD
(People Uniting and Generating Aid
for Develiopment) i samarbejde på
Tårnby Kommunebiblioteker.

Fra venstre: Morten Østergård, MF (RV), Peter Hummelgaard Thomsen, MF, (S), Jens-Kristian Lütken Københavns BR (V),
Peter Bjerregaard, (K) og klimaredaktør på tidsskriftet Ræson. Dirigent Knud Vilby, u-landsekspert, journalist og forfatter.

Debatmøde om dansk u-landsbistand
Oplev kendte politikere og en ulandsekspert debattere u-landsbistanden. Hjælper den?

Og hvad er konsekvenserne af regeringens nedskæringer?
Mød Morten Østergård, MF, leder af
Radikale Venstre, Peter Hummelgaard
Thomsen, MF, valgt for Socialdemo-

Et syn der
forsvinder

Endnu kan man se skelettet
til Royal Arena i Ørestad.
Mere og mere pakkes ind af
vægge og lofter
Af Terkel Spangsbo Foto Kurt
Pedersen, Amager Fotoklub

Mere end 500 mennesker,
størstedelen er håndværkere,
har indtil nu været beskæftiget med byggeriet af den nye
Royal Arena. Arenaen skal
med sine tæt på 38.000 eta-

ge-kvadratmeter tiltrække og
huse kultur- og sportsbegivenheder i verdensklasse, når
den afleveres til operatøren i
andet halvår af 2016.
66.915 tons beton eller
hvad der svarer til vægten af
335 blåhvaler – af god størrelse, vel at mærke. Det er,
hvad der indtil i dag er brugt
til støbning af fundamenter,
dæk og vægge til den nye
arena.
Royal Arenas dimensioner
er voldsomme, eksempelvis
måler de kæmpemæssige
tagspær mellem 7 til knapt

Skoletid af Claus Juul Dupont
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kraterne på Amager, Jens-Kristian Lütken, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Venstre og Peter
Bjerregaard, medlem af Konservativ
Folkeparti og klimaredaktør på tidsskriftet Ræson.
Debatten mellem de fire politikere
styres af u-landsekspert, journalist og
forfatter Knud Vilby.

Situationen kort
Regeringen skærer 2,3 mia i udviklingsbistanden. Syv lande fases ud,
og bi-standen beskæres til seks andre
lande. Programmet for Latinamerika
nedlægges. Fire ambassader lukkes,
og den langsigtede bistand skæres
ned med 40 %.
Men hvad betyder det konkret? Hør

19 meter i bredden og mellem 80 og 110 m i længden –
vægten ligger på mellem 180
og 300 tons.

Skallen og det indre
Entreprenørerne
forventes
at være færdige i efteråret
2016, hvorefter Danish Venue
Enterprise overtager bygningen og kan påbegynde indretningen af de sidste dele af
publikums- og produktionsområderne, hvilket forventes
at tage cirka tre måneder.
Selve bygningen ejes af en
fond Arena CPHX P/S, hvor

Torsdag 19. november kl. 19.00 på
Tårnby Hovedbibliotek. Fri adgang
uden billetter til både debatmøde og
udstilling.
Se også udstillingen PUGAD:
NGO igennem 10 år, der vises på
biblioteket i perioden 17. november
- 3. december.

Realdania, der har stillet med
de fleste økonomiske midler
og bygherre-eksperticen, sidder for bordenden.
Driftsherre er Danish Venue Enterprise, som skal skaffede op mod 60-80 arrangementer om året, der skal fylde
arenaen med events, hvor de
største gerne skulle kunne
fylde huset, der har plads til
op til 15.000 gæster. Den administrerende direktør i Venue er Dan Hammer.
Royal Arena bliver multifunktionel og skal kunne rumme alle typer arrangenter fra

rockkoncerter og storcirkus
til internationale sportsbegivenheder. Derfor er der også
tænkt på fleksibilitet, så skift
fra en slags underholdning til
en anden kan ske på superkort tid.
Eksempelvis kommer internationale
musiknavne
ofte med flere lastbiler med
udstyr. DEn ene bagvæg kan
åbnes så de tonstunge vogne
kan køre lige i på ”manegegulvet”

Noget nogen har gået til i mange år - og som man stadig kan

Eddie siger farvel til Tårnby Naturskole
Kære ansatte ved Naturcenter Amager,
Kolleger på min arbejdsplads ved Tårnby
Naturskole, børn, unge og lærere samt
forvaltningen i kommunen.

Ja, så bliver jeg 65 år og folkepensionist. Der gået
omkring 15 år siden, jeg begyndte herude som Naturskole-medarbejder, og tiden er omsider inde til at sige
farvel til jer alle sammen. I den forbindelse er det vel
på sin plads at reflektere lidt over denne tid, som nærmest er fløjet af sted.
Som barn syntes jeg, at tiden gik langsomt, men det
var bestemt ikke tilfældet herude. Hver dag havde sine
egne udfordringer med søde og rare lærere medbringende glade og friske børn, som gik op i tingene med
liv og sjæl (for det meste da) og som det har været en
fornøjelse at være på ture med. Ture som gik til vandhullet lige i nærheden, eller vandhullet i Ugandaskoven,
hvor vi i fællesskab fangede mange spændende dyr. At
vise en lille verden, hvor det meste af opgaven med livet er at æde de andre og selv undgå at blive ædt med
få undtagelser. Selv at blive betaget som et barn ved
at kigge på de store guldsmede, som kunne stå stille i
luften, flyve baglæns samt udføre lynhurtige manøvrer
i luften. Høre frøerne kvække om foråret, når den lyse
tid kom tilbage.
Også andre ture, hvor vi lærte og stadig lærer børnene at kende de mest almindelige fugle herude, at

stege velsmagende hjortekød til børnene, at holde vore
egne dyr sammen med børnene, lige fra en fugleedderkop, som jeg selv i begyndelsen ikke var helt tryg ved,
men som jeg siden udmærket lærte at ”formidle” med,
til vore slanger, som jeg til manges oplevelse fodrede
med mus - og til musene selv, som jeg af og til holdt
fast med munden, for at vise hvordan musemoderen
ville holde sin unge... Og sætte musen på mange undrende børns hoveder og fortælle dem, at den måske
kunne finde på at bygge en rede der og få små lyserøde
og blinde unger. Tidligere mange cykelture til sheltere
herude på det store område, hvor vi i fællesskab lavede
mad over bålet og hvor min iørefaldende snorken var
en prøvelse for mange. Visse usædvanlige og sjældne
fugle blev det også til, især huskes Sort Ibis, Tophejre
og Orientsejler.
Mange afkogninger af forskellige fugle- og dyrekranier samt enkelte hele skeletter var ligeledes en del af
mit arbejde (tak for jeres tålmodighed til alle jer, som
har holdt lugten ud). Komplimenter når jeg gjorde tingene ordentligt og en skideballe engang for år tilbage,
hvor jeg havde brændt 2 store PVC-rør af. Den havde
jeg jo nok fortjent. Som sagt, 15 år på den bedste
arbejdsplads i mit liv. Det er altid lidt vemodigt at sige
farvel, men mon ikke vi ses af og til, dersom der skal
strejfes en ræv eller to, ordnes nogle kragekranier eller
andre ting, som ligger inde for mit fagområde.
Tak til jer alle herude for at have ”holdt mig ud” i alle

Eddie Fritze med en rødhals. Foto: Tårnby Naturskole.

de år, for jeres storsindede måde at være på, både kolleger og lærere og især til de mange børn, som pludselig i supermarkedet eller på gade og vej med et ”hej
Eddie” viste, at de ikke havde glemt mig. I må have det
rigtig godt alle sammen, pas godt på den natur, som vi
sammen deler, og pas godt på hinanden.
Eddie Fritze

Friluftshuset
I november måned gælder der om at have
det varme tøj på herude på fælleden.
Kulden kommer snigende og mon ikke vi
også får lidt blæst og regn?

Traner på Vestamager 6. oktober i år. Foto: Martin Rivero.

Traner på Kalvebod Fælled.
Hele Kalvebod Fælled
er fredet til fuglene.
Og det nyder de store
spektakulære traner godt af
Tranerne yngler i Nordeuropa og
Rusland. Når vinteren kommer,
flyver de til varmere himmelstrøg,
helt til Afrika. På vejen til Afrika
kommer de lige hen over Kalvebod
Fælled. Hvis tranerne trænger til

permanente udstillinger:
th. philipsen

en pause, kan man være heldig at
se en ordentlig flok flyve ned og
lande på fælleden, mens de er på
vej sydpå.
Så heldig var naturfotograf Martin Rivero 6. oktober i år. Han tog
dette flotte billede, af en stor flok
traner, der stod på fælleden denne
dag. Og mon ikke der er flere Tårnby borgere, der har været heldige

at se tranerne denne dag? Der var
i hvert fald tale om en stor flok og
det er jo ikke en fugl man ikke lægger mærke til.
Tranen er faktisk i fremgang
som ynglefugl i Danmark i disse år.
Ifølge Dansk ornitologisk forening
yngler der omkring 100 par i Nordvestjylland. I Sverige yngler omkring 15.000 – 20.000 traner.

lokalhistorisk udstilling:
kastrup glas 1847-1979

PETER
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KØRNER
T R A NSFORM AT ION
08.10.15—31.01.16
GRAFIK // 1996—2015

JOHANNE FOSS

BJERGPLATEAU FORTRYLLET – FARVERADERINGER
WWW.K ASTRUPGA ARDSAMLINGEN.DK
TIRS-SØN
14-17 · ON S 14-20
LUKKET
· GRATISLUKKET
ADGANG
TIRSDAG—SØNDAG
14—17 ·∙ MANDAG
ONSDAG 14—20
∙ MANDAG
K ASTRUPVEJ 399 ·∙ BUS 2A & 5A ∙· METRO TIL K ASTRUP ST.

November er også tiden, hvor vi begynder at lave mad
til havens fugle. Kom og lav grankogler med fedt og
fuglefrø, lige til at tage med hjem og hænge op til havens fugle.
Eller hvad med at prøve vores nye, sjove GPS løb?
Det er et løb for alle aldre, som har udgangspunkt fra
Friluftshuset og tager cirka 1. time (afhængig af hvor
god man er til at løse gåden)
Derudover kan I lave alle de ting herude, som man
altid kan lave i friluftshuset. I kan leje cykler til at køre
ud over fælleden med. I kan købe brænde og lave bål,
stege pandekager (medbring selv dejen) eller poppe
popcorn. I kan leje en kikkert og se om I kan se spændende fugle på fælleden. I kan leje rulleskøjter. I kan…
alt ude i naturen. Kun jeres egen fantasi sætter grænser! Og Friluftshuset er det gode udgangspunkt til gode
weekender i naturen – uanset årstid.
Friluftshuset er et samarbejde på Naturcenter Amager, der er finansieret af Naturstyrelsen, Tårnby Kommune og Amager Skovhjælpere.

Friluftshuset

UNIKATRYK: TRÆSNIT · MONOTYPI · LITOGRAFI · RADERING

20.01.11–03.04.11

Fugle, GPS eller...

Svampetid. Foto af dette pragteksemplar af
en Stor Parykhat er tage den 14,. oktober på
Vestamager. Fotograf Torben Jensen, Amager Fotoklub.

... har offentligt åbent klokken 09:00 –
15:00 på hverdage og klokken 10:00 –
16:00 i weekenderne.
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K A STRUPGÅRDSA MLINGEN

Det skal dog ikke holde os tilbage fra at lave nogle fede
aktiviteter med udgangspunkt fra Friluftshuset.
Vi sætter det helt store snitteværksted op, hvor du
kan komme og snitte skeer, smøreknive, ”brummere”
eller små sjove træmænd. Eller noget helt andet - det
er jo kun evnerne, der sætter begrænsninger.
I kan også snitte sjove roelygter til den mørke tid.
Og ja – ved naturcenteret er det Roelygter vi snitter,
det er nemlig gammel dansk tradition, i modsætning til
den amerikanske græskar lygte.

Noget at gå til i november

Biblioteket i november
Rockcafeen præsenterer…

The Beatles 1965 – på vej mod nye
musikalske landskaber

Foredrag ved journalist og musiker Per Wium
I år er det præcis 50 år siden
The Beatles indspillede deres to
skelsættende albums, Help og
Rubber Soul. Det fejrer vi på
Tårnby Bibliotek med et foredrag
om et vigtigt vendepunkt i gruppens karriere, hvor The Beatles
gik fra at være teenageidoler til
at blive et nyskabende rockband.
Lp’erne blev centrale for The Beatles og for hele
rockkulturen. I samarbejde med produceren George
Martin udvidede The Beatles rockens horisont afgørende ved at inddrage nye genrer, instrumenter og produktionsmetoder.
Per Wium er musiker og journalist. Han har bl.a. spillet med C. V. Jørgensen, Ache og Lotte Rømer Band. I
en årrække har Per Wium arbejdet på Danmarks Radio
som journalist og redaktionschef med formidling af alle
former for musik – fra Beethoven til Beatles.
Per Wium fortæller vidende og underholdende om de
to albums og går tæt på sangskrivningen, på forholdet
mellem John Lennon og Paul McCartney og på George
Martins rolle. Foredraget krydres med lydklip på CD.
Torsdag 5. november kl. 19.00. Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 30 kr.

Fotoforedrag ved Mark Schiller
Siden ulykken på Fukushima Daiichi værket i 2011 har
Mark Schiller løbende holdt sig orienteret om nyt derudefra, men der kom ikke mange opløftende nyheder.
Informationsstrømmen tørrede ud, så hvad var status?
Boede der nu folk i de evakuerede byer? Var der overhoved stråling i området, for den japanske regering
meldte jo “alt under kontrol”. Mark måtte af sted og se,
hvad der gemte sig derude.
Det blev en tur i mennesketomme byer, hvor bygninger var rystet skæve af jordskælvet, oprensningsarbejdet som var i gang. Det blev også en tur, hvor han
oplevede Tokyos storhed, Kyotos sjæl og meget mere.
Hovedtemaerne i fotoforedraget er:
• En personlig rejse, med de udfordringer og oplevelser
dette indebærer.
• Japan, Tokyo & Kyoto
• Japan som rejsemål
• Fukushimaregionen i dag
Foredraget afholdes af Mark Schiller i samarbejde med
Tårnby Kommunebiblioteker.
Onsdag 11. nov. kl. 19, Hovedbibliotek. Gratis billetter

Hvem bestemmer dansk politik?

ved Marianne Gross
Kan du lide at være kreativ? Måske maler du akvarel
og har lyst til at blive udfordret og få ny inspiration? Så
mød op, når biblioteket får besøg af Marianne Gross,
der demonstrerer sine eksperimenterende akvarel teknikker!
Medbring selv papir, farve og pensler. Du har også
mulighed for at købe lidt farve og papir denne aften.
Workshoppen arrangeres i samarbejde med Lisbeth
Haukrogh. Hun sørger for en ostemad, som du kan
købe på stedet. Der serveres kaffe og te.
Torsdag 5. november kl. 16-20 på Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

ved Troels Mylenberg
Troels Mylenberg, der er politisk
kommentator og redaktør på Fyns
Amts Avis, giver et røntgenbillede af
den aktuelle politiske situation.
Hvor står partierne? Hvem er
på vej op, og hvem er på vej ned?
Hvilke emner er de strømførende i
dansk politik lige nu?
Hvilken indflydelse har medierne
på partiernes politik?
Mylenberg giver sit bud på, hvem der bestemmer
dansk politik. Er det politikerne, medierne, spindoktorerne eller vælgerne?
Tirsdag 17. november kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek.
Arrangementet afholdes af AOF-Amager i
samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker.
Billetpris: 60 kr.

Skumringstime 2015 –

Jean Sibelius’ storslåede 5. Symfoni

Akvarel workshop
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Fra Kultur til Katastrofe

I maleren Johannes Larsens fodspor til sagaøen Island
ved Laura Michelsen og Vibeke Nørgaard Nielsen
Islændingesagaerne er temaet for årets skumringstime.
Bibliotekar Laura Michelsen læser højt fra Egils saga,
og efter oplæsningen tager vi med forfatter Vibeke
Nørgaard Nielsen på rejse i maleren Johannes Larsens
fodspor til sagaøen Island.
Johannes Larsen foretog to rejser til Island for at
tegne til det store værk De Islandske Sagaer, der udkom i 1930. Vibeke Nørgaard Nielsen har læst hans
dagbøger og rejst i hans fodspor.
I foredraget med billeder af
den islandske natur og Johannes Larsens tegninger følger
vi hans rute rundt til sagastederne.
Vibeke Nørgaard Nielsen
udgav sammen med Johannes
Larsen Museet i Kerte-minde
i 2004 bogen Sagafærden:
Island oplevet af Johannes
Larsen 1927-1930.

Hvad er Skumringstime?
Skumringstime er en del af Nordisk Biblioteksuge, en
årligt tilbagevendende begivenhed, hvor man læser
den samme tekst højt på samme tidspunkt på hver sit
modersmål på skoler, biblioteker og kulturinstitutioner i
hele Norden.
Mandag 9. november kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 30 kr.

Klassisk lytteklub ved Palle Andkjær Olsen
Ligesom den store danske
komponist, Carl Nielsen, har
også den store finske komponist, Sibelius, 150 års jubilæum i år, men i modsætning
til Nielsens sene symfonier, er
Sibelius’ storslåede 5. Symfoni helt uironisk og båret af
en bestræbelse på at lade
formen vokse ud af de enkelte
motiver, mundende ud i finalens berømte ”svanetema”.
Sibelius fortæller i sin dagbog om hvorledes oplevelsen af 15 kredsende svaner hører til hans livs største
øjeblikke og netop inspirerer finaletemaet.
Tirsdag 24. november kl. 15 på Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 30 kr.

Kurdistan og kampen mod Islamisk Stat

Hjalte Tin og Nina Rasmussen fortæller
De to globetrottere besøgte i 2014 Kurdistan. Hør deres
personlige beretning om mødet med kurderne, hvis
dagligdag er truet i kampen mod Islamisk Stat.
De fortæller om deres oplevelser på den farefulde
rejse, om familiernes hverdag, mødet med unge frygtløse kvinder ved fronten, PKK-guerillaen i hemmelige
lejre i bjergene, tusindvis af mennesker på flugt væk
fra krigszonen og ikke mindst om befolkningens håb og
tro på fremtiden.
I foredraget går de også tæt på islamisterne.
Hvem er de, hvad vil de opnå med deres brutalitet?

Hvad betyder det for Kurdistan - kan det ende med kurdisk samling og selvstændighed? Og hvad betyder det
for os i Danmark?
Nina Rasmussen og Hjalte Tin har rejst i alverdens
lande, skrevet bøger og holdt talrige foredrag om deres
oplevelser. Allerede i 2003 besøgte de Kurdistan første
og skrev bogen ”Rejsen til landet der ikke findes”, så
de har et indgående kendskab til landet og dets befolkning.
Torsdag 26. november kl. 19.00 på Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

Koncert med Tårnbykoret

Kom i sangerhumør med Tårnbykoret!

Tårnbykoret, som holder øveaften hver mandag, er
denne aften flyttet ind i Tårnby Hovedbibliotek, hvor
der afholdes en koncert med publikum. Der synges et
varieret udvalg af korets aktuelle repertoire. Vi synger
mange genrer og føler, at vi hver mandag bliver ladet
op af sang; dygtigt ledt af vores dirigent Christoffer
Stefansen og pianist Ida Andersson.
Vi har brug for flere sangere, så du er velkommen til
at kontakte vores formand Dorrit Schoer Erlandsson,
2728 3658.
Mandag 23. november kl. 18, Tårnby Hovedbibliotek.
Gratis billetter

Bibliotekernes (vinter)åbningstider:

Hovedbiblioteket, Kamillevej
Mandag - torsdag: Kl. 9 – 20
Fredag Kl. 9 – 17
Lørdag Kl. 9 – 15
Søndag 1. sept.–30. april Kl. 9 – 15

Vestamager bibliotek, Ugandavej
Mandag - torsdag: Kl. 10 – 19
Fredag Kl. 10 – 17
Lørdag Kl. 10 – 14
Søndag lukket

Billetter og info
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.
dk eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby
kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes af AOF i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker købes
billetter på tlf. 3251 1495 eller via www.aofamager.dk
For alle arrangementer gælder at resterende billetter sælges ved indgangen.
Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499

Noget at gå til i november og december

John Kørner // Grafik 1996-2015
Indtil udgangen af januar 2016 udstiller
Kastrupgårdsamlingen et stort udvalg
af den danske kunstner John Kørners
omfattende grafiske produktion.
John Kørner har i de senere år slået sit navn fast som
en af de mest anerkendte kunstnere i sin generation.
Han er mest kendt for sit maleri, men har sideløbende
haft en omfattende grafisk produktion strækkende sig
helt fra hans tid på kunstakademiet og op til i dag. Det
er den grafiske produktion som Kastrupgårdsamlingen
nu giver et unikt samlet indblik i. Med omkring 90 værker vil man i udstillingen kunne se de spæde skridt i
mindre formater helt op til større serier fra 2015, hvor
tryk spiller sammen med særbyggede rammer. Det er
første gang, at Kørners samlede grafiske produktion
kan ses i én udstilling.
Kunst som rejser problemer.
John Kørner er kendt for sin ekspressive malestil,

hvor klare farver spiller op mod hvide flader. Denne stil
går igen i hans grafik. Men Kørners virke er efter eget
udsagn ”Ren praksis”. Det vigtige er hvad man bruger
kunsten til. Derfor behandler han ofte samfundsmæssige problemstillinger som krig og trafficking for at minde
os om, at kunst vedrører omverdenen og omgivelserne.
I hans motiver finder man skraldespandsrodere, faldne
soldater fra Afghanistan og Irak og andre skæbner, vi
måske ikke så gerne vil se på til hverdag. Men Kørner
tvinger os til at kigge på dem med sine insisterende og
kraftfulde værker.
John Kørner // Grafik 1996-2015 vises indtil 31. januar
2016.
Husk de gratis offentlige omvisninger i udstillingen
søndag 25. okt. og 29. nov. Begge dage kl. 15.00.

John Kørner. Sophia, 2010. Litografi.
120 x 79 cm.

Jul og voksmalerier på Plyssen
Plyssen er julepyntet og der er
julemarked med julepynt og ideer
til julegaver. Der er arbejdende
udstillinger, så man kan se, hvordan
man med få midler kan fremstille
julepynt og julegaver.
Bente Hitz fremstiller julenisser af trylledej, hun
laver dukker og syr dukketøj og producerer andre
julegaver. Eva Jespersen udstiller en samling af
gamle Julekort og Regitse Kempel julekrybber fra
rejser rundt i verden.

Voksmalerier og fotografier
Mie Engstrøm udstiller malerier i akryl på lærred,
som er hurtigttørrende, hvilket passer til hendes
måde at male på. Hun maler lag på lag og fra en
idé opstår til billedet er færdigt, kan der til tider
være langt. Hun elsker kontraster i temaer, farver
og lys.
Foreningen Encaustic vokskunstnere udstiller voksmalerier. Foreningen blev stiftet af nogle
voksmalere for at udbrede kendskabet til den
gamle kunstart Encaustic Art. De første vokskunstnere smeltede voksen over åben ild, men
i dag bruger man elektriske apparater, et lille

strygejern, en loddekolbe og en varmeplade. Foreningen har 30 medlemmer, hvoraf nogle vil være
til stede i åbningstiden for at vise, hvordan man
arbejder med teknikken.
Linda Sørensen udstiller fotografier fra sine
rejser. For flere år siden begyndte hun at fotografere med et lille lommekamera og blev bidt af
det. Siden udviklede det sig og hun fik et refleks
kamera. Resultaterne vises på udstillingen.
Plyssen er åben hver lørdag-søndag kl. 13.0016.00. Gratis adgang.

Underholdning

Søndag 8. november kl. 14.00. Koncert med Harmonien.
Søndag 15. november kl. 14.00. Amager Squaredancers.
Søndag 29. november kl. 14.00. Julekoncert med
Tårnbysvalerne.

november.
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Tårnbysvalerne synger julen ind på Plyssen søndag 29. november
kl. 14.

Det bliver ikke jul, før Plyssen
har holdt julemarked - det står
fast! Og der bliver ikke sparet
på kræfterne, når det går løs i

Bente Hitz med et udvalg af sine dukker og juklegaver ved et tidligere julemarked. Også i år etablerer hun et arbejdende juleværksted,
når Plyssen slår dørene op for det årlige marked.

Noget at gå til i november

Bierfest på

Prøv Babyrytmik
eller Musik og
Bevægelse

Så er det ved at være tid til Kulturzonens
brag af en oktoberfest.
Det er ikke en rigtig bierfest uden live musik. Derfor
kommer det fantastiske Tyrolerband igen i år og får
stemningen helt i top med den glade og festlige musik.
Der er lækre tyske pølser på grillen og masser af
kold fadøl i hanerne hele aftenen til fornuftige priser.
Så tag vennerne og naboerne med til fest og farver.
Der er et begrænset antal pladser, så det gælder om at
komme først til mølle. Minimumsalder 18 år.
Fredag 13. november kl. 18-24, Kulturzonen.
Entré kr. 100 pr. person inkl. en lille fadøl/sodavand.
Betales i indgangen. Tilmelding på www.hvemkommer.
dk/bierfest.

Tårnby Musikskole starter igen nye hold
for de mindste og deres forældre

Nordisk Ungdomstræf
På Naturskolen var fysisk træning og gåture på programmet,
hvor blandt andet Den Brændte Skov blev anvendt.

Det drejer sig om Babyrytmik for babyer på 3 til
12 måneder og Musik og Bevægelse for drenge og
piger fra 1 til 6 år. Vil du se, hvad undervisningen
går ud på og mærke glæden og samværet mellem
dig og dit barn, før du tilmelder dig? Så mød op på
Tårnby Hovedbibliotek 1. november, hvor Nanna
Khoury Sabroe vil hygge, spille, synge og lege med
dit barn og dig.
Søndag 1. november, Tårnby Hovedbibliotek
Babyrytmik kl. 9.30-10.15 (3-12 mdr.)
Musik og Bevægelse kl. 10.15-11.00 (1-6 år). Gratis

For nylig dannede Tårnby Ungdomsskole
rammen om det tredje Nordiske
Ungdomstræf, hvor unge fra Tårnby var
sammen med unge fra Tårnby Kommunes
venskabskommuner i Norge og Sverige Skedsmo og Allingsås
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Af Kenn Yamaue, Ungdomspædagog, Tårnby Ungdomsskole
Træffet var arrangeret af de unge selv. En mindre delegation fra hvert land mødtes i foråret, hvor de udarbejdede programmet for weekenden. Temaet var ”Bo, lev
og oplev din by”.
Der blev arbejdet ud fra 3 forskellige fokuspunkter,
sociale, personlige og faglige kompetencer. Det endelige
produkt skulle være en guide udviklet af unge til unge,
hvori man kan se hvilke tilbud og muligheder, man har
som ung i Tårnby Kommune.
Den første dag gik med velkomst og indlogering. De
unge skulle se hinanden an og de sproglige forskelle
kom på prøve. Natten blev tilbragt på Klub Løjtegården,
hvor mange snakkede og spille computer til langt ud på
natten. Ren råhygge.
Dagen efter stod på workshops i lokalområdet. De
unge var delt op i tre grupper, blandet på tværs af
nationaliteterne. Hovedbiblioteket, ”Plug n´ Play” ved
Vestamager metrostation og Naturskolen dannede de
fysiske rammer, men det var de unge selv, som stod for
indholdet. Opgaven bestod i at finde på aktiviteter, som
de selv synes er sjove, og som de selv kunne finde på
at bruge.

Den tredje dag fremviste de forskellige arbejdsgrupper de aktiviteter, som de var kommet frem til. På
hovedbiblioteket stod den bl.a. på robotslalom og 3d
print, mens det på Naturskolen var fysisk træning og
gåture. På ”Plug n´Play” var det parkour og cykelrace,
der var de helt store hits.
Efterfølgende fik vi besøg af en journalist, som hjalp
de unge med at dokumentere aktiviteterne og udforme
guiden.
Dag fire var enden på træffet og det var med både
glæde over en god weekend og vemod over at skulle
sige farvel til hinanden, at vi tog afsked.
De danske unge blev efter afskeden
på Ungdomsskolen og hjalp med oprydningen. Den mad, som vi havde fået
leveret fra bl.a. Produktionsskolen, var
i så store mængder, at vi havde mad til
omkring 30 mennesker til overs. Dette
besluttede vi at aflevere på Herbergcenter Sundholm, hvor både kvinde- og
mandeafdelingen fik glæde af det. Tre
af vores danske unge var inde for at

På ”Plug n´Play” i Ørestad var
blandt andet parkour at stort hit,
og det var de unge selv, der havde
planlagt aktiviteterne.

aflevere maden og det var med stor tak og til glæde for
både ansatte og beboere på herberget.
De unge selv ønsker fortsat muligheden for at mødes, for dermed at give hinanden indsigt og inspiration
til en fortsat udvikling af vores kommuner. Der er ingen
tvivl om, at de unge der deltager i Nordisk Ungdomstræf har et drive og et stort ønske om at kunne være
medvirkende til at gøre en forskel. Styrken ved træffet
er, at vi har et bredt udsnit af forskellige unge. Hvad
enten de er politisk engageret, medlem af Ungdomsskolens Ungeråd, elevrådet eller blot er interesserede i
at møde og imødekomme andre unge og deres tanker,
uafhængig af nationalitet og baggrund, skaber det et
nuanceret billede af, hvad de unges behov er. Når man
så skaber en ramme, hvor de unge selv kommer med
forslag til aktiviteter, som de kan se sig selv i, bliver
produktet dermed også langt stærkere. Derfor vil Ungdomsskolens Ungeråd arbejde videre med temaet og
følge op og ajourføre guiden med aktiviteter i Tårnby.

Tårnby Lokalafdeling
NOVEMBER • 2015

Bente, Johnny og Vagn rundt på øen, for at de
kan opleve byen og naturen på nært hold.

Vores faste aktiviteter:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12

KROLF
I juli 2014 begyndte vi at spille Krolf, da Tårnby
kommune havde anlagt en bane med 18 huller.
Der var stor tilstrømning fra starten af og nogle
er så glade for at spille, at de ikke kan nøjes med
at gå en ’runde’, men tager ½ runde mere, så de
kommer op på 21 huller.

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

Bridge

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

Bridge-undervisning i Postkassen
Onsdag kl. 13-16

Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
JULEFEST PÅ TÅRNBY SKOLE
Traditionen tro indbyder vi igen i år til julefest,
lørdag 28. november 2015 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 vores hjemmeside eller på kontoret
(først til mølle).
Senest tilmelding og betaling torsdag den 12.
november 2015.
KLIPPEKORT TIL BØRNEHJÆLPSDAGEN
Vi vil gerne takke ALLE de medlemmer, som har
afleveret deres klippekort til os, som videregiver
dem til Børnehjælpsdagen. Vi takker mange
gange, vi har modtaget klippekort for ca. kr.
4.000,-. TUSIND TAK.
STRIKKECAFE
Hver 2. fredag har vi besøg af Lise Mouritzen,
som kommer med nye ideer og har spændende
garner med til inspiration for de strikkeglade
damer, som mødes cafeen.
FEST FOR DE FRIVILLIGE LEDERE
Der har været afholdt fest og middag for de
frivillige leder. Det var en meget spændende
eftermiddag, hvor der blev udvekslet erfaring
og der udspandt sig nye ideer. Tirsdagsklubben
har en gang imellem besøg af den nær-liggende
børnehave og så synger de sammen og børnene
synes, det er meget spændende. PC/Data har
stort fremmøde til deres kurser og IT-hjælp
(PC-cafe) kan løse de fleste opgaver, som vores
medlemmer kommer med, hvad enten det er
mobil, PC eller Ipad mmm. Dagen sluttede af
med middag og sang og musik.

LÆSEKLUB
Er der nogle af jer, som er interesseret i, at
deltage i en læseklub.
Man skal mødes en gang om måneden om
onsdagen fra kl. 13 til 15 og diskutere en bog.
Henvendelse til Zita Tornbo på tlf: 2384 7519.

Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16

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

Ipadkursus, begyndere, Postkassen
Onsdag kl. 10-12

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

Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10

Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17

PC-café, kom og få løst dit it-problem i
Postkassen
Tirsdag kl. 14-16

PC-undervisning i Postkassen
OBS TIL SVØMMERNE
Nogle af jer har nok observeret, at der er
kommet lidt flere unge mennesker i bassinet,
tirsdag på hold 1, kl.14.30 – 15.30. Det er en
af konsekvenserne af den nye skolereform.
Nogle vil nok føle det lidt generende, men det er
betingelserne, for, at vi gratis låner svømmehallen
af kommunen. Vi vil fra Ældre Sagen gøre
opmærksom på, at man skal overholde de
svømmetider, man har fået tildelt. Hvis man
ønsker at skifte svømmetid, skal det ske efter
godkendelse fra kontoret.

Fredag kl. 09.30-11.30

Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10

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

Roning, Øresund (venteliste)
Onsdag kl. 10

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

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

Søndagscafé, Postkassen

Sidste søndag i hver måned kl. 14-16

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

Tøjreparationer, Postkassen 1.sal
Fredag 6. november kl. 13-15

Vandring, røde port ved Ugandavej
Onsdag kl. 10 Speedhold

Gå-venner

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

Lokalafdelingen
Kastrupvej 324
• Tlf. 3252 0516 •
Kontortid:
Mandag til torsdag kl. 10 - 12
”Besøgstjenesten og kontakt til bisidder tirsdag fra
12.00 til 13.00”
Handymænd IT og håndværker
Kontakt kontoret for en aftale

www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
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SUNDHEDSUGEN
I forbindelse med Sundhedsugen i Tårnby
Kommune blev der uddelt nogle priser for at øge
livskvaliteten og livsnydelsen. Ved den ene af
disse priser blev Ældre Sagen i Tårnby hædret
for ’Cykling uden alder’.
Sammen med beboerne fra plejehjemmene på
Pyrus Alle, Irlandsvej og Ugandavej cykler Jytte,

Mandag kl. 10.30

Hvad skal vi med de syv dødssynder?
I Korsvejskirken har vi i 2015 haft
en foredragsrække, hvor forskellige
kulturpersonligheder hver har givet deres
bud på en af de syv dødssynder. I den
forbindelse har mange spurgt mig: ”Hvorfor
beskæftige sig med de syv dødssynder?” Mit
svar er enkelt: Fordi vi ikke kan forstå os
selv, hvis vi lader være.
De syv dødssynder er et spejl på
virkeligheden om os selv, historien og
den verden, vi lever i. Det er endda et
meget klart spejl. Tænd blot fjernsynet,
gå i biografen, læs en bog eller se på
verden omkring dig, og du vil erfare,
hvordan frådseri, liderlighed, grådighed,
vrede, dovenskab, misundelse og hovmod
er gennemgående temaer. Det kan
forekomme skræmmende, nedslående og
frastødende. Men det er fejlagtigt. For når
man ser dybere ind i de syv dødssynders
spejl, opdager man, at dødssynderne i
virkeligheden er misbrug af gudgivne og
gode behov efter mad, sex, velstand,

Aktiviteter - November
Dantes Guddommelige Komedie
Studiekreds ved Martin Herbst

Torsdag 5. november kl. 19.30. Vi
gennemgår ’Paradiset’ Sang 19-33
Torsdag 3. december kl. 19.30. Afslutning og
sammenfatning på ’Komedien’
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Alle er velkomne, også selvom man ikke har
fulgt studiegruppen fra starten.

retfærdighed, fred, anerkendelse og
værdighed.
Hvor destruktive dødssynderne end er,
udspringer de af menneskets behov efter
glæde, kærlighed og fred. De behov er
gudgivne. På denne måde indebærer
erkendelsen af de syv dødssynder, at man
bevæger sig mod det livsbekræftende,
opbyggelige og kærlige. De syv dødssynder
er ikke et ondt, mørkt og destruktivt spejl.
De er et godt, lyst og kreativt spejl. De syv
dødssynder er Guds spejl. Det spejl afslører
sandheden om dig og mig. Den sandhed
er krystalklar, men dobbelttydig. For vi er
hverken små engle eller forvoksede dyr. Vi
er modsætningsfyldte skabninger. På den
ene side er vi skabt i Guds billede med
uendeligt potentiale for kærlighed, indsigt
og skønhed. På den anden side er det billede
sløret, brudt og fordrejet, nogle gange til
ugenkendelighed.
De syv dødssynder er et forunderligt spejl på
menneskets modsætningsfyldte virkelighed.

Koncert – Musikkoret København

- med solotrompetist
Nikolaj Viltoft
m.fl.
Solotrompetist
i Det kgl.
Kapel Nikolaj
Viltoft spiller Tartinis trompet-koncert og
efterfølgende opfører Musikkoret København
under ledelse af Ole Reuss Schmidt kantate
af Dietrich Buxtehude ”Alles was Ihr tut”
samt ”The King Shall Rejoice” af Georg
Friedrich Händel. Orkestret udgøres her
af musikere fra Det Kgl. Kapel og Malmø
Symfoniorkester.
Søndag 1. november kl. 16.00

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

Gudstjenester
November				

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

1.
8.
15.
22.
29.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Alle Helgens dag Matt. 5,1-12		
23. s. e. trin. Matt. 22,15-22		
24. s. e. trin. Matt. 9,18-26		
Sidste s. i kirkeåret Matt. 25,31-46		
1. s. i advent Luk. 4,16-30		

December				

Søndag
Søndag

6.
6.

kl. 10.00
kl. 14.00

2. s. i advent Matt. 25,1-13		
Gudstjeneste og julefest for børn		

Herbst/Aaboe
Julie Aaboe
Martin Herbst
Julie Aaboe
Martin Herbst

Julie Aaboe
Aaboe/Madsen

Når du ser ind i det spejl, opdager du, at
du er afsløret. Men du opdager tillige, at
du er set af Gud. At være set af Gud er
det bedste, der kan overgå et menneske.
For Guds blik er kilden til liv, glæde og
kærlighed.
Martin Herbst, sognepræst

Hieronymus Bosch: De Syv Dødssynder og
De Fire Sidste Ting (ca. 1490). Maleriet
forestiller et spejl og Guds øje,
der ser og tilgiver alt.

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.
Tirsdag 3. november kl. 10.00

Frihed og lighed – arven efter
Desmond Tutu -

Korsvejstræf ved Julie Aaboe
Vi kan alle
genkende
billedet af
manden
med det
underfundige
smil og glimt
i øjet. Ja, vi
kender alle
Desmond Tutu
og måske også
lidt til hans
rolle under
Apartheidtiden i Sydafrika. Men hvem var
han egentlig, og hvorfra stammede det
kristendomssyn, som i den grad engagerede
ham i kampen for retfærdighed og lighed?
Julie Aaboe ser på historien og teologien bag
frihedskæmperen og stiller spørgsmålet, om
vi overhovedet kan bruge det til noget i dag.
Onsdag 4. november kl. 14.00

Frihed, ansvar og værdighed i en
diagnosekultur

Sogneaften ved Ester Holte Kofod
Hvad forstår vi
med ”normalt”
i en kultur, hvor
omkring hver
fjerde antages
at have mindst
én psykisk
lidelse i løbet
af et år? Hvor
går grænserne
mellem det, der
må regnes som ”normale” problemer, og
det, der er behandlingskrævende? Hvad gør
det ved en person at blive diagnosticeret
med en psykisk lidelse?
Med udgangspunkt i bl.a. disse spørgsmål
inviterer vi til debat om diagnosekulturens
konsekvenser. Efter et kort oplæg er der
tid til spørgsmål, diskussion og samtale om
diagnosekulturen på godt og ondt.
Ester Holte Kofod er autoriseret psykolog
og ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet,
hvor hun er tilknyttet forskningsprojektet
”Diagnosekultur”.
Torsdag 19. november kl. 19.30

Ulvetime

Sognepræst Julie Aaboe fortæller
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og
børnevenlig mad.

Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at
”lande”, inden børnegudstjenesten i kirken
begynder kl. 17. Af hensyn til madlavning vil
vi gerne have tilmeldinger senest tirsdag 24.
kl. 12. Send en mail til lone@korsvejskirken.
dk, hvis din familie skal med! Det koster
ikke noget at deltage, men du er velkommen
til at give et bidrag!
Torsdag 26. november kl. 16.30 – 18.30

ved Martin Herbst

Indtil det 16.
århundrede spillede
de syv dødssynder
en afgørende rolle
for det vestlige
menneskes dannelse
og selvforståelse.
Med reformationen
og oplysningen bliver bevidstheden om
dødssynderne spredt for alle vinde og
ender som reklameslogans for is, vin eller
øl. Foredraget giver et indblik i, hvordan
traditionen om dødssynderne opstod og
har påvirket os gennem historien, og det
bliver tydeligt, at traditionen om de syv
dødssynder ikke udgør et levn fra en mørk,
livsfornægtende katolsk fortid, men er en
uvurderlig kilde til selverkendelse, livsmod
og samfundsrelevant spiritualitet.
Søndag 29. nov. kl. 11.30 efter højmessen

Gospelkoncert

– julekoncert med Crossroad Gospel

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

Juleaften i Korsvejskirken

Igen i år holder vi juleaften i Korsvejskirken

Aktiviteter - December
Musik-andagt – En tid til eftertanke

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

Julehygge med kirkens præster

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

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

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

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

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

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

Menighedsrådsformand:
Tom Allan. Tlf. 2235 3222.

Vi begynder med julegudstjeneste kl. 15,
og som tidligere år spiser vi julemiddag kl.
18. Vi synger julens smukke salmer, spiller
pakkespil og hygger os. Har du/I lyst til at
tilbringe juleaften i vores dejlige kirke, er
du meget velkommen. Denne aften koster
kr. 125,- for voksne og børn kommer med
gratis. Du/I skal medbringe to gaver til ca.
kr. 30. Vi glæder os til at se dig/jer.
Tilmelding til kirkekontoret.
Torsdag 24. december kl. 15

Kirketjener:
Johnny Løndorf. Tlf. 6116 3336.
johnny@korsvejskirken.dk
Træffes i kirken mandag-fredag 8-12.
Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest
fredag inden kl. 12.00.
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Kontakt

De syv dødssynder og mig

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
NOVEMBER (MIS)MOD

Du kender mig sikkert ikke. Jeg kommer
ikke så meget i kirken.
Jeg var der for nylig til en
børnegudstjeneste, og nu er det, jeg
sidder og tænker.

Det gør jeg tit, og det er ikke altid så
glade tanker.
Det bliver bare mørkere og mørkere på
denne tid af året, både om morgenen og
om aftenen.
Man har ikke længere lyst til at gå tur
eller gå og rode i haven.
Og så er det jo, det bliver tid til alle de
triste tanker.
Jeg tænker på alle de, der er syge og
måske snart skal dø.
Og på de, der allerede er døde, som vi,
der stadig lever, savner så meget.
Jeg tænker på, at det er en barsk verden,
vi lever i.
Tænk bare på alle de mange, der er på
flugt!
Hvor må det være forfærdeligt.
Og tænk på os i Danmark!
Der fødes færre børn og døbes færre
børn. Så der bliver færre til at føre den
kultur videre, som vi kender.
Der er god grund til mismod.
Men så var det jo, jeg var til
børnegudstjeneste.

Netværksgruppen

Er du blevet alene? Eller er du gået på pension
eller efterløn? Er børnene flyttet hjemmefra, så
du har fået bedre, eller måske endda for meget
tid, så er Netværksgruppen måske noget for
dig. Vi mødes ofte et par gange om måneden
som regel den 2. torsdag til aftengudstjeneste
med efterfølgende kaffe. Du vil møde nogle
nye mennesker og få et fællesskab på en anden
måde, og vi vil gerne lære dig at kende og høre
om dit liv.

Der var en masse glade børn.
Præsten var dum, hun spurgte, om jeg så
glad ud. MIG!
Børnene svarede da også højt: ”Nej, det
gør han ikke”.
Først blev jeg ked af det.
Men så var det, jeg kunne mærke, at
de kendte mig og godt kunne lide mig
alligevel.
De gav mig knus og holdt mig i poten.
En af dem savlede mig endda i manken,
ad!
Men de kunne lide mig.
Og så er det, jeg tænker, måske går det
hele alligevel.
For der er da et sted, hvor der er plads
til sådan en som mig, og endda sammen
med de glade børn.
Der er et sted, der er plads til alle.
Du skulle prøve det.
Kærlig hilsen
Æslet.

Vi mødes i november:
Torsdag 12. november kl. 19.30 til
aftengudstjeneste med efterfølgende gløgg og
æbleskiver i konfirmandstuerne. Her vil der
også være mulighed for at lave dekorationer,
som vi lægger ud på gravstederne.
Noter også allerede nu: Julemiddag tirsdag 15.
december fra kl. 17. Tilmelding senest tirsdag
den 8. december kl. 11. til Ida Nielsen på
3250 4186 eller idni@km.dk

Gudstjenester
Foredragsrække om Angst
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November
Søndag 1.		
Onsdag 4.		
Søndag 8.		
Torsdag 12.
Søndag 15.
Torsdag 19.
Søndag 22.
Søndag 29.
		

Alle Helgens Dag					
Ældreeftermiddag					
23 s.e.t.					
Aftengudstjeneste					
24 s.e.t.					
Konfirmandgudstjeneste					
Sidste søndag i kirkeåret					
1. søndag i advent,
afslutning for minikonfirmander for Løjtegårdsskolen

10.00
13.45
10.00
19.30
19.30
19.30
10.00

Alle 3 præster
Hansen
Risum
Nielsen
Nielsen
Hansen
Hansen

10.00

Risum og Hansen

13.45
10.00

Hansen
Risum

December
Onsdag 2.		
Søndag 6.		

Ældreeftermiddag					
2. søndag i advent					

Vi vil gerne takke alle jer som har været med
her henover efteråret til at se lidt nærmere
på den der angst. Vi har undersøgt den
fra psykiatrisk, antropologisk, filosofisk/
psykologisk og teologisk hold. Forskellige
vinkler. Forskellige svar. Og ingen af dem
har været konklusioner. Sådan skal det
være. Det har været godt at se jer, som ofte
kommer, når vi holder noget, og det har
været godt at se jer nye ansigter. Vi tænker at
holde noget tilsvarende i foråret med et nyt
tema.

NOVEMBER 2015
Møder og arrangementer
Ældreeftermiddag

Ved ældremødet efter gudstjenesten onsdag 4.
november kommer sognepræst ved Kastrup Kirke,
Susanne Steensgaard, og fortæller om en tur til USA
hun var på som beredskabspræst. Jeg har fået hendes
tanker og oplevelser fortalt før på et provstikonvent
engang. det var virkeligt godt, men desværre havde
hun kun 14 minutter at fortælle i, så nu giver vi
hende noget længere tid.
Ældreeftermiddag onsdag 4. nov. kl. 13.45.
Karsten

Gudstjeneste på plejehjemmet

Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 19. november kl. 10.30 ved Karsten Hansen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
Fredag 27. november kl. 10.30 ved Ida Nielsen.
Inden gudstjenesten synger vi sammen med
Aktiviteten fra kl. 10.

Menighedsrådsmøde

Onsdag 25. november er der offentligt
menighedsrådsmøde kl. 18.30

Kirkefrokost

FOR BØRN
Babysang…

... er ved at være slut for i år. Sidste gang
er den 12. november. Babysang er et
tilbud til forældre på barsel. Vi mødes
seks torsdage kl. 11.00 i Tårnby
kirke og synger børnesange- og
salmer med fagter og rytmik. Da
kirken skal renoveres efter nytår, er
det
endnu uvist, hvornår forårets babysang begynder.
Tilmelding til Ida Nielsen på idni@km.dk, eller 3250
4186. Det er gratis at deltage i Babysang, men da der
er stor efterspørgsel, vil vi gerne have afbud, hvis du
har tilmeldt sig, og alligevel ikke kan deltage.

Børnegudstjeneste

Lørdag 28. november kl. 12 er der dåbsgudstjeneste.
Gudstjenesten vil være tilrettelagt for mindre børn,
og også familier, der ikke skal til dåb, er meget
velkomne.

Kirkegængere, der har svært ved at komme til
gudstjeneste eller til kirkelige arrangementer ved
egen hjælp, kan bestille kirkebil og således blive
afhentet på deres bopæl og blive kørt hjem igen efter
gudstjenesten eller arrangementet. Hvis man har
behov for at benytte kirkebilen, skal man ringe til
kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest kl. 12 sidste
hverdag, før man ønsker at bruge den.
Ønsker man f. eks. at benytte kirkebilen en sønsdag,
skal man således bestille den senest fredag kl. 12.

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

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

indbetalinger til kirkegårdskontoret

Pr. 30. november 2015 lukkes kontantkassen på
kirkegårdskontoret, hvilket vil sige, at vi fremover
kun modtager betaling via bankoverførsel eller giro.
Det vil således ikke længere være muligt at betale
kontant for renhold, granpyntning, fornyelse af
gravsteder, m.m.
Venlig hilsen, Menighedsrådet

Menighedsrådets formand
Hjørdis Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag
kl. 10.00-11.00
Kirketjener

Kirsten Pawsey fra FDF Korsvejen besøgte
museet på FDFs lejrområde, Sletten, i
Jylland. Her trak hun i en historisk uniform
fra 50erne.

Jens Peter Kondrup Jepsen,
Englandsvej 330, tlf: 3251 0136
Mødestedet

Englandsvej 330, tlf:
. 3252 0729
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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

Julehjælp

Som altid er der mulighed for at søge julehjælp for
dem som bor i Tårnby Sogn. Hvis man har svært ved
at få det økonomisk til at hænge sammen, kan man
ikke give sine børn en gave eller invitere sin gamle
mor på julemiddag, kan man søge om hjælp hos os.
Et udfyldningsskema kan hentes hos kordegnen og
det skal være samme kordegn i hænde denne gang
udfyldt inden 27. november. I løbet af to uger vil vi
kontakte dem som vi har tildelt julehjælp, og de vil
kunne komme forbi og hente den.
Med venlig hilsen Menighedsplejen ved kirken

Sognepræst Karsten Møller Hansen
(kbf) Præstegården, Englandsvej 330,
2770 Kastrup
Tlf.: 3251 0175 (kontor)
Tlf.: 2254 4467 (mobil)
e-mail: kmha@km.dk
Træffes som regel på kontoret tirsdag,
onsdag 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.

Søndag 22. november, sidste søndag i kirkeåret, er der
sognedag, hvor alle kirkens præster medvirker ved
gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der frokost i
konfirmandstuerne pris 25. kr.

Kirkebil

ADRESSER •
TELEFONNUMRE

Kastrup Kirke
- november

Allehelgen på
Kastrup Kirkegård

Gudstjenesten, hvor vi mindes de mennesker, vi som
pårørende savner. Familie og
venner, alle dem, vi mistede i
det forgangne år.
Søndag 1. november kl.
14 Kastrup kirkegård,
Kastrupvej 410

Halloween

Fællesarrangement for Kastrup kirke og KFUM-spejderne, Kastrup gruppe.
Vi er klar med uhyggelige/
hyggelige ting og sager.
Kom gerne udklædt, hvis du
tør. Der bliver også børne-/
ungdomsgudstjeneste, som
handler om Allehelgen. Sognepræst Elizabeth Laursen
står for gudstjenesten. Og
så er vi klar til kage og saft.
Onsdag 4. november kl.
17.30-19.30. Vi mødes foran
Spejder-hytten, Nyhøj Allé
(For enden af Kastrupvej, og
til højre)

Meditativ
gudstjeneste

med udgangspunkt i en tekst
fra Det ny Testamente.

KASTRUP KIRKE

Halloween i Jagthytten,
En uhyggelig hyggelig aften!
Nyhøj Allé 12 (for enden af
Kastrupvej og til højre)
Onsdag 4. november kl. 17-20

Hjælp!

Torsdag 5. november kl. 17-19
I Noas Ark ca. 4-7 år
I Babelstårnet ca. 8-12år
Vi spiser sammen kl. 18.30

Babysalmesangsgudstjeneste
Mandag 23. november kl. 10

Menighedsmøde

efter gudstjenesten
Kom og hør om Menighedsrådet!
Om et år er der valg!
Har du lyst til at være med!
Søndag 8. november kl. 11.30

Mennesket og artisten
Robert Storm Petersen
v. sognepræst Otto Lundgaard
Torsdag 19. november kl. 14

Torsdags-aften-klubben
Vi ser filmen Englegård
Torsdag 19. november kl. 18-20

KASTRUP KIRKE
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Menighedstur til Aachen
Fredag 29. april – mandag 2. maj
Tilmelding til kirkekontoret eller Niels H.
Jessen

Gudstjenester:

Allehelgensgudstjeneste søndag 1. november
kl. 14 i Kapellet, Kastrupvej 410
Aftengudstjeneste onsdag 4. november kl. 19
Gudstjeneste hver søndag kl. 10
Middagsandagt hver onsdag kl. 12
Alle er velkomne

Efter gudstjenesten står aftenkaffen klar i kirkecentret.
Onsdag 4. november kl. 19 i
Kastrup kirke

Noas Ark

For alle børn fra ca. 4 år. Vi
leger, synger og hører historier fra Biblen. I aften laver vi
“sår” og lægger forbindinger.
I Biblen står en historie om
en mand, der hjalp én, der var
blevet overfaldet! Den skal vi
også høre! For de store bliver
der en særlig aktivitet. Vi spiser sammen kl. ca. 18.30, og
her kan andre familiemedlemmer støde til.
Torsdag 5. november kl. 1719 i Kastrup kirkecenter

Menighedsmøde

Efter lidt spiseligt fortæller
menighedsrådet, hvordan det
er gået det sidste år. Og kassereren gennemgår kirkens
økonomi. Hvilke visioner er
der for det kommende år? Om
et år skal der være valg til menighedsrådet. Har du lyst til,

at være med i dette arbejde?
Så kom forbi og hør, hvad et
menighedsråd foretager sig!
Der bliver lejlighed til at stille
spørgsmål og drøfte de forskellige emner.
Herluf Madsen, formand for
Menighedsrådet
Søndag 8. november efter
gudstjenesten kl. 10 i
Kastrup kirke

Mennesket og
artisten Robert Storm
Petersen

Sognepræst Otto Lundgaard,
Ringsted fortæller om hans
opvækst og kunstnerliv, hans
valg af vagabonden og klovnen som sine talerør, sit syn
på livet og mennesker, Gud
og himlen. Det bliver en eftermiddag med noget til smilebåndene og eftertanken,
hertil et udsnit af hans billeder: tegninger, malerier og
fotografier!
Torsdag 19. november kl. 14
i Kastrup kirkecenter

Torsdags-aftenklubben

tæller de fleste gange en
historie eller 2 – resten er
tænkt som en facet af lidt kreativt/debat om kristendom
og hvad der rør sig/ hygge/
kaffe og kage og alm. snak.
Sidste sæsons deltagere har
sammensat programmet, som
ikke er envejskommunikation, men dialog i forskellig
form. Denne aften ser vi filmen, Englegård.
Den 3. torsdag i måneden kl.
18 - 20.
Torsdag 19. november i
Kastrup kirkecenter

Babysalmesangsgudstjeneste

Som afslutning på babysalmesangen dette efterår holder vi en lille gudstjeneste
for babyer, søskende, forældre, bedsteforældre mm.
Sangene og salmerne er de
samme, som vi kender, men
i gudstjenesten medvirker
sognepræst Susanne Steensgaard og organist Niels Henrik Jessen.
Mandag 23. november kl. 10
i Kastrup kirke

Festligt, Folkekirkeligt og Fornøjeligt! Spis mad hjemmefra,
vi skiftes til at tage kage med.
Grethe eller Elizabeth for-

Menighedstur til Köln og
Aachen med Kastrup kirke
I forbindelse med,
at jeg i flere år er
kommet meget i
disse byer, er jeg
af medlemmer af
menigheden blevet foreslået at arrangere en udflugt
derned. Da foråret
er en skøn tid at
komme i området, har jeg valgt den sidste
weekend i april til projektet, sådan at vi tager afsted fredag 29. april og kommer tilbage
mandag 2. maj.
Der går fly direkte fra København til Köln
(Ryan air) med afgang fredag 15.30 og hjemkomst mandag 15.05. Prisen er lige nu 540
kr for en returbillet. Hvis man ikke vil flyve
med Ryan air, er der flere alternativer, men så
er det via Düsseldorf. Hotel for 3 nætter kan

OBG Brass spiller julen ind i
Skelgårdskirken
Igen i år kan Skelgårdskirken invitere til
festlig julekoncert med OBG BRASS
Det 25 mand store brassband spiller et varieret og velklingende program med bl.a.
kendte danske og engelske julemelodier.
OBG Brass blev oprettet i 2004 af tidligere
medlemmer fra Concord Brass Band og Lyngby - Tårbæk Brassband, og hovedparten af
musikerne har deres musikalske baggrund i
disse orkestre.
Orkestrets dirigent, Jens Emil Holm, er trompetist og har en bachelor i klassisk orkestertrompet fra Det Jyske Musikkonservatorium.
Desuden har han studeret på Conservatori
del Liceu i Barcelona og er nu ved at færdig-

fås for ca. 2000 kr. for dobbeltværelse inkl.
morgenmad.
Da det er en kirkeudflugt, vil byernes kirker
selvfølgelig spille en stor rolle, ikke mindst
Kölner Dom og Kaiserdomen i Aachen. Men
der vil også blive tid til evt. museumsbesøg,
vandretur langs Rhinen, indkøb og musik,
hvor fx gode forbindelser til teatret i Aachen
vil give mulighed for til en billig pris at høre
byens orkester i en opera af enten Wagner
eller Mozart.
Vi har fastsat deltagerantallet til max 20,
og da der vil blive vandret en del, vil det
desværre ikke være en tur for dårligt gående. Der vil engang i januar blive arrangeret
et forberedende møde, men da vi gerne vil
have en fornemmelse af, hvor mange der
er interesserede i projektet, beder vi om en
foreløbig tilmeldign.
Foreløbig tilmelding inden udgangen
af november hos organist Niels Henrik
Jessen på telefon 2589 3301 eller på
kirkekontoret.

gøre sin kandidatuddannelse på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Og så
spiller Jens Emil selv, ligesom han underviser
og dirigerer.
Skelgårdskirken. Mandag 30. november kl.
19.30. Gratis adgang.

Skelgårdskirken
- November

Gudstjenester ...

i Skelgårdskirken

Morgensang

v/en af kirkens præster med
efterfølgende højskolesang.
Alle er velkomne.
Hver onsdag kl. 10.00

Menighedsmøde
v/ Ellen Gylling
2. november kl. 19.30

Flittige hænder

4. november kl. 13.00

Babysalmesang

5. november kl. 10.30

Johnny Cash i
Skelgårdskirken

”I walk the line” er et kombineret multishow, foredrag,
koncert, gudstjeneste og
handler om livets vilkår med
musik af Johnny Cash. De optrædende er Jan Fischer-Nielsen, Kurt Reinhardt Pedersen,
Kaare Lassen, Jesper Mølgaard og Jan Kornholt, der kommer fra Købnerkirken på Amager, hvor de til daglig synger
sammen i kirkens gospelkor
’Amager Gospelkor’. De har
sammensat et repertoire af
de bedste og mest indholdsrige Johnny Cash sange.
Sangene bliver det primære

November

Søn. 1. Alle Helgens Dag
10.00 Karen Giødesen
14.00 Mindegudstj. Mehlsen
17.00 Aftengudstj. Poulsen
Tirs. 3.
16.30 Børnegudstj. Mehlsen
Ons. 4.
19.00Ungdomsgudstjeneste.
No excuse for konfirmander
Søn. 8.
10.00 Poul Bo Sørensen

indhold i et halvanden times
program. Mellem sangene vil
beretninger fra Johnny Cash’
liv blive fortalt i ord og billeder. Deltagerne kan følge
med i det trykte program og
teksthæfte med alle sangene
og teksterne vises også på
storskærmen.
Der serveres kaffe, øl, vand
og snacks både under og efter
arrangementet.
Vi glæder os til at byde
velkommen til en anderledes
lørdag aften. Gratis adgang!
7. november kl. 19.00

Bibelmaraton

v/ Annelise Mehlsen
12. og 26. november kl.
19.00

Senior- og pensionist
OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
OK-snak og hygge. 5. november
Sangdag med Alfred. 12. november
Matador. Billeder og foredrag v. Per Kusken. 19.
november.
Bankospil. 1 plade 10,-/ 3 plader 25,-. 26. nov.

Klubben

... for mennesker med demens og deres pårørende.
Første torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret
Postkassen, Amager Landevej 71, lokale 1 & 2.
Kontaktperson Pia-Lykke Ingemann Lund, tlf. 2233
3316.
Cafe-eftermiddag torsdag 5. november.
Julestue torsdag 3. december.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71
Bankospil med Hjernesagen. 9. nov. kl. 14-16.
Gina Pickoring fra Phonic Ear demonstrerer hjælpemidler. 23. nov. kl. 14-16.

Bordinghus

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Hobby. Lørdag 31. oktober kl. 9.30-14.
Fortælling - et liv ved sporvejene. 35,- inkl. kaffe/
kage. fredag 6. nov. kl., 15-17

Hver onsdag
10.00 Morgensang v/en af
kirkens præster.

Fælles bøn for
Skelgårds

– kirke og sogn
15. november kl. 11.30

Menighedsmøde

v/ Elsebeth Carlsen
16. november kl. 19.30

Sangcafe

17. november kl. 14.00

Tilgivelse
er ikke for
tøsedrenge

Gudstjenester ...

i Kastrup kirke

November

Søn. 1
10.00 Susanne Steensgaard
14.00 Susanne Steensgaard
og kirkens øvrige præster Allehelgensgudstjeneste på
Kastrup Kirkegårds Kapel
Ons. 4.
17.30 Elizabeth Laursen og
Grethe Hamborg – Halloween
og gudstjeneste foran KFUM-

Babysalmesang

spejdernes hytte, Nyhøj Allé
12. for enden af Kastrupvej og
til højre
19.00 Susanne Steensgaard –
Meditativ gudstjeneste
Søn. 8.
10.00 Susanne Steensgaard
– Præd.: Cand. teol. Grethe
Hamborg
Søn. 15.
10.00 Elizabeth Laursen
Søn. 22.
10.00 Susanne Steensgaard
Søn. 29.
10.00 Elizabeth Laursen Festgudstjeneste 1. s i advent
Hver onsdag
12.00 Middagsandagt ved én
af kirkens præster

Samtale med en svane

19. november kl. 10.30

Menighedsrådsmøde
- Offentligt
19. november kl. 19.00

FDF - juleafslutning
22. november kl. 12.30

Du har ret til at
sige,
at du ikke orker.
Vi er ikke
overmennesker.

Skelgårdskirkens
julebasar

Dan Theander

– se omtale i kirkebladet
28. november kl. 10.00

Studiekreds v/
Poul Bo Sørensen
18. november
kl. 19.00

FORLAGET THEA

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

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

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag
starter kl. 11.30.
Film, foredrag, hyggeligt samvær. Onsdag 4.
Banko. Fredag 6.		
Alfred Kronborg spiller, vi hygger. Ons. 11.
Banko. Fredag 13.			
Spisning og hygge med det hele kr. 80,- Alle kan
udstille/sælge hjemmearbejde. Onsdag 18.
Banko. Fredag 20.
Film, foredrag, hyggeligt samvær. Ons. 25.
Banko. Fredag 27.

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
Salg af billetter til Solgårdens Kabaret. Mandag 2.
nov. kl. 11.00 i caféen
Bjørn og Bjørn sælger tasker, punge og sjaler i
caféen. Tirsdag 3. nov. kl. 14.00
Vi laver de skønneste strømpenisser. Materialer
kan købes. Ons. og tors. 4. – 5. nov. kl. 10.15-15.00.
Valg til brugerbestyrelse. Kastrupløverne spiller
irsk folkemusik. Fredag 6. nov. kl. 13.30-15.30
Solgårdens Kabaret. Fredag 13. nov. kl. 13.30.
Danseeftermiddag: John W. spiller og synger sine
dejlige sange. Fredag 20. nov. kl. 13.30-15.30
Bustur til Berlin til Julemarked. 24.–26. november.
Husorkesteret Harmonien har sammensat en eftermiddag med hyggelige julesange. Fredag 27. nov.
kl. 13.30-15.30

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 27.

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41

DØDSBOBEHANDLING

- Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte 		
af dødsboer.
-

Eneste autoriserede bobestyrer med kontor
på Amager.

-

Kontakt os for en uforpligtende orientering.

-

Første møde er gratis.

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.
www.burchhardt.dk
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Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år,
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Valg til Brugerbestyrelsen kl. 12.00. Efter valget
vil der traditionen tro være spisning. Tilmelding til
spisning i Bordinghus. Fredag 6. november.
Fællesfrokost med egen madpakke. Fredag 27.
november.
1. søndag i advent - vi hygger. Søndag 29. nov.

Søn. 15.
10.00 Annelise Mehlsen
12.00 Rytmisk gudstj. Poulsen
Tor. 19.
10.30 Plejehjemmet
Ugandavej v/Annelise Mehlsen
Lør. 21.
11.00 Dåbs- og familiegudstj.
Annelise Mehlsen
Søn. 22.
10.00 Poul Bo Sørensen
Søn. 29.
10.00 Annelise Mehlsen

Priseksempler 2015

Bisættelse 1: Uden handling i kirke, ikke medlem
af folkekirken, asken spredes over havet. Samtale &
alt nødvendigt papirarbejde. Kontakt til offentlige
myndigheder. Miljøgodkendt kiste, standard størrelse, polstring med pude
ilægning og påklædning.
1 rustvognskørsel 0-20
km. 1 Kremering. 1 Urne.
Kr. 13.000 incl moms.
Prisen er ex evt. Dødsannonce, handling i kapel,
orgel & kor.
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Bisættelse 2: Medlem af
folkekirken, handling i kirke. Samtale & alt nødvendigt papirarbejde. Kontakt
til offentlige myndigheder.
Miljøgodkendt kiste, standard størrelse, polstring
med pude. Ilægning og
påklædning.
2 rustvognskørsel 0-20
km. 1 kistepynt efter eget
valg kr. 500,00. 1 kremering. 1 urne.
Kr. 14.000 incl moms.
Prisen er ex evt. Dødsannonce, gravsted & sten.
Begravelse: Medlem af
folkekirken, handling i kirke. Samtale. Alt nødvendigt papirarbejde. Kontakt
til offentlige myndigheder.
Miljøgodkendt kiste, standard størrelse, polstring
med pude. Ilægning &
påklædning. 1 Rustvogn
kørsel. 1 Blomster opsats
efter eget valg kr. 500,00.
Kr. 10.000 incl moms.
Prisen er ex evt. Dødsannonce, gravsted & Sten.

Bevægende debutroman om troen på livet
Anmeldelse af Søren
Markvard

Emma Hooper er født
og opvokset i Canada,
og det er da også på en
canadisk gård langt ude
på landet, at handlingen
i hendes debutroman tager
fart. Hovedpersonen Etta er
83 år.
Hun har altid boet midt i
det store land i Nordamerika
og aldrig set havet, men nu
skal det være. Hun står op en
tidlig morgen uden at vække
sin mand Otto, hun tager sin
riffel og noget chokolade med
samt sine bedste støvler på,
og så begynder hun den lange
vandring østpå: i alt 3.232 km
ud til havet. På køkkenbordet

har hun efterladt en seddel
til Otto med ordene: ”Jeg
vil forsøge at huske at
komme tilbage”.
Da Otto vågner, er
han godt klar over, at
det er Ettas overbeviste
mål at nå ud til havet, og
at det ikke nytter at prøve at
finde hende og få hende til at
vende om. Til gengæld fordyber han sig i sine minder, dels
fra skoletiden, dels fra dengang han var ung mand, hvor
han krydsede Atlanten for at
kæmpe i en krig, der blev ført
i en fjern verdensdel.
Deres nabo Russell, som
er på samme alder som Etta
og Otto, har altid elsket Etta
af hele sit hjerte, selv om hun

En caribisk Borte
med blæsten
Læst og anmeldt
af Søren Markvard

Citatet øverst stammer
fra Publisher Weeklys
anmeldelse af Esmeralda
Santiagos roman Conquistadora fra 2011, der nu foreligger på dansk, og sandt er
det da også, at det meste af
handlingen udspiller sig i det
tropiske øhav mellem USA
og Sydamerika, nærmere bestemt i Puerto Rico, i årene
mellem 1826 og 1865, og at
den absolutte hovedperson,
Ana, må gennemleve utroligt
mange hændelser, den ene
frygteligere end den anden, i
de knap fyrre år bogens indhold dækker.

Handlingen lægger ud i
Spanien, hvor Ana som
ganske ung pige kan
se frem til en meget
beskyttet tilværelse
som eneste datter af
en velhavende overklassefamilie, men da hun øjner muligheden for at møde
eventyret, griber hun den
med begge hænder. Hun bliver gift med Ramon, der sammen med sin tvillingebror
arver en sukkerrørsplantage i
Puerto Rico.
Og så går det ellers derudad over de næste 600 sider,
og jeg har skal her ikke røbe,
hvad Ana og Ramon kommer
ud for af prøvelser under den
glødende, tropiske sol, men
udfordringer som eksempelvis ekstrem hede, sygdom og
isolation er kun brøkdele af
det, der udspiller sig bogen
igennem.
En for handlingen væsentlig person er plantagebestyreren Severo Fuentes, som
Ana søger trøst og støtte hos i
alle prøvelserne, specielt hen
mod bogens slutning, da den
amerikanske borgerkrig bryder ud i 1861, og hvor såvel
Anas liv som levebrød trues
af dem, hun er afhængig af:
slaverne.

Næste udgave (december-udgaven) af
Tårnby Bladet udkommer fredag 27.
november
Deadline lørdag 21. november

sent at gøre noget ved dem,
selv om det klart nok er på
lånt tid, personernes alder taget i betragtning.
Hukommelsen er ikke,
hvad den har været, når man
lige undtager alle minderne,
alderen har også sat sine spor
både på udseende og fysik,
men forfatteren forstår på
indtagende vis at blande nutid og fortid med hinanden, så
læseren kommer hele vejen
rundt om personerne og deres lange liv.
Det er svært ikke at
komme til at holde af såvel
Etta som Otto og Russell (og
James), og det er lige så svært
at slippe dem, når sidste blad
i romanen er vendt.

Der er med andre ord tale
om en rigtig sofahjørne-aftenmørke-hyggelæsningsroman, og hvad kan vel være
mere velkomment netop på
denne tid af året. Og læsere,
der får blod på tanden og vælger at tilbringe nogle spændende timer i selskab med
Ana og Puerto Rico og Conqui-

stadora kan forhåbentlig om
ikke alt for lang tid håbe på en
lige så solid fortsættelse.
Rent
handlingsmæssigt
lægges der kraftigt op til, at
det ikke er sidste gang, vi
præsenteres for den smeltende hede og de tropiske farver
for slet ikke at tale om Ana og
hendes måde at tackle tilvæ-

Hooper, Emma: Etta og Otto
og Russell og James. Bazar,
2015. 342 sider.

relsen og dens udfordringer
på. Som mine børnebørn ofte
siger med håb i stemmen, når
vi forlader biografen efter at
have set en ny animationsfilm: ”Vi blev jo ikke færdige
med historien - der kommer
nok en 2’er!”

En af de helt store dage i
Skelgårdskirken er julebasaren
Lørdag 28. november kl. 10-15
... og man kan roligt glæde sig til dagen, for det bliver både sjovt og
hyggeligt.
På basaren kan man f.eks. købe sine julegaver, sine juledekorationer
eller sin adventskrans. Man kan købe pynt og lækkerier, som sætter
én i den rigtige december-stemning – eller alt muligt andet godt for
øjet og ganen. Der er fiskedam for børnene og tombola, og der er
ikke mindst muligheden for at gøre en god handel i kramboden.
Restauranten er leveringsdygtig i frokost, drikkevarer, kager og
æbleskiver.
I lighed med tidligere år medvirker SAS-koret, Bordinghus
Spillemænd og tryllekunst for de mindste.
Julebasarens krambod
Har du noget, som du ikke bruger mere, så overvej
lige, om det kunne bruges af andre. Vi samler ting
– dog ikke møbler, tøj og sko – til julebasarens
Krambod. Det kan afleveres i kirken fra 1.
november.
De penge der kommer ind ved salg af lodsedler
(sælges i perioden 29. oktober - 26. november) i
boderne og lotterierne på basaren går til børneungdoms- og ældrearbejdet i sognet.
Derudover støtter vi også i år et par projekter
i udlandet. Så rigtig mange får glæde af de
indsamlede penge.
Vel mødt på basaren!
Skelgårdskirkens basarudvalg
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Santiago, Esmeralda:
Conquistadora. Bazar,
2015. 620 sider.

i sin tid svigtede ham til fordel
for Otto. Han er en knarvorn,
gammel støder, men da han
hører, at Etta er draget ud for
at se havet, er han klar over, at
nu må han også tage østpå for
at passe på hende, og han forlader de trygge rammer på sin
gård, sætter sig bag rattet på
sin gamle, ramponerede bil
og drager af sted, ud i Canadas vidtstrakte egne.
Emma Hooper har skrevet
en bevægende roman om tre
mennesker, der efter at have
gennemlevet et langt liv hver
især, nu er nået til det punkt,
hvor de glemte ideer og de
uforløste ønsker dukker op
og kræver at blive realiseret,
og hvor det endnu ikke er for

Neptun knækker cancer
Det sydede af liv, latter og
heftig aktivitet ved havnen
i Kastrup, da Kajakklubben
Neptun en lørdag sidst i oktober deltog i landsindsamlingen Knæk Cancer og kunne indbetale i alt 30.212,kroner til indsamlingen
Af Kurt Næsby, Kajakklubben
Neptun

126 klubmedlemmer, venner
og familie var tilmeldt arrangementet. De fik alle en
herlig dag omkring klubben.
Arrangementet gik ud på at ro
eller løbe og gå så mange kilometer som muligt i løbet af
en time. 111 aktive roede og
løb/gik i alt 1.024 kilometer.
Tilsagn fra Neptuns Sponsorteam, Støtteforeningen og
4 private donorer betød at
hver kilometer blev vekslet
til 12 kroner. De mest ihærdige gav den gas, nogle løb
mellem 12 og 17 kilometer
på den afsatte time. Andre

nød en frisk gåtur i det dejlige vejr. Det gav anledning
til mange snakke på kryds og
tværs, snakke som også berørte de enkeltes oplevelser
af at have cancer tæt inde på
livet. Og selvfølgelig var flere
af klubbens medlemmer på
vandet, så lørdagens rotur
også kunne veksles til et dobbelt godt formål – motion og
beløb til Knæk Cancer.

Medlemsinitiativ
De 2 klubmedlemmer, Zofia
Loft Nielsen og Mogens Stokholm Nielsen var med deres
engagement og store drivkræft med til at dagen blev
en stor succes. De havde 2
hovedmål med projektet, dels
at tilbyde et arrangement
som kunne samle klubbens
medlemmer, samt venner og
familie til en aktivitet, hvor
det ikke handler om at vinde
men om at være med og samtidig at have det hyggeligt,
dels at få samlet penge ind til
et godt formål. Når man gik
rundt i klubben,
så
fornemmede man
tydeligt,
at begge
formål
b l e v
nået.

Næstbedste klub i styrkeløft
Tårnby styrkeløfter klub
blev anden bedste klub ved
dette års SM (sjællandske
mesterskaber) i Rødby.
Af Kim Dahl, Tårnby
styrkeløfter klub

Holdet, der hjemtog sølvpokalen til Tårnby på fornemste
vis, bestod af Kim Dahl, Mathias Gruber og Lasse Hille.
Mathias Gruber vejede ind
i 83 kg klassen, og gjorde
dermed sin debut ved et officielt stævne. Her løftede
Mathias klassisk (raw) og fik
165 kg hjem i squat, 107,5 kg
i bænkpres og hele 207,5 kg
i dødløft. Det gav en total på
480 kg, som sikrede han en 2.
plads og en sølvmedalje om
halsen.
Lasse Hille stillede op ligeledes klassisk men i 93 kg

klassen, som i år var godt besøgt. Lasse får tre godkendte
squat og får 177,5 kg med
som var personlig rekord. I
bænkpres brød han tyngdekraften endnu engang og fik
skubbet 140 kg op i strakte
arme fra brystet. I dødløft
satte han igen en personlig
rekord ved at løfte 232,5 kg. I
alt en total på 550 kg, som udløste en 5. plads. Samlet var
det en personlig rekord med
90 kg. BOM!
Kim Dahl stillede også i
93 kg klassen og han sikrede
sig suverænt en guldmedalje
ved at sætte ny M1 rekord på
297,5 kg i squat. I bænkpres
klarede Kim 182,5 kg og i
dødløft sikrede han sig en ny

dansk M1 rekord i totalen, da
han i sit andet løft hev 290
kg op fra gulvet. De 770 kg,
som Kim løftede, gjorde ham
til stævnets bedste løfter på
wilks point.
Morten
Rasmussen
og
Claus Jørgensen stillede dog
også til start, men desværre
ramte de to ikke dagen, da de
begge bommede i bænkpres.
Claus Jørgensen nåede dog
inden at lave ny M2 rekord i
squat, så det var endnu mere
ærgerligt, at han bommede. Et
lille plaster på såret var dog,
at de begge fik guld i squat og
dødløft, som de trods alt gennemførte.

2 klubmedlemmer, Zofia Loft Nielsen og Mogens Stokholm
Nielsen havde fået ideen og havde lagt et kæmpe arbejde i at
planlægge og promovere arrangementet.

Fortsæt de gode takter
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Lad of fortsætte de gode takter fra Sundhedsugen i Tårnby, hvor der som altid var
stor tilslutning til de mange
sundhedsarrangementer
Søndag 8. november indbyder Motionsforeningen København til Tårnbyvandring
fra Tårnby Skoles festsal.
Dørene åbnes kl. 8, hvor vi
er klar med morgenkaffe og
morgenbrød.
Fra kl. 8.30 er der start på
de tre ruter, som er på 6, 9 og
15 km. Ruterne er forskellige
og kan med fordel kombineres til længere distancer. 15
km ruten skal påbegyndes senest kl. 11, mens der er start
på de to korte ture helt indtil
kl. 13. Alle skal være tilbage
på skolen kl 15.

Nye ruter - nyt at opleve
For dem, som har gået turen
flere gange, kan vi fortælle,

at ruterne i år er ændret, så
der bliver mulighed for at se
og opleve nye lokaliteter i
Tårnby. Ruterne er mærket op
med pile og bånd, og der udleveres også rutebeskrivelser
ved startbordet, så det burde
ikke være noget problem at
finde rundt.
Der kan købes forplejning
på skolen til meget rimelige
priser både før og efter vandreturen. Desuden er der rasteplads på den længste rute.
Denne vandretur rundt i
Tårnby er egnet for alle aldersklasser. Og fordi der ikke
er tale om konkurrence, kan
man helt bestemme hastigheden selv.
Prisen på et startkort er 20
kr. Dog deltager børn til og
med 12 år gratis, hvilket gør
arrangementet
familievenligt.

KURT MUNK HANSEN FRA RØSE Kajakklub vandt sølv i kajak ved
VM i Ungarn på marathondistancen i klassen 75- 80 år. Mr. Røse,
Kurt, havde en komfortabel føring i løbet, men blev ramt
af krampe i lår og lyske i slutningen af løbet. Alligevel
formåede Røseroeren at kæmpe sig til en VM-sølvmedalje.

Tårnby Bladet bringer gerne artikler og
information fra spoprtens verden, men det kræver, at der findes korrespondenter i
klubberne, som kan give os et praj, når der sker noget interessant.
Ring til redaktører på 32 509 290 og hør nærmere. Telefontider: Se kolofonen side 2.

Siden er redigeret af Tina Rasmussen,
erhvervspraktikant på Tårnby Bladet

Julekalendere for BørneTelefonen
Køb eller sælg julekalendere
og hjælp bør med at få rådgivning, hvis de har problemer
200.000 klassiske lågejulekalendere er blevet trykt,
og landet over sælger børn
og unge fra skoleklasser og
idrætsforeninger kalenderne
til fordel for Børns Vilkårs arbejde på blandt andet BørneTelefonen. Samtidig tjener de
en god skilling til deres egne
aktiviteter.
For tredje år i træk står
støtforeningen.dk i Herning
sammen med Børns Vilkår
for julekalenderen, som kan
sælges af både skoler, institutioner, idrætsforeninger og
private.

Hos Børns Vilkår bliver
overskuddet fra julekalendersalget brugt på driften af
BørneTelefonen, som i 2014
havde flere end 36.000 samtaler med børn og unge om
alt fra kærester, venskaber og
uvenskaber til mobning, vold
i familien og selvmordstanker.
Et andet rigtig godt argument for at købe en af Børns
Vilkårs julekalendere er, at
kalenderen samtidig funge-

rer som julelotteri. Og der
er store præmier på højkant:
Hovedpræmien er en Citroen
C1 til en værdi af 90.000 kr.
Derudover kan man vinde

rejsegavekort fra Bravo Tours
for 75.000 kr., samt præmier
fra bl.a. Fætter BR og SuperBrugsen.

Mødrehjælpen
åbner for
julehjælp

En julekalender koster 40 kr.,
og for hver solgt kalender,
går op til 20 kr. til sælgeren,
mens den anden del af
beløbet går til Børns Vilkårs
arbejde.

Gå en god gerning
Hjælp børnene på julemærkehjemmene ved at deltage
i Julemærkemarchen

For hvert solgt skrabelod til 20 kroner giver
Børnehjælpsdagen et provenu på 8,50 kroner direkte ned i
klub- eller klasseklassen. Foto: Børnehjælpsdagen.

Tjen jule-penge på andres held
ved enkeltstående arrangementer som en julefest, julekomsammen i klassen eller
lignende.

Børnehjælpsdagens Julelotteri er på gaden 31. oktober,
men i Dragør kommune er der
kun en enkelt forening som er
tilmeldt som sælgere. Lotteriet er ellers en risikofri indtjeningsmulighed for lokale fritidsforeninger, idrætsklubber
og skoleklasser, der samtidig
støtter en god sag.
- Det er ærgerligt for de
børn og unge, som kunne få
et tilskud til deres klub- eller klassekasse ved at sælge
julelodder i deres lokalområde, fortæller lotteriansvarlig Anne Nielsen fra Børnehjælpsdagen.
- Og man behøver jo ikke
være på gaden hver eneste
dag fra nu af og til juleaften.
Man kan bare bestille det antal, man forventer at sælge

8,50 krone pr. solgt lod
Børnehjælpsdagen opfordrer
forenings- og skolelivet i Dragør kommune til at melde sig
på banen. Tilmelding til Julelotteriet 2015 er gratis og kan
ske fra nu af og i hele salgsperioden på www.bhd.dk
I 2014 tjente 541 foreninger, klubber og skoleklasser i
alt 2,7 millioner kroner ved at
deltage i Julelotteriet.
Overskuddet fra lodsalget
går til Børnehjælpsdagens
arbejde for anbragte børn og
udsatte unge. Dragør kommune har aktuelt 13 børn anbragt – enten på børnehjem
eller i plejefamilier. Det betyder, at de foreningsbørn og
skolelever, der sælger lodder
lokalt, rent faktisk også støtter lokalt.

Gå i fællesskab
Som noget nyt opfordrer arrangørerne foreninger og fir-

INFO:
Kastrupspejder.dk/
march eller facebook.dk/
julemaerkemarchentaarnby
Info@kastrupspejder.dk+45
31 23 40 35

Tjen en ekstra
skilling i den
dyre juletid

Danmarks nye lokale markedsplads, Tjenkassen.dk,
har et ønske om at børste
støvet af det noget slidte
ord genbrug og sætte gang
i genbrugssalget ved hjælp
af inspirerende kommunikation og brugerinvolvering på de sociale medier.
For at motivere den danske befolkning til lægge
genbrugsting under juletræet, deler Tjenkassen.
dk hver dag i november
og december ”Dagens julegavehit!” på de sociale
medier. Dagens julegavehit
udvælges blandt brugernes
annoncer.
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Dragør kommune er blandt
de få kommuner, hvor der
er plads til sælgere i Børnehjælpsdagens Julelotteri

Ved
at
deltage
i
Julemærkemarchen
giver man
børn på Jul e m æ r ke hjemmene
en ny chance i livet. Hver dag
kæmper mange danske børn
med ensomhed, social angst
og vægttab. Men på et Julemærkehjem får de hjælp til
at ændre deres liv og deres
udfordringer.
Julemærkemarchen i Tårnby løber af stablen søndag 6
december med fællesstart kl.
10 sammen med Julemanden
ved Korsvejens skole.

maer til at tilmelde sig med
hold. Tag sjove hatte på, klæd
jer ud, gå i uniform, sprtstøj.
- Vi håber I vil stille et hold
til marchen for at vise, at I
også støtter op om børns ret
til livet, siger Simon Brøns,
gruppeleder i KFUM Kastrup.
Marchen er på 5 eller 10
km og går igennem Tårnby,
med mulighed for at se dejlig
natur, strand, villakvarterer
og byens travlhed.

Siden 8. oktober har økonomisk trængte børnefamilier
mulighed for at søge om julehjælp hos Mødrehjælpen.
Både mødre og fædre
kan søge om julehjælp hos
Mødrehjælpen. De familier,
som opfylder Mødrehjælpens kriterier, og som det
lykkes organisationen at
samle ind til, vil få overført
julehjælpen til deres konto.
Mødrehjælpen har klare
kriterier for, hvem der kan
modtage julehjælp.
Ansøgerne skal have
hjemmeboende børn under
18 år. De skal have et lavt
rådighedsbeløb. Og så skal
de have været ude for en
særlig hændelse i løbet af
året, som gør hverdagen og
økonomien svær at overskue.
Der er deadline for ansøgninger 17. december
kl. 15. Man skal søge om
julehjælp fra Mødrehjælpens hjemmeside: www.
moedrehjaelpen.dk/sogjulehjaelp.

Team Jalo: Skip
Caroline R. Jalo,
Vice skip Terese
Hauschultz, Karolina
Jensen og Tove
Legaard. Foto: Tårnby
Curling Club

Medaljer efter kun tre måneders træning
Junior pigehold fra Tårnby
Curling Club vandt bronze
ved deres første danmarksmesterskab
Team Jalo overraskede ved
efter kun tre måneders sammenspil at vinde bronze, da
de vandt over Esbjerg på deres hjemmebane med 9-3.
Der skulle en måling til for
at afgøre hvilken skipper, der
kom nærmest centrum og

dermed i finalen da Tårnby,
Gentofte og Hvidovre stod
lige på point efter grundspillet, hvor alle hold havde mødt
hinanden.
Desværre blev Tårnbys
sten lidt for kort og det betød,
at Hvidovre og Gentofte skulle spille finale. Dette slog dog
ikke Tårnbys juniorpiger ud,
da de med overbevisende 9-3
over Esbjerg tog bronzeme-

daljerne med hjem til Tårnby.
Det bliver nok et hold, vi
skal lægge mærke til fremover, da de på kort tid har
gjort store fremskridt under
ledelse af coach Camilla Jensen og holdleder Angelina
Jensen, der begge er kendt
for deres mange mesterskaber og ol deltagelse i 2010.

Bronze-dansere
Mads Gronemann, Tårnby og
Sofus Dahl – Twinzz – var til
verdensmesterskaberne i Rimini, Italien midt i oktober.
De dansede duo og fik en fantastisk flot 13. plads og blev
dermed bedst placerede danske duo. De har kun danset
sammen siden MGP 2015.
De dansede ligeledes formation med 22 andre dansere. Juniorformationen Preditah kom i finalen og fik en
bronzepokal med hjem. De
slog andre 36 hold, hvor flere

I motionsløbet Lufthavnen rundt er der deltagere i alle
aldersklasser. Privatfoto.

Lufthavnen rundt – i løb
Motionsklubben Amager står
for motionsløbet Lufthavnen
Rundt ½ maraton og ti kilometer.
Det er 14. gang, løbene afvikles. I 2014 var der ca. 200
løbere på begge distancer.
Der er mange lodtræknings
præmier, væske ude på ruterne og i mål er der væske og
frugt, desuden er der præmie
til bedste dame og mand på
begge distancer.
Der er mulighed for mas-

sage efter løbet til 30 kroner,
der kan betales med mobilpay

INFO:
Start ved vores klubhus i
strandparken på Amager
Strandvej 285 søndag 1.
november kl. 10.00
Læs mere www.
motionsklubbenamager.dk
Pris for deltagelse på ½
maraton 125 kr., 75 kr. på
10 km. Eftertilmelding på
dagen + 25 kr. på mobilpay.

dansere var op til 16 år. Preditah er med dansere, der er
11-13 år.
Nu står den på deltagelse i
Voice Junior finale 31. oktober, Efterårs Grand Prix i uge
44. Mads medvirker i Ultra
Galla Show for DR i løbet af
efteråret. Herefter står den
på en velfortjent ferie fra
konkurrence indtil SM i februar 2016.
Bibi

MEDALJER TIL KARATEKIDZ. Amager Gensei Ryu Karate 15 kæmpere, hvoraf ikke færre end 9 var
stævnedebutanter, deltog i Tiger Cup karate stævne i Solrød.
Til stævnet var ikke færre end 10 af kæmperne fra klubbens KarateKidZ begynderhold 7-12
år. Det blev et fantastisk stævne for klubben, hvor 10 af klubbens 15 udøvere tog medaljer, heraf
8 af vores KarateKidz.
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KG66 gymnnast til verdensmesteskabet
Michelle Lauritzen fra KG66
deltog sidste weekend i verdensmesterskabet i Glasgow
som samtid var den første
OL-kvalifikation
Kvalifikationen til de olympiske lege er en forholdsvis
kompliceret proces, hvor man
ikke på forhånd er klar over,
hvilken placering eller hvor
mange point man skal score
for at kvalificere sig.
Den eneste mulighed for, at
en dansker kvalificerer sig, er
via et såkaldt mangekampsresultatet. Derfor planlagde
alle seks danskere at stille op

i samtlige discipliner.
For de danske gymnaster er
det ikke muligt at kvalificere
sig direkte til OL via årets VM,
men der er mulighed for at
skaffe en nationsplads til forOL i april, hvor de sidste OLbilletter uddeles.

Danskerne i konkurrence
Herrernes indledende runder
slutter først mandag aften
26. oktober (efter deadline),
hvorefter det er afgjort, om
én af gymnasterne er sikret
en dansk plads til den endelige OL-kvalifikation.
Trods en forholdsvis vel-

lykket konkurrence for de
danske piger, er det meget
tvivlsomt, at Danmark får en
gymnast med til for-OL i Rio.
Michelle Lauritsen havde
planer om at deltage i mangekampen for første gang i
flere år.
I dagene inden VM fik hun
dog problemer med achillessenen, som gjorde, at hun var
nødt til at trække sig fra mangekampen for kun at fokusere
på barreøvelsen. her fik hun
en placering som nummer
117 blandt de 237 deltagere.
biba

Kameliadamen synger på Tårnby Gymnasium og HF
Gymnasiet har taget den
nye dramasal i brug og det
giver helt nye muligheder for
forbedret lyd- og lyskvalitet
samt en større scene, som
bringer publikum helt tæt på
skuespillerne.

Forestillingen varer ca. en
time – der vil være mulighed
for at købe drikkevarer og lidt
sødt i vores afrikansk inspirerede cafe, som åbner en time
før forestillingsstart.

Vi befinder os i 20’ernes
Berlin; der er tilrøget på de
mørke jazzklubber, hvor de
rige herrer går på jagt efter smukke glædespiger.
Her følger vi den fattige
teaterinstruktør Peter og
glædespigen Lauras tragiske kærlighedshistorie, en
historie der fortælles med
sang, dans og komiske indslag.
Vores musical er en fri fortolkning over romanen Kameliadamen, oprindeligt skrevet
i 1848 af Alexandre Dumas
den yngre. Historien er baseret på forfatterens egne erindringer og har inspireret mange kunstnere og deres værker
såsom operaen ”La Traviata”
og musicalen ”Moulin Rouge”.
Eleverne har malet, syet

kostumer og øvet siden skolestart i august og står nu klar
til at vise jer alle, hvad de kan.

Info:
Eleverne har været igang med alle praktiske opgaver
sideløbende med øvearbejdet siden skolestart i august og er
nu klar til forestillingerne.

Billetter 40 kr. reserveres på mm@tgy.dk
Tårnby Gymnasium, Dramasalen, onsdag 4. - fredag 6.
november kl. 19.30. Lørdag 7. november kl. 16.

Tårnby Bladet NOVEMBER 2015 39

Bliv medlem af Tårnby Bladforening
se www.taarnbybladet.dk

Din mobile frisør
Camilla Hulkvist
Inspirerende og dygtig
frisør med
flere års erfaring.

Kører alle
ugens dage
Kontakt på: 2812 4155
Aloe Vera Butik Amager
NYHED! Vi har fået
et slanke program

CHANGE 9 er programmet, som på ni dage kan hjælpe dig med at kickstarte din rejse mod dit
slankere og sundere jeg.
Virker det ikke for dig, får du pengene tilbage.
HUSK! vi har fri levering på Amager
Ring eller klik ind på www.AloeVeraButikAmager.dk

Aloe Vera Butik Amager
Jansvej 76, 2300 København S
Tlf. 32513223 / 20329414
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Kontakt@AloeVeraButikAmager.dk

Værktøj og håndværkshjælp
mod cancer

Snedkerfirmaet GoodmanService og Goodmanisolering rejste sig for indsamlingen til Knæk Cancer på TV 2

Gennem hele ugen havde
virksomheden lavet Facebook-konkurrencer og smsindsamling, hvor man skulle
tage et billede af klistermærkerne med Knæk Cancerblomsten, som sad på alle
virksomhedens biler.
Medarbejderne fik også
den gode ide, at man kunne
vinde 2 x tømrersvende i 1
dag ved at tage et billede af
sin tv-skærm, når virksomhedens navn var på tv-skærmen.
Så i alt var der 4 vindere af
værktøj og gratis håndværkerhjælp.
Snedkerfirmaet støtter troligt både Børnecancerfoden,
Team Rynkeby, Stafet for livet
og knæk cancer hvert år.

Snedkerfirmaet GoodmanService støtter hvert år både
Børnecancerfoden, Team Rynkeby, Stafet for livet og knæk
cancer

- Cancer er ikke noget, der
kun rammer naboen, derfor
er det en hjertesag for alle
medarbejdere, da alle på den
ene eller anden måde bliver
berørt af den sygdommen,

udtaler Jens Goodman
Virksomheden gav i alt
47.000,- til Kræftens Bekæmpelse.
tsp

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

Den gamle stiftsgård i Skåne
3 dage på hotel i Höör, Sverige
Åkersberg Hotel
Har du brug for at trække stikket ud og slappe
af i idylliske omgivelser? Oplev den lille oase
Åkerberg Hotel nord for Bosjökloster og Ringsjön midt i Skåne. Traditionen for at drive
gæstgiveri går helt tilbage til 1700-tallet, og
Åkersberg er en af Sveriges 19 stiftsgårde.
Hotellet har en ganske særlig evne til at give
et lille, hyggeligt frikvarter i din travle hverdag. Her er de gamle stuer fyldt med atmosfære og anekdoter fra tiden før, verden gik
af lave. Du kan fordybe dig foran pejseilden,
drikke kaffe hver eftermiddag i biblioteket
eller spadsere en tur under de store træer i
hotellets park. Den centrale beliggenhed midt
i Skåne er desuden et rigtigt godt afsæt for
opdagelsesrejser i historien. Den danske indflydelse, fra tiden inden Danmark måtte afstå
Skåne, Halland og Blekinge i 1658, kan blandt
andet opleves på Bosjökloster få kilometer fra
hotellet. Engang var klosteret Skånes rigeste,
og i dag er det hvide slot med de blomstrende
terrasser, rosenhaven og urtegården en imponerende rundtur i 900 års historie.

Åkersberg Hotel

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.249,-

Pris uden rejsekoden 1.399,•
•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuffet
2 x eftermiddagskaffe
2 x 2-retters middag
1 x entre til Bosjökloster Slot
Fri Wi-Fi

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

Ankomst: Fredage frem til 18.12.2015
og i perioderne 8.1.-24.6. og
19.8.-16.12. samt valgfri i vinterferien
12.-26.2., påsken 24.-26.3. og pinsen
13.-14.5.2016.

Pomp og pragt ved Elben

Ferieforkælelse på Usedom

4 dage på 4-stjernet hotel i Dresden, Tyskland

4 dage på 4-stjernet hotel i Korswandt, Nordtyskland

Ringhotel Residenz Alt Dresden

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.299,-

Pris uden rejsekoden 1.449,Pristillæg i perioderne
1.10.-31.10.2015 og
25.3.-14.5.2016: 150,-

Pris pr. person i dobbeltværelse

Turistskat maks. EUR 7,- pr. person pr. døgn.

1.199,-

Pris uden rejsekoden 1.349,•
•
•
•

3 overnatninger
3 x morgenbuffet
1 x 3-retters middag
Parkering i hotelgarage

Børnerabat
1 barn 0-1 år gratis.
1 barn 2-12 år 70 % rabat.

Ankomst
Valgfri frem til 17.12.2015
samt i perioden 3.1.-18.12.2016.

Best Western Hotel Baltic Hills Usedom
HHHH
Den forfriskende havbrise og de fine sandstrande på ferieøen Usedom på Nordtysklands
østersøkyst har tiltrukket rige berlinere i
adskillige årtier. Og når solen står højt på den
tyske himmel, kører de tyske flydere fortsat
de godt 200 kilometer fra hovedstaden mod
det populære område, der har fået tilnavnet
Berlins badekar af selv samme årsag. Her har
I en afslappende oase, som også er en vaskeægte ferieperle uden for sommersæsonen, når
ferieøen ikke er overrendt af rige berlinere.
Ankomst: Valgfri i perioderne
1.10.-17.12.2015. og 22.1.-12.5.2016.

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

Bestil nu på

•
•
•
•
•
•
•
•

3 overnatninger
3 x morgenbuffet
1 x 3-retters middag
1 x wellnessgavekort
pr. værelse (EUR 20,-)
Fri adgang til wellnessområde med swimmingpool
og sauna
10 % rabat på wellnessbehandlinger
30 % rabat på greenfee
på Baltic Hills Golf
Værelse med balkon

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

Rejsekode:
TAARNBYBLADET

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:
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Ringhotel Residenz Alt Dresden HHHH
Skønheden langs floden Elben, når den
slynger sig forbi slottene, barokbyerne og
porcelænsbyen Meissen, er med til at gøre
Sachsens til en af tyskernes egne foretrukne
feriedestinationer. Her er Dresden et af de
absolutte højdepunkter takket være historien om, hvordan byens pragt og legendariske
stemning har overlevet både sønderbombningerne under 2. verdenskrig og 50 år i den
østtyske spændetrøje. Jeres hotel ligger i den
centrale bydel Cotta vest for den gamle bymidte og få skridt fra Elbpromenaden, hvor I
kan spadsere en tur langs floden.

AMAGERTEATRET Bævere eller knivøvelser?
Fotograf Ivan Givskov har observeret
disse naturfænomener i Tranbaneparken - men hvad er der foregået, spørger han

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

Det andet sted
Når intet er som man tror

Karen Lise Mynster og Flemming Enevold sammen på
scenen

30. november samt 1. og 2. december kl. 19.30

”Det andet sted” er en Pulitzer-prisvindende højspændt
thriller om livets perfekte facade, som pludselig slår
sprækker. En overraskende, skræmmende og rørende
historie, hvor sandheden er svær at gennemskue. Svaret
kommer bag på os alle…
Vi er stolte af at præsentere to af Danmarks bedste
karakterskuespillere, Karen Lise Mynster og Flemming
Enevold, sammen på scenen for første gang siden deres
elevtid tilbage i 1975. Desuden medvirker Gerard Carey
Bidstrup og Kristine Nørgaard. På www.gursteater.dk
findes et link til en trailer for forestillingen.
Gurs Teater i samarbejde med Aveny-T

- Er der kommet bævere til byen eller er
der spejdere, som er ved at tage knivmærket? Næppe det sidste, men hvad er
det så, spørger Ivan Givskov.
Ingen har observeret bævere i travbaneparken selvom det kun er omkring
små 70 kilometer fra Arresø.
I Danmark kan bæveren opleves i Klosterheden i Vestjylland og i Nordsjælland blandt andet ved Dronningholm
Mose og Arresø, hvor 14 dyr blev udsat
i 2009 og 2010.
Bæveren uddøde i Danmark for mere
end 1.000 år siden, men i 1999 blev arten genindført. i første omgang blev 18
dyr indfanget ved Elben i Tyskland og
udsat i Flynder Å-systemet ved Klosterheden.
Svar - af enhver karakter - modtages
med stor fornøjelse på Tårnby Bladet,
men det er et fælles håb, at oplevelsen
var en enlig svale, som det hedder - altså
ikke, at en svale .... sludder.
tsp

Om heste og mænd er
en crowd-pleaser og har
vundet et utal af priser
verden over blandt andet
publikumsprisen på
CphPix 2014.

Billetter i løssalg i Kastrup Bio fra en uge før til
alle forestillinger. Flest billetter til opførelserne
på mandage, få til tirsdage og onsdage.
Priser for billetter i løssalg pr forestilling:
Række 1 til 11 215,- kr.
Række 12 til 15 185,- kr.

Kommende forestillinger:

Rent mel i posen?

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

Comedieteatret

Varmestuen

- en lettere forhutlet, romantisk historie

42 Tårnby Bladet NOVEMBER 2015

29. februar og 1. og 2. marts kl. 19.30
Sammen med andre, skæve eksistenser og stamgæster,
møder fiskere med oplagte kuttere hver morgen kl. 5 op på
Varmestuen.
Varmestuen modtog en regn af anmelderstjerner ved urpremieren og blev dobbelt Reumert-vinder i 2014, bl.a. for
bedste nyskrevne, danske forestilling.

folketeatret / turné
Der kan købes abonnement til de sidste tre
forestillinger, Det andet sted, Rent mel i posen og
Varmestuen. Ring til Amagerteatret på 3023 3985

• www.amagerteatret.dk •

En aften om Island, mænd og heste
Foreningen Norden i Tårnby indbyder til en filmisk rejse til
Island med filmen Om mænd og heste. Det er gratis for alle,
men kræver tilmelding
Foreningen Norden Tårnby/Dragør har i tre omgang arrangeret
grupperejser til særlige hjørner af Island, hvor turiststrømmen er
næsten ikke eksisterende (lidt ovedrevet, men alligevel). Der går et
par år før destinationen igen er det helt fantastiske land. Med en vild
og voldsom islandsk natur som sin scene, serverer Om heste og mænd
seks tragikomiske fortællinger, i hvilke skæbner væves sammen til et
farverigt og fantasifuldt kludetæppe. Det er beretningen om forholdet
mellem islændinge og deres heste – men også fortællingen om
islændinge imellem.
I den første historie møder vi alfahan Kolbeinn ridende på sin hvide
hoppe, som alle i byen misunder ham. Solveig er forelsket i Kolbeinn
og inviterer ham til middag. Men ved den romantiske afsked går det
galt: Solveigs sorte hingst bryder igennem hegnet og kaster sig straks
over den smukke hvide hoppe, alt imens Kolbeinn sidder i sadlen.
Hjemturen bliver en walk of shame for Kolbeinn, der med knækket
stolthed rider hjem på sin nu befrugtede hoppe. Hoppen må lade
livet og mange drabelige optrin sættes i gang, førend hverdagen igen
indfinder sig i det lille samfund.
GRATIS også for ikke medlemmer af Foreningen Norden
Tirsdag 17. november, Foreningscentret Postkassen, Amager
Landevej, kl. 19.00. Arrangementet er gratis. Tilmelding
terkel.spangsbo@mail.dk. Vi byder på kaffe, the og islandske
specialiteter. Øl og vand kan købes.

overvære den flotte snigpremiere. Det
store klublokale blev forvandlet til en
stor biograf, og det summede af spænding, alle glædede sig til at se sig selv i
en musikvideo!
I weekenden kulminerede det med
masser af succes og medaljeregn
ved Oktober Konkurrencen. Klubben
sendte deres 18 konkurrence- og mesterskabsløbere til Gentofte. Det blev
til rigtig mange flotte resultater og 8
medaljer.
bbark

Stillbillede fra videoen: Katrine

Medaljeregn og stor gallasnigpremiere
Tårnby Skøjte Klubs løbere har virkelig haft travlt op til sæsonstart. Alle
skulle have nye programmer, som
skulle læres og huskes. Alt sammen
fordi store konkurrencer lå lige om
hjørnet. Derudover har de også været med til at lave en helt nye musikvideo
Den dansk musiker Alex Vargas brugte
10 af klubbens eliteløbere og træner
i hans nye musikvideo Giving Up The
Ghost.
Det var en lang dag for de 8-13 årige løbere, som brugte en hel dag nede
i skøjtehallen. Masser af ventetid i
små konkurrencedragter i den kolde
skøjtehal. Når det så er sagt, var det en
stor oplevelse for dem alle. Masser af
skuespil og drama for de unge piger,
som havde det virkelig sjovt. De hyggede sig meget, trods den lange optagelsesdag.

Musikvideoen handler om en teenager på alder med de helt unge piger.
Om at komme videre i livet selvom
alt går imod én. Om mobning, jalousi
og intriger. Indspilningen har krævet
store skuespilpræstationer af pigerne.
Heldigvis er det ikke problematikker, der fylder meget i klubben, hvor
godt sammenhold og kammeratskab
er kærneværdier. Tårnby Skøjte Klub
tolererer nemlig ikke mobning i klubben.

Fra venstre Annika S. og Ellen.
Annika Skibby erobrede sølv.
Nyoprykkede Ellen G. Danielsen fik
bronze.

Snigpremiere i klubben
Det blev naturligvis et stort tilløbsstykke, da TSK holdt stor Galla aften.
Den røde løber blev rullet ud og der
Fra venstre
blev serveret børnechampagne og
Johan, guld,
gallamiddag. Musik videoen blev
Ida G., bronze,
vist på storskærm og der var proppet
med ca. 100 forventningsfulde skøj- Victoria, sølv og
Natalee, guld.
teløbere, familie og venner, som ville
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Filmoversigt

Mandag til fredag fra kl. 16.30
til sidste film starter
Lørdag og søndag fra kl. 13.00
til sidste film starter
Ved udvidet åbningstid åbner
biografen 30 min. før første
film starter

BILLETPRISER OG
RABATKORT

Emma og
Julemanden

Billetpris kr. 75,-

© doxbio

Børnebillet (til og med 12 år)
kr. 60,10-turs rabatkort kr. 550,(hvert klip betaler for en billet
op til 65,- kr.)
Tillæg ved 3D film kr. 20,-

Mand falder

Der kan forekomme tillæg ved
helaftensfilm, forpremierer og
danmarkspremierer.

Kastrupvej 270

Filminstruktøren Anne Wivel har
fulgt sin ven, maleren Per Kirkeby
på nært hold, efter at han faldt
ned ad en trappe og slog hovedet.
Han havde tidligere overvundet
følgerne af en hjerneblødning og
to blodpropper, men faldet på
trappen for to år siden resulterede
i en hjerneskade, der forhindrer
ham i at arbejde. Han har ikke
bare mistet sin førlighed, men
også evnen til at genkende farver
og sågar sine egne kunstværker.

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

PYJAMASBIO

© Nordisk Film

25/11: kl. 19.00
Vi læser godnathistorie og viser en lille film,
så tag pyjamas på, børst tænder og tag
bamse under armen!
For børn fra 3 år, deres forældre /
bedsteforældre og bamser.
Vi viser selvfølgelig billederne fra bogen
undervejs. Arrangementet er et samarbejde
med Tårnby Kommunebiblioteker
ogforventes at tage ca. 30 min.
Gratis billetter

baby bio

tirsdagsbio

tirs. kl. 11.00

10/11: JANIS
17/11: KVINDEN I GULD
24/11: NØGLE SPEJL HUS
© Camera Film

10/11: KVINDEN I GULD
17/11: NØGLE SPEJL HUS
24/11: THE HUNGER GAMES:
MOCKINGJAY PART 2, 2D

Janis

FAR TIL FIRES VILDE FERIE

t. f. a.

HOTEL TRANSYLVANIA 2, 2D – dansk tale
31/10 – 1/11: kl. 15.30
7 – 8/11:
kl. 13.30
21 – 22/11: kl. 13.00

t. f. a.
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JAMES BOND - SPECTRE
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
20.00
14.00
20.00
20.15

KVINDEN I GULD

9/11:
10 – 13/11:
14 – 15/11:
16 – 17/11:

JANIS

5 – 9/11:

kl.
kl.
kl.
kl.

I sen alder møder Lily (Ghita
Nørby) kærligheden i skikkelse
af den jævnaldrende charmør
’Piloten’ (Sven Wolter). Lily har i
alt for mange år tilsidesat sig selv,
for at kunne tage sig af sin syge
mand, Max. Så da hun træffer
den livsglade ældre svensker,
som er flyttet ind i lejligheden
ved siden af hendes, må hun give
efter for hans ukuelige flirt og hun
overrumples af en forelskelse til
stor forargelse for Lilys familie.

18.00
19.30
17.15 + 19.30
19.30
t. o. 11

kl. 20.30

+
+
+
+
+

20.00
17.00 + 20.00
20.00
17.00 + 20.00
20.00

+ 20.00

29/10 – 4/11: kl. 18.00 + 20.30
5 – 6/11:
kl. 18.00
7 – 8/11:
kl. 15.45 + 18.00

kl. 17.15

THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY

PART 2, 2D
18 – 25/11:
26/11:

kl. 19.30
kl. 17.30

kl. 15.00

1/2 pris-forpremiere:

NØGLE HUS SPEJL

UNDER SANDET

- med danske undertekster
Forpremiere:
10/11:
kl. 17.30
Danmarkspremiere:
12 – 23/11: kl. 18.00
26/11:
kl. 17.00

Mens Panem er i regulær krig
konfronterer Katniss Præsident
Snow i det sidste opgør. Med hjælp
fra hendes nærmeste venner –
heriblandt Gale og Peeta – drager
Katniss på en livsfarlig mission
med enheden fra District 13 for
at befri Panems indbyggere og for
at iscenesætte et attentatforsøg
på Præsident Snow, der er blevet
mere og mere besat af tanken om
at udslette Katniss.

Danmarkspremiere:

PART 2, 3D
21 – 22/11:

MAND FALDER
11/11:

The Hunger Games:
mockingjay - part 2

THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY

Doxbio:

Danmarkspremiere:

30/10:
31/10 – 1/11:
2 – 6/11:
7 – 8/11:
9 – 11/11:
12 – 13/11:
14 – 15/11:
16 – 25/11:
26/11:

Nøgle, hus, spejl

Siden Janis Joplin døde af en
overdosis heroin i 1970 – 27
år gammel – har hun været et
ikon, hvis sange til stadighed
spilles i radioen. Den Oscarnominerede instruktør Amy
Berg har produceret en
personlig, bevægende og meget
tilbundsgående dokumentar,
der ved hjælp af fantastiske
arkivoptagelser, interviews og

INDERST INDE, 2D – dansk tale
31/10 – 1/11: kl. 13.00
fr. u. 7
31/10 – 1/11: kl. 12.00

kl. 10.30

11-årige Emma er en fantasifuld
pige, der føler sig glemt af sin
store familie. Emma elsker
eventyrlige væsner, og da hun
møder selveste Julemanden
Nicolas og hans kone Julie,
bliver det begyndelsen på
en hæsblæsende rejse ind i
Elverriget. Sammen skal de
nemlig redde Nicolas og Julies
nyfødte datter fra den forbitrede
Elverdronning, som har forbudt
kærlighed i Elverriget.
© Nordisk Film

Kulturhuset
Kastrup BIO

- med danske undertekster
23/11:
kl. 17.45
t. o. 15
Doxbio:

EJERSBO
t. f. a.

25/11:

kl. 17.00

Danmarkspremiere:

Danmarkspremiere:

12
14
16
18
21
23

26/11:

EMMA OG JULEMANDEN
–
–
–
–
–
–

13/11:
15/11:
17/11:
20/11:
22/11:
25/11:

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

17.00
13.30 + 15.30
17.00
17.30
13.30 + 15.30 + 17.30
17.30
fr. u. 7

© Scanbox

gamle breve (som Cat Power
læser op) kaster nyt lys over et
unikt sangtalent, hvis higen efter
kærlighed og anerkendelse endte
med at koste hende livet.

ÅBNINGSTIDER

SPIONERNES BRO

kl. 19.30

I Ejersbo kvitter forfatterens to
bedste venner smøgerne og en
hel del fornuft for at indfri Jakob
Ejersbos sidste ønske; at få spredt
sin aske fra Kilimanjaros tinde.
© Nordisk Film

© Filmcompagniet

I 2003 fik han helt usædvanligt
De Gyldne Laurbær for sin første
roman Nordkraft. Fem år senere
var Ejersbo død.

Spionernes bro

Tom Hanks spiller hovedrollen
i Steven Spielbergs koldkrigsthriller, der er den sande historie
om advokaten James Donovan, en
advokat, som bliver en central del
af den kolde krig, da CIA sender
ham på den umulige mission at
genforhandle løsladelsen af en
tilfangetaget amerikansk U-2 pilot

© doxbio

Under sandet

Ejersbo

Jakob Ejersbo skrev med sin
’beskidte realisme’ om unge
mennesker, der mister fodfæstet
og opdager, at deres forældre ikke
fatter en skid.

Filmens afsæt er maj 1945, i
dagene efter 2. Verdenskrigs
afslutning. En engelsk konvoj
bevæger sig over den dansk/
tyske grænse og ombord på flere
af køretøjerne sidder unge tyske
krigsfanger. De er ikke på vej
hjem, men udleveres til de danske
myndigheder og anbringes under
skarp bevogtning på en dansk
kaserne et sted i Sønderjylland.
Her skal de i løbet af tre dage lære
at desarmere landminer.
Tydeligt svækket af den lange
krig, tvinges de unge drenge
ud til Vestkysten, hvor de bliver
beordret til at fjerne de to
millioner miner, som den tyske
besættelsesmagt har placeret
under sandet langs den danske
vestkyst.

JAMES BOND Spectre

En kryptisk besked fra fortiden sender
Bond på en hemmelig mission til Mexico
City og videre til Rom, hvor han møder
den smukke og farlige Lucia Sciarra.
Hun hjælper Bond med at infiltrere et
hemmeligt møde, der bringer Bond
på sporet af den lyssky organisation
SPECTRE.

30/10 giver vi et glas bobler inden
filmen for at fejre, at Bond er tilbage
– kom i god tid. Festlig påklædning er
velkommen!

© Jonathan Olley

Imens kæmper hans chef ”M” mod
interne politiske kræfter i London, som
vil nedlægge efterretnings-tjenesten og
pensionere MI6 agenterne.

Forestillingen havde Danmarks premiere på Aveny-T i København, hvorefter
den tog på turné rundt i landet. Forestillingen markerer samtidig Flemmings
40-års skuespiller-jubilæum.

Dobbelt-Reumert på
Amagerteatret
Til Reumert-uddelingen 2015 modtog Kaspar Rostrup årets Reumertpris for bedste iscenesættelse – og
Karen-Lise Mynster en Reumert for
årets bedste kvindelige hovedrolle.
Nu kan du møde Karen Lise Mynster
i Kaspar Rostrups iscenesættelse på
Aveny-T.
Det sker i det Pulitzer-pris-vindende drama Det andet sted.
Her står Karen-Lise Mynster og
Flemming Enevold, sammen på scenen for første gang siden de spillede sammen som elever på Statens
Teaterskole. Forestillingen markerer
samtidig Flemming Enevolds 40-års
jubilæum.  
Det andet sted er en højspændt
thriller. Alt er tilsyneladende perfekt i
Julianas liv, men bag den perfekte facade lurer noget. Har hendes mand en
affære, og hvad gik der galt med forholdet til hendes datter? Brudstykker
af Julianas fortid dukker op, mens hun
desperat forsøger at samle trådene,
for at finde frem til sandheden.
Tilsyneladende er tilværelsen perfekt for den succesfulde neurolog Juliana. Men bag facaden af høje hæle
og tjekkede jakkesæt lurer en snigende utryghed. Har hendes mand en
affære? Hvad gik galt i relationen til
datteren? Og hvem er kvinden i den
gule bikini? Brudstykker fra Julianas

fortid dukker op, mens hun desperat
forsøger at samle trådene, for at finde
frem til sandheden. Skridt for skridt
tegnes konturerne af en virkelighed,
der overstiger Julianas værste mareridt.

Når intet er som man tror
”Det andet sted” er en Pulitzer-prisvindende højspændt thriller om livets
perfekte facade, som pludselig slår
sprækker. En overraskende, skræmmende og rørende historie, hvor
sandheden er svær at gennemskue.
Svaret kommer bag på os alle…
Vi er stolte af at præsentere to af
Danmarks bedste karakterskuespillere; Karen Lise Mynster og Flemming
Enevold sammen på scenen for første gang siden deres elevtid tilbage
i 1975.
Medvirkende: Karen-Lise Mynster,
Flemming Enevold, Kristine
Nørgaard og Gerard Carey Bidstrup.
Iscenesættelse: Kaspar Rostrup

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

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

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

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres
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Få et nyt stærkt decratag

Velgørenhedsbasar i aulaen
Soroptimist
International,
Kastrup-Tårnby, holder for 5.
gang basar og igen i år fyldes
Skottegårdsskolens aula med
salgsboder, god stemning og
musik.
Soroptimisterne har valgt
at kalde markedet for basar,
fordi de ønsker at bodernes
udbud af varer ikke domineres af salg af loppeeffekter.
Der vil derfor også være et
bredt udbud af varer, der tiltaler især kvinder og børn.
Mænd er selvfølgelig også
meget velkomne.
Den musikalske underholdning vil Bordinghus Spillemændene sørge for, og der vil

være salg af kaffe/te og hjemmebagte kager.
Årets overskud fra basaren
doneres ubeskåret til Reden
Internation og Røde Kors Center Kongelundens kvindeafdeling.
Soroptimist International
er en organisation af kvinder
i erhverv, der hjælper andre
kvinder og børn gennem lokale, nationale og internationale projekter.

INFO:
Skottegårdsskolen Aula
Søndag 15. november fra kl.
12.00 til 16.00.

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

Shogun vært ved
kampkunst kongres
Shogun Tårnby Selvforsvar
havde besøg af godt 200 karate-udøvere ved International Martial Arts Federation
Midt i oktober genlød Amager
hallen af japanske kampråb
leveret helt uden accent. Det
var den ægte vare som blev
frembragt af selvforsvarssporten europæiske kongres
Imaf, International Martial
Arts Federation, kongressen
holdes hvert år og er stedet,
hvor europæiske udøvere af
kampkunst mødes og træner
med de japanske mestre, men
det var første gang i 30 år det
holdes i Danmark.
- Det var en stor ære for
Shogun Tårnby Selvforsvar, at
være vært for sådan et stort
arrangement, som blev afvikler over tre dage i Amager
Hallen i slutningen af skolernes efterårsferien, fortæller
Theis Wederkinch, formand
for Shogun.
- Hvor meget Imaf betyder i den store verden kan
blandt andet aflæses af, at
den japanske ambassadør i
Danmark, Seishi Suei, kom til
åbningsceremonien om lørdagen.

Træning med mestrene
Sideløbende med kongressen

Kampkunsten betyder meget i Japan, så den japanske
ambassadør i Danmark, Seishi Suei, deltog i åbningen. Foto:
Torben Jensen, Amager Fotoklub.

kunne interesserede træne
med de japanske mestre i Karate, Jujitsu, Aikido og Iaido.
- Det var lærerige workshop, men sandelig også hård
træning hos mestrene, fortæller Theis Wederkinch.
Mange af deltagerne fulgte
træningen med mestrene og
der kom en venskabsgruppe
til Shogun fra Sverige blot for
at deltage i undervisningen.
- Vi indbød også medlemmer af andre klubber til at
deltage, men der kom altså
kun vores særlige venner fra
Sverige.

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

- Jeg har været til alle IMAF
kongresser siden 1998 og vi
er altid 10 medlemmer fra
Shogun Tårnby Selvforsvar,
der er med på kongresserne
omkring i Europa, så det har
været en spændende opgave,
at være vært for kongressen
i år. Vi satte alle sejl til for at
det bliver den bedste Imaf
kongres nogensinde.
Theis Wederkinch fortæller,
at han og klubben er meget
taknemmelige over den hjælp
de fik fra personalet i Amagerhallen og fra Tårnby Kommune. En del af deltagerne
boede på Løjtegårdsskolen,
men andre (af de ældre) krøb
på hotel, når dagens strabadser var overstået.

Det hedder ikke karate
eller selvforsvar. Det
hedder kampkunst og
kan dyrkes af forskellige
aldersgrupper sammen.
Foto: Torben Jensen,
Amager Fotoklub.

• Naturgas • Fjernvarme •
• Blikkenslagerarbejde •
• Toliet • Bad • Vand •
Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
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Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

/JULETEGNING FRA
FOTO-LAGER)
Næste udgave
novemberudgaven) af Tårnby
Bladet udkommer
fredag 27.
november
Deadline lørdag 21.
november

Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

Standerstrygning i Roklubben Øresund
Så er rosæsonen sluttet for i år,
og traditionen tro var det den
nye roer, som havde roet flest
kilometer i år, der tog standeren
ned. Det var i år Sanne, som fik
klubstanderen til evigt minde
- Nu går vi i gang med vinterens
aktiviteter, siger formand Hanne
Vinther.
- Der bliver gang i vores motionsrum med romaskiner og vægtløftningsudstyr, og så skal vi have
alle vores robåde klargjort. Det er
medlemmerne selv, der udfører
reparationerne.
- Vi har også mange sociale arrangementer og kurser i løbet
af vinteren. Medlemmerne skal
blandt andet lære udvidet førstehjælp og brug af hjertestarter.
Så selvom det bliver vinter,
mørkt og koldt, er der stadig aktivitet i roklubben.
bbark

trælast

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

GLARMESTER

Natbillede af åre i måneskin

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

Formand for Roklubben Øresund,
Hanne Winther holder tale ved
stadnerstrygningen 28. oktober.

FODTERAPI

Tre både ved Sundby på
sæsonens sidste rotur

Teaterkompagni Glimt får driftsstøtte

Glimt lige nu
De kommende måneder går turen rundt i Danmark.
Denne gang med turnéforestillingen ”Empty Steps”,
der handler om det hårde liv som gadebarn.
- Da jeg var yngre, arbejdede jeg som frivillig
i et projekt med gadebørn i Brasilien, og det viste
mig en anden virkelighed. Den prøver vi nu at vise
kunstnerisk. Det er vigtigt for børn herhjemme at se
den verden, som de heldigvis ikke rigtig selv oplever, men som er trist hverdag i store dele af verden,”
fortæller Camila Sarrazin

Gulv, KØKKEN OG INDRETNING

alle har råd til et fedt køkken & bad

Forestillingen Empty Steps fra Glimt har lige
været i Aarhus og skal blandt andet til Helsingør,
Vostrup og muligvis Færøerne næste år.

- Jeg håber, at forestillingen vil få både børn og
voksne til at reflektere over, hvor heldige vi er i Danmark.
Og indimellem står Glimt bag et undervisningsforløb på et fritidshjem i Tårnby.
Glimt har de seneste år haft prøvelokaler på Prags
Boulevard og bor nu i Tårnby.
Læs mere om Glimt på www.glimt.info.

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby
2770 Kastrup

www.kvik.dk
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Det lokale teaterkompagni Glimt har fået to-årig
driftsstøtte fra Statens Kunstfond
I maj måned begejstrede Glimt med forestillingen
Underskoven, der udsprang af deres egen kærlighed
til Amagers natur. Forestillingen foregik udendørs
og hev publikum rundt i et Alice i Eventyrland’sk
drømmeunivers i Pinseskoven på Kalvebod Fælled.
Glimt består af performerne Camila Sarrazin og
Lars Lindegaard Gregersen og kompagniets manager Jonas Schou Hansen.
- Det er en dejlig anerkendelse, som giver os mulighed for at lave endnu mere af det, vi elsker, siger
Camila Sarrazin og Lars Lindegaard Gregersen.
Og dét, performerparret elsker, er fysisk teater
iblandet nycirkus, dans og akrobatik og forestillinger, der er skabt direkte til spillestedet.

Vi søger en villa
1 plan, ca. 100 m2, max. 3.0 mill.

Gerne i området
op til fælleden
LokalBolig søger
en villa til Henrik
og Ghita.
Vi har netop
solgt deres
ejendom og nu
leder de efter
en ny bolig i
lokalområdet.

SOLGT
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Ring til Martin Eldrup i dag, tlf.: 3630 1555
eller mail: mre@lokalbolig.dk

KØBENHAVN S
Holmbladsgade 76
2300 København S
Tlf. 3630 1555

KASTRUP

Kongelundsvej 264
2770 Kastrup
Tlf. 3630 1555

