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Foreninger på svensk visit

80 FORENINGSLEDERE tog livtag med
skolereformen, som opfordrer foreninger og
skoler til at samarbejde. Det vil være til gavn for
skoleeleverne (som oplever en verden udenfor

klasseværelserne og får ny viden) og foreningerne,
som får en mulighed for at præsentere sig for
kommende aktive. Desuden lærte lederne om
andres foreninger og mulighed for samarbejde.

For at ingen smutter hjem før tiden har
arrangøreren Foreningernes Fælleskontor valgt at
holde den store ”workshop” i Sverige, Se flere foto
og artikel om arrangementet på siderne 16 OG 17.

Ældre Sagen årets
forening i Tårnby

Ældre Sagens søndagscafé
blev afbrudt af en absolut falsk
trompet-fanfare og en delegation
fra Priskomitéen, som med plakat
og lagkagefontainer partycrashede caféen.

Kommunens største forening med
omkring 6000 medlemmer er også
en af de mest aktive

res priskomité med Kastrup Tårnby
Idrætssammenslutning. Bortset fra
priserne ”idrætsleder” og ”foreningsleder”, som til dels har samme kriterier for udvælgelse, lægger idrætten
vægt på resultater, siger sekretær i
priskomitéen Michael Pedersen.
- Det er andre værdier, som ikke kan
måles i tider, højde, længde, scoringer,
som TFR’s priskomité vægter.
25 gange tidligere har Priskomitéen
fundet prisværdige foreningsledere
og Årets Forening.
- Foreningsledere er langtidsholdbare. Ser man på listen over tidligere
modtager, kan man se, at mange fortsat er aktive.

Af Terkel Spangsbo. Foto Torben
Jensen, Amager Fotoklub

En gang om året hen på efteråret mødes Tårnby Forenings Råd bestyrelse
og en repræsentant for Tårnby Kom-

Rygestop til millioner

Et nyt stærkt samarbejde på
tværs af kommuner, hospitaler og praktiserende læger
skal få flere storrygere til
at kvitte tobakken. Sundhedsstyrelsen har bevilget
8.742.000 kroner til projektet, som løber de næste tre år.
Rygestop-tilbuddene komme til at foregå i nye former,
så de passer mere skræddersyet til den enkelte målgruppe.

mune/Kommunalbestyrelsen under
betegnelsen Priskomitéen. Med samme hemmelighed som det katolske
konklave, der mødes, når der skal vælges en biskop af Rom, vælger og vrager de blandt kommunens mere end
80 ikke-idrætslige foreninger.
- Ikke fordi vi har noget imod idrætten, men idrætsforeningerne har de-

- Der er behov for, at de
der har svært ved at gennemføre et rygestop får særlig
støtte til det. Det er positivt,
at Sundhedsstyrelsen har
bevilget penge til, at vi kan
gøre en ekstra indsats for
storrygere og samtidig styrke
vores samarbejde med hospitaler, praktiserende læger
og de øvrige otte kommuner
i projektet, siger borgmester
Henrik Zimino.

Lidt hemmelig
Årets foreningsleder er hemmelig
indtil prisoverrækkelsen, Foreningernes Oscar-fest, onsdag 19. november
i Tårnby Rådhus kantine.

Ny formand i SF

Jan Bakmand
Nørgaard er
på en ekstraordinær generalforsamling valgt som
ny
formand
for SF. Han er
bosat i Tårnby og arbejder
som skolelærer i kommunen og var kandidat for SF i
Tårnby ved kommunalvalget
i 2013. Han har siddet i be-
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Derimod fik godt 100 medlemmer
af Ældre Sagen allerede ved oktobers
søndagscafé i Postkassen at vide, at
de var medlemmer af Årets Forening
i Tårnby.
Ældre Sagens søndagscafé er bare
et af foreningens medlemsdrevne arrangementer. Knap 100 medlemmer
har påtaget sig rollerne som tovholdere på aktiviteter, som badminton, motionsture til fods og på cykel, bridge,
iPad og pc kursus, krolf, madlavning
for mænd, petanque, pilates, roning
og svømning (hele listen kan ses på
Ældre sagens måneds-orientering her
i Tårnby Bladet).
Søndagscaféen er et drop-in arrangement, som finder sted den sidste
søndag i hver måned. Café-tovholderne finder tit sangbøgerne frem og
invitere en foredragsholder, men det
er et meget løst og overraskende program.
Ved et ”tilfælde” var Ældre sagens
formand i Tårnby, John Møller, til
stede og takkede for udnævnelsen.
Ud over oplysningen om udnævnelse
var der tre æsker fyldte chokolader, så
cafégæsterne kunne tage forskud på
selve prisfesten i november.

styrelsen i SF siden foråret
2014. Jan Bakmand afløser
Christina Melgarejo, der har
været formand i seks år.

Lys gennem Alingsås

Lysshow i naturen med lysdesignere fra hele verden i
Tårnbys venskabskommune,
Alingsås.
Hvert år omdannes området omkring Alingsås i Vestsverige til et lys-eventyr, når
lysdesignere fra hele verden
sammen skaber lysinstallati-

onskunst på bygninger, parker og søer ved Alingsås og
gennem Nolhaga Park. I 2013
tolkede lyskunsterne eventyr
af H.C. Andersen. I år gælder tolkningerne den norske
komponist Edvard Grieg, så
mon ikke man på Nolhaga ser
Bryllup på Trollhaugen?
Begivenheden trækker årligt 80.000 besøgende og finder sted 26. september til 2.
november. Se mere på www.
lightsinalingsas.se

Sprog på en fremmed planet - eller bare ung opfindsomhed
RADIOEN KØRER, mens jeg sætter mig til tasterne for at skrive
månedens klumme. En stemme omtaler, at nogen afprøvede
en eller anden virtuel case på Statens Seruminstitut. Sådan.
Der har altså været en virtuel et eller andet dér, hvor jeg fik
en stribe vaccinationer i ganske ung alder.
Det var også dér, jeg kunne droppe ind med mellemrum
og efterlade en halv liter luksus blod, da jeg blev lidt ældre.
Senere krævede det tidsbestilling og skulle foregå på et hospital i Unhula Hula vappa provinsen, så det droppede jeg,
selvom blodbanker skreg på blod.

Planetens direktør
kan blive Årets
Leder 2014

To kvinder og to mænd fra
fire vidt forskellige lederjobs dyster om at blive den
13. modtager af Danmarks
fornemste lederpris, prisen
som Årets Leder.
Hvem der får plads i
det ærefulde selskab med
blandt andre Jørgen Vig
Knudstorp fra Lego, Christian Clausen fra Nordea og
Nils Smedegaard-Andersen
fra A.P. Møller-Mærsk afsløres på Ledelsens Dag torsdag 27. november i Tivoli
Congress Center i København.
Blandt de fire kandidater
til prisen som Årets Leder
2014 er administrerende
direktør på Den Blå Planet Dorte Gleie. 46-årige
Dorte Gleie er uddannet
cand.merc. i international
business og var Senior Vice
President i Tivoli, inden hun
blev chef for omkring 100
medarbejdere i akvariet.

2 Tårnby Bladet NOVEMBER 2014

Nr. 4 i historiedyst

Men den dér virtuelle case bringer mig et par årtier tilbage til en tid, hvor mine sønner samlede kammerater omkring
spisebordet til underlige brætspil. Det var hverken Ludo eller
Matador, men Settlers og Risk. Og det var ikke det, at de spillede spil, jeg ikke fattede. Jeg kunne mausel og whist med
narrestreger – ikke at jeg var god til det - det har kostet mig
formuer (og det var mange penge dengang). Men samtalen
om bordet kunne ligeså godt have været et fremmedsprog
øst for xx længdegrad og selv om det var dansk, forstod jeg
Niels Hausgaard bedre.
De talte hurtigt, de mumlede og muligvis var der ord, de
selv havde fundet på. Jeg dristede mig ved flere lejligheder
til at opfordre dem til at tale, så man (jeg) kunne forstå det.
Tror I det hjalp? Det lindrede noget, at andre forældre havde
samme oplevelser. Der har i årevis løbet en diskussion gennem huset her, om jeg var døv eller fruen talte lavt, men der
var trods alt enighed om tydningen af de unges sprog.
Et her i huset med mellemrum forefindende ugeblad skriver, at ”Sidste år twerkede Miley Cyrus sig gennem showet i
Los Angeles”. Hvad betyder dog det? Min stavekontrol vægrer sig også og vil ikke kendes ved ”twerkede”. På et møde
for nogle dage siden sagde en mødedeltager, en kvinde i en
ganske fornuftig alder (kun lidt over min egen) at hun altså
frikede (ved ikke, hvordan det staves) helt ud over noget, jeg
havde gjort eller ikke gjort. Jeg ventede i spænding på, om
det nu var positivt eller negativt. Jeg mente ikke at have gjort
noget for, at hun skulle frike al den stund, at jeg ikke anede,
hvilken reaktion jeg havde fremkaldt.

Finalerne i Historiedysten
på Det Nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg
Slot blev desværre uden
Tårnby-deltagelse. Det var
tæt på for 9.x fra pilegårdsskolen, som kom på en
4. plads efter hård kamp.
Opgaven var at skrive om
begivenhederne Danmark
og Norge i 1814, hvor det
blandt andet omhandlede
Slaget på Reden i 1801 og
Københavns
bombardement i 1807.

Om navneforbud i dansk retspleje

GoodmanService
knækker cancer

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladforening, Englandsvej 290,
Postboks 34 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 509 290

Terkel Spangsbo
(ansv. redaktør)
Heinrich Ehrenreich, Birgitte
Barkholt, Ivan Givskov (foto),
Karin Ott (foto).

Bank:
Arbejdernes Landsbank
5325 0507711

Annoncesalg: Redaktionen
- mail eller ring eller kontakt
Mogens Knoblauch 4010
2051.

Snedkerfirmaet GoodmanService ApS deltog i TV2’s
store Knæk Cancer show.
Firmaet havde doneret fire
sikkerhedshjelme dekorerede af to lokale kunstnere,
som blev sat på auktion hos
Lauritz.com. Auktionen gav
næsten 10.000,- og sammen med 22.222,- kr. til
showet stod firmaet og alle
medarbejderne sammen om
at støtte et godt formål. De
står igen sammen 1. november, når der er shave-down
som er starten på Movember 2014.

§ 31 Paragraf fra Retsplejeloven
Lovbekendtgørelse nr. 809 af
14/9/2001

Kapitel 2: Retsmøder
Retten kan i straffesager forbyde, at der
sker offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl for sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer,
eller at den pågældendes identitet på
anden måde offentliggøres (navneforbud),

Mail og web:
redaktionen@taarnbybladet.dk
www.taarnbybladet.dk
Kontortid dagligt kl. 9-12
plus lidt mere, så bare ring.
Redaktion:
Tårnby Bladet skrives, redigeres og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening.

I gamle vittigheder sagde manden i baren altid ”Min kone
forstår mig ikke! ” Jeg har brugt vendingen i revysammenhæng og lod manden fortsætte efter en passende, men ikke
for lang pause ”Hun er russisk!”. Nu er det ikke konen, som
ikke forstår mig. Det er mig, som ikke forstår dansk og det har
intet med flygtninge at gøre. Det er mine danske medmennesker, som har påtaget sig et andet modersmål.
Her må nogen godt stille spørgsmålet ”Var vi selv
bedre, vi der var unge i 50’erne og 60’erne.” Fandt vi selv på
gloser, som skulle betyde noget, de voksne ikke måtte forstå?
Jeg henter de gamle klassebilleder og ser på kammeraterne.
Kommer i tanke om ordet kodylt, men det kom først i 70’erne,
ikk? Bandeord og perverse eder flød det med i drengegruppen, men jeg har aldrig anvendt ordet ”sgu” på hjemmebasen. Og havde jeg, er jeg sikker på fru Spangsbo havde markeret det mærkbart. Men hvad ellers. Det kræver en pause,
mens muligheden for sprogopfindelser diskuteres. PAUSE!
Jeg konsulterer ti-bindsværket ”Dagligdag i Danmark
1945-1985” af Malin Lindgren og slår op i bind 4, 1960-65.
Malin kommer ikke nærmere ind på det danske sprog, men
erindrer om at i de år var det jo pornografien, der var sat
under sprogluppen. Bøger som Fanny Hill, O’s historie og
Kampen om Den Røde Rubin indeholdt nok betegnelser på
legemsdele, som var forbudte og derfor indgik i røddernes
sprog (og de voksnes, fandt jeg ud af). Men nye var de ikke.
Jeg falder over en sætning fra bogen Pornografi af to
amerikanske psykologer, som lyder: ”Hovedformålet med
pornografi er vel at stimulere læserens erotiske reaktion.” Vi
drenge kunne fnisende regne ud, at der nok manglede et e og
var et a for meget i slutordet. Den slags bogstavlege havde
omtalte fru Spangsbo selv introduceret under en
tur på Amagerbrogade, da hun ud for forretningen ”Knapper og Plissé” sagde, mens drengeørerne voksede, ”Det er da godt, at de ikke har
glemt l’et!”.
Fortsæt selv ord- og bogstavlegen i den mørke
november.
Terkel Spangsbo

1) når offentlig gengivelse må antages
at bringe nogens sikkerhed i fare, eller
2) når offentlig gengivelse vil udsætte
nogen for unødvendig krænkelse.
Stk. 2. Retten kan under samme betingelse som i stk. 1, nr. 2, forbyde offentlig gengivelse af en juridisk persons
navn, herunder binavn eller kaldenavn,
og adresse.
Stk. 3. Retten skal ved afgørelsen om
navneforbud tage hensyn til lovovertrædelsens grovhed og samfundsmæs-

OPLAG: 21.000. 17.200
husstandsomdeles, resten
distribueres via butikscentre,
biblioteker oa.
Tryk: Provins-Trykkeriet
Distribution: For bruger
Kontakt. Udebliver Tårnby
Bladet kontakt venligst

sige betydning. Det taler endvidere imod
nedlæggelse af navneforbud, såfremt
sigtede (tiltalte) har indtaget en stilling,
som i forhold til offentligheden er særligt
betroet.
Stk. 4. Navneforbuddet kan udstrækkes til at gælde også under en eventuel
anke af sagen, hvis anken omfatter bedømmelse af beviserne for tiltaltes skyld.
Overtrædelse af et referatforbud eller
navneforbud straffes med bøde.

Forbruger Kontakt tlf. 8813
0299 eller email Amager@dd-c.dk
Denne udgave omdeles
fredag 31. oktober / lørdag 1.
november 2014
Førstkommende udgave
herefter december-udgaven
omdeles fredag 28. / lørdag
29. november (deadline
mandag 24. nov. kl. 16).
* Deadline for annoncer og
redaktionelt stof 7 dage før
udgivelsesdagen - men ring,
hvis man er senere på den.
Udgivelsesdatoer i 2014:
Sidste fredag / lørdag i hver
måned.*

December udgaven omdeles
fredag 28. / lørdag 29. nov.
Udgivelsesdatoer i 2015:
9.-10. januar * (januar-udgaven)
30.-31. januar (februarudgaven)
27.-28. februar (marts udgaven)
27.-28. marts (april udgaven
24.-25. april (maj udgaven)
29.-30. maj (juni udgaven)
* januar og august 2. fredag/
lørdag i måneden.

Får ansvar for 9.500 patienter
Tårnbys nye tandplejklinik
har været i funktion siden
august, men blev først indviet sidst i oktober
Af Terkel Spangsbo
Foto: Karin Ott

Tandplejeklinikken på Amager Landevej ved siden af
Foreningscenter Postkassen

får behandlingsansvaret for
omkring 9500 børn og unge
og omkring 250 patienter tilknyttet omsorgstandplejen.
Omsorgstandplejen er typisk beboere på plejehjem og
ældre hjemmeboende som
ikke selv kan komme til ordinær tandlæge.
I tørre tal har klinikken 10

stuer/behandlingsrum, hvoraf et er beregnet til større
opeerationer og samtidig
indretet til behandling af
handicappede eksempelvis
i egen kørestor, hvorfor den
klassiske tandlægestol er på
hjul.
Alle behandlingsrum er
indrettet fuldstændig ens, så
værktøj og vattamponer ligger i samme skuffer i samme
type skuffedarium. Det betyder at uanset hvilket behandlingsrum en tandlæge eller
tandbehandler skal arbejde i
er alt på rette/samme plads.
Dertil kommer profylakserum, to rum med røntgen og
et ”laboratorium”, hvor udstyret kan steriliseres.

Pres på de gamle lokaler
Annette Ludvigsen, overtandlæge siger ikke, at tandplejen
blev smidt ud af de tidligere
lokaler på skolerne, men at
der var stor interesse for at
man flyttede ud til tiden, da
der var brug for de gamle lokaler i forbindelse med skolereformen.

De borede slet ikke - det var
jo en festdag, da borgmester
Henrik Zimino satte sig i
den mobile tandlægestol i
behandlingsrum nr. 1.
Det er den eneste stue,
der er lidt anderledes
end de ni andre. Her
kan mere komplicerede
tandoperationer udføres
ligesom handicappede kan
blive i egen kørestol, hvis det
er det bedste.
i
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- Skolerne kunne godt bruge pladsen, sagde hun.
Planerne om at samle tandplejen i et fælles hus har
været undervejs et par år, så
vedligeholdelse og nyanskaffelser til klinikkerne på skoler
har næsten stået stand by.
Det betyder så også, at alt
udstyr på klinikken er helt nyt
og af samme ”model”.
- Vi bliver også mere fleksible og undgår aflysninger
hvis en tandlæge er fraværende.
Der er ansat 27 personer
tandlæger, tandplejere og i
administration.
Tandklinikken har et samlet
areal på mere end 800 kva-

Sammenlign gerne vores priser med autoriserede mærke-værksteder

dratmeter og har kostet 20
millioner kroner at bygge og
indrette.
1. salen er reserveret til
personalerum og administration.
Skolernmes berømte tandfeer er en uddøende race. Nu
sker visitering til eventuel
tandregulering i forbindelse
med ordinære eftersyn, men
selve tandregulering vil ske i
Hvidovre og Albertslund, hvor
man har fælles klinik med andre kommuner i hovedstadsregionen.
Også anbefalinger til den
personlige tandhygiejne vil
komme ved patienternes eftersyn hos Tandplejen.

CHOKPRIS på 4-hjulsudmåling og service

TILBUD ...
... på 4 hjulsudmåling, inkl. sporing og
sporingsjustering, hvis muligt (ikke fastgroet /
rustet fast), 550,- kr. inkl. moms !

SAMT ...

... et lille vinter service, inkl. olie, oliefilter og
pollenfilter, 1250,- kr. inkl. moms.

SAMLET TILBUD:
kun 1.850,- inkl. moms

Vinter-/ sommerdæk og
dækhotel

Lad os passe på de sæsondæk,
som du ikke bruger. Dine dæk
bliver opbevaret ved den rette
temperatur, tørt og frostfrit.
Og vi har dem klar til dig, når
det bliver tid at skifte.

Et års
dækh
otel

550, 00

Inkl.

et gra
tis
hjuls
kift

Samle
t
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53%

A!

Hver 11. kunde, som booker det
samlede tilbud, får det yderligere
til ½ PRIS.
Dette tilbud varer indtil fredag
14. november og oplyses ved booking.

Vores åbningstider er:
Mandag - fredag 7.45 - 16.45
Weekend efter TELEFONISK AFTALE

Gammel Kirkevej 104 • 2770 Kastrup • Tlf. 32 50 60 34 • bas@biloens.dk •
Book gerne online på www.biloens-autoservice.dk under servicebooking

Dæk og
batteri?
Vær parat!

Dæk og batterier
Der er to ting, du især
bør være obs på, når
vintervejr med frost og
væde indtræder.
Har du strøm til at
starte bilen og kan din
bil stå fast?
Batterisvigt er den hyppigste årsag til autostop
iflg. ADAC Breakdown
Statistics 2013, hvilket
skyldes utilstrækkeligt
opladet batteri.
Dæksikkerhed!
Bestil
vinterdæk nu evt. på
ekstra fælge, så kan du
hurtigt få skiftet, hvis
vejret også gør det skifter!

Tårnby Bladet NOVEMBER 2014 3
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Borgmester Henrik Zimino sagde blandt andet i sin tale,
at en brugerundersøgelse havde vist, at forældrene til de
kommende patienter lagde mere vægt på kvaliteten end
på vejafstand. Han roste også Annette Ludvigsen (th.),
overtandlæge og personalet i Tårnby Kommunale Tandpleje,
for at de var parat til aftalt tid.

Nissen og renomméet følger med
Hjørnegårdens Dyreklinik
har haft et rygte og offentlig
sagsbehandling imod sig

Af Terkel Spangsbo
Foto: Karin Ott

Det er hverken lyden eller
lyset som har den hurtigste
hastighed. Rygter overstiger
begge fænomener i fart, men
hvor lys og lyd dør ud, er rygter langt mere holdbare.
Det må de to dyrlæger Marianne Sølvsten og Rasmus
Lennart Hansen erkende med
deres nyåbnede dyreklinik,
Hjørnegårdens Dyreklinik. De
har overtaget adressen og lokalerne efter ”Amager Dyreklinik” og absolut intet andet.
- Vi har haft kontakt med
indehaveren af Amager Dy-

reklinik, men det viste sig, at
han ikke ejede lokalerne og
indretningen og møblementet var i en sådan stand, at det
stort set var uden interesse
for os, siger Marianne Sølvsten.
Hvad dyrlægeparret derimod overtog helt gratis, var
det renommé, som den tidligere indehaver havde oparbejdet i dyrekredse.

Hundelufter-centralen
Ifølge Amager Bladet har en
advarsel mod Amager Dyreklinik været delt næsten
12.000 gange på Facebook og
den tidligere indehaver blev
kaldt doktor dyredød, ligesom
der har eksisteret en hjemmeside www.stop-dyrlæge-

Den årlige
generalforsamling,
sidste tirsdag i november
Den traditionelle
juletræsfest
lørdag den 29. november
Begge dele et tilbud til
3F Kastrups medlemmer

breth-hansen.dk. Siden er dog
ikke længere aktiv.
- Vi ved, at hundeluftere er
rigtig gode til at dele oplysninger og at de har advaret
hinanden om Amager Dyreklinik. Nu er vores opgave at få
fortalt, at vi intet har at gøre
med Breth-Hansen, eller hvad
han kalder sig.
Marianne Sølvsten og Rasmus Lennart Hansen driver
også en klinik i Valby ligeledes under navnet Hjørnegårdens Dyreklinik. I alt har de
to klinikker fire dyrelæger.
På Kastrup klinikken vil man
altid kunne møde Regitze Andersen og Marianne Sølvsten
og Rasmus Lennart Hansen
vil på skift være i konsultationen.

Det famøse gadehjørne, som både optræder som
Syrefabriksvej 73 og Kastrupvej 243. Det skulle tage
to måneder af mange menneskers kostbare tid, før
kompromiset Kastrupvej 243 A blev landet.

adressen Syrefabriksvej 75
og Kastrupvej 243 og der har
været indgangsdør i hjørnet,
så ingen kunne sige, om det
var det ene eller det andet.
Hjørneindgangen har været
lukket til i årevis. Da Marianne
Sølvsten og Rasmus Lennart
Hansen overtog lejemålt, hed
det Kastrupvej hos boligselskabet og de fik lavet tryksager etc. på den adresse, men
hos Tårnby Kommune hed
det Syrefabriksvej. Det tog
to måneders tovtrækkeri, før
Kommunen kunne ændre den
officielle adresse.

Det forsinkede den gennemgribende renovering og
nyindretning, men 1. oktober
kunne Hjørnegårdens åbne en
lys og venlig klinik. Her er to
konsultationsrum og en tandklinik.
Da Tårnby Bladets udsendte skal spille klog og konstaterer, at det med tandpleje
hos dyr vel drejer sig om de
”store” dyr, hunde og katte,
får vi at vide, at det skam er
alle størrelser dyr, som kan få
menneskelig behandling med
bor, slanger og vattamponer.

Kommunens tovtrækkeri
Ud over arbejdet med at mane
det gamle renommé i jorden,
har det været en opgave at
få ændret husnummeret. Lokalerne har optrådt under

Dyrlægerne Rasmus
Lennart Hansen og Regitze
Andersen i de istandsatte
og renoverede lokaler håber
at deres professionalisme
vinder over lokalernes
dårlige historik.

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
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Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

Hvad sker
i Tårnby
I kalenderen
på www.
taarnbybladet.
dk kan du se
tid og sted for
arrangementer i
den kommende
tid.
Du kan få egne
arrangementer
med i kalenderen
- GRATIS!

eller har mindre brug for en refleks,
bare fordi du er blevet voksen – selvom man ofte skulle tro det, når man
kigger på gadebilledet i vinterhalvåret, forklarer Henriette Madsen, der
er leder af Børneulykkesfonden.
- Med den glimtende refleks kan du

mindske risikoen for at blive påkørt
med 85 procent. Følg Børneulykkesfondens fem gode råd, så du bruger
din refleks bedst muligt.
Se dem på www.taarnbybladet.dk

JENSEN’S MAD
GØR ALLE GLAD

Fra sommertid til reflekstid
Natten mellem 25. og
26. oktober blev urene
stillet om til vintertid,
og det betyder, at de
mørke morgener er lige
om hjørnet.
Synlighed i trafikken er
igen ekstra vigtigt. En
undersøgelse fra Børneulykkesfonden og Codan
viser, at danskerne gerne vil være sikre, men at
glemsomhed er skyld i,
at vi er så dårlige til at gå
med reflekser.
Med omstilling til vintertid må vi indstille os
på, at det er mørkt, når
vi skal ud i trafikken for
at komme til skole og arbejde. Desværre er dan-

skerne ikke blevet bedre
til at huske reflekserne
siden sidste år, viser en
ny undersøgelse foretaget for Codan og Børneulykkesfonden.

Forældre som rollemodeller
Kun 36 procent af danskerne siger, at de husker reflekserne, når de
går ud i trafikken, mens
det samme tal sidste år
lå på 38 procent. Heldigvis burde der være god
mulighed for forbedring,
vi vil nemlig gerne være
sikre i trafikken, men det
kniber med hukommelsen.

For børnene ser tallene væsentlig bedre
ud. Forældrene i undersøgelsen svarer, at 78
procent af børnene har
reflekser på i de mørke
efterårs- og vintermåneder. Der er altså stor forskel på, hvor gode børn
og voksne er til at have
reflekser på.
- Vi er glade for, at
størstedelen af de danske børn har reflekser
på i trafikken, men det er
super vigtigt, at vi som
voksne er gode rollemodeller over for vores
børn – ellers holder indsatsen ikke ved. Og du
er hverken mere synlig

mandag-fredag 70 kr.
Hver mandag:
Stegt flæsk med persillesovs.
Månedsplan på:
Flotte stykker smørrebrød: 14 kr.

Amager Landevej 129
2770 Kastrup

Vi arrange
rer
konfirmati
o
ner,
receptione
r, fødselsda
ge
mv.

Tlf.: 3250 1769
Åbent mandag-fredag 08.00-20.00

HJEMMELAVET KVALITETSMAD

Fem gode råd om refleks
1. Refleksen skal hænge i en snor,
så den bevæger sig, når du færdes i
trafikken.
2. Refleksen bør sidde lavt, så billygterne rammer den.
3. Sæt en refleks på dit overtøj foran
og bagpå.
4. Sørg for både at have en refleks på
overtøjet og på rygsækken/skoletasken.
5. Skift refleksen jævnligt – effekten
kan aftage, og båndreflekser, der sidder fast på tøjet, slides i vask (en refleks i god kvalitet kan holde til ca.
30 vaske).
Kilde: www.refleksdag.dk

Bliv en del af holdet

Hør mere hos
redaktør
Terkel Spangsbo.
Ring 32 509 290
eller mail til
redaktionen@taarnbybladet.dk
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Er du til at skrive, fotografere eller
bedst til kontorarbejde, så hop
med på vognen
og bliv en del af
Tårnby Bladet faste stab.

Vi har modtaget:

Jeres skoler bløder
En underlig oplevelse med en pudsig borgmester i Tårnby Kommune
Fra Knud Erik Hansen,
Pakhusstræde, Holbæk

Jeg har et nærtstående familiemedlem, som er ansat ved en af Tårnby
Kommunes skoler. En ansættelse pågældende har været meget glad for
tidligere, men efter skolereformens
indførelse oplevedes der pludselig
mere stress, manglende tid til arbejdet, træthed og tanken om søgen efter
andet arbejde.
Med udgangspunkt i ovenstående
skrev jeg i september måned til borgmester Henrik Zimino og stillede
ham – med bl.a. udgangspunkt i hans
uddannelse som lærer nogle faglige spørgsmål om lærernes forhold
i Tårnby Kommune efter indførelsen
af skolereformen. Henrik Zimino fik
stillet spørgsmålet om han følte, at
hastigheden af udmøntningen af
skolereformen er sket på den rigtige
måde, hvorfor har lærerne ikke fået
tid til at arbejde med pædagogerne,
læsevejlederne, tale- og hørerlærerne
og ikke mindst sundhedsplejerskerne,
hvorfor skal lærerne i deres 40 timers
arbejdstid have telefonkonsultationer med forældrene. Hvor er Tårnby
Kommunes personalepleje over for de
ansatte. Ikke nok med de faglige problemer kommunes ansatte lærer skal
slås med, så skal de også stemple ind,
når de møder på arbejde og stemple
ud, når de forlader skolen – hvorfor.
Hvad er det for en form for mistillid til

sine ansatte i Tårnby Kommune. Henrik Zimino bestemmer selv hastigheden og vejen til målet og her er det jo
nok, han ikke har taget det fornødne
hensyn til skolelederne, lærerne og
pædagogerne.
Borgmester Henrik Zimino meddelte mig to dage efter, at han havde
noteret sig mine synspunkter og at
alle i forbindelse med reformen har
fået meget ændrede vilkår, men han
føler sig overbevist om, at de nok skal
nå gode resultater for eleverne.
Borgmesteren blev skriftligt meddelt, at han ikke havde forholdt sig til
eller svaret på nogle af spørgsmålene,
men han meddelte, at han ikke havde
yderligere kommentarer.
Forældre til skolebørn i Tårnby
Kommune – Jeres skoler bløder – skoleleder og lærer begynder at ”sive”
til andre og bedre græsgange, hvor
arbejdsmiljøet og personaleplejen er
noget bedre. Marker Jer og vær med
til at støtte Jeres børns skoleleder, lærer og pædagoger – for husk, at de er
der for Jeres børn og vil dem kun det
bedste, hvis de får nogle ordentlige
arbejdsbetingelser.
De har ikke en nem arbejdsgiver,
når først han er stemplet ind. Gør det
for Jeres børns skyld og så husk, hvor I
ikke skal sætte Jeres kryds ved næste
kommunevalg.

Emil Bue (student 2014), Rasmus Isager-Sally, 3b og Emil Schoenbaum 3c
står alle for instruktionen og revyen er skrevet af eleverne selv. Billedet er fra
deres film om castingen til revyen og kan ses på skolens Facebookside.

Gymnasie revy med bid
Elever fra Tårnby Gymnasium opfører en revy hvert andet år med
tematik som belyser det moderne
danske samfund og skolens liv

Af Anne Kathrine Aggebo,
Tårnby GYmnasium

Alle elever på skolen får tilbuddet om
at deltage i forestillingen. Revyen er
en fantastisk mulighed for at få stærke
kammeratskaber på tværs af klasser
og årgange. Hvis ikke man har mod på
at stille sig op på scenen i en bærende
rolle, er der mulighed for at få mindre
roller og arbejde med scenografi, rekvisitter, kostumer, musik, teknik, lys
og lyd. Alt dette udføres af elever.
Det er et engageret og talentfuld
hold, der står bag årets revy Revy
2014. Om revyen siger Emil Schoenbaum
- Vi har arbejdet hårdt på at få en
forestilling op at stå, der kan slå benene væk under publikum! Der vil være
noget for enhver smag: Dans, sang,
musik, humor, satire og selvfølgelig
masser af godt humør! Det vil være
en blanding af klassisk revy, med sket-

ches, sange
og koreografiske
indslag og
vores eget
koncept om
at lave sjov
med
den
process, der
ligger bag
det at lave
en
revy.
Derudover
har vi givet
revyen et lille twist i år, der skal garantere, at forestillingen bliver unik
og ikke minder om noget i har set før.
På skolens facebookside kan man se
en film fra castingen.
Man kan med fordel gå ind på Tårnby Gymnasiums Facebookside og se
en film, som holdet bag revyen har
lagt op.
Revyen har premiere torsdag 6.
november kl. 20 og spiller desuden
fredag 7. kl. 20 og lørdag 8.
november kl. 16. Billetter koster 40
kr. og kan købes i døren.

Hvad sker i Tårnby
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I kalenderen på www.taarnbybladet.dk kan du se
tid og sted for arrangementer i den kommende tid.
Du kan få egne arrangementer med i kalenderen GRATIS!

Hent særtryk fra

...

* Skelgårdskirken 25-års jubilæum
* FDF Korsvejens sommerlejr
* Borgmesterens budgettale
* Tårnby Teaters forestilling
Brødrene Løvehjerte
... på www.taarnbybladet.dk

Provinsen skal være glad
for vores vækst
Af regionsrådsformand
i Region Hovedstaden,
Sophie Hæstorp
Andersen (S)

Flere borgmestre uden
for hovedstadsregionen
har tilsluttet sig koret
om større økonomisk
udligning mellem hovedstaden og resten af
landet. Men løsningen
på yderområdernes problemer er ikke at udhule
vores regionen – det vil
være at skære den gren
over, som de borgmestre
selv sidder på.
Jeg håber tværtimod,
at regeringen kommer
med en ambitiøs hovedstadsstrategi, der vil
gør det endnu mere attraktivt for udenlandske
virksomheder og medarbejdere at slå sig ned
her.
Hovedstaden har en
særlig rolle, når det
handler om at skabe
vækst i hele landet, for
mange af pengene rejser
ud af byen hver dag.
F.eks. har pendlerene

milliarder af kroner med
i bagagerummet, når de
kører hjem og betaler
skat i deres egen kommune. Det er de skattekroner, der finansierer
skoler, børnehaver, biblioteker og plejehjem.
Hvis Danmark fortsat skal være blandt de
rigeste lande i verden,
skal vores hovedstad
kunne måle sig med som
eksempelvis Hamborg,
Stockholm og München.
Byer, der i dag skaber
langt flere arbejdspladser og mere vækst end
os.
For at komme længere
frem i feltet har kommuner og regioner i hele
Østdanmark
besluttet
at brande sig internationalt under det fælles
navn ”Copenhagen” og
sammen skabe bedre
rammer for erhvervslivet og internationale
investeringer.
Copenhagen-metropolen står for 75 procent
af landets investeringer
– og investorer, virksom-

Sophie Hæstorp
Andersen er
regionsformand i
Region Hovedstaden

heder og internationale
talenter er ligeglade
med kommunegrænser.
Det vigtige for dem er
ordentlige skoler, en international lufthavn og
gode vilkår for erhvervslivet.
Vi skal have et land i
balance. Men vi skaber
ikke nye arbejdspladser
i Danmark ved at bremse
landets primære vækstmotor.

Et godt netværk kan begynde på
Bibliotek Ørestad
Senior Erhverv tilbyder
ledige over 50 år et
netværk og hjælp til
selvhjælp

Fra netværk til job
Bent Mütze fra Dragør
blev efter 35 år i finansbranchen ledig. Han fik
kendskab til foreningen
gennem
arbejdsløshedskassen, FTFA ,da
han var ved at miste
troen på sig selv.
Efter næsten et år
uden job kom
Bent Mütze
i sommeren

Efter storbranden genåbner udstilingcenter Plyssen med julemarked og faste udstilinger
Der er stort udvalg af julepynt, julekort og julegaver sågar nisser i trylledejg at se på, når Udstililngscenter
Plyssen genåbner, og på arbejdende
stande kan man se, hvordan man med
få midler kan lave julepynt og andre
juleting til at pynte op med til Jul.
Regitze Kempel udstiller Engle og
en privat samler udstiller Julekalendere gennem årene.
Tårnby Lokalhistoriske Samling
udstiller plancher om 1. verdenskrig
fra 1914-1918. Selv om Danmark var
neutral, havde krigen stor indvirkning
på dagligdagen. Det bemærkedes især
på Amager, som var et vigtigt nøglepunkt for Københavns befæstning i
krigsårene.
Fra 22. november udstilles male-

Nye låger
– monteret på 1 dag

rier af Inge-lise Weise Selmer, Kirsten
Rostgård Hansen og Tirsdagsmalerne
fra Tårnbymalerne.
Inge-lise Weise Selmer udstiller
akryl malerier med titlen: ”At være
sårbar”. Hun er påvirket af klassiske
kvindebilleder, men hun fortolker
disse - i flere af hendes billeder endog
med et terapeutisk udtryk.
Kirsten Rostgård Hansen er uddannet i slutningen af 1960erne på
Kunsthåndværkerskolens modelinje i
København og har arbejdet indenfor
dette felt. Hendes tema for udstillingen er ”I mine øjne!”
Hun maler oftest med store pensler og hendes motiver er landskaber,
scenerier, huse, dyreportrætter og
croquiser.
Søndag 30. november kl. 14 er derjulekoncert med Tårnbysvalerne under ledelse af Trille Pellesson.

Skift kun låger og evt.
skuffer, bordplade og...
dit køkken bliver som nyt
med låger efter mål!

Bent Mütze fik selv en
ny chance igennem
Senior Erhverv
Hovedstaden.

2013 ind i Senior Erhverv, en oplevelse der
gav ham fornyet tro på,
at det var muligt at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Sammen med
andre fra netværket tog
han rundt til virksomheder i hovedstadsområdet og fortalte om foreningens arbejde.
Mere end 650 medlemmer af Senior Erhverv fik i 2013 ordinære jobs, hvilket svarer til
en succesrate på 40 %.
For den lokale afdeling
er resultatet 50 procent.
Mød Senior Erhverv på
Bibliotek Ørestad, tirsdag
4. november mellem kl. 9
og 18
www.senior
erhvervdanmark.dk

Ring og få et gratis hjemmebesøg!

OK

KØKKENRENOVERING

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

WWW.OKKR.DK
TLF. 2218 1865
TLF. 2211 8314
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I et møde på Ørestad
Bibliotek vil repræsentanter fra den lokale
afdeling, Senior Erhverv
Hovedstaden fortælle
om, hvordan ledige over
50 år kan blive en del af
et omfattende netværk
med tilbud, der kan øge
mulighederne for at
komme i fast arbejde.
Foreningen har fået
støtte af Beskæftigelsesministeriet.
Jobformidling,
kurser og cv-sparring er
blot nogle at de ting,
der giver kompetencer,
og foreningen fungerer
som en slags ”rekrutteringsbureau” over for
virksomheder – en

service, der er helt gratis.
Medlemmer kan man
oprette eget cv i en
landsdækkende
database, som arbejdsgivere
kan søge i, eller der kan
skabes kontakt mellem
medlemmer og virksomheder. Cv-kataloget
sendes regelmæssigt ud
til virksomheder i lokalafdelingerne og indgår i
deres rekruttering.

Plyssen åbner med jul

Vi har modtaget

DF vil have tryghed på
finansloven
Af Martin Henriksen MF for
Dansk Folkeparti

I de kommende uger skal finansloven for 2015 forhandles på plads. DF har naturligvis også præsenteret en
række ønsker til finansloven,
og udover flere penge til de
ældre og de syge vil jeg her
fremhæve to af vores forslag.
Vi må jo desværre erkende,
at flere danskere end ventet
er faldet ud af dagpengesystemet, og derfor foreslår DF,
at
genoptjeningsperioden
halveres de næste to år, indtil Dagpengekommissionen
er klar med deres udspil til
et fremtidigt dagpengesystem. På den måde giver vi en
håndsrækning til de personer,
der er faldet ud af dagpengesystemet, og som ikke bare
kan afvente resultatet af kommissionens arbejde.

Derudover foreslår vi
bl.a. at afsætte 500 mio. kr.
til det, vi kalder for en ”lov
og orden pulje”. Vi vil sætte
penge af til flere betjente,
en forstærket indsats imod
indbrud og bedre kontrol
ved grænserne, herunder Kastrup/Københavns Lufthavn,
hvor kontrollen sejler i dag.
Mange danskere oplever, at
især tilrejsende udenlandske
kriminelle skaber utryghed,
og derfor er der brug for en
stærkere indsats på rets- og
udlændingeområdet, og det
koster selvfølgelig penge.
DFs finanslovsforslag er
som altid fuldt finansieret. Vi
foreslår bl.a. at spare penge
på ulandsbistanden og udlændingeområdet, hvor udgifterne er steget markant
under denne regering.

Bytte Lejlighed?
HAVES: 76 m2 højtbeliggende stue-lejlighed,
Toggangen 44 st. th. 2730 Herlev, tæt på
herlev station. 3 værelse med glaslukket
altan med direkte trappe egen have.

Rejs med til EM i
kvindehåndbold

Vil du se håndboldkvinderne live, har du nu
muligheden for at deltage i konkurrencen
om en rejse for to til Ungarn den 11.– 14.
december
Som hovedsponsor for det kvindelige håndboldlandshold er Arbejdernes Landsbank naturligvis med, når de danske håndbolddamer
skal kæmpe om det eftertragtede EM-guld i
Ungarn og Kroatien 9. – 21. december. Drømmer du også om at opleve kampene på tætteste hold, kan du nu deltage i konkurrencen

om en rejse for to personer til EM-slutrunden.
Rejsen inkluderer fly tur/retur fra Københavns Lufthavn og tre overnatninger på
3-stjernet hotel med morgenmad og billetter
til Danmark-Norge kampen 11. december og
til mellemrunden 13. december.
På Arbejdernes Landsbanks hjemmeside
www.al-bank.dk kan du deltage i konkurrencen ved at svare på et enkelt spørgsmål. Vi
trækker en vinder 19. november.
Ifølge Marianne Skov Jacobsen, filialdirektør i Arbejderens Landsbank i Tårnby, er der
mange gode grunde til at støtte op om håndboldkvinderne.

Tavshedens fejhed
Af Finn Rudaizky,
Dansk Folkeparti,
Folketingskandidat og
medlem af BR

Jeg kendte en tysk jøde, Fritz
Gelbart, som boede i København. Da den blinde nazistiske terror, 9. november for
76 år siden, slog til på Krystalnatten i Tyskland, gjorde
Gelbart modstand, da hans
hjemby Berlin blev skændet.
Tysklands synagoger blev
sat i brand. Næste morgen
lå glasskårene tommetykt i
butiksgaderne. Alle jødiske
handlende havde fået udstillingsvinduerne slået ind.
Derfor navnet Krystalnatten. Brandvæsenet var udkommanderet, ikke for at red-

de synagogerne, men for at
sikre, at ilden ikke bredte sig.
91 jøder blev dræbt, 26.000
blev arresteret og samtlige
jødiske begravelsespladser
blev skændet. 267 synagoger
brændte, 7.500 jødiske butikker blev knust og plyndret og politiet så bare passivt til.
Fra Krystalnatten går den
lige linje til Hitlers udryddelseslejre, hvor sigøjnere,
homoseksuelle,
invalide,
kommunister, jøder og mange
flere blev myrdet. En af dem
der protesterede, var præsten
i hedwigskatedralen.
Han bad for jøderne under
en gudstjeneste. Kort efter
døde han under transport til
en Kz-lejr.
Fritz Gelbart reddede sit
liv og kom til Danmark. Men,

hele hans familie blev dræbt
og gasset af nazisterne. 9.
november årsdage er en af
de mere ubehagelige for tyskerne. Også fordi den minder os om, at den almindelige
tysker var med til at boykotte
jøder og havde set jøder forlade deres hjem med kuffert
eller rygsæk. Og den minder
også om, at den nat, hvor Fritz
Gelbart kæmpede forgæves
mod overmagten, trak mange
tyskere frakkekraven godt op
om ørerne- og lod som om, de
intet hørte eller så. Årsdagen
skal minde os om tavshedens
angst og fejhed der Kostede
millioner af mennesker livet.
Men, den kommer også til at
minde os om, at antisemitismen ikke er forsvundet. Heller ikke i Danmark.

Tårnbykoret i et Jubelår

Utrolig hyggelig, velholdt og
charmerende med masser af lys i meget
stille og roligt område og tog, busstation
og indkøb lige uden for døren.
Månedlig husleje på 4815 kr. + varme 575 kr.
indskud 14.000.
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Kort afstand til børnehave og skole.
ca 500 meter til posthus, apotek 400 meter.
der er aldi og lidl ca. 250 meter
25 til 30 år ventetid, hvis man skal skrive
op til en lejlighed i byggeriet. kom og se
den, hvis du drømmer om en god lejlighed
Vi er meget glade for at bo her, men vores
firma ligger på Tårnbyvej. derfor vil vi
bytte.
ØNSKES: Min. 3 værelser Rækkehus/
lejlighed i Tårnby / Amager, gerne med
altan. Max. husleje 6500 kr. alt inklusiv.
Kontakt: Tårnby Cykler,
TÅRNBYVEJ 51 • 6065 2146

I indeværende år er det 70 år siden at
Tårnbykoret, som bærer vor bydels navn, blev
stiftet.
Det vil blive fejret med en jubilæumskoncert i
Skottegårdsskolen lørdag 1. november kl. 16.

Billetter à kr. 50 hos NH Belysning på Tårnby
Torv og hos Carsten´s Foto og Video i
Skottegårdscentret fra mandag 13. oktober,
ligesom der vil være salg af billetter på Tårnby
Bibliotek fra 27. oktober efter kl. 16:00.
I pausen vil der være mulighed for at købe en
forfriskning til rimelige priser

Kom og vær med!

Vi vil gerne rekruttere nye sangere til vor
jubilæumskoncert nemlig sopraner, alter,
tenorer og basser.
Vi er et blandet kor på 35 medlemmer, som
synger i 4 stemmer med et repertoire, der
spænder fra klassisk over musicals, danske
sange og let underholdning.
Til koret er knyttet en dygtig professionel
dirigent og pianist.
På www.taarnbykoret.dk kan man læse mere
om korets historie.
Har du lyst til at deltage og høre
mere om koret, så glæder vi os til
at byde dig velkommen til en gratis
prøveperiode på to måneder.
Vi mødes mandag aften kl. 19.00
i festsalen på Korsvejens skole,
Tårnbyvej 5. Kastrup

Henvendelse til korets formand
Lillian Michelsen tlf: 21 64 98 01
eller
lillian.michelsen@comxnet.dk

Hotelpersonale på socialt arbejde
Hilton Copenhagen Airport udførte
frivilligt arbejde på Kofoeds Skole
15 medarbejdere fra Hilton hotellet i
Kastrup med hoteldirektør Jukka Turku i spidsen mødte onsdag og torsdag
sidst i oktober på arbejde på Kofoeds
Skole på Amager.
Anledningen var Hiltons årlige
”Global Week of Service”, hvor mere
end 10.000 Hilton ansatte fra over 93
lande i den samme uge udfører frivilligt arbejde for at give en hjælpende
hånd til organisationer eller foreninger i eget lokalområde f.eks. være-

steder, børnehaver, skoler, plejehjem
mm.
For Hilton Copenhagen Airport var
det vigtigt, at man kunne støtte op om
et konkret projekt på Amager, hvor der
virkelig var brug for en håndsrækning,
og hotellet gik derfor lidt utraditionelt
tilværks i samarbejde med We Love
Amager.
We Love Amager lagde opslaget
”Hvem har brug for hjælp” på deres
populære Facebook-side med opfordring til deres følgere om at skrive
deres forslag og til at dele opslaget.
Flere stemte for, at hjælpen skulle gå

Ib, der er
tilknyttet
Kofoeds
Skole, i
tøjdepotet.

til Kofoeds Skole, der hjælper vi arbejdsledige og socialt udsatte mennesker til at hjælpe sig selv.

Tøjmarked lørdag 1. november
Lørdag 1. november holder skolen et
stort tøjmarked og har brug for hænder til klargøring og sortering af alle
donationerne, og dette var lige en opgave for teamet fra Hilton. Medarbejderne fra Hilton Copenhagen Airport
har desuden lavet deres egen indsamling af ting til loppemarkedet for, at
der kan tjenes ekstra penge ind d. 1.
november.
- Vi er meget glade for at kunne
støtte Kofoeds Skole i forbindelse
med deres kommende tøjmarked, siger Jukka Turku.
- Det er vigtigt for os at være en

Billede 2: Hilton teamet igang med at sortere tøj på Kofoeds Skole

SIDES

• Chili con carne........................................25,• Baked potato with cream & chives.......25,• Macaroni & cheese.................................25,• Smokehouse Beans................................25,• Coleslae...................................................25,• BBQ Pork (add +30,-)..............................25,• BBQ Beef (add +30,-)..............................25,• Extra BBQ sauce..................................... 10,• Extra Blue Cheese................................... 10,• Extra Ranch dip...................................... 10,-

STEAK

Vores steak er argentinsk bøf af høj kvalitet, som steges
på lavastengrill for at fremhæve en autentisk saftig
grillsmag.

LA Beef 200 gram.......................................95,Texas Steak 220 gram............................... 99,-

DANSK MAD
Dagens ret

Tirsdag:
Wienerschnitzel

.
Mums ..

250 gram serveres med råstegte kartofter, kapers,
peberrod, sardin, citron og brun sauce............. 115,-

Onsdag: Krebinetter 2 stk.
Serveres med samsø kartofler, stuvede ærter og
gulerodssauce..................................................... 75,-

Torsdag: Stegt flæsk – ad libitum
Serveres med persille sauce
og små Samsø kartofler......................................95,-

Fredag: Gammeldags oksesteg

Lørdag: Stegt flæsk

Med persille sauce og små Samsø kartofler......95,-

Hver dag: Pastaretter
La pasta (Fettuccine) med sprød bacon, chili,
tomatsauce og flødesauce.................................59,-

Speci

• Texas style bbq ribs
+ 1 side order by your choice
1 full rack of baby pork ribs served
with our very own Shack BBQ sauce

al

99,-

WILD WEST SANDWICHES

Carolina pulled pork BBQ sandwich. Med coleslaw,
beans & extra BBQ sauce....................................59,• Austin texas bbq beef sandwich
Slow cooked BBQ shredded beef.......................59,• Ribs sandwich. Med coleslaw & beans.......... 69,-

Serveres med brune og hvide Samsø kartofler,
perleløg, asier, tyttebær og brun sauce.............95,-
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Åbner r
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1. nov

Californian Steak 220 gr........................... 99,New York Strip 220 gram......................... 99,Oksemørbrad 220 gram.......................... 149,-

aktiv del af vores lokale samfund og
bidrage der, hvor der er brug for det.
Og så er det en sjov og givende måde
for os at være sammen på som team!”
Nina Renée Larsen fra Kofoeds Skole fortæller, at man på Kofoeds Skole
været glade for den hjælp medarbejderne fra Hilton Copenhagen Airport
har ydet.
- Vi er nu klar til afholdelse af vores tøjmarked lørdag 1. november og
håber på at samle mange penge ind
til vores fortsatte arbejde med socialt
udsatte. Det er altid positivt at skabe
samarbejder på tværs af organisationer og virksomheder i lokalområdet,
siger hun.
tsp

De var tre – nu er der kun to
Der er stadig liv i havodderanlægget på Den Blå Planet,
men den ene odder er død
Lige før skolernes efterårsferie åbnede Den Blå Planet
et spritnyt havodderanlæg
til tre havoddere fra Alaska.
Siden er den ene havodder
Laura død, men de to tilbageværende skal nok sætte liv i
anlægget.
Den Blå Planet er det eneste sted i Nordeuropa, hvor
man kan opleve de ekstremt
aktive havpattedyr.
Havodderne, den nu firårige han Mojoe og de to unge
hunner, Agnes og Laura, startede tilværelsen hårdt, som
kvæstede eller forladte små
havodderunger i Alaska. Men
i dag står den på ”alt godt
fra havet” og fantastisk havudsigt over Øresund – i eget
akvarium med personlig dyrepasser, naturligvis.
Den 4. oktober døde
Laura, den ene af Den Blå
Planets nye havoddere.
Hun havde vist
svaghedstegn igennem
et par dage og var under
skærpet opsyn af Den
Blå Planets dyrlæge og
havoddereksperterne fra
Alaska SeaLife Center.
Fredag eftermiddag
blev Laura kørt til
undersøgelser på Det
Biovidenskabelige
Fakultet, Københavns
Universitet, herunder
røntgenundersøgelser
pga. mistanke
om tarmslyng.
Undersøgelserne gav
ikke noget resultat,
der kunne bruges til at
tilpasse behandlingen, og
Laura døde tidligt lørdag
morgen.
En obduktion
gennemføres hurtigst
muligt, i håbet om at
klarlægge dødsårsagen.

I en special- og nyindrettet
anlæg på Den Blå Planet kan
man, som det det eneste sted
i Nordeuropa, opleve Mojoe
og Agnes. Laura, den yngste
og mest skrøbelige døde desværre kort efter ankomsten
af en endnu ikke konstateret
sygdom.

Døren til Europa
Havoddernes ankomst er
samtidig første skridt mod, at
Den Blå Planet bliver ”Port of
Entry” for andre havoddere,
der skal til andre europæiske
zoologiske haver og akvarier fra Alaska SeaLife Center,
der er ansvarlig for nødlidte
havdyr i Alaska og som i bogstaveligste forstand er redningsstation for strandede og
efterladte havunger i Alaska
på samme måde, som der er
sælarium i Esbjerg.
- At skabe Den Blå Planets
havodderanlæg har været en
spændende udfordring – og
mindst lige så kompleks, som
at designe hjem til mennesker. Havoddere har brug for
særlige lysforhold, havudsigt
og horisontlinje. Det er lykkes
os at møde alle disse behov
og samtidig skabe et anlæg,
som designmæssigt er i tråd
med Den Blå Planets overordnede arkitektur, siger Jan Ammundsen, arkitekt og partner,
3XN.
Et nyt serveringssted er
bygget ind i havodderanlægget, hvorfra der sælges lækre
efterårssupper, hotdogs, kager og varme og kolde drikke.
Bavianer på syre
- Jeg plejer at beskrive havoddere som bavianer på syre.
De er utroligt intelligente og
ekstremt aktive dyr. Ja, på
mennesker virker de nærmest
hyperaktive, så gæsterne kan
godt glæde sig, siger kurator
Lars Skou Olsen, Den Blå Planet.
Mojoe, den ældste af
havodderne blev fundet alene i Homer, Alaska, da han var
fire måneder gammel. Han

Havodderanlægget er designet med henblik på, at
havodderne kan opleves både når de dykker og når de
svømmer og flyder i overfladen. Foto: Karin Ott.

havde en brækket kæbe og
flere rifter, hvilket tyder på, at
han var blevet ramt af en båd.
Personalet på Alaska SeaLife
Center arbejdede benhårdt
for at få ham rask og efter
nogle måneder gav behandling pote.
Agnes var blot en dag gammel, da hun blev fundet alene
på Tutka Bay i Homer, Alaska.
Hun vejede blot 1,5 kg. Fordi
Agnes var så ung, måtte dyrepasserne agere mor-havodder. I begyndelsen gav de
hende sutteflaske og striglede hende efter svømmeture.
En måned senere var hun klar
til små muslinge-godbidder. I
Fra Den Blå Planet har
Tårnby Bladet modtaget
en lille video, som
fortæller om den fireårige
han, Mojoe og de to unge
hunner, Agnes og Lauras
rejse fra Alaska SeaLife
Center til Den Blå Planet.
Se filmen om rejsen
fra Alaska til Kastrup.
Find linket på www.
taarnbybladet.dk

dag spiser hun lodder, muslinger og blæksprutter mv.
Agnes har dog en særlig
evne frem for de andre. Hun
mestrer at lave baglæns koldbøtter i vandet. Desuden er
hun højrøstet.
spanger

KUN STILLE NÅR DE
SOVER. Havodderne lever
til fulde op til deres navn
– de spiser, sover, parrer
sig og føder deres unger
til havs og de er kun i ro,
når de sover. Træning,
aktivering og fodring er
derfor på programmet
flere gange dagligt.

ONKEL ANDERS SKÆG. Mojoe er en smuk havodder, som er let
at genkende, fordi han er så meget større end hunnen Agnes.
Desuden er hans ansigt meget lysere i farven – ja det kan
endda ligne, at han har et hvidt Onkel Anders skæg (Far til
fire). Foto: Den Blå Planet.
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Direktør for Den Blå Planet, Dorte Gleie taler
ved indvielsen af det nye anlæg til havodderne.
Foto: Karin Ott

Foto: Karin Ott

KG66 sprang sig til 12.000 kroner
Gymnastikklubben KG66
afviklede en legelørdag til
fordel for kampagnen Knæk
Cancer
Sidst i oktober var det Knæk
Cancer-uge og Maja Christisen fra gymnastikklubben
KG66 foreslog, at foreningen
deltog med en større forestilling, Legelørdag, i gymnastikhallen.
Bestyrelsen hoppede hurtigt med på ideen og 24 timer
senere var der skaffet trænere
til opsyn i hallen, udsendt invitation samt besluttet, at der
skulle sælges KG66-merchandise, hvor halvdelen af indtægterne derfra skulle gå til

Knæk Cancer.
Alle entreindtægterne gik
ubeskåret til Knæk Cancer.
Ideen kom fra træner, Maja
Christensen, som spurgte bestyrelsen om det var muligt at
lave sådan et arrangement.
Da dagen kom, stod trænere og bestyrelsesmedlemmer
klar og ventede spændt på
hvor mange, der ville dukke
op.
Folk begyndte at komme
og mange havde glemt alt om
matematik, for de var meget
generøse og betalte gerne
mere end de 50 kr, det kostede pr. barn at komme ind.
Da dagen var omme og pengene var talt op fra legelørda-

gen, havde KG66 indsamlet
12.000 kroner til fordel for
Knæk Cancer, samt 1250 kroner i online donationer.
De 12.000 kroner blev
ringet ind til det store Knæk
Cancer show allerede samme
aften og kort efter pausen
på Knæk Cancer showet kom
KG66’s navn på skærmen.
Trænere og bestyrelsen takker alle for en helt igennem
fantastisk dag.
Mads L

Der blev gået til den i
gymnastikhallen, da
KG66 havde inviteret til
legelørdag og stillede
deres træningsremedier
til rådighed for
børnene. I graven med
skumklodser kunne alle
slippe af med en del
opsparet energi, uden at
komme til skade.

Overskuddet fra den ekstraordinære Legelørdag blev
på hele 12.000 kr, som allerede samme aften blev
ringet ind til det store Knæk Cancer show på tv2. På
billedet ses foreningens navn og beløbet, der kom
på skærmen kort efter pausen i showet.

Status salg
Vi skal have plads til model 2015.

Dresco Klassik
flere farver. Se foto
Stel i stål, gear 3 Shimano Nexus,
Fodbremse /v-bremser, fælge og styr
i rustfrit stål, lukket kædekasse, alu
pedaler og arme samt støttefod
Godkendt lås og kurv. Inkl. lygter

Vi har Raleigh el-cykler
Society Lux Dame (el-cykel)• Farve:
Black, Purple. Inkl. lygter • Lav indstigning • Batteri skjult i kædeskærm

Pris: 3195,- ÷ 10 % 15.999,-

inkl. 8,7 AH
batteri

Cykler flere mærker eksempelvis MBK – Taarnby – Ra- Vinterklargøring før 349,- nu 189,Kæde og tandhjul før 389,- nu 300,leigh – Dresco – Van
inkl. materialer
2 x dæk med slange inkl. mont. 529,-

Viking City Cykel

Kastrupkrogen 2 • 2770 Kastrup • Tlf.: 3252 9221
Mandag – fredag 9-18.00 • Lørdag 9.30 – 14.30

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.
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Kom og spar mellem
10 og 20 % på ny cykel

÷ 10 %

Repræsentanter fra Tårnby Rotary Klub var med ca. 130 personer klart den største gruppe i
løbet, og de gule trøjer lyste op i det vellykkede arrangement. Præsidenten for Tårnby Rotary
Klub Lauge Ibsen fortæller om formålet med de indsamlede midler til gavn og glæde for børn
og unge i Tårnby Kommune.

To ambassadører og en
sundhedspris
I Tårnby Sundhedsuge blev årets sundhedspris og titlerne som sundhedsambassadører
overrakt

2-4 slags sild.

Vælg mellem karrysild, hvide
marinerede sild, røde sild, stegte sild

Gravad laks m. dild dressing
Hjemmelavet hønsesalat
m. stegt champignon og bacon

Hjemmelavet tunmousse
Le perrs julesalat
Æbleflæsk
Rødspættefilét m. remoulade og citron
Lun leverpostej m. stegt champignon og bacon
Varmrøget laks
Flæskesteg m. brune
kartofler og rødkål

(Andebryst m. svesker og appelsin + 35,-)
(Svinemørbrad
m. champignon a la crème + 25,-)

Dessert
Ostebord (tre slags oste m. friske dadler og
kompot af bær og nødder)
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Ris a la mande med kirsebærsauce

Kastruplundgade 11 •
2770 Kastrup
Telefon 32 52 00 15 •
www.cafeleperr.dk

pr. person

219,-

(min. 10 personer
- også ud af huset)

Hvad sker i Tårnby
I kalenderen på www.taarnbybladet.dk kan du
se tid og sted for arrangementer i den kommende
tid. Du kan også få dine / jeres arrangementer
med i kalenderen - samme sted. GRATIS!

Tårnby Kommunes Sundhedspris uddeles til en
person, virksomhed, institution eller forening,
der har gjort noget særligt for sundheden i
Tårnby Kommune. Sundhedsprisen er 25.000
kroner og beløbet skal gå til at understøtte det
sundhedsfremmende arbejde.
Årets Sundhedspris gik til Amager Atletik
Club, AAC, for deres arbejde med minierne.
I indstillingen stod blandt andet:
”Vi ved i dag, hvor vigtigt det er at skabe
sunde motionsvaner for vores børn. Vi forældre ved, hvor vigtigt det er, at de hold, børnene
deltager i, er motiverende og giver dem lyst til
at komme igen.
Atletik for Minier er for børn i alderen 4-7
år. Mette Munksgaard er træner, og med sig har
hun op til tre unge medtrænere. De har alle
et højt niveau af fokus på opgaven og kender
hurtigt det enkelte barn og er gode til at samle
de trætte op og geninddrage dem i legen.”

To sundhedsambassadører
Tårnby Kommunes Sundhedsambassadører er
personer, der gør noget særligt for folkesundheden i Tårnby Kommune. De udnævnte ambassadører får et beløb på 2.500 kroner, som
skal gå til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, samt mulighed for at få en
plads i Tårnby Kommunes Komité for Sundhed
det følgende år.
Komitéen valgti i år at uddele to titler som
årets sundhedsambassadør 2014.
I indstillingen om den første sundhedsambassadør, Krista Jensen, Diabetesforeningen
Tårnby & Dragør Lokalforening stod blandt
andet:
”Krista er rådgivende repræsentant i Diabetesforeningens lokalforening for Tårnby
og Dragør og har flere gange kontaktet såvel
borgmesteren som sundhedsministeren, når
hun har oplevet uretfærdig behandling eller
service over for diabetespatienter. Krista er
uddannet instruktør og har vejledt mange borgere med kroniske sygdomme.”
Tre trænere for motionsgruppen, Amager

Rotarys udvekslingsstudent Cassandra fra
Mexico deltog i løbet, og ses her efter løbet
omgivet af Finn Rasmussen og Tommy
Møller, der begge er aktive i klubbens
ungdoms-arbejde.

Atletik Club, Verner Poulsen, Jørn Sørensen og
Robert Fedder delte den anden titel.
”De tre herrer er løbetrænere for motionsholdet i atletikklubben, som er åben for alle.
Der kommer mennesker som aldrig har løbet
før og der kommer rutinerede løbere.
De tre trænere formår at få alle med, de
planlægger deres træning ud fra individuelle
behov og tager hensyn til den enkelte løber.
De tre super gode trænere møder op i al slags
vejr og er altid klar til god træning.
De arrangerer gode foredrag for os og stiller op til vores sociale arrangementer. De tre
trænere holder os sunde.”
tsp

Deltagerrekord
Med 250 kvinder og 307 mænd – i alt 557
løbere, blev den gamle rekord fra 2011
med 428 løbere slået. Og så var der endda
endnu flere med – idet der i år også var mulighed for at gå – uden tidtagning.
Hurtigste kvinde på fem kilometer blev
Line Cederlund i tiden 18.23 minutter, hurtigste mand på samme distance blev Viktor
Thomsen i tiden 16.17 minutter.
De hurtigste på 10 kilometer blev Jannie
Hansen, 41.44 minutter og Marcus Rønn,
33.43 minutter. Resultatlisten for Tårnbyløbet kan ses på www.amageratletik.dk.

SAS skal betale for
handicapservice
Højesteret har stadfæsten en
afgørelse fra Landsretten og
fastslået, at det er helt efter
bogen, når Københavns Lufthavn forlanger, at SAS betaler
en regning på over 18 millioner kroner for ekstraudgifter
for handicappede. SAS afviste
at betale for assistancen, som
lufthavnen giver handicappede passagerer, skriver netsiden Take Of.
I juli 2008 trådte EUs PRMforordning i kraft. Den betød,
at lufthavnene blev forpligtet
til at afholde merudgifter i
forbindelse med handicappede passagerer. Tidligere havde opgaven hvilet på flyselskaberne. Forordningen giver
dog lufthavnene mulighed
for at opkræve en afgift hos
flyselskaberne for handicapservicen.

18 månedsrekorder
Med flere end 2,3 millioner
passagerer satte Københavns
Lufthavn i september rekord
for 18. måned i træk. Knap
19,7 millioner er rejst igennem lufthavnen i årets første
ni måneder.
2.339.515 passagerer benyttede Københavns Lufthavn i september, og det var
første gang, at passagertallet
rundede 2,3 millioner i en
september. Væksten var på
6,4% i forhold til samme måned i fjor.
År til dato er godt 19,7 millioner passagerer rejst igennem CPH. Det er 1.312.152
flere end i fjor, svarende til en
vækst på 7,1procent.

Mere plads før de
lange rejser

Fra vores menu • se alle retter på
www.cafeleperr.dk
Brunch
Mandag - fredag kl. 11-14

109,-

Røræg med bacon, små pølser, små krydrede kartofler, pesto,
tomater, yoghurt med müsli, pandekage med ahornsirup,
Nutella, marmelade, 2 slags ost, frisk frugt, lyst & mørkt brød
samt smør.
Vælg i mellem appelsinjuice, kaffe eller te

Stor Brunch Buffet
Lørdag & søndag kl. 10-14 (ex. drikkevarer)

Nudler med Tigerrejer - Serveres med årstidens grøntsager,
119,sweet sour chili og soya
Nudler med Oksemørbrad - Serveres med årstidens
119,grøntsager, sweet sour chili og soya

Børn

Alle børnemenuer er med steakhouse pommes frites og dip

99,-

Mexicansk

Nachos Classic - Varme og sprøde tortillachips med
gratineret cheddarost, jalapenos, hjemmelavet guacamole,
89,salsa og creme fraiche
Nachos Kylling - Varme og sprøde tortillachips med kylling,
gratineret cheddarost, jalapenos, hjemmelavet guacamole,
105,salsa og creme fraiche
Burritos - Tortillabrød med champignon, peberfrugter,
løg, cherry tomater, og cheddarost. Serveres med creme
fraiche, oliven, jalapenos, guacamole og salsa.
129,Vælg mellem: Kylling / Kalvefilet

Let frokost Man - fre kl. 11-14

Wok

Ostemad

45,-

Stegt rødspætte med rejer, kaviar, remoulade,
citron, 2 stk. grillet rugbrød og frisk blandet salat

69,-

Tunmousse og krebsehaler med purløg,
2 stk. grillet rugbrød og frisk blandet salat

69,-

Røget laks med avocado, pesto, citron 2 stk.
grillet rugbrød og frisk blandet salat

69,-

Burger - Fiskefilet eller Chicken Dipper

69,-

Salater

Alle salater serveres med brød og smør.

Cæsar Salat - Romanie salat med pandestegte
kyllingestrimler, oliven, cherrytomater, - Lakse Salat (kold) Blandet salat med røget laks, avocado, cherrytomater, rødløg,
109,citronskiver og hjemmelavet sennepsdressing
Gedeost Salat (kold) - Blandet salat med økologisk gedeost Tigerrejer Salat - Blandet salat med stegte
hvidløgsmarinerede tigerrejer

119,-

Pasta

Fettucine Salmone - serveres med laks, pesto, hvidløg Fettucine, Pasta med marinerede tigerrejer,
Pasta Penne - Penne Karry Kylling med kylling 119,Makaroni Oksemørbrad, pasta med oksemørbrad,
creme fløde og gorgonzolasauce - Pasta Makaroni,
serveres med oksemørbrad og champignon
129,-

Forretter

Bruschetta all Aglio - Hvidløgsbrød med cheddarost,
59,mozzarella, tomat og pesto

Omelet: Vælg mellem: Bacon & peberfrugt / skinke & ost /
75,kylling & champignon. Serveres med salat

Avocado, marinerede rejer, øko. gedeost og pesto

Sandwich

Hvidvins-stegte Tigerrejer - med frisk chili, blandet salat,
75,lime, ristede pinjekerner og hvidløgssmør

Alle sandwich serveres med steakhouse pommes frites,
chilimayonnaise og ketchup

Club Sandwich - Pandestegt kyllingebryst, bacon,
blandet salat, tomater, løg, agurk og karrydressing

Tomatsuppe
99,-

Spicy Mexicana Sandwich - Sandwichbolle smurt
med mayonnaise, stegte oksekøds- og kyllingestrimler,
champignoner, peberfrugt, tomater, rødløg, blandet salat,
jalapenos, guacamole og chili ketchup eller Beef Sandwich Grillet kalvefilet, løg, salat, tomat,
119,agurk og peberrodsdressing
Tun Sandwich (kold) - Røget Laks Sandwich (kold) Vegetar Sandwich
99,-

Burger

69,-

69,-

Hovedretter

Vores 15 hovedretter er af høj kvalitet og med
eksotiske sammensætninger. Du kan se alle
retterne på www.cafeleperr.dk
Her er et udvalg:
Stjerneskud a Le Perr - Friturestegt og dampet
rødspættefilet på landbrød med røget laks, krebsehaler,
149,tomat og agurk. Pyntet med rejer, caviar, asparges
Desuden Le Perr Tallerken og 300g Pariserbøf

149,-

Hvidløgs Bøf - Grillet oksemørbrad med sæsonens garniture,
kartofler og hvidløgssmør - Entrecote med garniture,
kartofler og bearnaisesauce - Oksemørbrad. Vælg mellem:
219,Bearnaise / peber / gorgonzola / champignonsauce

Alle burgerboller er bagt af økologisk surdej smurt med
hj.lavet peberrodsdressing - Serveres med steakhouse
pommes frites, chilimayonnaise og ketchup
Le Perr Burger - Bacon Cheese Burger - Kylling Burger
- England Burger
119,-

Mexi Burger - Med bacon, cheddarost, salat, tomat, agurk,
rødløg, jalapenos, serveres med guacamole, salsa og creme
fraiche. Vælg mellem: Kylling eller oksekød
129,-

T-bone steak - ca. 400g.

249,-

Grillet Laks

169,-

Planke af Oksemørbrad

239,-

Planke af Kalvefilet

199,-

Planke af Grillet Laks

179,-

Planke af Grillet Hakkebøf, vælg mellem Béarnaise / peber
/ champignon / gorgonzolasauce
159,-

Desserter

Også mad ud af huset

Æbletærte med frisk frugt

55,-

Chokoladetærte med frisk frugt

69,-

Pandekage med Is - 3 kugler

75,-

Sorbet-is - 3 slags is og pyntet med frisk frugt

69,-

Selskaber modtages til dåb, konfirmation
og diverse arrangementer.
Caféen kan også reserveres for lukkede
arrangementer efter aftale.
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
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I januar offentliggjorde Københavns Lufthavn visionen
Expanding CPH om, hvordan
der i løbet af de kommende
to-tre årtier skal skabes plads
og faciliteter til at kunne
håndtere 40 millioner passagerer årligt.
Den første synlige del af
den vision bliver Finger C, der
udvides og ombygges for ca.
en kvart milliard kroner. Inden
udgangen af 2015, vil den 25
meter brede og 100 meter
lange butterfly-formede tilbygning stå klar til at betjene
de store fly, der opererer på
ruterne til Asien og Nordamerika.
Det betyder også, at bygningen hurtigt kan gøres klar
til at betjene selv de allerstørste passagerfly som A-380,
hvis de en dag skulle sættes i
rute til CPH.
Nu investerer man en kvart
milliard i at udbygge Finger C,
så både passagererne og de
store interkontinentale fly får
bedre plads og service.

Spise her • hyggeligt
- med hjem • også hyggeligt

Brand i mockuppen
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

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

Aut.
vvs-installatør
Osbæck VVS

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

Nye faciliteter holder brandmænd til ilden i Københavns
Lufthavn
Københavns
Lufthavns
brandøvelsesplads er blevet opgraderet. Resultatet er
en løsning, der er på forkant
både miljømæssigt og brandfagligt, og er uden sammenligning i Danmark og omegn.
Øvelsespladsen bruges af
lufthavnens brandmænd i
deres daglige træning, hvor
de nye og forbedrede træningsfaciliteter bogstaveligt
talt holder brandmændene til
ilden.
Træningsfaciliteterne
for
lufthavnens 70 brandmænd
er gennem det seneste halvandet år blevet opgraderet.
Det betyder forbedrede forhold til brandmændenes
træning, hvor der blandt andet bliver trænet slukninger
i kopier af fly – de såkaldte
mock-ups.
Netop en ny mock-up pryder nu brandøvelsespladsen,
og her kan man via et avanceret styringssystem vælge
hvor stor branden skal være
og hvor i flyet den skal opstå.
Den nye mock-up er baseret
på gas som brændselskilde,
mens der tidligere blev brugt
jet-fuel.
Al udvikling og vækst skal
foregå ansvarligt
Den nye og forbedrede brandøvelsesplads indeholder en
række miljømæssige tiltag.
Der er særligt fokus på vandforbrug, rensning af vand og
brugen af gas fremfor jet-fuel
ved øvelser. Tilsammen betyder det en bedre opsamling af
slukningsvand, større kontrol
af forbrug og mindre miljøskadelig slukningsmetoder.
Lufthavnens naboer i Dragør vil også opleve forbedringer, da de optimerede forhold
eliminerer risiko for røg-gener og forbedrer beskyttelse
af jord og grundvand.
-Det er vigtigt for os at
medtænke optimering i både
faglig og miljømæssig forstand i alle vores nybygninger
og tilbygninger. Det handler
helt enkelt om, at al udvikling

Tidligere fik lufthavnens brandvæsen udtjente fly, som de
kunne øve brandslukning i, men dels brød flypassagerer sig
ikke om at se fly, som lignede en ulykke og dels var det mere
end almindeligt farligt at lave øvelser i de gamle fly, som blev
mere og mere usikre efter hver brandøvelse.

og vækst i lufthavnen skal
foregå ansvarligt, fortæller
Kristian Durhuus, Driftsdirektør i Københavns Lufthavn.

Borgmester stod fadder til
den ’lille ny’
Samarbejdet mellem lufthavnen og de omkringliggende
kommuner er også en vigtig
del af optimeringen. Netop
derfor var Dragørs borgmester, Eik Dahl Bidstrup, inviteret med til indvielsen, hvor
han stod ”fadder” til den
nye mock-up, der fik navnet
’GreenLiner’.
Til indvielsen lagde borg-

mesteren særligt vægt på det
gode samarbejde og vigtigheden af, at lufthavnens faciliteter optimeres:
- Dragør Kommune er
enormt glad for den gode relation, vi har til vores nærmeste nabo, Københavns Lufthavn. Især det gode forhold
mellem vores lokale beredskab og lufthavnens er af stor
værdi. Vi har flere gange benyttet os af de gode træningsfaciliteter, der er i lufthavnen.
bbark

Mock-up flyet har samme højde og dimensioner som et
Airbus A320-fly, og er udstyret med propeller på den ene
vinge og jetmotorer på den anden, så brandslukning kan
øves i begge flytyper.

Få et nyt stærk decratag

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærk

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

Det ser godt ud
Et er farveægte
Det er dansk produceret
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolgordning

Tømmerupvej 94
2770 Kastrup
Tlf.: 3253 5535
knud.verdich@mail.dk
Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Forsmag på
erhvervsuddannelser
- Det er rart at vide, at
selvom man måske ikke
er god nok til gymnasiet,
så har man alligevel en
masse muligheder, sagde
14-årige Julie, da hun og
cirka 30 andre elever fra
specialklasser i Tårnby
Kommune var til introdag på
SOPU København

Ms Nakamura morede sig ved besøget hos Ældre Sagens Tirsdagsklub og høre om klubben og
Ældre Sagens mange aktiviteter. Foto: Karin Ott.

Ældre Sagen på japansk
Af Anne-Grethe Kragerup,
næstformand i
Ældre Sagen Tårnby

Ved ÆldreSagens Tirsdagsklub i Skøjtehallen sidst i
oktober fik de besøg af Ms
Kazuko Nakamura fra Tokyo
og en tolk. Ms Nakamura, der
til daglig er “long-term care
support specialist” i ældre
plejeområdet i Tokyo, havde

ønsket at besøge lokalafdelingen i Tårnby og høre om
vores mange aktiviteter.
Det blev til et dejligt og
nærværende møde mellem
hende og de mange, festlige
mennesker i Tirsdagscafeen.
Der blev sunget, hilst på Ms
Nakamura og der var disket
op med musik og dansk smørrebrød inklusive dansk snaps.
Et medlem gav hende

StopCancer-nålen med hjem
og mange var hos hende,
for at hilse på. Ms Nakamura
skrev en masse ned, dog med
japanske skrifttegn.
- Vi blev også inviteret til
Tokyo, men adressen stod
også med skrifttegn, så vi må
blive hjemme.

Pris til Tårnbys bedste lærling
Da Metalindustriens Lærlingepris, ML-Prisen, blev
uddelt i oktober i Den Sorte
Diamant, var klejnsmed
Christian Stautz Olsen fra
Kastrup blandt prismodtagerne.

Efgerskole og metal
Selv giver Christian følgende
bud på, hvorfor han lige har
skilt sig ud blandt de flere end
200 indstillede lærlinge:

Vil til finalen
Eleverne deltog i konkurrencen Skills Stafetten, hvor de
på tid og opdelt i hold dystede i en række praktiske færdigheder som at save og hamre, samle et tastatur og sætte
en torso sammen. Og de unge

Julefrokost

Husk at bestille i god tid!

Ud over undervisningsminister Christine Antorini og
prismodtageren Christian Stautz Olsen, ses Lone Folmer
Berthelsen, erhvervsuddannelseschef i DI og Per Påskesen,
forbundssekretær i Dansk Metal - hhv. formand og
næstformand i Metalindustriens Uddannelsesudvalg.

- Jeg havde nogle metalfag, da jeg var på efterskole,
og det fik jeg smag for. Det
bedste ved min arbejdsplads
er, at vi har så mange afvekslende opgaver. Det er lidt
svært at svare på, hvorfor det
netop blev mig, men det er
nok fordi jeg arbejder meget
seriøst med tingene. Desuden
er jeg engageret, kvalitetsbe-

vist og holder af at løse mine
opgaver ordentligt. Det er jo
et kæmpe skulderklap at få
sådan en pris. Det er jeg meget stolt af og det er stort, at
blive belønnet, når jeg gjorde
det så godt, som jeg kunne, siger Christian.
tsp

Marinerede sild
Minifrikadeller
Lune stegte sild
Leverpostej m/
bacon
Kryddersild
Tarteletter m/høns
Graved laks
i asparges
Røget laks
Div. oste m/kiks
Fiskefilet m/rejer
Ris A’la mande
Andesteg m/
svesker og æbler
KUN
Æbleflæsk
Mørbradbøf
Ribbensteg/
pr. person
flæskesteg

278,-

Husk bordbestilling

3254 3322

Vi har o
julemiddag gså
Nytårsmid 24/12 og
dag 3
Til afhentn 1/12.
ing

Restaurant
Menuén

Brigadevej 49
www.restaurantmenuen.dk
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Sammen med 24 andre lærlinge fra hele landet blev
Christian hyldet af blandt
andet undervisningsminister
Christine Antorini i Den Sorte
Diamant.
Christian var indstillet til
prisen af både sin virksomhed, Emil Nielsens Smedeværksted A/S i Gentofte, og
sin skole, TEC. Indstillingen
lød blandt andet:
- Christian har udvist en
fantastisk interesse for faget
og et stort engagement. Han
er altid positiv og besidder en
smittende arbejdsglæde, som
værdsættes af alle på værkstedet og skolen. Christians
faglige stolthed og hans menneskelige overskud både i relation til hans arbejde, hans
uddannelse og i relation til
hans kollegaer er forbilledlig.

Det var interesserede og velforberedte elever fra Tårnbygårdsskolen og Kastrupgårdsskolen, der deltog i introdag
på SOPU Københavns, der
tilbyder erhvervsuddannelser
indenfor sundhed, omsorg og
pædagogik.
Blandt andet mødte de
nogle af skolens nuværende
elever, og de stiftede bekendtskab med virtuelle rollemodeller på plakater, som
de kunne aktivere via deres
smartphones.

fra Tårnby gik koncentrerede
ind i konkurrencen i håbet om
at sikre sig en plads i Skills-finalen i Bella Center til januar.
- Vi har fået en masse at
vide og fået nogle idéer til,
hvad man kan blive. Jeg vil
gerne være fitnessinstruktør.
Der skal man have lyst til at
røre sig, få sved på panden
og motivere andre, og det kan
jeg godt lide, sagde Nicklas på
13 år fra Kastrupgårdsskolen.
Også Simon på 16 år fra
Tårnbygårdsskolen var godt
tilfreds med dagen:
- Dagen har været rimelig
god, og konkurrencen forklarer meget godt, hvad erhvervsuddannelser går ud
på. Jeg ved ikke endnu, hvad
jeg vil, når jeg er færdig med
skolen, men måske kan dagen
i dag hjælpe mig med at finde
ud af det.
tsp
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Klogere i Sverige I

TO DAGENS OPTANKNING: Foreningslederweekend, Inspirations-weekend, belønningsweekend, energioptanknings-weekend, kært

barn har mange betegnelser og der er lidt
sandhed i dem alle sammen. Foreningslederne
gør et stort stykke arbejde for mere end 10.000

”personnumre”, som dyrker en eller anden form
for hobby i en forening. Det kræver vedligehold,
fornyelse og overskud hos lederne.

Klogere i Sverige II

har politikerne i kommunalbestyrelsen også øje for vigtigheden af dette og støtter
op med både personlig tilstedeværelse og økonomi. Uden
disse bidrag så foreningslivet
for Tårnbys borgere noget fattigere ud.

Der var lagt op til morgengymnastik søndag morgen og da børnene
fra KG66 dukkede op, lod deltagerne sig i den grad rive med, at de
helt glemte, det var mange år siden, de selv var i den alder.

80 foreningsledere fra omkring 40 foreninger og klubber isolerede sig og satte
fokus på skolereformen på
Foreningsleder weekend på
Backagården i Sverige
Af Rene Holm. Foto Torben
Jensen, Amager Fotoklub

Det lyder måske tørt og
trist – men med 76 engagerede, sociale og nysgerrige

repræsentanter for foreningsog klub-Tårnby, iført Ja hat, så
er der dømt smæk for skillingerne.
Tårnby Foreningsråd, TFR,
og Kastrup Tårnby Idræts
Sammenslutning, KTIS, havde
sammensat et program, der
med danske top debatører og
underholdere fik guidet deltagerne igennem den del af
skolereformen, som handler
om Den åbne skole og understøttende undervisning.

Der har været talt og skrevet meget politisk og negativt
om den nye skolereform og
Tårnby kommune har været
hevet igennem mediemøllen for deres håndtering af
arbejdstid og manglende
samarbejde med lærerne. Alt
det kom denne weekend ikke
til at handle om. Fra start af
opfordrede Søs Egelind til
at tage Ja Hatten på og med
et energisk og inspirerende
oplæg fik hun kickstartet forsamlingen.
Skolereformen er omfattende og kompleks. Derfor
var det helt befriende at indlægget fra Aktivitetspiloterne
meget effektivt skar ind til benet og tydeliggjorde, hvor det
er, foreningerne opfordres til
at byde ind og deltage i folkeskolen. Med konkrete eksempler fra andre kommuner
fik de anskueliggjort, hvordan
et samarbejde mellem skole
og forening kan foregå og allerede foregår ude omkring i
Danmark.

Søs Egelind havde de helt store armbevægelser i brug for at
overbevise deltagerne om, at de skulle tage Ja-hatten på.

Reimar Bo styrede
debatten med både hård og
humoristisk hånd, så det,
som nogen nok ville betegne
som tørt stof, blev både
levende og morsomt. Her er
det Terkel Spangsbo, formand
for Tårnby Forenings Råd, der
morer sig.
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Sådan i København
Aktivitetspiloternes
oplæg
blev fulgt til dørs af udviklingskonsulent fra Københavns kommune, Rikke Skov-

foged, som fortalte hvordan
Københavns kommune i flere
år har forberedt sig på skolereformen. Hun gav flere
eksempler på hvordan deres
webside
www.aabenskole.
kk.dk gør det muligt for både
lærere og foreninger at finde
hinandens tilbud og ønsker.
Således inspireret og oplyste om skolereformen skulle
det nye omsættes til læring.
Forsamlingen blev delt i 6
grupper, der skulle arbejde
med at konkretisere, hvor foreningerne kan støtte op om
skolereformen og hvor de ser
udfordringer i forhold til samarbejde, vidensdeling, opstart
og økonomi. Alle grupper
formulerede spørgsmål, som
Reimar Bo Christensen duellerede med i eftermiddagens
underholdende og seriøse
debat med politikere, skoleleder og formændene for TFR
og KTIS.
At skabe netværk og samarbejde på tværs af foreninger
og klubber skaber muligheder
og forståelse. TFR og KTIS har
gennem mange år arbejdet for
at bygget bro mellem kultur
og idræt i Tårnby. Heldigvis

Morgengymnastik
Efter en god nats søvn stod
den på morgengymnastik.
Deltagere var børn fra KG66,
der kom springende forbi og
gav en forrygende opvisning
i gymnastik og begejstring.
De blev fulgt op af Lars Godbersen fra Flying Superkids,
der med en energi som fra et
vandkraftværk ved en svensk
elv fortalte, hvordan han driver en forening med både
konsekvens og kærlighed,
hvor børnene står i kø for
at være med. En energiudladning med holdninger og
betragtninger, der vækker til
eftertanke. For midt i al begejstringen sagde han så, at han
aldrig havde oplevet så uopdragne og egoistiske forældre
som dem, han møder i 2014!
Er det dig?
Udfordringer er der nok af
og afslutningsvis fik Frederik
Boll fra NGO Academy leveret
den pointe, at hvis vi vil drive
vores foreninger i tråd med
samfundsomstillingerne, så
må vi vænne os til at tænke
anderledes for at blive ved
med at kunne tiltrække medlemmer og udvikle vores foreninger. Og her er det, at skolereformen giver muligheder
for at deltage direkte i kernen
af fødekæden til vores fremtid – hos børnene i skolen.
Det kræver omstilling, mod
og samarbejde.
Har vi det, der skal til? Efter sådan en velorganiseret
weekend er jeg ikke i tvivl.
Foreningerne, klubberne og
Tårnbys borgere har det, der
skal til.
Og når vi samarbejder, skaber vi store ting – sammen.

ikke en museal gennemgang
af de rester af, ja gæt en
gang, hvor mange forter og
befæstede bygværker, der
har været på Amager og Saltholm. Amager inkluderer også
Holmen, flådens leje gennem
mere end 450 år, og det inddæmmede Vestamager, som
tysk militær brugte som øvelsesområde i godt fem år.
Der er også en meget
jordnær grund til at Artillerivej hedder Artillerivej og

minsandten om ikke også
1864-perioden for sit afsnit.
Tårnby Bladet faste anmelder har satset på, at en mere
grundig anmelde vil være at
læse i december-nummeret
af Tårnby Bladet. Denne signatur er i al fald begejstret.
Det må række i denne omgang.
Bøgerne ligger parat hos
alle øens boghandlere – og de
er overraskende billige.

Mere krig på Amager
Meget apropos ovenstående
bogværker handler ”Glemmer du” om 1. verdenskrig

Amager i krig og fred
- og intet mindre end alt om
Dragørfortet 1914-2014
Af Terkel Spangsbo

Hverken de to forfattere til
værkerne af overstående
titler havde vel anet, at det
hele store tema i danskernes
og dermed også i amagerkanernes samtaler for tiden var
krig.
Men deres værker bidrager til historier om, hvor tæt
krig har været på Amager og
hvilke politiske Mondradder,

der har været, som kunne få
regeringer og rigsdag til at
investere så uhyre summer
i forsvarsanlæg omkring København.
I Tom Wismanns værk, der
er nemlig tale om meget mere
en bare bøger, om Dragør
fortet får man for det første
detaljer om byggeriet og armeringen, som man af gode
grunde ikke kan genkende i
dag. De detaljerede beskrivelser, foto og tegninger kan
overføres til andre forter. Ka-

strup, Kongelunden og søforterne Flakfort og Middelgrund
interesserer vel amagerborgere mest.
Men alle, der har været
soldat og garnisoneret på et
landfort vil sige, det kunne
lige så godt være mig.

Amager i krig og fred…
… kom langt uden for øen og
tilbage til øens opstigning af
havet og Kalmarunionen.
Claus Ehlers sætter Amagers rolle i perspektiv og er

Lions Klub Kastrup-Tårnby og
»Klubben«
Indbyder til et spændende foredrag.

”Glemmer du” er små tidsskrifter fra Tårnby Stads- og
Lokalarkiv. En række bidragydere fra Dragør og Sundby
Lokalarkiver har sammen
med lokalarkivet skruet et
vel illustreret hæfte sammen med små fortællinger,
som ikke mange tidligere
har beskæftiget sig med.
Det er 100 år siden
”den store Krig” brød ud
og selvom Danmark ikke var
krigsførende, så blev Amager
alligevel armeret og bevæbnet. Private gårde fik indkvarteret soldater og Baggersmindelejren blev sammen med
tilsvarende lejre på Amager
taget i brug til krigsfanger –
hvor de så kom fra.

Flugtrute Østersøen ...
… historien om østtyskerne, der
flygtede fra DDR til Danmark under
den kolde krig.

Er du pårørende til en dement, eller ønsker du
at være forberedt, vil du have stort
udbytte af dette foredrag:

»DEMENS
- UDREDNING OG BEHANDLING«
Overlæge dr. med (neurologi) Birgitte Bo Andersen
fra Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet
vil fortælle om demenssygdomme.
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Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål.

Tirsdag d. 11. November 2014 kl. 19 - 2115
»Postkassen« (Det gamle posthus)
Amager Landevej 71, 2770 Kastrup

Gratis adgang - tilmelding unødvendig
der kan købes kaffe/the og kage

»Klubben« er Alzheimerforeningens lokale
støttegruppe.

Glemmer du udleveres
gratis
fra Tårnby Kommunes biblioteker, så længe oplag haves – og
så kan de læses i Tårnbyrummet på Hovedbiblioteket.
tsp

Fra Berlinmuren blev rejst i 1961 og til
dens fald i 1989 blev befolkningen i
det tidligere DDR holdt i et diktatorisk
jerngreb. De var under konstant over-

vågning og det var strengt forbudt at
rejse til Vesten. Men titusindvis af indbyggere trodsede forbuddet og kastede sig ud i desperate flugtforsøg for at
komme væk fra undertrykkelsen til et
liv i Vesten. De fleste af dem flygtede
over Berlinmuren eller over grænsen
til Vesttyskland, men ca. 6000 østtyskere valgte en anden mulighed.
De forsøgte at flygte over Østersøen
til Danmark, hvilket kun lykkedes for
knap 1000 DDR-borgere.
Forfatter og journalist Jesper Clemmensen er forfatter til bogen Flugtrute
Østersøen - historien om ”den usynlige mur” mellem DDR og Danmark under den kolde krig (2012).
Han tager os med tilbage til den kolde krig. En rejse, hvor vi blandt andet
kommer tæt på Stasis brutale univers,
den østtyske dagligdag og med på
mange af de hårrejsende flugtforsøg.
Vi møder de heldige, ofrene, heltene
og skurkene. Både tyske og danske.
Foredrag ved Jørgen Clemmensen i anledning af 25-året for Berlinmurens fald
torsdag 13. november kl. 19, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris: 30 kr.

www.taarnbybladet.dk
I kalenderen på taarnbybladets hjemmeside kan du se tid og sted
for arrangementer i den kommende tid. Du kan også få dine / jeres
arrangemanger med i kalenderen - samme sted. GRATIS!
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Spring ud i naturen

Naturen lyser op i smukke farver,
men det er gråt og koldt. Det dæmper
dog ikke begejstringen for at dreje
på lykkehjulet igen. Pilen lander på
aktiviteten ’På slap line’ og børnene
fra BH Engmarken løber hurtigt over
til en slagline, hvor de skal prøve
kræfter med deres balanceevner.
Af Rikke Mortensen Tårnby Naturskole
På bare tre dage har næsten 300 børn i alderen 1-6 år sprunget rundt i naturen sammen
med personale fra Naturskolen. Anledningen er
Friluftsrådets kampagne ”Spring Ud i Naturen”,

hvor en bus fyldt med inspiration til aktiviteter
for børn i naturen har besøgt Tårnby.
Et stoppested hver dag – det var i hhv.
Kastrup Havn, Travbaneparken og på Naturskolen. Det har været nogle gode dage med et
sandt bevægelses-eksperimentarium, som har
givet børn og voksne nogle fantastiske timer
med naturoplevelser og kropslige udfordringer.
I dag har børn generelt en dårligere fysik og
motorik end for blot 15 år siden og de kommer
sjældent ud i naturen.
Det er ærgerligt, for forskning viser, at børn,
der kommer ud i naturen, udvikler en bedre
motorik og balance, bedre koncentrationsevne
og bedre samspil med andre børn. De er også

mindre syge end deres jævnaldrende.
- Men én dag er naturligvis
ikke nok til at give børnene
del i den vigtige motoriske
udvikling. Derfor har alle de
deltagende institutioner fået
inspirationsmateriale, gode
ideer og en venlig opfordring
med hjem, , siger naturskoleleder Jacob Jensen
- Vores mål er en forankring
af det sunde børneliv lokalt,
så at naturens mange muligheder og børnenes kropslige
trivsel ikke glemmes.

Friluftshuset

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

Naturcenter
Vestamager
Offentlig åbent
Alle weekender og helligdage
Alle dage i uge 16 + 2. påskedag lørdag 12. til og med
mandag 21. april.
29. maj - 1. juni. (Kr. himmelfartsferie)
Alle dage fra 30. juni - 10.
august (sommerferie)
Alle dage i uge 42 (efterårsferie)

Åbningstider
Feb. - mar: kl. 10-16
Apr. - sep: kl. 10-17
Okt. - nov: kl. 10-16

permanente udstillinger:
th. philipsen

Nye guider
Miljøministeriet vil
fortælle de gode
historier om naturen
– i naturen. Nyt guidesystem er både digitalt
og i foldere.
Hvad er værd at se i min
lokale skov?
Det kan man fremover
finde svar på i nye naturguider for Miljøministeriets
skove og naturområder.
De kan læses på Naturstyrelsens hjemmeside og på
smartphones, og dertil hører
et trykt kort, som man er
i standere ved indgangen
til et naturområde. Der er
foreløbig udarbejdet ca. 100
guider. Heraf er der i vores
område er der 9 guider, se
nedenfor.
- Guiderne vil med ord,
kort og billeder gøre besøg
i naturen mere spændende.
Gode historier gør altid et
besøg mere interessant, lige
såvel som storbyferier bliver
sjovere, hvis man har fået
en god guidebog med. Initiativet ligger i tråd med Naturplan Danmark, der vil udvikle mere og bedre natur,
men også øge udbuddet af
oplevelser i den, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.
Guiderne indeholder alle
de oplysninger, som rejsebøger og guider normalt
har: Alt om seværdigheder,
kulturhistorie, dyreliv, historie, aktiviteter, men også
praktiske oplysninger om
borde, bænke, toiletter og
parkeringsmuligheder.

lokalhistorisk udstilling:
kastrup glas 1847-1979

K A STRUPGÅRDSA MLINGEN

UNIKATRYK:
TRÆSNIT
· MONOTYPI · LITOGRAFI
· RADERING
det
Grafiske
værk

retrospektiv
20.01.11–03.04.11

09.10.14—22.02.15
WWW.K ASTRUPGA ARDSAMLINGEN.DK

TIRS-SØN 14-17 · ON S 14-20 · MANDAG LUKKET · GRATIS ADGANG
K ASTRUPVEJ 399 · BUS 2A & 5A · METRO TIL K ASTRUP ST.
www.k astrupga ardsamlingen.dk
tirsdag—søndag 14—17 ∙ onsdag 14—20 ∙ mandag lukket
k astrupvej 399 ∙ bus 2a & 5a ∙ metro til k astrup st.
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Kulturzonen i
november

Det er snart november. Bladene har
skiftet farve og solen står lavere på
himlen. Men vi går også en koldere tid
i møde, hvor det er tid til at trække
indenfor med familie og venner og
hygge sig med indendørsaktiviteter
og leg.

Kulturzonen byder på netop dette
og meget mere. Blandt andet kan I
opleve den altid underholdende Tom
McEwan når han giver børnejazz-koncert med Hugo Rasmussen. Derudover
spiller Bordinghus Spillemændene
koncert og så gentager vi succesen fra
sid-ste år med Amagers hyggeligste
julearrangement, når vi holder Jul på
Kulturzonen.

Tårnby musikuge på
Kulturzonen
Åben Orkesterprøve

Nu får du en unik mulighed for at
opleve et stort harmoniorkester helt
tæt på, når HOT (Harmoniorkesteret
i Tårnby) inviterer indenfor til orkesterprøve. HOT består af messingblæsere, træblæsere og slagtøj. Alle
HOTs medlemmer er eller har været
musikskoleelever på Tårnby Kommunes Musikskoles på fortsætterniveau
og orkestret spiller mange kon-certer
både i ind- og udland.

Tirsdag 4. november kl. 19.15-20.30 gratis entré.

Jul på Kulturzonen

Kulturzonen inviterer indenfor på vores dejlige gård til julemarked, gløgg og
æbleskiver, musik og brummende glad bør-nejazz med Brumbasserne.
Dagene bliver stadig kortere og mørkere, men indenfor rykker man tættere sammen i stearinlysets skær og man skutter sig ved lyden af blæsten
der river i træer og buske udenfor. Det er nemlig snart jul, og i den anledning
inviteres traditio-nen tro til jul på Kulturzonen.
Brumbasserne er tre hyggelige og musikalske brumbasser, Morgenbasse,
Tykkebasse og Fitnessbasse. De tre Brumbasser bor inde i Signes bog, og når
Signe åbner bogen, flyver de ud og begynder at spille. For Brumbasserne har
trods deres forskelligheder ét tilfælles, og det er, at de elsker musik, sang og
gode historier.
Lørdag 29. november kl. 10.00-16.00 – gratis entré.

ÅBNINGSTIDER
KULTURELLE
INSTITUTIONER:
Kastrup Svømmehal
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Tirsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag

Pilegårdsbadet
Onsdag og fredag:
Lørdag og søndag:

18.00-22.00
19.00-22.00
8.00-15.00
8.00-13.00
18.00-21.30
8.00-13.00

Kastrup Søbad
Lukket:

Kastrup Skøjtehal
Mandag og onsdag:
Tirsdag og torsdag:
Fredag:
Lørdag
Søndag

12.00-15.00
12.00-16.00
12.00-14.30
20.00-22.30
16.45-18.45

Kulturzonen
Åbningstider:
Mandag-torsdag
Fredag

Hovedbiblioteket

Mandag - torsdag:
Fredag
Lørdag
Søndag 1. sept.–30. april

14.00-22.00
14.00-19.00
9.00–20.00
9.00–17.00
9.00–15.00
9.00–15.00

Vestamager bibliotek
Mandag - torsdag:
Fredag
Lørdag
Søndag

10.00–19.00
10.00–17.00
10.00–14.00
lukket

Naturcenter Vestamager

Offentlig åbent
Alle hverdage:
9-15
Oktober - marts :
10-16
Lukket 16. december - 14. januar

Arrangementet er en del af et samarbejde mellem Tårnby Kommunebiblioteker, Kulturzonen og AOF Amager.

Syng dig glad

Bliver du også i godt humør af at
synge, og kan du lide at synge
sammen med andre? Så kom til
sangeftermiddag på Kulturzonen.
Korleder og Musikpædagog, Marianne Kragh, som også akkompagnerer
ved bibliotekets sangeftermiddage,
har sam-mensat et program af årstidens højskolesange, revyviser og minder fra den danske sangskat.
Vi serverer kaffe og te til sangen.
Alle er velkomne uanset alder og forudsætninger.
Torsdag 6. november kl. 16.00-17.30
- gratis entré
Arrangementet er en del af et samarbejde mellem Tårnby Kommunebiblioteker, Kulturzonen og AOF Amager.

Koncert med Bordinghus
Spillemænd

Programmet vil bestå af kendte melodier fra filmmusik, dansemusik, giro
413, frem til nutidens pop musik.
Bordinghus Spillemænd er et orkester, der består af 15 kvinder og
mænd med forskellig musikalsk baggrund. De har tidli-gere afholdt koncerter på Korsvejensskole samt Skottegårdsskolen med udsolgte huse.

Lørdag 8. november kl. 13.30-15.30.
Gratis entré

Arrangementet er en del af et samarbejde mellem Tårnby Kommunebibli-

oteker, Kulturzonen og AOF Amager.

Børnejazz med Tom McEwan

Gennem generationer har Tom McEwan underholdt børnene på sin fantastiske musikalske og charmerende
måde. Den-ne dag inviterer Tom McEwan og trioen på en musikalsk verdensomsejling. Fra Kina til Afrika med
sjove fugle og slange-tæmmere fortæller og synger vi os ud på en lang
rejse; fra jazz og kendte børnesange
til skotsk fløjtemusik på saxofon.
Den specielle gæst denne dag er
ingen ringere end dansk jazz’ grand
old man Hugo Rasmussen. Hugo, hvis
imponerende CV tæller de største jazz
verdensstjerner, har i de senere år
vist sig som en formidabel underholder til børn. Når Hugo folder sig ud får
Tom McEwan kamp til stregen i skøre
påfund og højt humør.
Sammen med Jesper Løvdal tryllebinder trioen børn og voksne og sender jer alle ud på den mest fantastiske
musikalske rejse.
Søndag 9. november kl. 14. Entré 30 kr.

Arrangementet er en del af et samarbejde mellem Tårnby Kommunebiblioteker, Kulturzonen og AOF Amager.

Cafékoncert

Til sæsonens første Cafékoncert er
vi stolte over, at kunne præsentere
nogle af Tårnby Musikskoles dygtige
elever. Denne aften vil der være fokus
på blæseinstrumenter. Caféen vil være
åben og der vil være mulighed for at
købe kaffe og kage og sodavand.

Mandag 10. november kl. 19. Gratis entré.

Noget at gå til i november og december

Talent Tårnby & Dragør 2014

I år kan Ungdomsskolen for
syvende gang med stolthed
præsentere Talentshow!

Af Belinda Lütz,
Tårnby Ungdomsskole
Mange håbefulde unge har været til
audition i både Dragør og Tårnby, og
nu skal der gøres klar til det store
finaleshow i Kastrup Bio.
Fra de to auditions er 9 numre gået
videre, og talenterne spænder over
speed stacking, sang, dans, launchpad og band – så det tegner til at
blive et alsidigt og underholdende
show.
Weekenden 1. og 2. november
samles alle talenterne på Tårnby
Ungdomsskole til en intens øveweek-

end. Hvert nummer skal øves, der
skal laves aftaler om lys, lyd og
kostumer, der laves præsentationsvideoer, og det samlede show koordineres. Det hele for at sikre, at talenterne får en god oplevelse, når de
skal stå på scenen foran en fyldt sal
af forventningsfulde publikummer.

Vinderen af Talent Tårnby &
Dragør får blandt andet den store
oplevelse af at optræde på Plænen i
Tivoli 11. maj. Unge i Ungdomsskolealderen kan tilmelde sig Ungdomsskolens Tivoli-tur, hvis de vil med ind
og heppe på vinderen.

Finaleshow
Finaleshowet er en aften for både
børn, unge og voksne. De foregående år har både familie og venner
været utrolig gode til at støtte op
om de unge talenter, og det håber vi
selvfølgelig vil gentage sig i år.
Udover dommernes pris uddeles
der også en publikumspris, hvor alle
publikummer stemmer på deres favorittalent.

Billetter til finaleshow onsdag onsdag 26. november kl. 19 – ca. 21 i
Kastrup Bio købes for 30 kroner på
Ungdomsskolen på hovedbiblioteket
og i Kastrup Bio fra 1. november.
Sidste år kom der venteliste på
billetter til showet, så vent ikke for
længe med at købe!

Musikstarter
En succes for Tårnby
Ungdomsskole
af Rasmus Pedersen

Unge simulerede FN-konference
Ungdomsskoler fra Tårnbys
venskabsbyer til fælles
Ungdomsstræf i Alingsås
Af Kenn Yamaue,
pædagog på Tårnby Ungdomsskole

Også leder-udvikling
Sideløbende blev der holdt ledertræf,
hvor lederne fra de tre landes ungdomsskoler udvekslede og diskuterede
arbejdet med og for ungdommen.
En hel dag stod i handicapidrættens
tegn. Her blev der prøvet kræfter med
forskellige discipliner og handicap.
Blandt andet blev finalen afviklet i
kørestolsbasketball. Det gik ikke stille
af. Der var både væltede kørestole, blå
negle og bolde i hovedet. Alle overlevede dog strabadserne.
Om aften deltog de unge en i kul-

turvandring gennem Alingsås by. Arrangementet hedder Lights in Alingsås
og har cirka 50.000 besøgende. Lysdesigner fra hele verden har sammen
med deres studerende lyssat offentlige
områder i byen. (se foto)

Gråd og glæde
Der var både smil og tårer, da de
unge, fra de tre lande, skulle tage afsked med hinanden. Telefonnumre og
Facebook profiler blev udvekslet mellem deltagerne.
Der er ingen tvivl om, at der er opnået basis for et godt fremtidigt samarbejde og muligheden for at dele de
mange gode tanker, vores tre nordiske
kommuners unge har.
De tre unge-repræsentanter og undertegnede har i hvert fald fået mange
inputs til, hvordan man kan arbejde
med ungeproblematikker og udvikling
og vi vil arbejde på, at skabe et lige så
givende og udviklende arrangement,
når Tårnby skal være værter for Nordisk Ungdomstræf næste år.
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Ungdom i Tårnby Kommunes tre
venskabsbyer viderefører en officiel
kontakt på Nordisk Ungdomstræf,
som lige har været afviklet i Alingsås,
Sverige.
Gennem lege, diskussioner og rollespil lærer de unge om hinandens idéer
om forskelligheder i ungdomslivet i de
tre kommuner.
De unge blev delt ind i små grupper
blandet på tværs af de tre nationaliteter. Her skulle de, i et rollespil, simulere en FN-konference, hvor det overordnede emne var sikkerheds-politik.
De lande grupperne repræsenterede
var fiktive lande, for at man objektivt
kunne få de unges etik og holdning i
spil.
Hvert land skulle forholde sig til tre

store emner; sundhed, miljø og forsvar. Landene skulle vælge ministre
og mærkesager, ud fra et oplæg omhandlende de forskellige landes økonomiske og kulturelle forskelle.
Omdrejningspunktet for spillet var
en politisk konference efterfulgt af forhandlinger og pressekonference, hvor
store debatter udspillede sig om alt fra
oliefelter, karikaturtegnin-ger og militære aktiviteter.

For andet år i træk deltog Tårnby
Ungdomsskole i Ungdomsringens
musikarrangement “Musikstarter”.
Musikstarter er et projekt
udtænkt af Nephew og videreudviklet af musikmedarbejdere fra
forskellige kommuner landet over.
Grundtanken i “Musikstarter” er
at give musikinteresserede unge
en ferielejr med fokus på sammenhold, fællesskab og musikalsk udvikling.
Turen løb af stablen i efterårsferien, hvor en gruppe musikinteresserede unge fra Tårnby
Ungdomsskole tilbragte fem dage
på en skole i Egedal Kommune.
Klasselokalerne på skolen var blevet omdannet til øvelokaler, hvor
de unge sov på deres luftmadrasser op ad højtalerne. Udover undervisningen fra de kompetente
musikarbejdere, hørte de unge
også koncerter spillet af flere professionelle musikere og bands fra
den danske musikscene.
Alt dette blev muliggjort af
støtten fra både Roskilde Festival
og Bikubenfonden, samt de engagerede medarbejdere fra Tårnby
Kommune.
Turen var en kæmpe succes,
som vi håber at kunne gentage år
efter år, for derved at kunne fortsætte arbejdet med, at styrke de
unges fællesskaber på tværs af
både årgange og kommuner.

Noget at gå til i november og december

Bibliotekerne i november og december
Fotokonkurrencen Kærlighed

Ud af konkurrencebidragene har juryen udvalgt 25 billeder, som offentliggøres elektronisk på www.amagerfotoklub.dk og udstilles i fysisk form på
Vestamager Bibliotek indtil lørdag 8.
november. Navne vil fremgå ved billederne i udstillingen. Frem til lørdag
8. november har publikum mulighed
for at stemme på det billede, de synes
bedst om.

Lørdag 15. november kl. 12 holdes en
reception på Vestamager Bibliotek, hvor
vinderne bliver offentliggjort og får udleveret deres præmie.
Et samarbejde mellem Amager Fotoklub
og Tårnby Kommunebiblioteker.

Onsdag 26. november kl. 19, Vestamager Bibliotek. Billetpris 30 kr.

Sådan holder du dig stressfri

Afhopperen

Workshop ved
certificeret stresscoach Christina
Kirkegaard

Christina Kirkegaard, stifter af firmaet Dialogus vil
fokusere på stressforebyggelse,
stresshåndtering
og trivsel i hverdagen.
Hun fortæller
sin egen stress-historie og hvad stress
egentlig er – om stress i arbejdslivet
og privatlivet – om myterne omkring
stress som Du får stress, fordi du
er perfektionist - og om hvordan du
bliver opmærksom på egen stress og
hvordan du spotter stress hos familie,
kolleger og venner.

Torsdag 6. november kl. 19, Vestamager
Bibliotek. Gratis billetter

Flugtrute Østersøen -

… historien om østtyskerne, der
flygtede fra DDR til Danmark under den kolde krig. Se side 18.

Foredrag ved Jørgen Clemmensen i anledning af 25-året for Berlinmurens fald
Torsdag 13. november kl. 19, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris: 30 kr.

Brahms
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ret, så de bedre passer til nutidens
familie- og samfundsforhold.
Væsentlige ændringer er bl.a.
forhøjelsen af ægtefællens arv, begrænsning af børns og børnebørns ret
til tvangsarv og bedre muligheder for
ugifte samlevende for at sikre hinanden økonomisk ved død.
Advokat Anders Larsen fra Advokaterne Mølck og Larsen gennemgår de
almindelige arveretlige regler og fortæller om, hvordan testamenter skal
oprettes, hvordan dødsboer behandles
og hvad der skal betales i boafgift/
arveafgift.

Klassisk lytteklub Musikforedrag om
symfonien som kunstform ved Palle
Andkjær Olsen
Johannes Brahms var uhyre selvkritisk. Derfor var har godt oppe i fyrrerne, før han i 1876 vovede sig frem
med sin første symfoni.
Hans 4. og sidste symfoni - som er i
centrum for foredraget - er komponeret i årene 1883-85, og med den skaber Brahms et højdepunkt inden for
den efter-beethovenske symfoni, et
højdepunkt som i kunstfærdighed og
sammensathed overgår forbilledet.
Tirsdag 18. november kl. 15-17, Tårnby
Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

Har du styr på arveloven?

Foredrag om arv og testamente ved Anders Larsen

Med ændringerne i arveloven i 2008
blev de arveretlige regler modernise-

... mine 20 år i
Scientolog
En forårsdag i
1984 fik Robert
Dam et meget
overbevisende
svar på, hvordan
han skulle få
succes i tilværelsen. Men efter
20 år i Scientology fandt han pludselig sig selv i en
situation, hvor han var tvunget til at
tage sit livs sværeste beslutning.
Foredraget åbner dørene til en ellers
lukket verden og formidler budskabet
om, hvor vigtigt det er at forstå sig
selv og at være i stand til at genkende
manipulationens mange ansigter. Et
budskab om også at lytte til sin intuition, når man skal tage vigtige beslutninger i sit liv.
Torsdag 27. november kl. 19, Hovedbiblioteket. Billetpris 30 kr.

Halvakustisk støjrock

Det fremragende lokale støjrocknavn,
As The Sun Hits, skruer ned for elguitarerne og giver koncert på Hovedbiblioteket.
As the Sun Hits’ fængende melodier og fokuserede lyd tager afsæt i
1980’ernes og 1990’ernes støj-univers, hvor navne som The Jesus and
Mary Chain og Sonic Youth er tydelige
inspirationskilder.

Tirsdag 11. november kl. 19, Hovedbiblioteket. Fri entre

Du skal da være mor

– Hvis du har lyst ved Karin Rahbek
Det er ikke altid man møder forståelse, hvis man fortæller, at man ikke
har lyst til at få børn. Måske har du
også følt dig anderledes på en forkert
måde, fordi du ikke er en del af det
fællesskab, som forældre helt naturligt
skaber omkring deres børn.
I den fødedygtige alder er kvindelighed så tæt forbundet med moderskab,
at kvinder uden børn ofte må spørge
sig selv: Hvis jeg ikke er mor, hvem
er jeg så?
Karin Rahbek fortæller om, hvordan hun tackler de udfordringer, der
er forbundet med at bryde en sam-

fundsnorm så
stærk som moderskabet.
Torsdag 20.
november kl.
19, Hovedbiblioteket. Billetpris 30 kr.

Skumringstime 2014

Traditionen tro indleder biblioteker i
hele Norden vinterens mørke aftener
med at tænde stearinlys og læse op
fra samme bog, på samme. I år er det
Stefan Spjuts roman ”Stallo”, vi læser
højt fra.
Stalloerne stammer fra samisk mytologi. De er lidt menneske, lidt trold
og kan forandre sig. De vil helst være
i fred og holder sig væk fra mennesker, så længe menneskene holder sig
væk fra dem. Hvis ikke, så kan det
gå virkelig galt. Specielt børnene skal
tage sig i agt - Stalloerne har en forkærlighed for de små.
Skumringstime arrangeres i år for
18. gang i samarbejde med Foreningen Norden. Årets tema er ”Trolde i
Norden”.

Mandag 10. november kl. 19, Hovedbib-

Billetter og info
Billetter til bibliotekernes arrangementer udbydes ved sæsonstart.

Som udgangspunkt er de omtalte
arrangementer gratis. Hvor det IKKE
er tilfældet står det angivet ved arrangementet.
De kan bestilles på bibliotekernes telefon. Det koster fem kroner i gebyr.
Hovedbiblioteket, Kamillevej, 3246 0520
Filial Vestamager, Ugandavej, 3253 5499

Især for unge
Spil amok - for 9-13 årige
lioteket.
Vi slår dørene op efter lukketid,
starter maskinparken op til en aften,
hvor du får lov til at spille på bibliotekets spilkonsoller og computere.
Tag gerne dine favoritspil med - vi
har Playstation 3 og 4, Xbox 360
(med Kinect), Wii og pc’er du kan
spille dem på.
Fredag 21. november kl. 18 – 24,
Hovedbiblioteket. Billetpris 30 kr.
Pizza og sodavand inkluderet i billetten. OBS: Billetten er først gyldig med
underskrevet samtykkeerklæring.

Brætspil – for hele familien!
Ved spilskribent Thomas Vigild

Der findes en kæmpe verden af nye,
gode brætspil egnet til hele familien.
Du kommer helt tæt på de nyeste
og bedste af slagsen med spilekspert
Thomas Vigild som kyndig guide. I
en kombination af spil-selv og korte
oplæg om tendenser, får du mulighed for at høste masser af inspiration til nye brætspil for hele familien.

Lørdag 15. november kl. 11 – 13, Hovedbiblioteket. Billetpris 30 kr.

Kan du godt lide musik? - og
er mellem 8 og 13 år?
Kom ned i musiklaboratoriet, hvor
du kan lave din egen musik! Du behøver ikke engang at kunne spille
”rigtigt” på et instrument, men så
længe du medbringer gode idéer og
en god fantasi så skal det nok gå, og
hvis du selv har nogle instrumenter
eller andre ting der kan lave sjove
lyde, så tag dem da med!
10. og 17. november. Alle dage fra
klokken 16–18, Vestamager Bibliotek. Billetter på vores hjemmeside
for kun 20 kr.!

Tårnby Musikuge

I Tårnby elsker vi musik og sang
og har et rigt musikliv. Kom og
oplev det for fuld udblæsning, når
vi skruer op for lyden og for første
gang afholder Tårnby Musikuge i uge
45 fra 3. til 9. november. Vi er stolte
af at kunne præsentere mange lokale musikere fra Kastrup/Tårnby i
programmet, som er sat sammen i
et samarbejde mellem Tårnby Kommunebiblioteker, Kulturzonen og AOF
Amager.
Ugen igennem kan du opleve en
verden af musik lige fra folkemusik
og fællessang over ny og gammel
rockmusik til jazz, swing, bossa nova
og klassisk korsang. For de morgenfriske er der morgensang på Hovedbiblioteket alle hverdage i ugen.
Onsdag og fredag kan man afslutte
en lang arbejdsdag med stemningsfuld fyraftensjazz samme sted. Du
kan også synge med på arbejdersange med Kaditterkadat hos 3F eller
på skotske og irske folkesange med
Kastrupløverne på Vestamager Bibliotek. Søndag runder vi af med en

fest
af en børnejazzkoncert med Tom McEwan
og Hugo Rasmussen for hele familien på Kulturzonen.
Koncerterne og arrangementerne
foregår på Tårnbys to biblioteker,
Kulturzonen og et enkelt hos 3F.
Nogle er gratis og nogle har en
entrépris. Detaljerede oplysninger
om tid, sted og billetpriser findes i
det samlede program, som kan ses
på Tårnby Kommunes hjemmeside
og vil kunne afhentes rundt om i
kommunen bl.a. på bibliotekerne og
Kulturzonen.
Mandag 3. – søndag 9. november.

Tårnby Lokalafdeling
NOVEMBER 2014
700.000 medlemmer
En milepæl i Ældre Sagen er nået og det skete
da 58årige Anna Tornak meldte sig ind i Ældre
Sagen i Ålborg. Anna fortæller ”Jeg satte mig
ned og undersøgte, hvad Ældre Sagen stod for,
og det tiltalte mig, at Ældre Sagen kæmper for
de svageste ældre. Samtidig har de en masse
gode arrangementer og tilbud, som f.eks.
foredrag og rabatter på fitness. Jeg tænkte
også, at min indmeldelse var en gardering for
fremtiden. Kommunerne sparer jo, så man ved jo
aldrig, hvornår man får brug for juridisk bistand
eller rådgivning til hjælpemidler, siger Anne
Tornak, der kort og godt siger, at hun faldt for
”hele pakken”.
I vor lokale afdeling i Tårnby er vi lige nu 5.776
aktive medlemmer og 92 frivillige.
Medlemstallet øges hvert måned, 67 % af
kommunens borgere på 65+ støtter vort lokale
arbejde og vore aktiviteter.
Vi er kommunens største frivillige forening og
arbejder på at gøre en rigtig stor forskel til fordel
for alle ældre i Tårnby kommune.
Opstart ny senior fotoklub
Vi indbyder medlemmerne til informations- og
opstartsmøde med det formål at få samlet et
hold af seniorer fra Ældre Sagen, der har lyst til
at lære mere om fotografering, lære om digitale
fotos og deltage i aktiviteter til glæde for enhver
amatørfotograf. Informationsmødet finder sted i
Postkassen, Amager Landevej 71, lørdag 1. nov.
kl. 14-16. Gratis kaffe og kage undervejs.
Julefest på Tårnby Skole
Igen i år holder vi vor traditionelle julefest lørdag
29. november kl. 13-17, men tilmelding er nu.
Prisen er kr. 150, drikkevarer købes til rimelige
priser. Undervejs vil der være musik med Lise
og Vagn, underholdning af Tårnbykoret, festtale
og naturligvis lotteri med opbakning fra vore
sponsorer. Tilmelding og betaling til kontoret
senest 20. nov. (først til mølle)
Besøg i Frimurerlogen
Rundvisning og frokost i logen, der huser
hovedsædet for Den Danske Frimurerorden.
Vi kommer indenfor og ser nogle af de rigt
udsmykkede rum og hører, hvad frimurerne
beskæftiger sig med. Rundvisningen varer
2,5 timer og er ikke for gangbesværede, men
der findes elevator. Der bliver mulighed for at
bestille en frokostanretning - 2 stk. smørrebrød,
en ostemad, en øl/vand og kaffe/the. Pris uden
frokost kr. 80 - med frokost kr. 230. Tilmelding
og betaling til kontoret senest 13.november.
Maks. 60 gæster. (Venligst lige penge). Arrangør
Gunnar Blunk.
Blegdamsvej 23, fredag 5.december kl. 10. Vi
mødes ved indgangen.

Madlavning for mænd
Så fik vi også startet endnu et nyt hold af mænd

Bliv dus med din PC eller tablet

Vi tilbyder en lang række forskellige kurser,
hvor du kan blive dus med din pc eller tablet.
Derudover har vi PCcafé og IT hjælp, hvis du har
behov for at få løst et teknisk problem.
Vi har et grundkursus på fire lektioner, hvor du
efter kurset er blevet digitaliseret og fortrolig med
at bruge NemID, komme i netbank, bruge den
offentlige hjemmeside, borger.dk og naturligvis
kan læse din digitale post.
For brugere af tablets har vi kurser i bedre
udnyttelse af disse. Lær at finde relevante
applikationer (apps eller programmer) og lær at
optimere brugen af din tablet. Android eller Ipad.
Tider og sted for kurserne i højre spalte.
Tilmelding og betaling til kontoret.
Krolf går i vintermode
De aktuelle baneforhold med vand og senere
is, betyder, at vi er nødt til at holde inde med
krolfen. Men når græsset igen er grønt i april, er
vi klar, siger Sven-Erik Predstrup.
Det har været en kæmpe succes for os, at så
mange har støttet op om denne aktivitet. Vi
skylder kommunen stor tak for, at de var med på
ideen og etablerede vel nok Danmarks flotteste
krolfbane og sidst men ikke mindst, at vi fra
kommunens initiativpulje har modtaget støtte og
midler til indkøb af det kostbare udstyr. Det er
udendørs aktiviteter, der holder os unge og friske.
Tirsdagsklub Ældre Sagen
Fra 2.
december
holder vor
tirsdagsklub
flyttedag til
Postkassen.
Men hyggen
fortsætter.
Her mødes
ca. 40
medlemmer
til sang og
levende
musik. Når stemmerne er godt brugt, går vi
i gang med vor medbragte mad, vand og
drikkevarer. Dagen slutter af med en gang
kortspil, whist eller bridge. Det er Inge Lise, der
står for tirsdagsklubben og hun fortæller ”at det
eneste vi mangler er nogle flere kortspillere”. Man
kan bare møde op i Tirsdagsklubben kl. 10 og
være med.

Vort lokale årsmøde 2015
Reserver allerede nu lørdag 14. marts 2015,
hvor vi afholder årsmøde og fortæller om
lokalafdelingens økonomi, aktiviteter og giver en
status på vort lokale arbejde.
FLERE ARRANGEMENTER PÅ
HJEMMESIDEN
WWW.AELDRESAGEN.DK/TAARNBY
Vore faste aktiviteter:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12
Bowling i centret på Englandsvej
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-12
Bridge
Torsdag kl. 10.30 Skøjtehallen
Fredag kl. 13 Postkassen
Cykling fra porten ved p-pladsen på
Finderupvej
Mandag kl. 10.30
Ipad kursus begyndere i Postkassen
Onsdag kl. 10-12
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag kl. 10 og kl. 11
Krolf i Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10.00
Vi spiller igen når græsset bliver grønt i april
Madlavning for mænd
Torsdag kl. 17.00
Korsvejens Skole, Skolekøkkenet
PC Cafe i Postkassen
Tirsdag kl. 14-16 den 11. november
PC Undervisning i Postkassen
Fredag kl. 9.30-11.30
Petanque ved Vestamagerhallen
Torsdage kl. 10
Pilates i Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Torsdag kl. 09.30 og kl. 10.30
Roning på Øresund
Onsdag kl. 10
Svømning i Kastrup svømmehal
Tirsdag kl. 14.30-16.30
Torsdag kl. 14.30–15.30
Søndagscafé i Postkassen
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16
Tablet kursus begyndere
Onsdag kl. 10-12 Postkassen
Tirsdagsklub i Postkassen
Tirsdag k. 10-14 (første gang 2. december)
Vandring fra den røde port ved Ugandavej
Onsdag kl. 10 Speedholdet - Fredag kl. 10
Slowholdet

Lokalafdelingens kontor:
Kastrupvej 324
• Tlf. 3252 0516 •
Kontortid:
Mandag til torsdag kl. 10 - 12
”Besøgstjenesten og kontakt til bisidder tirsdag
fra 12.00 til 13.00”
Vor handymand og IT hjælp kan kontaktes via
kontoret

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk
aeldresagen.taarnby@mail.dk
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Bowling
Har du lyst til at bowle, har vi nogle få ledige
pladser om onsdagen. Info: Poul tlf. 2480 1226.
Kreativ motion
Succesen fortsætter og nu har vi to hold, der
hver onsdag nyder det sociale samvær og dyrker
kreativ motion. Nana Fagerli, der er ved at
uddanne sig til fysioterapeut, leder det nye hold.
Mød op onsdag kl 11 - få ledige pladser.

med lyst til at forbedre deres madlavnings
kundskaber. Eric Bech styrer gryderne og leder
holdet gennem det gastronomiske. Start torsdag
15. januar. Derefter hver anden torsdag (ulige
uger). Tilmelding på kontoret.

Nu falmer skoven trindt om land…

Når vi i denne tid lystigt istemmer: ”Nu
falmer skoven trindt om land”, er det fordi,
det er en af årstidens allermest sungne
salmer, og derfor også en salme, der er
kendt af de fleste. Den synges særligt i
denne tid, hvor skoven netop nu mister det
grønne løv, for at udfolde sig i et orgie af
gule, røde og brune farver. Når man går en
tur i skoven og ser hvordan solen spiller i de
mørke varme farver, føler man bestemt Guds
nærværd og kan næsten føle sig beruset
på alle sanser, og måske synes, at man kan
mærke, hvad der har inspireret Grundtvig.
Men salmen selv har faktisk haft en lidt
mere ydmyg oprindelse, og at den ville blive
så elsket var ikke åbenbart for enhver og da
slet ikke Grundtvig selv.
For salmen var faktisk en ”ommer”. Det
var pastor Peter Rørdam, der i 1844 i første

Forbøn

Som noget nyt tilbyder begge kirkens
præster nu muligheden for, at menigheden
kan gå i forbøn for de i menigheden, der
føler, de tumler med et problem eller
en sorg, der er for stor at bære alene.
Forbønnen vil indgå som en del af den
almindelige kirkebøn efter prædikenen.
Du kan henvende dig til den præst, der
forretter tjenesten den søndag, du ønsker,
forbønnen finder sted.

Aktiviteter - November
Korsvejstræf
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For meget eller for lidt religion i det

omgang havde bestilt en høstsalme hos
Grundtvig, på en af Rørdam valgt melodi:
”Lover den Herre…”. Grundtvig sendte kun
otte dage senere en salme tilbage til ham,
men beklagede sig over den stive melodi.
Og ganske rigtigt faldt salmen heller ikke i
god jord, og Grundvig bliver få dage senere
bedt om at skrive den om, denne gang på
melodien: ”Der stander et slot…”. Allerede
dagen efter har Grundtvig så en ny salme
parat, men siger dog, at han ikke har haft
meget tid til at arbejde på den, så Rørdam
må tage den som den er. Og det var på
denne måde at ”Nu falmer skoven trindt om
land” blev til. Rørdam blev meget begejstret
og meldte hurtigt tilbage og sagde, at denne
allerede blev flittigt sunget. Og det er den
blevet lige side, både på denne årstid,
men givet salmens sidste fem vers, der
handler om høsten ”hist” er salmen også

blevet en meget anvendt bisættelses- og
begravelsessalme.

offentlige rum?
v. Birger Reuss Schmidt
Religion spiller en betydelig rolle i mange
konflikter, men er det rimeligt at forlange
al religion ud af det offentlige rum? Hvad
betyder ytringsfriheden og religionsfriheden
i praksis? Hvilke krav er det rimeligt at
stille til religionsudøvelse i et moderne
demokrati? Kan Grundtvig hjælpe os?
Tirsdag 4. kl. 14.30

Danseleder er bevægelsespædagog og stud.
theol. Kamilla Bugge.
Tirsdag 4. kl. 19.30 – 21.30

Livets dans – tema: Alle helgen

Vi danser for at mindes vore døde, sørge
over tabet af dem, huske på, at vi selv skal
dø og for at gøre døden til en integreret del
af livet. Alle er velkomne! Det koster ikke
noget at deltage! Tilmelding ikke nødvendig!

Men hvorom alting er, så er det en smuk og
elsket salme, og ligesom vor frelser selv
begyndte sit liv i den største ydmyghed for
at blive den største af alle, så kan vi måske
se bort fra den lidt svære begyndelse, som
denne elskede salme har haft og glæde os
over den store glæde vi får, når vi istemmer:
Ham takker alle vi med sang
For alt hvad han har givet,
For hvad han vokse lod i vang´,
For ordet´ og for livet.

De 7 Dødssynder

... Hovmod
Studiekreds v. Herbst
(opsummering og
afslutning. Alle er
velkomne!)
Torsdag 6. kl. 19.30

Formiddagsandagt
v. Julie Aaboe

Gudstjenester
November				

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

2.
9.
16
23
30

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Alle helgens dag m. Kammerkoret Euphonia		
21. s. e. trin. Luk. 13,1-9		
22. s. e. trin. Matt. 18,1-14		
Sidste s. i kirkeåret Matt 11,25-30		
1. s. i advent Matt. 21,1-9		

December				

Søndag

7.

kl. 10.00

2. s. i advent Luk. 21,25-36		

Aaboe/Herbst
Herbst
Aaboe
Herbst
Aaboe
Herbst

Julie Aaboe

Kom og del en
stille stund ved
en meditativ
andagt 2. tirsdag
i hver måned.
Efterfølgende
hygger vi os
sammen med lidt at
spise og drikke.
Tirsdag 11. kl.
10.00

Menighedsrådsmøde
Tirsdag 11. kl. 19.00

Koncert med to kor

Kastrup Kammerkor

Koncert i Korsvejskirken

Kastrup Kammerkor opfører sammen med
koret Amacantus, Gabriel Faurés Requiem.
Koncerten indeholder ligeledes Faurés
Cantique de Jean Racine og værker af
Claude Debussy og Niels La Cour.
Koncerten markerer det første vellykkede
samarbejde mellem de to kor og begge kor
håber at gentage fornøjelsen i fremtiden.
Lørdag 15. kl. 16.00

Dødehavsrullerne
og Kristendommen

v. lektor Søren Holst
Jesus blev født af en
jødisk mor, levede
sit liv efter den
jødiske lov og døde
med et citat fra Det
Gamle Testamente på
læberne. Jødedommen
er altså ikke til at
komme uden om, når
man skal forstå kristendommen. Og i de
sidste 60 år har en af forskernes vigtigste
kilder til jødedommen på Jesu tid været
Dødehavsrullerne. De kaster lys over mange
dele af den tidlige kristendom, f.eks.
forventningerne til Messias, fortolkningen af
Moseloven, indretningen af menigheden og
måden at holde gudstjeneste på.
Søren Holst, som har deltaget i udgivelsen af
dem, fortæller.
Torsdag 20. kl. 19.30

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24.
Tlf. 5141 5445 • mthe@km.dk
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11.
Torsdag kl. 17-18. Mandag er fridag.
Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Mandag til torsdag kl. 10-11.
Fredag er fridag.
Organist Ole Reuss Schmidt
Tlf. 6116 5565 • olereuss@hotmail.com
Træffes efter aftale.

v. Madsen og Aaboe

Gospel Jule- & 10 års
Jubilæums-koncert
Så skal julen synges ind... og det kan gøres
på mange måder, men den bedste måde vi
gør det på, er på gospel-maner!

Kom og vær med til Ulvetime i kirken.
Vi åbner dørene for de mindste og deres
familier den sidste torsdag i hver måned.
Vi skal lege, fortælle historier, synge og
til sidst spise sammen, inden de små skal
hjem i seng. Det koster ikke noget at
deltage, men et bidrag er altid velkommen.
Tilmelding muligt på email: Lone@
korsvejskirken.dk
Torsdag 27. kl. 16.30-18.30

Aktiviteter - December

Kom og vær med! Syng med! Vi lover, det
bliver svært at sidde stille!
Crossroad Gospel fejrer deres 10 års
jubilæum ved at synger diverse kendte
julesange og Gospel!
Man kan blive så tørstig af at synge, klappe
og nyde gospel, men det har vi sørget for,
at der kan rådes bod på. For der vil være
indlagt en lille pause med mulighed for at
købe drikkevarer til favorable priser.
Onsdag 3. december kl. 19.30
- Billetsalg fra kl. 19.
Entre 50 kr - gratis for personer under
16 år.

Julehygge

...Korsvejstræf med kirkens
præster.
Vi synger julens smukke
salmer, pynter juletræet
og forbereder os på den
kommende højtid. Tag en
lille julegave med til ca. 20
kr.
Tirsdag 2. kl. 14.30
Kordegn:
Henning B. Nielsen. Tlf. 3251 7424
hbni@km.dk
Kontortid på kirkekontoret: Mandag-fredag kl.
10-13. Torsdag tillige kl. 13-18.
Sognemedhjælper:
Lone Madsen. Tlf. 6116 5509
lone@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.
Kirketjener:
Johnny Løndorf. Tlf. 6116 3336.
johnny@korsvejskirken.dk
Træffes i kirken mandag-fredag 8-12.

Menighedsrådsformand:
Tom Allan. Tlf. 2235 3222.
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

Ulvetime i kirken

Koret Amacantus

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

At leve med de døde, tanker til Allehelgen
Prøv at gå en tur forbi Tårnby Kirkegård en
tidlig morgen eller en skumringsaften, hvor
solen går ned. Der er fredfyldt og stille, mens
byen larmer videre udenfor kirkegårdsmuren.
Tit møder man mennesker på kirkegården. Vi
hilser på hinanden med et høfligt nik. Mange
besøger nemlig de døde til jul, til fødselsdag og
nogle kommer forbi et par gange om ugen…
Vi lever videre med vore døde. Det er et udtryk
for trofasthed og for sammenhæng i vores liv.
Det har digteren Søren Ulrik Thomsen også
erfaret:
Hvert år på den dato
der tilfældigvis blev din fødselsdag
tager vi toget til Århus for at besøg din grav
som nu engang er det sted her i verden
hvor du ikke er.
På turen op gennem byen køber vi blomster
Og taler som på enhver anden dag
Indtil vi står foran stenen.
Og på vej tilbage regner det altid.
Eftersom intet af dette giver mening
Og alligevel finder sted

Må det være af største betydning.
På søndag – den første søndag i november - er
alle velkomne til gudstjeneste, hvor vi fejrer
Alle helgen og mindes de døde, vi hver især
har mistet. Ved skumringstid er der blevet
tradition for, at nogle tænder lys på gravene.
Sorg går nemlig ikke altid over. I en god
mening taler vi om at ”Give slip” – men det
er ikke altid det, vi oplever. Det er en myte, at
sorg altid forløses gennem smerte til forsoning
(Tony Walter, UK).
Sorg ændrer sig. Nogle ting i vores liv
forsvinder: Smerte kan forsvinde. Men savn og
sorg går ikke over. Det bliver noget andet.
Og det er vel bl.a. det, sorgen handler om: At
blive en anden. At vi bevæger os mod noget
andet / et nyt liv/ en ny virkelighed, hvor vi
bærer sorgen med. Og også ud af det mest
forfærdelige mørke fødes der en fremtid.

Rikke Bertelsen

Indsættelse af ny præst

Siden Pastor Wollers afsked i foråret har Rikke Bertelsen været vores vikar. Vi vil gerne sige
hende tak for den tid. Hun har sidste dag 14. nov. Derefter er tiden kommet til at præsentere
vores nye præst. Hun skal være 70% ved kirken og 30% på Amager Psykiatrisk Hospital,
Digevej. Hun hedder Desiree Risum og hun skal indsættes i kirken ved højmessen 23. nov.
Provsten kommer og indsætter hende, hun prædiker selv, Ida foretager dåben og bagefter er
menighedsrådet vært ved en frokost i konfirmandstuerne. I er alle meget velkomne. Og helt
overordnet: vi håber, I vil tage godt imod hende.
På vegne af menighedsrådet.
Karsten M. Hansen

Gudstjenester
November
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Søndag 2.
Onsdag 5.
Søndag 9.
Torsdag13.
Søndag 16.
Søndag 23.
		
Lørdag 29.
Søndag 30.

Højmesse Allehelgens dag		
Ældreeftermiddag		
Højmesse 21.s.e.t.		
Aftengudstjeneste		
Højmesse 22.s.e.t		
Højmesse Sidste søndag i kirkeåret
Indsættelse af Desiree Risum
Dåbsgudstjeneste		
Højmesse 1.s.i advent		

10.00		
13.45		
10.00		
19.30		
10.00		

Nielsen
Bertelsen
Hansen
Nielsen
Nielsen

10.00		
12.00		
10.00		

Alle præster
Hansen
Hansen

13.45		
10.00		
10.00		
10.00		
13.30		
15.00		
16.30		
23.30		
10.00		
10.00		
10.00		

Hansen
Risum
Nielsen
Nielsen
Nielsen 		
Hansen
Risum
Hansen
Risum
Hansen
Nielsen

December
Onsdag 3. Ældreeftermiddag		
Søndag 7. Højmesse 2.s.i advent		
Søndag 14. Højmesse 3.s.i advent, krybbespil
Søndag 21. Højmesse 4.s.i advent		
Onsdag24. Juleaften		
				
		
		
Torsdag25. Højmesse Juledag		
Fredag 26. Højmesse Anden juledag		
Søndag 28. Julesøndag		

Benny Andersen beskriver det meget fint:
Jeg tæller ikke ligefrem mine døde
noterer mig bare at tallet stiger støt
men hvad er døde tal
mod sprældøde venner.
Jeg har ikke noget imod de døde
nogle af mine bedste venner er døde
det påfaldende er blot deres
usvækkede livskraft
modsat adskillige nulevende som er
mere døde end levende
jeg kender flere uafdøde
som keder mig til døde
mens de rigtige døde
de professionelle
har det med at gå igen
på uventede tidspunkter
blander sig i alt
sætter skub i en kedelig samtale
får syrener til at blomstre midt om
vinteren.
Jeg frygter ikke de døde
jeg frygter mere de levende
som godt kan ta livsmodet fra mig,
men de døde gir mig oplevelser for livet.

NOVEMBER 2014
Møder og arrangementer
Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe, der
fortrinsvis består af enker og enkemænd.
Gruppen mødes efter aftengudstjenesten som regel
den 2. torsdag i måneden, og desuden til særlige
arrangementer. Vil du vide mere om gruppen, kan du
kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.
Netværksgruppen mødes:
Søndag 2. november kl. 10.00 til
højmesse med efterfølgende kaffe.
Torsdag 13. november kl. 19.30 til liturgisk
aftengudstjeneste med efterfølgende gløgg og
æbleskiver i konfirmandstuerne, hvor vi også laver
dekorationer til gravene.
Søndag 23. til højmesse med efterfølgende
kirkefrokost.

Ældreeftermiddag

Da jeg fylder år - de er vist runde, er der nogle som
bliver ved med at fortælle mig - og jeg derfor ikke
er i landet, er det min kollega Rikke, som tager sig
af eftermiddagen. Som sædvanligt med gudstjeneste
kl. 13.45 og efterfølgende et arrangement i
konfirmandstuerne.
Mvh Karsten
Onsdag 5. november kl. 13.45

Gudstjeneste på plejehjemmet

Jeg er tilbage på plejehjemmet Løjtegårdsvej.
Rikke har været forbi, mens hun var her, men nu er
det mig igen, eller jeg var vist ikke rigtig startet, så nu
bliver det mig. Torsdag 20. nov. kl. 10.30. /Karsten
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
Fredag 28. november kl. 10.30 ved Ida Nielsen.
Inden gudstjenesten synger vi sammen med
Aktiviteten fra kl. 10.

FOR BØRN
Babysang…

… har stadig et par gange
tilbage. Babysang er et
tilbud til forældre på barsel.
Vi
mødes torsdage kl. 11.00 i Tårnby
kirke og
synger børnesange- og salmer med fagter og rytmik.
De sidste mødedage er 6. og 13. november.
Tilmelding til Ida Nielsen på idni@km.dk, eller
32504186. Det er gratis at deltage i Babysang.

Minikonfirmander

Julegudstjenester

For alle dagplejere, vuggestuer og børnehaver
i Tårnby sogn er der mulighed for at bestille
tid til en julegudstjeneste i kirken. Efter
gudstjenesten er der risengrød i konfirmandstuerne.
Kontakt Ida Nielsen på 3250 4186 eller idni@km.dk
og hør nærmere.

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

Alle Helgens Dag

Den første søndag i november er det Alle Helgens
Dag. Det er den dag i kirkeåret, hvor vi mindes de
døde, dem vi hver især har mistet, først og fremmest
nok i året, der gik. Men mange benytter også dagen
til i det hele taget at lade tankerne går tilbage til
familie og venner, der ikke er her mere. I kirken
holder vi mindegudstjeneste kl. 10.00. Gudstjenesten
slutter på den nye fællesgrav, og efter gudstjenesten er
der kaffe i konfirmandstuerne.

Kirkebil

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

Lille Muko-Veteranerne...

... giver koncert i kirken. Dirigent er Jesper Grove
Jørgensen og der bliver spillet musik af bl.a. August
Söderman, Reger, Bruckner, Tjaikovsky og Frederik
Rung
Søndag 16. november kl. 16

Julehjælp

Sidste frist for ansøgning om
julehjælp er i år fredag 28. nov.
kl. 13.00. Som altid kan man
hente et udfyldningsskema hos
kordegnen i dennes åbningstid.

ADRESSER •
TELEFONNUMRE
Sognepræst Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup Tlf.:
3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst Karsten Møller Hansen
Falhøj 24, 2770 Kastrup Tlf.: 3251
0175 (kontor)
Tlf.: 2254 4467 (mobil), e-mail:
augustdemian@yahoo.dk
Træffes som regel på kontoret tirsdag
og fredag kl. 10-11
samt torsdag kl. 17-18
Sognepræst Rikke Bjerregaard
Bertelsen Tlf.: 2124 6834, e-mail:
rbb@km.dk Træffes på telefon. Mandag
er fridag.
Organist Poul Anders LyngbergLarsen
Priorvej 6,3.th., 2000 Frederiksberg
Tlf.: 6184 2218, e-mail: pall349@
hotmail.com
Kordegnekontor
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej
330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129,
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 10-13,
torsdag også kl. 16-19
Kirkegårdskontor
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708;
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13
Menighedsrådets formand
Hjørdis Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag
kl. 10.00-11.00
Kirketjener

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

Englandsvej 330, tlf:
. 3252 0729
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Minikonfirmanderne fra Nordregårdskolen er startet
i uge 44, men du kan stadig nå at tilmelde dig til den
sidste del af forløbet med krybbespillet. Tilmelding
til Ida Nielsen på 3250 4186 eller idni@km.dk

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,

Gemmas Allé 100.

Kastrup Kirke November

Skelgårdskirken November

Alle Helgens Dag

Tryg og bange monsterfest
Det er emnet denne gang i
Noas Ark og Babelstårnet. Vi
møder Snapper, og ser ham
også på dvd. Og så holder vi
monsterfest. Vi spiser kl. ca.
18.30.
Torsdag 6. november kl. 1719 i Kastrup kirkecenter

Kreaklub

Har du lyst til, at være kreativ
sammen med os? Vi er et par
stykker fra Kastrup kirke, der
gerne vil hygge os sammen
med dig med forskellige projekter.
Grethe, Inger og Elizabeth
Lørdag 8. november kl. 1316 i Kastrup kirkecenter

Livet med H-vid-vinkel

Den lange og snoede vej fra
Egebjerg Bakker på Sydfyn til
Dyrehavsbakken i Klampenborg.
Kurt Flemming – Bakkens

Pjerrot holder et positivt foredrag om livets op og nedture
og om at være Pjerrot - om
en svær skoletid - om når
det ikke er talent, men hårdt
arbejde at nå sine mål. - Om
det fantastiske, men usikre liv
som artist. - Om at optræde
for hospitalsbørn - om at gå
en 700 km lang pilgrimsrute om når døden kommer inden
for døren - og om tro og tvivl!
Der bliver også vist et par
numre fra Pjerrots forestillinger.
Tilhørerne får lejlighed
til at stille spørgsmål. Inden
gudstjenesten er der frokost.
Søndag 9. november kl.
12.30

Sognemøde... med frokost

Menighedsrådet
fortæller
om det sidste års arbejde og
drøfter fremtiden med menigheden.
Søndag 16. november efter
gudstjenesten i Kastrup
kirkecenter

Love your way

Spændende besøg af Annette Odimer - sang og guitar, Joachim Thönen - kontrabas og Magnus Maimonde - percussion.
Gruppen kalder sig selv et nordisk-lyrisk pop band og musikken beskrevet som et smukt og dramatisk univers, hvor der
genremæssigt bliver flirtet med alt fra lyrisk folk, eftertænksom pop, punk til jazz og viser i kabaret stil. De har udgivet
CDen Zentrifuge og en ny, Sacred Figures er lige på trapperne.
Søndag 16. november kl. 16 i Kastrup kirkecenter

På cykeltur til Paris

Susanne Steensgaard fortæller om sin Cykeltur til Paris
med Amager erhvervsteam i
2013, til støtte for julemærkehjemmene. Hun fortæl-

ler om strabadserne, ømme
stænger, stejle stigninger og
det varme fællesskab, der udviklede sig undervejs.
Torsdag 20. november kl. 14
i Kastrup kirkecenter

Mindegudstjeneste v. Peter
Søes. I gudstjenesten vil der
være fokus på minderne om
dem, vi har mistet, mod til at
leve og håbet i kristendommen. I gudstjenesten vil navnene på dem, fra Skelgårds
Sogn, som er døde i løbet af
det sidste år, blive læst op.
Søndag 2. november kl.
14.00

Menighedsmøde

v/ Nicklas Lautrup-Meiner.
Mandag 3. november kl.
19.30

Basarudvalgsmøde

Har du lyst til at være med til
at planlægge årets basar, er
du velkommen sammen med
dine gode ideer!
Torsdag 6. november kl.
19.30

Tryg og Bange –

Monsterfest
Torsdag 6. november kl. 17-19
I Noas Ark ca. 4-7 år
I Babelstårnet ca. 8-12år
Vi spiser sammen kl. 18.30

Livet set med H-vid-vinkel
m. Kurt Flemming –
bakkens Pjerrot
Søndag 9. november kl.
12.30

Sognemøde m.
frokost

Søndag 16. november efter gudstjenesten
Menighedsrådet fortæller om det sidste års
arbejde.
Og drøfter fremtiden med menigheden.

KASTRUP KIRKE
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Love your Way

- “et nordisk – lyrisk pop band”
Søndag 16. november kl. 16

På cykeltur til Paris

m. sognepræst Susanne Steensgaard
Torsdag 20. november kl. 14

Gudstjenester:

Gudstjeneste hver søndag kl. 10
Middagsandagt hver onsdag kl. 12
Alle er velkomne

Lørdag 28. november kl. 10-15
Kl. 11.00
Kl. 13.00
Kl. 10.45
		

SAS-koret synger julen ind.
Trylleri for de mindste.
Vindernumre på lodsedlen offentliggøres
og gevinster kan afhentes.

Lodsedler sælges fortsat indtil lørdag 28. november kan blandt andet købes på kirkekontoret.
Man kan roligt glæde sig til dagen, for det bliver både sjovt og
hyggeligt.
På basaren kan man eksempelvis købe sine julegaver, sine
juledekorationer eller sin adventskrans.
Man kan købe pynt og lækkerier, som sætter en i den rigtige
december-stemning – eller alt muligt andet godt for øjet
og ganen. Der er tombola og fiskedam for børnene
m.m., og ikke mindst muligheden for at gøre en god
handel i kramboden.
Restauranten er leveringsdygtig i frokost,
drikkevarer, kager og æbleskiver.
De penge, der kommer ind ved salg af lodsedler i
boderne og lotterier på basaren, går til børneungdoms- og ældrearbejdet i sognet.
Derudover vil vi år også støtte nogle projekter i
udlandet.
Så rigtig mange får glæde af de indsamlede
midler.
Vel mødt pa basaren!
Basarudvalget v/Gerd Lottenburger Viktor

Gudstjenester ...

Gudstjenester ...

i Skelgårds kirke
i Kastrup kirke

November

Søn. 2. Alle Helgens Dag
10.00 Bente Lübecker
14.00 Susanne Steensgaard
Søn. 9.
10.00 Elizabeth Laursen
Søn. 16.
10.00 Bente Lübecker
Søn. 23.
10.00 Susanne Steensgaard –
præd.: Cand. teol. G. Hamborg
Søn. 30. 1. søndag i advent
10.00 Susanne Steensgaard
Hver onsdag
12.00 Middagsandagt ved én
af kirkens præster

Gospel Night

Koncerten er gratis, dog betales et symbolsk beløb for
kage og drikkevarer, som kan
nydes ved cafébordene. omtale i kirkeblad og på Skelgårdskirkens hjemmeside.
Lørdag 8. nov. kl. 19.00

November

Lør. 1.
14.00 Haloweengudstjeneste
Søn. 2. Alle Helgens Dag
10.00 Højmesse v/ Mehlsen
14.00 Mindegudstjeneste v/
Peter Søes.
Tir. 4.
16.30 Børnegudstjeneste v/
Flemming Bak Poulsen
Søn. 9.
10.00 Højmesse v/ Poulsen
Ons. 12.
19.00 Ungdomsgudstjeneste.
No excuse for konfirmander
fra Pilegårdsskolen og
Skelgårdsskolen 8C

Studiekreds...

... om kristne kirker og trossamfund
Mandag 10. nov. kl. 16.00

Salmemaraton

Torsdag 13. nov. kl. 19.00

Søn. 16.
10.00 Højmesse v/ Mehlsen
12.00 Rytmisk gudstjeneste v/
Flemming Bak Poulsen
Tor. 20.
10.30 Plejehjemsgudstjeneste
v/ Annelise Mehlsen
Lør. 22.
11.00 Dåbs- og familiegudstj.
v/ Sørensen
Søn. 23.
10.00 Højmesse v/ Søes
Søn. 30. 1. søndag i advent
10.00 Højmesse v/ Sørensen
12.00 Afslutningsgudstjeneste
for minikonfirmander
v/ Poulsen og Søes

Julemiddag i Skelgårdskirken
Igen i år inviterer Skelgårdskirken til den traditionsrige og hyggelige julemiddag for ældre og enlige.
Vi samles for at nyde julens
gode mad, høre sjove julehistorier og synge nogle af
julens smukke salmer og
sange. Da der er rift om pladserne, er det nødvendigt at
tilmelde sig på kordegnekontoret, hvor billetter til en pris
af 100 kr. kan købes og afhentes senest 3. december.
Vi glæder os til at se Dig.
Tirsdag 5. december kl.
13-16.

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af
kirkens præster

Tilgivelse...

... er ikke for Tøsedrenge
Studiekreds v/ P.B.Sørensen
Onsdag 19. nov. kl. 19.00

Fælles bøn - for Skelgård
– kirke og sogn
Søndag 16. november kl.
11.30 efter højmessen

Menighedsmøde

v/ Arne Kappelgaard.
Mandag 17. nov. kl. 19.30

Menighedsrådsmøde
Torsdag 20. nov. 19.00

Tårnby FDF...

... Juleafslutning
Søndag 23. nov. kl. 12.00

Musikalsk legestue

Babysalmesang

Tors. 6. og 27. nov. kl. 10.30

December
OBG Brass-band

Julekoncert Under ledelse af
Susanne Vibæk.
Koncerten er gratis.
Mandag 1. december kl.
19.30

Torsdag 27. nov. kl. 19.30

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.

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

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

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41
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www.burchhardt.dk

Nytårskoncert
Kastrupgårdsamlingens venner holder traditionelt Nytårskoncert i Stakladen på
Kastrupgård - således også i
2015, hvor de har engageret
operakvartetten Happy Hour.
Kvartetten består af sopranerne Katarzyna Mizerny og
Signe Sneh Schreiber samt tenorerne Thomas Præstgaard
og Torben Kirkegaard.
Stakladen, 5. januar
kl. 19.30. Billetpris
100,- kr købes på
Kastrupgårdsamlingen fra 5.
november

Træet klædt på

Aloe Vera Butik Amager
Aloe Vera Butik Amager
Kender du vores varmecreme?
Har du ofte ømme muskler?
Prøv vores Heat Lotion.
Den er perfekt som afslapning efter træning,
til trætte og hævede fødder efter en lang arbejdsdag
eller blot som støtte til din almene velvære.
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

Kontakt@AloeVeraButikAmager.dk

Det store træ foran klubben i
Kastruplundgade blev klædt
på af aktive kvinder, der fulde
af gå-på-mod og entusiasme
forinden Tårnby Kreative
Klubs sommermarked havde
strikket og hæklet mange
meter beklædning. De mange
meter strikværk var derefter
syet sammen og blev - ikke
helt ufarligt - ved hjælp af
stiger og stilladser anbragt
rundt om den store stamme.
Desværre har det omfattende arbejde efterfølgende
været forsøgt brændt af, men
langsomt kommer der lidt nyt
strik på.

Basar i aulaen
Soroptimist
International
Kastrup Tårnby klubben holder basar med smykker – tøj
– nisser – blomster – og god
stemning søndag 16. november klokken 12 til 16 i Skottegårdsskolens aula.

Overskuddet fra basaren
går ubeskåret til humanitære
formål. Sidste år donerede
Soroptimisterne 50.000 kroner til kvindeafdelingen på
Asylcenter
Kongelunden,
hvor donationen blev brugt
til en legeplads til de mindre
børn i lejren.

Tårnbyvandring...
… evt. kombineret med
flygtningeindsamling, der
foregår samme dag
Motionsforeningen
Københavnslår dørene op til Tårnby
Skoles festsal til den årlige
Tårnbyvandring.
Der er en rigtig god mulighed for en familietur, hvor
alle kan komme ud at opleve
mange spændende steder i
Tårnby. Der vil være noget for
enhver smag, idet man kan
vælge mellem 6, 9 og 15 km.
De helt energiske kan kombinere det tre ruter efter ønske,
så man kommer op på 21 eller
30 km. Alle tre ruter er naturligvis forskellige. Rutebeskrivelser udleveres.
Ruterne er lagt i smukke
omgivelser uden alt for megen brug af de store veje.
Salg af startkort fra kl. 8
- start kl. 8.30 og man skal
være i mål kl. 15.00.
Søndag 9. november Tårnby
skole, festsalen.
OBS: - Dansk
Flygtningehjælp har
landsindsamling samme
dag. Udlevering af
indsamlingsbøsser på
Tårnby Skole ved festsalen
1.sal

Senior- og pensionist
OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Banko. 6. november.
Pakkefest. medbring gave 25-30 kr. 13. november
OK-dag med hygge. 20. november
Banko 27. november.

Pensionistforeningen
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Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag
starter kl. 11.30.
Film, foredrag, hygge onsdag 5. november.
Banko fredag 7. november.		
Alfred Kronborg spiller onsdag 12. nov.
Banko fredag 14.		
Spisning og hygge kr. 80,-. udstilling/salg af hjemmearbejde. onsdag 19. november.
Banko fredag 21. november.		
Film, foredrag , hygge onsdag26. november.
Banko fredag 28. november.

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 21.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71
Danske Handicaporganisationers virke v. formand,
Lars-Peter Brogaard Nielsen. 17. nov. kl. 14-17.

Klubben

... for mennesker med demens og deres pårørende.
Første torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret
Postkassen, Amager Landevej 71, lokale 1 & 2.
Café eftermiddag 6. november
Café eftermiddag 4. december

Skrab og støt de
lokale børn
Børnehjælpsdagens Julelotteri 2014 er på gaden til fordel for lokale foreninger og
skoleklasser samt de anbragte børn i Danmark
De traditionsrige lodder
bliver solgt af lokale foreningsbørn og skoleelever
frem til 24. december 2014.
For hvert solgt lod tjener
foreningen eller skoleklassen
8,50 kroner. Typisk er disse
penge øremærket til nyt klubudstyr, udflugter, stævner
eller andre fælles aktiviteter.
I 2013 tjente 563 foreninger,
klubber og klasser cirka 2,7
millioner kroner via Julelotteriet.
En del af overskuddet fra
salget går til Børnehjælpsdagens arbejde for de 15.000
anbragte børn og unge i Danmark. De bor på opholdssteder og institutioner, hvor de
har en tilværelse uden deres
forældre i hverdagen.
Børnene er anbragt af forskellige årsager, for eksempel
omsorgssvigt, vold, misbrug
eller behandlingskrævende
diagnoser. De kan have det
rigtigt svært – især ved juletid, hvor manglende familierelationer kan give dem et
stort afsavn.
Børnehjælpsdagen støtter
de anbragte børn og unge
gennem forskellige oplevelser og events. For eksempel
afholder Børnehjælpsdagen
hvert år populære og traditionsrige julefester for børnene.

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år,
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
PC-cafe Tirsdag 4. nov. kl. 10.00 – 1200.
Julemarked på Gavnø Slot inkl. julebuffet i café
Tulipanen. Pris kr. 260,00. Begrænset antal pladser.
Lørdag 8. november.
Valg til brugerstyrelsen, opstillingslisten kommer på
opslagstavlen så man kan skrive sig på hvis man ønsker
at blive valgt ind og deltage i bestyrelsesarbejdet.
Fredag 14. november.
PC-cafe Tirsdag 18. november. kl. 10.00 – 12.00.
Tur ud af huset med Tove. Tilmelding.Ons. 26.nov.
1. søndag i advent hygge med gløgg/æbleskiver.
Søndag 30. november.

Solgården

For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i
Tårnby.
Bjørn og Bjørn sælger tasker mm 4. nov. kl.13.10-15
De frivilligtes skovtur 6. november kl. 8-16.30
Åbent hus 7. november kl. 11.30
Café: P.Nissens kvartet 7. nov. kl. 13.10-15.30
Film 13. november kl. 13.30-15.30
Café: Erik Rasmussen spiller 14. nov. kl. 13.3015.30
Juleting i glas 18. november kl. 11-15
MF Tøjsalg - dame og herre 20. nov. kl. 13-15
Harmonien spiller til dans 21. nov. kl. 13.30-15.30
Hamborg tur 26.-28. november

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Værksted - trolde, nisser 1. november kl. 9.30 – 14
Fællessang kaffe/ kage – 25 kr. 6. nov. kl. 10 –
11.30
Bal i Kursalon Wienerhaven. 3 retter, vals og fine
kjoler. Billet à 125 kr. 8. november kl. 18 – 21
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Prisen er ex evt. Dødsannonce, gravsted &
Sten

Kr. 10.000 incl moms

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

Begravelse:

Løjtegårdsvej 125, 2770 Kastrup
Døgnvagt også
Åbent efter aftale
søn- og helligdage
Møllevej 2, 2791 Dragør
Ring 3253 5708 / 2254 7785
• www.øens-bedemand.dk

Pris er ex evt. Dødsannonce, gravsted & sten

Kr. 14.000 incl moms

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

Bisættelse 2:

Prisen er ex evt. Dødsannonce, handling i
kapel, orgel & kor.

Kr. 12.000 incl moms

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

Bisættelse 1:

Priseksempler

Øens Bedemand tilbyder hjælp til bisættelse og begravelser på Amager og Christianshavn
Aftaler fræffes i hjemmet • Stilfuldt og smukt
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er medlem af den danske folkekirke
er ikke medlem af den danske folkekirke
p Medlem af andet trossamfund. p Hvilket__________________
p Jeg er medlem af sygeforsikringen Danmark
p Jeg er medlem af en fagforening. p Hvilken_______________
p Jeg ønsker ved min død at blive kremeret
p Jeg ønsker ved min død at blive begravet
p Jeg ønsker at en præst medvirker, Evt, præstens navn
p Jeg ønsker ikke at en præst medvirker
p Gravsted haves, afd. række nr:__________________________
p Jeg ønsker at blive nedsat på askefællesgrav (ukendt)
p Jeg ønsker min aske spredt over åbent hav o Jeg ønsker asken delt
Ved spredning over havet eller asken delt vedlægges skriftlig erklæring
p Jeg ønsker at min bisættelse/begravelse skal foregå fra
Kirke / Krematorium / Kapel
____________________________________________________
Ved begravelseshandlingen ønsker jeg følgende:
(her noteres evt. salmer- og blomsterønsker)
____________________________________________________
____________________________________________________
Bisættelse fra
Ved min død rettes henvendelse til:
12.000,- incl. moms
Bisættelsen ordnes af
SPAR 4.000-7.000,Øens Bedemand v/ Søren Riber
se hvordan på:
Løjtegårdsvej 125, 2770 Kastrup
www.oens-bedemand.dk
Møllevej 2, 2791 Dragør
22 54 77 85 / 32 53 57 08

Løjtegårdsvej 125, 2770 Kastrup
Døgnvagt også
Åbent efter aftale
søn- og helligdage
Møllevej 2, 2791 Dragør
Ring 3253 5708 / 2254 7785 • www.øens-bedemand.dk

Dato / Underskrift:_____________________________________

p Jeg

p Jeg

Navn: ________________________________ Cpr-nr._________
Adresse: ______________________________ Postnr.__________
Kommune:______________________________

Min Sidste Vilje

AMAGERTEATRET To uopklarede kriminalsager – er
der en sammenhæng?

... spiller i 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 biografen.

Anmeldelse af
Søren Markvard

KUN FÅ
ABON
TILBAGE NEMENTER
OG KUN
TIL
MANDA
GE

Det er stadig muligt
at tegne abonnement for resten af
sæsonen. Ring 3250 0811 eller benyt hjemmesiden
www.amagerteatret.dk.

Hvem støver af
Neil Simons komedie balancerer mesterligt grinet
og smerten; det er aldrig sjovt at blive skilt, men det
er meget morsomt, når et så umage par pludselig
skal bo under samme tag.
Filmen The Odd Couple med Jack Lemmon og
Walter Matthau blev i sin tid en kæmpe succes. I
Folketeatrets udgave kan man opleve Jesper Asholt
og Jesper Lohmann i rollerne som Felix og Oscar –
to mænd med to ting til fælles: De er fraskilte og i
panikalderen!
Stand-upper, klummeskribent, journalist og
medredaktør på satire-shows Sebastian Dorset
bearbejder og nyoversætter komedien.
Folketeatret / turné

17. - 18. og 19. november 2013 kl. 19.30

Torsdag 19. februar
1948 blev kontorchef
Vilhelm Jacobsen og
hans hustru myrdet på
deres bopæl på Peter Bangs
Vej på Frederiksberg. Dobbeltmordet er aldrig blevet
opklaret, og det har i årenes
løb været omgærdet af myter og spekulationer, blandt
andet fordi adskillige detaljer
vedrørende mordet har affødt
forskellige teorier, og fordi
rapporter og fotos fra mordstedet hat vist sig at være mangelfulde.
Der er i årenes løb udgivet flere bøger, der søger at
indkredse sagen og komme
opklaringen nærmere, og hertil føjer sig så bogen, der her
skal omtales.
Susanne Meelbyes Mordet
på moster. Susanne Meelbye,
der er journalist og har arbejdet ved radio og tv i mange
år, er niece til bogens hovedperson, Else Langkjær. Else
blev i september 1946 fundet
gennemtævet i sin lejlighed
på Frederiksberg og døde få
timer efter uden at være kommet til bevidsthed. Hendes
kæreste blev sigtet for overfaldet, men kunne fremskaffe
alibi, og sigtelsen blev frafaldet på grund af manglende
bevis.
Susanne Meelbye hørte
om sagen som barn via sin
mormor, og hende lovede hun
at søge at komme til bunds i

hele historien, når der var
mulighed for at få aktindsigt. Det har der så været
nu, og Susanne Meelbye
har været de gamle arkivkasser fra Rigsarkivet igennem og siddet mange timer
med de gulnede rapporter på
Statsbiblioteket i Aarhus.
Det har nu ikke medført, at
sagen er blevet opklaret, men
det ligger dog fast, at der er
mange spor i politiets efterforskning, der aldrig blev undersøgt, og hun er desuden
blevet opmærksom på mange
lighedspunkter mellem Elses
sag og dobbeltmordet på Peter Bangs Vej i 1948.

Sammenhængen
Ikke bare er der flere overensstemmelser de to sager imellem, men Susanne Meelbye
har også via sine undersøgelser fundet frem til personer,
der – omend i yderkanterne af
sagerne – optræder både her
og der, og som muligvis, hvis
de var blevet afhørt, kunne
have haft afgørende betydning for opklaringsarbejdet.
Forfatteren mener selv, at
de teorier, hun præsenterer
i bogen er ”det tætteste, vi
kan komme på sandheden, og
med helt nye afgørende spor,
der dokumenterer et motiv til
drabene på Peter Bangs Vej”.
Bogen er spændende sat
op: Susanne Meelbye går eksempelvis ud fra politirapporterne og fortæller så i replikform, hvordan afhøringerne
foregik, og på samme måde

forestiller hun sig
møder-ne mellem beboerne
i opgangen, hvor overfaldet
fandt sted, og Elses kærestes
samtaler med sine øvrige damebekendtskaber, og den kan
sagtens læses som en god kriminalhistorie.
Men som Susanne Meelbye
skriver på sin blog, har den
også bud til ”de familier, som
har oplevet lignende mystisk
lukkede sager, og som har
svært ved at komme videre,
så længe drabsman-den ikke
er anklaget eller dømt”.
Susanne Meelbye: Mordet
på moster.
Trykværket,
2014
SBN: 97887-9306318-1.
E-bog
/ Papirudgave under
forberedelse.

Amarkanere på Bogforum

Forsalg af resterende billetter i Kastrup Bio en uge
før: Prisgruppe A 210,- og prisgruppe B 180,- kr.
Næste forestilling:

HMS Pinafore - Det hele sejler

32 Tårnby Bladet NOVEMBER 2014

Usædvanlig frit efter Gilbert & Sullivan om ”at
aldrig stå til søs”.

26. - 27. og 28.
januar 2015. Kl.
19.30

Mord på
Skackholm slot
9. - 10. og 11. marts 2015. Kl. 19.30
Familieforestiling: Vitello. 24. marts.
Billetter til salg december.

• www.amagerteatret.dk •

Foto er fra
bogmessen 2013.

Amager har både forfattere
og forlæggere repræsenteret på årets BogForum
Igen i år er der masser af både
forfattere og forlæggere fra
Amager, der er repræsenteret
på BogForum i Bella Center i
København.
Den årlige bogmesse, der
i afholdes for 23. gang, løber
af stablen weekenden 7. til 9.
november, og der er vanen tro

et bredt program, som tilgodeser de fleste.
På Amagersiden kan blandt
andet nævnes Katrine Marie
Guldager, der er aktuel med
digtsamlingen ”Et sted i verden” samt romanen ”Peters
død, Jesper Stein med krimien
”Akrash” og Linse Kessler med
selvbiografien ”Linse - jeg gør,
hvad jeg vil”.
På forlagssiden er der ind-

slag fra Amager blandt andet
i skikkelse af Forlaget Gladiator, Forlaget Vandkunsten,
Museum Tusculanum samt
Forlaget Jentas.
Det fulde program kan ses
på www.bogforum.dk.
tsp

Kramme høns
fra Kinas kejser
Perlegrå Dværgkochin er en
rolig race dværghøns, som
kan blive utroligt tamme

I Roklubben Øresund bliver man hverken for ung eller for gammel til at ro. Og generationerne
kan også ro sammen, som her, hvor mini-roerne er på vandet sammen med de voksne.

Roklubben gået på land
Der er aktivitet i Roklubben
Øresund året rundt
Sommervejret har været en
god makker for Roklubben
Øresund. Det er blevet til
mange 10 kilometers ture til
det gamle Dragør og til lagunen i Amager Strandpark, hvor
man en aften gik i land og grillede på stranden.
I august var mini-roerne
på vandet, og roede en tur
på sundet sammen med de
voksne. Efter roningen var der
is og pølser i klubbens hyggelige gårdhave – altid et hit hos
børnene.

Udlover lokale ture har øresunderne roet rundt om både
Saltholm og Amager – lange
ture på 35-45 km.
- Og vi har lånt både i andre roklubber og udforsket
farvandene syd og nord for
København samt i Havnen.
I oktober måned er der løvfaldstur på Esrum Sø, hvor vi
låner både i Fredensborg Roklub, fortæller formand Hanne Vinther.
- Det er helt almindeligt, at
roere låner hinandens både. I
Roklubben Øresund har vi således haft besøg af roere fra
blandt andet Skovshoved og

Birkerød, som gerne ville til
Saltholm og se sæler.
Standeren blev taget ned
sidste lørdag i oktober, hvilket
også betød start på vintersæsonen.
- Vi mødes fortsat til klubaften hver tirsdag aften. Her
bliver repareret både, løbet,
gået, roet på romaskine og
vægttrænet i motionsrummet. Desuden er der planlagt biografture, teatertur og
nogle spændende foredragsaftener.
tsp

Har man børn i ”krammealderen”, er de lige sagen!
Det er en ur-race, som oprindeligt stammer fra Kejseren af Kinas lukkede have.
Da englænderne i årene
1839 - 1842 førte krig mod kineserne, fordi disse nægtede
at importere det sundhedsskadelige opium fra englænderne, som i bytte ville have
the, som var blevet meget
populær i Europa, så besatte
man blandt andet kejserens
have, som ingen almindelige
mennesker havde haft adgang
til.
Når soldaterne spiste deres

frokost, fik de besøg af kejserens små gule høns. Den gule
farve var hellig, og kun kejseren måtte have høns i denne
farve. Soldaterne syntes disse
høns var så charmerende, at
de tog dem med til Europa,
hvorfra de har bredt sig til
hele verden. Her er de efterfølgende avlet i mange forskellige farver.

Info:

Amagerlands Fjerkræ
Avlerforening
afholder udstilling på
Skottegårdsskolen i lørdag
8. november kl. 12.30-17
og søndag 9. november kl.
10-16.

Kun i udgangspunktet
er disse høns gule.
Siden de blev sendt
hjemmefra (i Kina) for
mange år siden har
så mange avlere haft
fingrene i dem, at de
er blevet alt andet end
gule - her er i hvert
fald nogle temmelig
hvide af racen.

Så er der stor

FJERKRÆUDSTILLING

Danmarksmesteskab i kanariefugle
DKK Dansk Kanarieopdrætter klub holder danmarksmesterskabet for opdræt af
kanariefugle i Amagerhallen

Kom på kanarieudstilling
og oplev den helt specielle
smukke fuglesang fra
kanariefuglene.

FAKTA:
Amagerhallen, Løjtegårdsvej
58, lørdag 8. november
kl. 14-17 og søndag 9.
november kl. 10-16.
Gratis adgang

Kom og se alle de fine høns
- og tag børnene med!
Kaninavlerne kommer også
Lørdag 8. november: 12.30 - 17.00
Søndag 9. november: 10.00 - 16.00
på Skottegårdsskolen
(Saltværksvej 65 i Kastrup)
Stor tombola og cafeteria • Fri adgang
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I samarbejde med Amagerland Kanarievenner og Jysk
Fynsk Kanarie Klub afvikler
DKK Dansk Kanarieopdrætter
klub Danmarksmesterskabet
for opdræt af kanariefugle,
hvor kanarieopdrættere fra
hele Danmark og fra Sverige
vil udstille årets opdræt af kanariefugle.
Der vil være åbent for publikum om lørdagen mellem
klokken 14 og 17 og sønda-

gen mellem klokken 10 og
16. Der vil blive vist et bredt
udvalg af de mange forskellige kanarieracer inden for
farvekanarier og figurkanarier. Der forventes udstillet
flere hundrede kanariefugle.
Fuglene vil blive bedømt af
fire internationale dommere
fra Holland.
På udstillingen vil man se
fuglene i specielle mindre
udstillingsbure, men gennem
resten af året opholder fuglene sig i store flyvevolierer
hjemme hos opdrætteren.
- Kom på udstilling, hvor der
også vil være mulighed for at
køb af opdrætternes overskud
af kanariefugle, ligesom der
vil være en café, siger Tom V.
Rasmussen fra DKK Dansk Kanarie Opdrætter Klub.
- At opdrætte kanarier er
en dejlig og levende hobby,
som er blevet dyrket igennem
århundreder over alt i verden
og i alle samfundslag.

JUL I TÅRNBY BLADET

SIDEN ER REDIGERET AF MADS LINNEDAL, erhvervspraktikant

Helt nye idéer til juleklip
Så er det julekalendertid –
og hvordan griber vi så det
an?
Anmeldelse af
Søren Markvard

Julen nærmer sig – det ses
på butikkernes udstillinger, i
supermarkedernes reklamer,
ja over-alt summer det snart
af jul, og fra og med 1. december gælder det også julekalenderne.
I tv er julekalenderen hver
dag i december en ny udsendelse (eller genudsendelse),
der kul-minerer d. 24., men
alle børn og voksne kender

også lågekalenderne, der har præget
hjem-mene op til
jul gennem generationer.
Nogle
næsten helt flade, andre i 3D-format, der i hvert fald
for 50-60 år siden krævede
både mod og mandshjerte
(samt fingersnildhed) at kaste
sig ud i samlingen af, men alle
med små låger mærket 1-24
og med en lille overraskelse
gemt bag hver. Og endelig er
der pakkekalenderne med en
pakke for hver dag i december inden jul, og de er jo rigtig

Vind jule-bogen
Normalt udlodder vi først de bøger, Søren Markvard har anmeldt, lige før sommerferien.
Men ærlig talt – hvem laver julepynt i sommerferien.
Derfor udlodder vi denne bog allerede nu. Send en mail til
redaktionen@taarnbybladet.dk (eller send et postkort). I
emnefeltet skriver du juljul og det antal låger, du mener der
er i en standard julekalender (så ved vi, du er kvalificeret til
at overtage den farverige bog). Vi skal have dit navn, bopæl,
og telefonnummer og løsningen på opgaven skal vi have senest onsdag 12. december kl. 12. Vinderen skal selv hente
bogen på redaktionen.

spændende.
I bogen, der her skal omtales, gælder det især pakkekalenderne, og på 120 sider
præsenteres der en righoldighed af ideer, der alle har det
tilfælles, at udgifterne langt
hen ad vejen er holdt på et
minimum. Til gengæld er ideerne virkelig mangfoldige, og
for hver side tekst er der en
side med inspirerende fotos
taget af fotograf Rikke Skov.
Der er selvfølgelig ideer til
pakker med færdigkøbt indhold, men andre muligheder
er ofte de allerbedste. Forfatteren nævner selv en julekalender med børnecitater og
små historier, hvor hun hver
dag i julemåneden blev beriget med et guldkorn, som en
af hendes tre børn havde sagt.
Men hun nævner også en kalender, der indeholdt familieopskrifter og anvisnin-ger på,
hvordan man fjerner genstridige pletter, samt en kalender
til et ældre familiemedlem,
der førte vedkommende ind
i computerens verden med
små daglige edb-kurser, face-

Tidlig åbning af svensk skisæson
Det er frostvejr i de svenske
fjelde, og snekanonerne
arbejder på højtryk
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Det betyder, at den svenske
skisæson allerede starter på
lørdag den 25. oktober, hvilket er flere uger tidligere end
normalt – rent faktisk er det
så tidligt at det falder
sammen

med svenskernes efterårsferie, hvilket er noget af et særsyn. Selvom vi kun lige har
fundet efterårstøjet frem her
i Danmark, gør svenskerne sig
nu klar til at stå på ski. Lige nu
er det frostvejr mange steder
i de svenske fjelde, den første
sne er faldet og derfor åbner
de allerede nu.
- Normalt åbner skisæsonen i Sverige i

starten af november, så der
er ekstra travlhed på de svenske skidestinationer, fortæller
Anna Kron Boysen, PR Manager hos VisitSweden.
Tidlig åbning af skisæsonen er også godt nyt for de
mange danskere, der allerede
har bestilt vinterferien til
Sverige. Det plejer nemlig at
betyde, at der venter en god
skisæson forude.

book-grupper
og
YouTube-videoer.
I det hele taget
er computeren og
dens muligheder
inddraget mange
steder i bogen og
godt for det. En
daglig julehilsen
pr. mail er god
og gratis, og den
kan som nævnt
udbygges,
så
den indeholder
både en hilsen
og en gave,
og
faktisk
kan man som
kalendergiver mobilisere adskillige af familiens
medlemmer, så hilsenerne og
gaverne til tante Sofie bliver
både sjove, fornøjelige og forskellige og et kært minde for
livet.
Sidst i bogen fortæller
museumsinspektør ved Den
Gamle By i Aarhus Jens Ingvordsen
julekalenderens
historie, og den er sandelig
også værd at kende. Men det
er de mange veloplagte ideer

Østerby, Inge Rigmor:
Julekalenderbogen – glæden
ved at glæde andre.
Cyklame, 2014

Tivoli har åbent
juleaftensdag

MØDREHJÆLPEN UDDELER igen i år julehjælp til børnefamilier, der ikke har råd til at holde
jul.
8. oktober åbner Mødrehjælpen for julehjælpsansøgningerne, hvor både mødre og fædre
kan søge hjælp. Der kan søges om julehjælp i Mødrehjælpen helt indtil onsdag 17. december
klokken 12.

Carstensens gamle have
holder for første gang
åbent til klokken 16 selve
juleaftensdag og hele
juledag.
Når der 15. november
åbnes for ’Jul i Tivoli’
bliver det med et nyt
Alpeland. Tidligere på året
rundede Ruchebanen 100
år og fik sine alpetinder
tilbage. Nu etableres et
2.000 kvadratmeters
stort Alpeland med
træhuse, alpe-gasthaus og
forlystelser.

Der er helt klare kriterier for, hvornår en ansøger er berettiget til julehjælp hos Mødrehjælpen. Ansøgerne skal have hjemmeboende børn under 18 år. Derudover skal de have et
lavt rådighedsbeløb samt i år have været ude for en særlig hændelse, der gør hverdagen og
økonomien svær at overskue.
Julehjælpen kan søges fra Mødrehjælpens hjemmeside - moedrehjaelpen.dk

Samtidig forlænges julesæsonen til og med søndag
4. januar 2015.
Gæsterne kan se frem
til det store område på

Disse områder er åbnet:
Idre fjäll,
som ligger i det nordvestlige Dalarna byder på et varieret terræn med pister mod
alle fire verdenshjørner. Idre fjäll er en af
Sveriges mest snesikre destinationer og byder på 40 pister og 27 lifter. Idre fjäll havde
sæsonstart 25. oktober 2014.

og billeder
på bogens første 120 sider,
der bærer igennem og gør, at
det er en for-nøjelse at lade
sig inspirere af den.

Plænen, der transformeres
til et Alpeland, hvor ski og
kælke står henslængt op
ad husene, mens duften
af klejner og kanel fylder
luften. Der er sneklædte
træhuse, grantræer og et
250 kvadratmeters stort
alpe-gasthaus, ved siden
af Alpe-ekspressen tæt
på Tyroler-karrusellen. Alt
skal bidrage til den rigtige
bjergbystemning, hvor
skihygge og udsigt til ruchebanens nye bjergtinder får
gæsterne i julestemning.
Julens store forestilling
i Koncertsalen er balletten
Nøddeknækkeren, hvor
Dronning Margrethe har
skabt scenografi og kostumer.

KØR SELV-FERIE

Tårnby Bladet giver dig gode pris
er på udvalgte
rejseoplevelser. Oplys rejsekoden
”TAARNBYBLADET”
ved bestilling – så får du automat
isk rabatprisen.

Ferie på strandpromenaden
4 dage på 3-stjernet hotel i Kühlungsborn, Nordtyskland
Hotel Polar-Stern HHH
Julemarked i Ro
stock
At besøge den gamle badeby Kühlungsborn på
24.11.-22.12.201
4
Mecklenburg-Vorpommerns østersøkyst er som at
træde tilbage i historien, dengang der virkelig var
overklasse og elegance til. Kühlungsborn var den
Pris pr. person i dobbeltværelse
første af de legendariske, tyske badebyer, der fik
sin renæssance efter Murens fald, og man genetablerede hurtigt byens klassiske badebro til glæde og
gavn året rundt. Hotellet er en lille arkitektonisk
Pris uden rejsekoden 1.399,perle i jugendstil fra byens storhedstid omkring
• 3 overnatninger
år 1900, hvor et utal af sommerpalæer skød op
• 3 x morgenbuffet
langs havets brusende bølger. Her bor I 50 meter
• 2 x 3-retters middag
fra strandpromenaden, som har sin helt egen ro
• 1 velkomstdrink
og stemning i ydersæsonen. Også hotellet har sin
• Frem til 31.3. inkluderes også
egen særlige stil, for værten har specialiseret sig i
1 x whisky- eller vinsmagning
skotsk kultur og historie og fører hele 100 mærker
Børnerabat
inden for skotsk whisky i hotellets bar. Det er be1 barn 0-5 år gratis.
stemt også turen værd at tage en hyggelig udflugt
1 barn 6-14 år ½ pris.
med damplokomotiv til Storhertug Franz’s gamle
sommerresidens, kurbyen Bad Doberan, hvor den Ankomst: Valgfri frem til 14.12.2014
danske dronning Margrethe ’Sprænghest’ ligger samt i perioden 4.1.-28.4.2015.
begravet i domkirken.
Kurafgift EUR 1,- pr. person pr. døgn.

1.249,-

Hotel Polar-Stern

Skønne dage i Skagen

Storbyferie i Hamburg

3 dage på 4-stjernet hotel i Nordjylland

3 dage på lejlighedshotel i Tyskland

3 overnatninger
1.449,-

3 overnatninger
1.199,-

Color Hotel Skagen

Oberhouse Apartments
Pris pr. person i lejlighed
(ved min. to betalende voksne)

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.099,-

Pris uden rejsekoden 1.249,• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

Ankomst: Valgfri frem til
19.12.2014 samt i perioden
30.3.-1.7.2015.

Oberhouse Apartments
Tæt ved søen Aussenalster ligger lejlighedshotellet Oberhouse Apartments i et af byens
fornemme kvarterer; Harvestehude. Herfra
er der blot 4 minutter med U-bahn ind til for
eksempel de mange butikker og varehuse på
Jungfernstieg (4 km), som er byens helt store
shoppingmekka. Hamburg regnes for at være
en af de mest trendsættende og oplevelsesrige
storbyer i hele Nordeuropa, samtidig med at den
har en spændende og rig fortid som hansestad.
Opholdet Inkluderer kun slutrengøring.

799,-

•
•
•
•
•

Pris uden rejsekoden 949,2 overnatninger
El, vand og varme
Linnedpakke
Slutrengøring
Turistskat

Børnerabat
1 barn 0-11 år gratis.
1 barn 12-17 år pris 349,Max. 1 barn pr. lejlighed.

Ankomst: Valgfri frem til 21.12.2014
samt i perioden 2.1.-30.5.2015.

Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Børnerabat ved 2 voksne.

Bestil nu på www.happydays.nu
eller ring

70 20 34 48

Teknisk arrangør:

Åbent hverdage kl. 8-17.

Husk rejsekode: TAARNBYBLADET
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Color Hotel Skagen HHHH
På hotellet på toppen af Danmark har I mulighed
for at finde ind til det ægte Skagen med den
ro, originalitet og stemning, som skagensmalerne fandt inspiration i. Skagen er perfekt til
en slentretur i historien mellem de hvidmalede
stakitter og små dukkehuse bag hovedgaden.
Og man kan stadig møde Krøyer, Drachmann og
ægteparret Ancher – deres ånd lever på Skagens
Museum og i Anchers og Drachmanns huse med
det originale interiør. som giver et stemningsfuldt indblik i kunstnerkoloniens hverdag.

De støver af på Amagerteatret
Hvem støver af er en komedie om at finde sig selv af
Neil Simon

Oscar og Felix er pokervenner,
og da Felix smides på porten
af sin kone, flytter han ind
hos Oscar, der selv er fraskilt.
Oscar er et rodehoved og lever i en svinesti, og Felix er
hans diametrale modsætning.
To så forskellige mænd er
en dårlig cocktail, for rengøringsvanvid, finere madlav-

ning og nærmest neurotisk
ordenssans går ikke i spænd
med mandehørm, tomme pizzabakker og tvivlsom hygiejne. For ikke at tale om pokervennerne og de gifte-lystne
single-søstre ovenpå.
Deres samliv tvinger dem
til at tage både deres venskab og sig selv op til revision
– nogle gange er det godt at
blive støvet af for at forstå sig
selv og de andre.

Grin og smerte
Neil Simons komedie balancerer mesterligt grinet og
smerten; det er aldrig sjovt at
blive skilt, men det er meget
morsomt, når et så umage par
pludselig skal bo under samme tag.
Filmen The Odd Couple
med Jack Lemmon og Walter Matthau blev i sin tid en

kæmpe succes. I Folketeatrets udgave kan man opleve
Jesper Asholt og Jesper Lohmann i rollerne som Felix og
Oscar – to mænd med to ting
til fælles: De er fraskilte og i
panikalderen!
Stand-upper, klummeskribent, journalist og medredaktør på satire-shows Sebastian
Dorset bearbejder og nyover-

sætter komedien. Handlingen
henlægges til en større dansk
provinsby i 2014.
Jesper Lohmann, Jesper
Asholt, Marie Knudsen
Fogh, Marie Mondrup, Jacob
Lohmann, Søren HauchFausbøll, Morten HauchFausbøll. Foto: Gudmund Thai.

Oktoberfesten - en
verdensbegivenhed der smitter

Foto til venstre er fra Oktoberfesten i år på Femøren og herover
er det fra en privatfest. Foto fundet på Facebook og der er ikke
præmie for at gætte, hvem, deltagerne er!

Foto: Københavns Oktoberfest ApS.

36 Tårnby Bladet NOVEMBER 2014

Oktoberfest med store
fadøl, tyrolermusik og
barmfagre kvinder på Femøren er populært i hele Hovedstaden
Hvert år kigger millioner af
mennesker forbi verdens største folkefest, oktoberfesten,
i München for at skåle i tysk
øl, mens der bliver danset til
tyske schlagere i traditionelle
’lederhosen’ og ’dirndl’.

Men det er ikke kun tyskerne og andre besøgende
syd for grænsen, der har taget
denne tradition til sig. Blandt
indbyggerne i Region Hovedstaden er oktoberfesten, som
siden 2009 er blevet holdt på
Femøren på Amager Strand,
også en populær begivenhed, der primært forbindes
med store fadøl, tyrolermusik,
barmfagre kvinder, folkefest
og mænd i lederhosen.

Levende rum
Tårnby Kommunebiblioteker opfordrer borgere og foreninger, der har
lyst til at dele deres viden og kunnen
med andre, til at lave et arrangement
i samarbejde med biblioteket. Biblioteket stiller sine faciliteter til rådighed, og bibliotekets medarbejdere
kan hjælpe med at planlægge og

Det viser en undersøgelse
fra YouGov og Kompas Kommunikation foretaget for familiebryggeriet Erdinger, der
ønsker at udbrede oktoberfesttraditionen i Danmark. I
forvejen kan man i flere europæiske hovedstæder møde
Oktoberfest a la München.

”Den rigtige fest”
Den første oktoberfest blev
holdt i 1810 for at fejre Ba-

markedsføre arrangementet. Hensigten med Levende rum, som konceptet kaldes, er at synliggøre den viden
og de erfaringer, der findes blandt
borgerne og indenfor kulturlivet i
Tårnby Kommune.
Et eksempel på et arrangement,
er workshoppen ”M for manuel” ved
Torben Jensen, formand for Amager
Fotoklub. Han beskriver sin oplevelse

yerns kronprins Ludwigs giftemål med prinsesse Therese
von Sachsen-Hildburghausen.
Grundlaget for oktoberfesten startede egentlig som
et hestevæddeløb, som fandt
sted foran Münchens bymur i
forbindelse med brylluppet.
Man gentog festlighederne
de følgende år og udvidede
med tiden festen ind i september, fordi vejret var bedre
dér til at sidde i de udendørs

således:
- Samarbejdet med biblioteket
fungerede rigtig godt, og faciliteterne var fine. Der mødte godt 30 deltagere frem til workshoppen, og det var
dejligt at kunne dele sine erfaringer
og viden med andre fotointeresserede fra lokalsamfundet, hvoraf flere
også viste interesse for medlemskab
af Amager Fotoklub.

ølhaver. Og allerede i slutningen af det 19. århundrede udviklede oktoberfesten sig til
det, vi kender i dag med dens
tyrolerkostumer, lederhosen,
tyske sange og øl serveret i
literglas.
- Næste års oktoberfest på
Femøren bliver midt i september, fortæller Carsten
Raun fra det danske Oktoberfest-team..
spanger

Kan DU spille, synge, danse eller
noget helt fjerde eller ved du noget
om et emne, som du gerne vil dele
med andre, så har du muligheden for
at lave et arrangement i form af f.eks.
en opvisning, et foredrag eller en
workshop sammen med biblioteket.
Kontakt Poul Lerche-Thomsen eller
Lis Müller på 3246 0500 eller bibliotek@taarnby.dk

Sanne og Heidi har accepteret
deres syge mors ønske om at dø,
før sygdommen forværres, men
som weekenden skrider frem,
bliver morens beslutning sværere
at håndtere, og gamle konflikter
dukker op til overfladen.

© Filmcompagniet

Interstellar	

Da vores tid på jorden er ved
at rinde ud, påtager en gruppe
forskere og eventyrere sig den
vigtigste opgave i menneskets
historie: at rejse via et ormehul
gennem tid og rum for at
undersøge om menneskeheden
har en fremtid ude blandt
stjernerne.		

Hugo er bliver gode venner med
nissen Pixy, som ikke nåede at
komme med de andre nisser hjem.
Hugo går langt for at skjule Pixy
for sin julefjendske far, men et
år er lang tid at skjule en nisse,
der ikke ligner mennesker, taler
et mærkeligt sprog, udøver magi
og som ikke kan tåle den danske
sommervarme.

© Søren Solkær

Cirkusdynastiet

Cirkus Arenas kronprins, Patrick
Berdino, er blevet kærester med
den smukke cirkusartist Merrylu
Casselly. Lige siden de var små,
har det været deres forældres
drøm, at netop de to skulle finde
sammen og føre Nordens største
cirkusdynasti videre.

© Scanbox

The good lie

Efter 13 år i en flygtningelejr
får tre sudanesiske drenge
muligheden for en ny start på
den anden side af Atlanten. Her
modtages de af den rapkæftede
socialhjælper Carrie Davis, der
hurtigt indser udfordringerne i at
få dem indsluset i det amerikanske
samfund. Carrie er vant til at få
tingene gjort hurtigt og effektivt,
og uden at det bliver alt for
personligt. Men mødet med de
unge afrikanske brødre kommer til
at ændre hendes liv for altid.

© Filmcompagniet

Stille Hjerte

Tre generationer af en familie
samles over en weekend. Søstrene

THE HUNGER GAMES:
MOCKINGJAY, part 1

Under kommando af oprørernes
præsident Coin og rådgivet af sine
trofaste venner, kaster Katniss
Everdeen sig ud i en desperat
kamp for at redde Peeta og det
borgerkrigshærgede Panem, hvis
borgere nu ser hende som symbol
på deres frihedskamp.
Filmen er baseret på tredje bog
i Suzanne Collins bestsellerserie
af samme titel, der er solgt i flere
end 65 millioner eksemplarer
alene i USA.

31/10:
kl. 20.15
1 – 2/11:
kl. 15.30 + 20.15
3 – 5/11:
kl. 20.15
6 – 12/11:
kl. 17.00
t. o 15
Visningerne 1 – 2/11 kl. 15.30, 6/11 kl.
17.00 og 8 – 12/11 kl. 17.00 er tekstet for
hørehæmmede

KRUMMERNE ALT PÅ SPIL
kl.
kl.
kl.
kl.

13.00 + 15.00
13.30 + 15.30
13.30 + 15.30
14.00
t. f. a.

1 – 2/11:
8 – 9/11:

kl. 13.30
kl. 13.00

t. f. a.

KVINDEN DER FORSVANDT
31/10 – 5/11: kl. 19.45
6 – 12/11:
kl. 17.30

t. o. 15

Danmarkspremiere:

MIN LEJLIGHED I PARIS
23 – 29/10: kl. 19.30
30/10 – 5/11: kl. 17.30
8 – 9/11:
kl. 15.00

NICK CAVE:

fr. u. 7

Efter at have
set deres tre
ældste døtre
gifte sig med
henholdsvis
en muslim
med
algierske
© UIP
rødder, en
sefardisk
jøde og en kineser, havde Claude
og Marie Verneuil set frem til, at
deres yngste datter Laure, ville
gifte sig med sød katolik ved navn
Charles. Men Charles er sort og fra
Elfenbenskysten.
Harry og Lloyd finder sammen
igen. Harry har brug for en ny
nyre og et miraklet viser sig. Hans
korte møde med Fraida Felcher
for mange år siden har båret frugt
og Harrys
chance er nu
at indtræde
i rollen som
far (stakkels
barn) og
måske få en
donor. De
opstøver et
anvendeligt
køretøj og
drager ud.
© UIP

20.000 DAGE PÅ JORDEN
30/10 – 4/11: kl. 18.00

t. f. a.

DOXBIO:

1989
5/11:

kl. 18.00

kl.
kl.
kl.
kl.

20.15
20.30
15.00 + 20.30
20.00
t. o. 15

Danmarkspremiere:

THE GOOD LIE
6 – 12/11:
13 – 16/11:

kl. 19.45
kl. 18.15

t. o. 11

Danmarkspremiere:

STILLE HJERTE

13 – 14/11: kl. 17.30 + 20.00
15 – 16/11: kl. 13.00 + 17.30 + 20.00
17 – 18/11: kl. 17.30
20 – 25/11: kl. 19.00
t. o. 11
Visningerne 13-18/11 kl. 17.30 er tekstet
for hørehæmmede
DOXBIO

CIRKUSDYNASTIET
19/11:

kl. 18.00

Tlf.: 32 50 55 07
www.kastrupbio.dk
ÅBNINGSTIDER

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
Billetpris 70,- kr.

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

baby bio

kl. 11.00

4/11: MIN LEJLIGHED I PARIS
11/11: THE GOOD LIE
25/11: BRYLLUPSKAOS

tirsdagsbio

kl. 10.30

4/11: MIN LEJLIGHED I PARIS
11/11: JERSEY BOYS
25/11: STILLE HJERTE

THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY,
part 1
kl. 20.00
kl. 16.15 + 20.00
kl. 20.00

Danmarkspremiere:

INTERSTELLAR
6 – 12/11:
13 – 14/11:
15 – 16/11:
17 – 18/11:

Kastrupvej 270

Danmarkspremiere:
19 – 21/11:
22 – 23/11:
24 – 25/11:

Danmarkspremiere:

Kastrup BIO

BRYLLUPSKAOS
20 – 25/11:

kl. 18.00

fr. u. 7

Danmarkspremiere:

FAMILIEN JUL
20 – 21/11:
22 – 23/11:
24 – 25/11:

kl. 17.00
kl. 13.30 + 15.30
kl. 17.00

Programmet for perioden 26 – 29/11 kan
ses på kastrupbio.dk fra starten af uge 45,
der er bl.a. Danmarkspremiere 27/11 på

DUM OG DUMMERE 2.

1989 - En ukendt teknokrat, Miklós Németh, blev
i 1989 udpeget til Ungarns ministerpræsident
for at genoprette landets vaklende økonomi.
Han vælger at opgive Ungarns omfattende og
dyre grænsekontrol – jerntæppet mod vest, en
beslutning, der skaffer ham mægtige fjender hos
ungarske betonkommunister og hos statslederne i
Østblokken.
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PEDDERSEN OG FINDUS – DEN
LILLE DRILLEPIND

Bryllupskaos

Dum og dummere 2

© Nordisk Film

FASANDRÆBERNE

1 – 2/11:
8 – 9/11:
15 – 16/11:
22 – 23/11:

© Angel Films

Familien Jul

Blå baretter og
FN-dagen
Hver år 24.oktober markeres FN-dag, dels til
minde om grundlæggelsen af De Forenede
Nationer den 24. oktober 1945 og dels for
at præsentere organisationen.
De Blå Baretter holdt en mindeceremoni på
FN-Dagen ved mindestenen i Tårnby som de
har gjort det siden 1995. 22 veteraner var
mødt op i en blæsende men smuk oktoberaften og lagde en buket ved mindestenen.
Mindestenen, der er den eneste mindesten
rejst af de Blå Baretter i det Storkøbenhavnske
område ligger i det grønne område ved siden
af UNO-X tanken ved det gamle vandtårn ved
rundkørslen Englandsvej/Tårnbyvej.
Foreningens formand Carsten Cederbye
holdt en kort tale og lagde en blomst ved mindestenen og dekorerede en række veteraner
med hæderstegn.

- Efter paraden samledes man i Marineforening Amager’s lokaler på Randkløvealle og
spiste lidt mad og dekorere veteraner med
medaljer og årstegn.sammen mens snakken
gik om gamle dage, fortæller Gorm Gerstenfeldt Sandorf
FN dagen fejres naturligvis også af foreningen De blå baretter, selv om denne forening
ikke længere kun er for FN-soldater , men er
for alle tidligere udstationerede soldater .
Det er også dagen hvor soldater og tidligere
soldater, der har haft FN-tjeneste må bære deres blå barret. For tjenestegørende personel,
gælder dog i henhold til hvad tjenesten ellers
foreskriver, og den skal bæres på hovedet.
Dagen er blevet fejret hvert år siden 1948.

FIND TRE FEJL: For os, og sikkert mange andre, var det
ikke svært. Men det er virkelig for dårligt, at der bliver
sat sådanne skilte op i kommunen. Er der da slet ingen,
der har ansvar for godkendelse, eller kan de heller
ikke stave? For en god ordens skyld, så hedder det ikke
Kastrupslundsgade, men Kastruplundgade – altså uden
s’er, og Normarksvej staves Nordmarksvej. Foto: Kurt
Pedersen.
amy

Bliv en del af holdet
Er du til at skrive, fotografere eller bedst
til kontorarbejde, så hop med på vognen
og bliv en del af
Tårnby Bladet faste stab.
Hør mere hos
redaktør
Terkel Spangsbo.
Ring 32 509 290
eller mail til
redaktionen@taarnbybladet.dk

Spis skoven i
efterårsferien
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Et mysterie løst
Udefra så det ud som onkel Joakims pengetank - den store grå bygning med plisserede
vægge på hjørnet af Amagerbrogade og Parmagade lige der, hvor sporvognsremisen lå.
Det hedder i dag Sundbyøster plads og bagerst på pladsen ligger Sundbyøster hallen.
Den store grå klods uden vinduer er Sundbyøsterhallen 2. I stueetagen kommer en
Rema 1000, som skulle være åbnet. Inde i
klodsen kommer så idrætsfaciliteterne og
uden på endelig 12 bolige, som er tænkt som
4-rums boliger med forhave og indeliggende
gårdhave.. Ved rejsegildet talte Købehavns
kulturborgmester
Bygherre er Københavns Kommune og
kulturborgmester i København Carl Christian
Ebbesen var tydeligt stolt af kombinationsbyggeriet, da han talte ved rejsegildet.

Alle er velkommen til bords
i naturen, og i efteråret er
menuen fyldt med sunde og
gratis tilbud.

SANDWICH SPORTSHAL. Tre-funktionelt
byggeri med sporthal i midten og
indtægtsgivende byggerier ovenpå og i
stueetagen.

Hvad sker i Tårnby ?
I kalenderen på www.taarnbybladet.dk kan du se tid og sted for
arrangementer i den kommende tid. Du kan også få dine / jeres
arrangemanger med i kalenderen - samme sted. GRATIS!

Svampe, æbler, bær, nødder,
løg og urter. Det er noget af
det, der er på menuen ude i
naturen, når bladene står i efterårets farver. Naturens spisekammer er fyldt, og man er
velkommen til bords.
Miljøministeriets skove er
her i efteråret klar til at tage
imod alle, der vil både nyde
naturen, og smage på den, inden vinteren dækker det hele
til.
- Et af mine mål som mi-

nister er at få flere danskere
ud i vores fantastiske natur.
For eksempel bør flere prøve
naturens spisekammer, der jo
står gratis til rådighed til privat brug, , siger miljøminister
Kirsten Brosbøl.
- Vores skove og spændende naturområder er en vigtig
del af vores fællesskab, og
naturen i sig selv er i det hele
taget værd at værne om. Derfor vil jeg i den kommende
Naturplan Danmark lægge
op til, at vi får mere natur og
mere mangfoldighed i den
danske natur.
tsp

Gå julen i møde i årets julekalender
I december kan man opleve
ægte julestemning, julemarked og ren hygge i de
selvsamme små gader og
stræder i Dragør, hvor årets
DR’s julekalender ”Tidsrejsen” foregår
I ”Tidsrejsen” rejser hovedpersonen Sofie tilbage i fortiden og ud i fremtiden. Netop
derfor var Dragør, ifølge producer Bo Mortensen, den perfekte by at lade optagelserne
foregå i.
- Dragør er tidløs og juleagtig, og derfor bruger vi byen
som location. Byen forandrer
sig selvfølgelig, når der bliver
rejst i tiden, men på samme
tid gør den ikke, har Bo Mor-

tensen tidligere forklaret til
dr.dk.
- Husene her i byen er jo
meget gamle, så Dragør har
jo set ud som i dag i mange år.
Besøger man Dragør i julemåneden, vil man kunne
opleve, at Dragør med sine
små gule huse, der står side
om side på brostensbelagte
gader, ikke blot er en tidløs
by, men også en hyggelig by
med julestemning og lokale
borgere, der ønsker gæster
velkomne.
På byens torv Badstuevælen, med udstillingen ”Bag
om Tidsrejsen” på Dragør Museum, og med mange andre
aktiviteter – ikke mindst for
børn.

- Dragør er måske mest
kendt for vores fastelavnsryttere og sildemarked, som
hvert efterår markeres med
Sildens Dag. Men i Dragør har
vi nu også en ny tradition, siger Dragørs borgmester Eik
Dahl Bidstrup.

Dragørs julemarked, som
blev afholdt for første gang
sidste år, er med i årets
julekalender. I år foregår
julemarkedet hver weekend
i december frem til jul.

BONUS INFO OM JUL I DRAGØR
Start lørdag 29. november kl. 11 med
åbning af julemarked, skattejagt, juleudstilling og meget mere.
Lørdag 29. november kl. 16 tændes byens juletræ og borgmesteren læser højt
fra Peters Jul – fra kl. 14 varmer byen op
med julestemning på Neels Torv.

Dragørs små, gule huse ligger i de snævre, brostensbelagte
gader i den gamle by. Foto: Jørgen D. Petersen.

Det blev til en 5. plads og en 4. og en 9.
Mads Gronemann er tidligere
omtalt som en supersej hiphop-danser med flotte konkurrence placeringer. Ved det
netop afholdte verdensmesterskab i HipHop i Bochum,
Tyskland havde han det mål at
komme i finalen. Og det kom
han! Efter en supersej runde
blev det til en fantastisk 5.
plads.
Mads Gronemann deltog
også med 23 piger i børneformationen The G’s og blev
nr. 4, Small Group som blev
nr. 9 og med en stor produktion The Big Circus, som tog
den eneste guldmedalje med
hjem til Danmark.
Nu starter han på danseuddannelsen
Talent-gaardbo,
som varer et halvt år samtidig med, at en udtagelse til

juniorformation hos AL-dans
i Søborg går rigtig i gang nu.
Samtidig skal Mads til Internationalt Efterårs Grand Prix i
Køge 8. november og Dancer
of The Year 22. november.

Hver weekend:
Julemarked fra 11 til 16 og juletræssalg
på Badstuevælen.
Familien Jul i Dragør Bio 30. nov. kl. 14
og 6., 7., 13. og 14. dec. kl. 16.
Juleklip, hjemmelavede julekugler, dekoration af honningkagehjerter, højtlæsning i Pakhuset på havnen.
Bag kulisserne på julekalenderen ”Tidsrejsen” på Dragør Museum.
Juleudstilling på Amagermuseet.
Skattejagt og guidede ture rundt i byen,
som starter hos Turistinformationen på
Badstuevælen.
Udstilling med rekvisitter og kostumer
fra ”Tidsrejsen” udlånt af DR i Restaurant Beghusets teatersal. I udstillingen
er også luftfotos af Dragør, hvor man se,
hvor ”Tidsrejsen” er indspillet, og fotos
med alle skuespillere og resten af holdet bag ”Tidsrejsen”.
Julekor i Restaurant Beghusets teatersal.

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344
trælast

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

Gulv, KØKKEN OG INDRETNING

Biblioteket på lørdage: Juleklip, julequiz og højtlæsning.

Alle dage
Byvandringer ved hjælp af app’en ”Jul
i Dragør”.
Kilde: Grønbech®v
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