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Aktiviteterne i Sundhedsu-
gen bliver flere og flere og 
det samme gør deltager 
antallet

Af Terkel Spangsbo

Tårnbyløbet (foto herover) 
blev igen et flot arrangement 
med lidt flere løbende delta-
gere end i 2015. Desuden var 
der føjet en ny disciplin til, i 
år kunne gående vælge mel-
lem to distancer, her er delta-
gerantallet ukendt.

Som traditionen byder ud-
nævntes såvel Sundhedsam-
bassadører og der blev givet 
en Sundhedspris.

Sundhedsprisen 
Det blev eleverne i 7.K, 8.K og 
9.K fra Pilegårdsskolen, der 
tilsammen udgør profillinjen 
”Kroppen i centrum”, med 
fokus på gode, sunde vaner, 
som fik prisen og 25. 000 kr.

Eleverne får prisen for at 
være aktive medskabere af 
egen velfærd og sundhed, der 
med deres fokus på livsstil og 
sundhedsadfærd er med til 
at få sat dem selv og resten 
af eleverne på Pilegårdssko-
len i bevægelse og få sparket 
nogle gode og sunde vaner i 
gang hos en gruppe børn og 

unge i kommunen. Prismod-
tager af prisen på 25.000 
kroner var koordinator for 
Pilegårdsskolens profillinje, 
”Kroppen-i-centrum”, Troels 
Christiansen.

Sundhedsambassadører
Årets titel som Sundhedsam-
bassadør 2016 gik til alle de 
frivillige fra Ældre Sagen.

Prismodtager og modtager 
af checken på 2.500 kroner 
var Karna Kaslund som repræ-
sentant for alle de frivillige 
hos Ældre Sagen.

Der deltager over 1.100 
medlemmer til Ældre Sagens 
faste aktiviteter som bad-
minton, bowling, bridge, pe-
tanque, pilates, krolf, svøm-
ning, cykling, vandring, krea-
tiv motion, strikning, madlav-
ning og IT-undervisning og 
Søndagscafeen. 

- Her arbejder jeg sammen 
med mennesker med over-
skud. Jeg får så meget igen 
af dem, der kommer i Søn-
dagsCafeen og af de søde og 
engagerede frivillige, fortalte 
Karna Kaslund.

Mere om sundhedsaktivi-
teterne på side 37

En uge i sundhedens tegn

Onsdag 6. april vil i mange 
år være en dato, som en nu 
8. klasse på Løjtegårdssko-
len vil huske

Af Terkel Spangsbo

Det var den onsdag, hvor 
7.C’s klassekammerat, Nan-
na Puggaard styrtede om 
på gulvet i gymnastiksalen 
og de 13-14-årige så en af 
livets barske realiteter ud-
spille sig uhyggelig tæt på.

Nanna blev ramt af blod-
propper og var livløs i mere 
end en halv time før det lyk-
kedes ambulancerteddere at 
få hendes hjerte og vejtræk-
ning i gang igen. 

Klassen fik umiddelbart 

krisehjælp, men i stedet for 
at forsøge ”bare” at glem-
me, har de siden fulgt Nan-
nas og familien Puggaards 
kamp for at genvinde et liv. 
Det har de gjort ved blandt 
andet at følge Nannas syg-
domsforløb, når Nannas mor, 
Hanne Puggaaard har været 
i klassen og fortælle og ved 
en storstilet indsamling af 
penge til familien.

Nannas forældre og søstre 
har nærmest indrettet sig 
med et ekstra hjem nær det 
rehabiliteringscenter, hvor 
Nanna er indlagt. Samtidig  
skal der også føres et fami-
lieliv i rækkehuset i Tårnby.

Klassen har afviklet et 
stort loppemarked i septem-
ber og har kunnet sende et 
anseeligt beløb til familien 
Puggaard og klassen fort-
sætter indsamlingen året 
ud.

Klassen har også oprettet 
en Facebook-gruppe, hvor 
nyt om Nanna lægges ud. 

Interview med Nanna 
Puggaards far side 12

Foto tv. Næsten 400 løbere 
kastede sig ud på de to 
ruter ved Tårnbyløbet, som 
afsluttede Sundhedsugen.
Løbet var organiseret 
af Amager Atletik Club, 
som fik hjælp af mange 
frivillige blandt andet 
fra sundhedsteamet fra 
SundhedsCenter Tårnby.

Foto fra Amager Atletik Club.

Foto herunder: Der var 
jubel hos elever fra 

Pilegårdsskolen. Tre 
klasser 7.K, 8.K og 9.K, som 

tilsammen udgør profillinien 
”Kroppen i Centrum” fik 

den store Sundhedspris , 
diplom, blomster og 25.000 
kroner, som de skal bruge til 

aktiviteter i sundhedens tegn. 
Foto: Gunnar Larsen, Amager 

Foto Club.

Nannas kamp og klassens
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Mester i sit håndværk
Harald Borgström fra Kastrup gik i begyndelsen af oktober vi-
dere fra regionsmesterskaberne til danmarksmesterskaberne 
i Skills, mesterskaber for håndværkslærlinge.

Han er ansat hos Snedkerfirmaet GoodmanService som 
bygningssnedkerlærling,

Danmarksmesterskaberne Skills 2017 holdes i Ålborg 26-
28 januar. Udover titlen som Danmarks bedste indenfor sit 
håndværk kæmpes om en plads ved verdensmesterskaberne, 
som afvikles i Abu Dhabi til oktober 2017. 

- Alle kollegaerne og jeg støtter op om vores lærling og sy-
nes det er fantastisk, at vores unge medarbejder er med i top-
pen af danske lærlinge, siger Jens Goodman, snedkermester.

Bestik fundet
Bestikket på foto fundet torsdag 
13. oktober i buskads ved Gemmas 
alle.

Kan du kende sølvtøjet kontakt 
da Tårnby Bladet på mail eller 32 
509 290 og vi vil føre dig sammen 
med finderen. (bedre foto findes 
på www.taarnbybladet.dk)

Gregersen i følgegruppe
På Regionsrådsmødet i oktober blev Erik Rostell Gregersen, 
(A) udpeget som nyt medlem af Den politiske følgegruppe 
for byggerierne på Hvidovre Hospital.

Tårnby indsamlede 
58.187 kr. 
Søndag 2. oktober samlede 
Røde Kors ind i hele landet, og 
i Tårnby blev der samlet 58.187 
kroner ind. På landsplan blev 
resultatet 19,4 millioner kro-
ner.

I hele Røde Kors Hoved-
staden – som dækker Køben-
havn, Frederiksberg, Tårnby og 
Dragør – blev der indsamlet 
2.512.571 kroner.

Stjernedrys og noget om størrelser
PÅ VEJ I BILEN CIRKA OTTE MORGEN kom 
meddelelsen jeg har ventet i årevis på. ”Der 
er langt flere stjerner i universet, end man 
hidtil har troet”, lød det.

JEG RETTEDE MIG SÅ MEGET JEG KUNNE op i 
sædet og tænkte, at det var de længe om at 
finde ud af. Nu ville jeg endelig - og de stjer-
neskud jeg havde afleveret til Skolernes moti-
onsdag - få den længe ventede anerkendelse. 

MEN DET VAR ALTSÅ IKKE MIG, det drejede sig 
om. Der var tale om, at astronomerne havde 
konstateret, at der ikke kun er 10 millioner 
galakser med hver mere end ti milliarder 
stjerner/sole, men ti gange så mange.

OPDAGELSEN KAN GIVE OS(?) bedre klarhed 
over, hvem vi er. Det viser os meget om uni-
versets opståen, lød det.

NÅH, GØR DET DET? tænkte jeg og forelagde 
åbenbaringen på redaktionen.

KLART, LØD SVARET. Det er jo lige den kon-
statering, vi har ventet på. Vi synes nok, der 
manglede noget i vores tilværelse. Nu ser vi 
alt meget mere klart.

UANSET DENNE EPOKEGØRENDE AFSLØRING 
tror jeg, vi er stjerner i vores eget liv. Stjerner 
har jo den tendens, at de er centrum i hver sin 
egen galakse og så drejer planeter, kometer 
og kunstige drabanter rundt om os. Og de af-
stemmer deres bane, som vores kraft og ego 
tillader (tyngdekraft har den videnskabelige 
verden fortalt os, at det hedder).

DET ER HELLER IKKE så frygtelig mange år si-
den (min alder taget i betragtning) at jeg blev 
ramt af en anden aha-oplevelse, men en om-
tale af den kræver, at jeg først prøver at be-
skrive mit barndomsland. 

LASSE, LASSELILLE. Verden er så stor, så stor 
sang vi nok så lysteligt og så tænkte vi ikke 
mere over det. Heller ikke, da vi læste H.C. 
Andersens Den Grimme Ælling, hvor andemo-
deren fortæller, at ”verden strækker sig langt 
på den anden side haven, lige ind i præstens 
mark!”

JEG KAN IKKE SÆTTE DATO PÅ, men en dag 
fes den ind, at Jorden, Tellus, såmænd ikke 
var større en 10 gange strækningen fra Ro-
vaniemi i Finland til Rom i Italien. 10 gange 
4.000 kilometer. Med en almindelig passa-
gerflyvemaskine med en hastighed på 800 
kilometer i timen vil det – hvis ellers brænd-
stoftanken kunne rumme fuel nok – tage 50 
timer at komme hel vejen rundt. Det er trods 
alt overkommeligt og overskueligt. Det har 
trods alt lige taget syv måneder for en mindre 
jernkugle at flyve til planeten Mars!

HER ER DET SÅ, at aha-oplevelsen vokser, 
mens verden skrumper i opfattelsen. Jeg sy-
nes pludselig, at det lille støvfnug, hvor du og 
jeg bevæger os rundt og føler os meget be-
tydningsfulde, er meget værdifuldt og skrø-
beligt. Den er ikke så stor, Lasse-lilles verden. 
Det er til at forstå, at vi syv milliarder menne-
sker kan sætte vores præg – men er det også 
til at forstå, at vi hver især kræver plads, kræ-
ver hver vores matrikel, når vi ikke samtidig, 
mener, at andre kan have samme krav.

FOR DET KAN VI IKKE – læs 
Tårnby Bladets tema om par-
kering, så giver overstående 
måske mening.

Terkel Spangsbo

Mig og Ronja og en læser
Intet er så herligt som læserrespons - især 
når jeg som klummeskriver får ret

Nedenstående er et uddrag af en mail, redak-
tionen modtog efter klummen i september-
udgaven.

- Hvor er det dog dejligt at have en lidel-
sesfælle, når det drejer sig om pasnupåråb til 
(børne)børn. 

Er der noget, de ikke har brug, for er det et: 
”Pas nu på”, men samtidig bliver de så dejlig 
stolte, når de kan balancere på kanter og se 
skrækken i de voksnes øjne.

Du førte mig ind i min barndom på Højde-
vej, hvor jeg fik Ole og Allans anerkendelse, 
fordi jeg turde hoppe de tre meter ned i kæl-
derskakten. Der gik dog ikke længe, før der 

blev råbt fra tredje sal: ”Så kan du godt kom-
me op Peter!”.

Følelsen af anerkendelse fik mig til at gå 
med rank ryg op ad kældertrappen til den 
gang skæld ud, som jeg vidste ventede mig. 
Det fik mig ikke til at stoppe, tvært imod, det 
gav et ekstra incitament, der bare fik mig til at 
tjekke køkkenvinduet, før jeg sprang.

Din måde at komme frem til de bange men-
nesker på Tanavej var helt fortryllende, og 
den frydede mig i en sådan grad, at jeg blev 
nødt til at skrive til dig.

Naturligvis labber jeg ros i mig, men jeg 
står også på mål for alt hvad jeg skriver i den 
månedlige klumme. Så bare kom an. Jeg skal 
nok svare pænt.

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

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

MAIL OG WEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk

KONTORTID dagligt kl. 9-12 plus 
lidt mere, så bare ring.

REDAKTION:
Tårnby Bladet skrives, redigeres 
og layoutes af medlemmer af 
Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo, dj. 
(ansv. redaktør). Heinrich Eh-

renreich, Jesper Israelsen, dj, 
Birgitte Barkholt, Mona Gjedved, 
Christian Skibsted, Ole Gjedved 
(foto).

ANNONCESALG: Redaktionen og 
Mogens Knoblauch 4010 2051 - 
mail eller ring.

OPLAG: 21.000.  
16.500 husstandsomdeles, 
resten distribueres via butiks-
centre, biblioteker, Rådhuset, 
Udstillingscenter Plyssen, oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

DISTRIBUTION: Forbruger Kon-
takt. Udebliver Tårnby Bladet 
kontakt venligst Forbruger 
Kontakt tlf. 43 43 99 00 man.-
tors. 8.30-16, fre 8.30-15.30 
eller email diskvalitetost@fk.dk 

hurtigst muligt efter udeblivelse 
af blad.

DENNE UDGAVE OMDELES  
fredag 28. oktober.

FØRSTKOMMENDE UDGAVE  
herefter er december-udgaven, 
som udkommer fredag 25. no-
vember, absolut deadline man-
dag 21. november.
Deadline for større annoncer og 
redaktionelt stof 7 dage før udgi-
velsesdagen - men ring, hvis man 
er senere på den.

UDGIVELSESDATOER I 2017: 
Januar OBS udkommer fredag 
6. januar, deadline mandag 2. 
januar. Annonce-deadline fre-
dag 30. december 2016
Februar udkommer fredag 27. 

januar, deadline mandag 23. 
januar, annonce deadline fredag 
20. januar
Marts udkommer fredag 24. 
februar, deadline mandag   
20. februar. Annonce-deadline 
fredag 17. februar.
Marts udkommer fredag 24. 
februar, deadline mandag 20. fe-
bruar. Annonce-deadline fredag 
17. februar
April udkommer fredag 31. 
marts , deadline mandag 27. 
marts . Annonce-deadline fre-
dag 24. marts
Maj udkommer fredag 28. april, 
deadline mandag 24. april . 
Annonce-deadline fredag 21. 
april
Juni udkommer fredag 26. maj, 

deadline søndag 21. maj,** OBS 
fredag . Annonce-deadline 19. 
maj
Juli/august udkommer fredag 
30. juni , deadline mandag 26. 
juni . Annonce-deadline fredag 
23. juni
August OBS* udkommer fredag 
4. august OBS * deadline man-
dag 31. juli , annoncedeadline 
fredag 28. juli
September OBS* udkommer 
fredag 1. september OBS* , 
deadline mandag 28. august . 
Annonce-deadline fredag 25. 
august.

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

Vinder i sit håndværk. Bygningssnedkerlærling Harald 
Borgström er et skridt nærmere verdensmesteskaberne 
i Skills (håndværk), i Abu Dhabi, da han foreløbig er 
regionsmester.
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Tårnby Bladet var hurtigt 
ude med nyheden om, at 
borgmester Henrik Zimino 
varslede sin opsigelse til 
kommunalvalget i 2017

På Tårnby Bladet nyhedsbrev 
torsdag 13. oktober klokken 
9. 55 skrev vi:
I dag torsdag 13. oktober 
klokken 09:49 har borgme-
ster Henrik Zimino meddelt, 
at han ikke genopstiller ved 
kommunalvalget i 2017

I en pressemeddelelse 
skriver borgmester Henrik Zi-
mino:

Jeg har meddelt Fællesle-
delsen for Socialdemokra-
terne i Tårnby Kommune, at 
jeg ikke genopstiller som so-
cialdemokratisk borgmester-
kandidat til kommunalvalget 
i november 2017.

Jeg blev valgt til Tårnby 
Kommunalbestyrelse i 1974 
og har således – med udgan-
gen af denne periode - været 
medlem af kommunalbesty-
relsen i 44 år – de seneste 24 
år som borgmester.

Det er min helt egen beslut-
ning, og jeg finder tidspunk-
tet velvalgt. Jeg er overbevist 

om, at en ny socialdemokra-
tisk borgmesterkandidat vil 
kunne videreføre den politi-
ske linje, som har præget det 
socialdemokratiske styre i 
Tårnby gennem årene.

Beslutningen om at forlade 
borgmesterposten ved det 
kommende valg har ikke væ-
ret svær.

Der er stærke kræfter, som 
vil kunne videreføre den kom-
munalpolitik, som socialde-
mokraterne har stået i spid-
sen for i både opgangs- og 
nedgangstider.

På den private front har 
mange ting gennem årene 
måttet vige for borgmester-
jobbet. Det har min nærmeste 
familie og vores venner haft 
en udstrakt forståelse for; 
men nu skal der være tid til at 
indhente noget på den front.

Forkortet (red.)

Man kan gratis tilmelde 
sig Tårnby Bladets nyheds-
brev. Her udkommer breaking 
News som ovenstående, og vi 
orienterer om nyt, som er ind-
kommet til redaktionen efter 
deadline og ikke kan vente 
med offentliggørelse til kom-
mende udgivelse.

Borgmester 
i en klassisk 
situation åbning/
afsløring ved et 
arrangement 
i kommunen. 
Efter næste 
kommunal-
valg vil en ny 
borgmester 
overtage rollen. 
Arkivfoto Allan 
Meyer.

Torsdag med breaking news

Efter hjemkomsten fra Quatar holdt borgmester Henrik 
Zimino tale for hende i Amager Cykle Rings lokaler, men 
det er ikke første gang han roser hende
Allerede i maj i år fik hun tildelt Tårnby Kommunes Æresme-
dalje og da motiverede Henrik Zimino valget af hende med 
ordene: 

- Amalie er en ukrukket, beskeden og sympatisk kammerat, 
som altid har tid til en snak med de andre ryttere.

I april i år fik Amalie for tredje år i træk Amager Bladets 
Idrætspris. Hun har gennem årene markeret sig som baneryt-
ter i meget forskellige discipliner. Bl.a blev hun nummer 5 i 
Omnium ved OL i Rio, efter at have vundet pointløbet.

Guldpigen Amalie Dideriksen er populær blandt de unge 
cykelryttere i Amager Cykle Ring. Hvis hun har tid, kommer 
hun gerne i klubben og deltager i lokale cykelløb. Foto: 
Jesper Skovbølle

Guldpigen Amalie til 
hjemlig hyldest
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Et smukt smil
er mere end forfængelighed

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN 
Aut. klinisk tandtekniker

• Overenskomst med alle kommuner
• Gratis uforbindende konsultation og tilbud
• Eget laboratorium

KONSULTATION
Mandag - torsdag kl. 8 - 16      Fredag kl. 8 - 12

Onsdag  kl. 8 - 18 eller efter aftale

Tårnby Torv 7

32 50 08 50
www.tandtekniker.dk

.... det er 
livskvalitet!

Hos GF Amager laver vi forsikringen specielt til dig 
En ulykkesforsikring skal dække, hvis uheldet er ude.  
Men der er ingen grund til at betale for en dækning,  
du ikke har brug for. Derfor laver vi forsikringen, så  
den passer præcis til dig og dine behov.
Ring til os og få et godt tilbud på 72 24 41 57.

GF Amager ∙ Præstefælledvej 45 ∙ 2770 Kastrup ∙ www.gf-amager.dk

Få en ulykkesforsikring, 
der dækker lige præcis 
det, du har brug for

Tårnby Kommune er blandt 
landets dyreste kommuner 
når det gælder boligpriser, 
ifølge Boliga.dk

Af: Christian Skibsted

Tårnby Kommune er stedet, 
hvor mæglerne oftest var for 
konservative i deres umid-
delbare prisfastsættelse. 18 
procent af alle ejerlejligheder 
blev i 2016 solgt over ud-
budsprisen. 

Mens det altså er den høje-
ste andel på landsplan, blev 
også en del villaer og ræk-
kehuse i Tårnby solgt over 
udbudspris. Det handler her 
om 8 %, hvilket ikke er langt 
fra Solrød Kommune, der med 
11% ligger højest i Danmark.

Der skelnes altså mellem 
ejerlejligheder for sig og vil-
laer og rækkehuse for sig.

På landsplan blev ejerlej-
ligheder i 10 % af tilfældene 
solgt over udbudspris, mens 
det samme gør sig gældende 
i 4 % af tilfældene for villaer 
og rækkehuse.

Kvadratmeter og liggetid
De to grafer til højre viser ud-
viklingen i andelen af boliger 
der blev solgt over udbuds-
prisen i 2. kvartal.

Når det gælder kvadrat-
meterprisen ligger Tårnby 
Kommune ligeledes højt på 
landsplan. Den gennemsnit-
lige kvadratmeterpris i kom-

munen er 29.100 kroner, hvil-
ket kun overgås af otte andre 
kommuner.

Når det kommer til liggeti-
der, har de 157 boliger, der i 
øjeblikket er til salg i Tårnby 
Kommune en gennemsnitlig 
liggetid på 90 dage, hvilket 
kun er lavere i tre andre kom-
muner.

Analyse af udviklingen
Cheføkonom fra Realkredit-
Danmark, Christian Hillingsøe 
Heinig udtaler: 

- At det er omkring ho-
vedstaden, at flest købere 
har kæmpet om ejerlejlig-
hederne, er der en relativt 

simpel forklaring på. Køben-
havn fungerer nemlig som et 
vækstcenter. Boligmarkedet 
i København har lagt sig i fø-
rertrøjen, og det er her, vi har 
oplevet de største prisstignin-
ger. Det skyldes blandt andet 
den lave rente og befolk-
ningstilvæksten. 

Desuden er der mange før-
stegangskøbere, der kigger 
efter ejerlejligheder i de stør-
re byer, og de har typisk færre 
faste udgifter til f.eks. bil el-
ler institutioner, og derfor kan 
de sætte flere penge af til et 
boliglån, siger Christian Hil-
ligsøe Heinig.

Tårnbys dyre kvadratmetre Tabellen nedenfor viser hvor mange procent af de handlede 
Villaer og rækkehuse, der er solgt over udbudspris i 2. 
kvartal. Kilde: Boliga.dk

Tabellen ovenfor viser hvor mange procent af de handlede 
ejerlejligheder, der er solgt over udbudspris i 2. kvartal.
Det skal bemærkes, at der blev handlet så få ejerlejligheder i 
2013 og 2014 i Tårnby Kommune, at det ikke kan bruges til 
at sammenligne med. Kilde: Boliga.dk
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Alzheimerforeningen ned-
lægger sine lokale bruger-
styrede pårørende-klubber

Af Terkel Spangsbo

På papiret så det voldsomt ud, 
da Tårnby Bladet fik besked 
om, at Klubben, Foreningen 
for pårørende til demensram-
te, skulle nedlægges.

Klubben og ikke mindst 
Klubbens grundlægger Gun-
hild Schrøder, som har mod-
taget Tårnby Kommunes 
Foreningslederlederpris og 
Gunhild, der personligt har 
fået Engleprisen for initiativ 
og indsats for pårørende til 
demensramte, har gjort hver-
dagen en smule lettere for 
pårørende med en dement i 
familien.

Baggrunden for nedlæg-
gelsen er, at landsforeningen 
for Alzheimer har fået deres 
aktiviteter på ”finansloven”. 
Det betyder, at informations-
opgaverne, som de lokale 
klubber har stået for og hele 
opgaven for pårørende, nu er 
lagt ud til kommunale syste-
mer – i Tårnby medarbejdere 
ved Sundhedshuset.

Klubben har udført et stort 
socialt arbejde og har været 
til trøst og information ofte 
med hjælp fra en kommunal 
demensmedarbejder. Alzhei-
merforeningen har hjulpet 
med kontakt til foredragshol-
dere, som kunne give viden 
om de kliniske forhold om-
kring sygdommen.

Klubbens største styrke har 
været at samle de pårørende, 
som i næsten familiære om-
givelser har kunne udveksle 
tanker og erfaringer. Hvad 
der er talt om i klubbens regi, 
er ikke journaliseret, så alle 
kunne tale frit og ikke mindst 
lytte til andre, der var i lignen-
de situation, som deres egen.

Nu kommunal opgave
Det er nu blevet en del af 
kommunens opgaver (som 
den modtager bloktilskud fra 
Staten til) at informere og 
vejlede familier, hvor et fami-
liemedlem rammes af en de-
menssygdom.

- Vi kan så ikke samtidig 
servicere pårørendeklubber, 

siger Pia-Lykke Ingemann 
Lund, der som frivillig har 
støtte Klubben i et par år.

- Ingen tvivl om at de lokale 
klubber og Alzheimerforenin-
gen har gjort en stor indsats 
for at få demens-området ikke 
bare på landkortet, men ind 
på finansloven, som en op-
gave, kommunerne skal tage 
sig af professionelt.

Klubben har været organi-
seret som en forening under 
Folkeoplysningsloven og har 
bredt kunne trække på frivil-
lige eksperter, som har holdt 
foredrag om demens og om 
hvordan man bedst omgås 
med dementramte eller fami-
lier med demente.

- Kommunen skal nok stå 
for informationen, men den 
sociale del kan man finde i 
andre sammenhænge som 
blandt andet Ældresagen, si-
ger Pia-Lykke Ingemann.

I 2011 fik Gunhild Schrøder 
”Blicherfuglsangs Engle-

Pris” overrakt af Karin Diget 
Tschicaja fra Blicherfuglsang. 
Prisen er det sølvsmykke som 

Gunhild bærer om halsen.

Gunhild Schrøder sammen 
med bestyrelsesmedlemmer 
fra Klubben, da hun 
blev overrasket med 
Blicherfuglsangs Engle-
Pris. Gunhild var ”lokket” 
til en lørdagsskole for 
foreningsledere under ”falske” 
forudsætninger.

Demensklubben overtages af kommunen

Gunhild Schrøder var 77 år, 
da hun og andre i lignende 
situation startede Klubben 
for godt 10 år siden. Gun-
hild Schrøder mener at hun 
og de andre medlemmer af 
Klubben var amatører.
- Det vi gjorde, var jo sim-
pelt. Men vi så situationen 
fra vores og den dementes 
side og Klubben var et ån-
dehul, for os, siger Gunhild 
Schrøder.

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

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

Velkommen på Kastrup Apotek

Kastrup
Apotekets håndcreme 2 pak: 
Spar 20 kr, nu KUN 79,95 kr.
Apotekets Håndcreme er en nærende og 
beskyttende håndcreme, der tilfører fugt 
og modvirker ru og tørre hænder. Den 
absorberes hurtigt uden at fedte.
Indeholder sheasmør og 
jojobaolie, der virker 
nærende og blød-
gørende. Indeholder 
derudover glycerin der 
genopretter fugten, og 
panthenol der styrker 
neglene.
Håndcremen er uden 
parfume og parabener, 
og den har det nordiske 
miljømærke Svanen.

Gum Hydral Gel & Spray: 
Spar 15 kr, nu KUN 49,95 kr. 
GUM Hydral Gel og Spray virker fugtgivende, 
og anvendes til lindring ved mundtørhed, samt 
beskytter munden mod skader som følge af 
tør mund. 
De fugter samtidig med at de beskytter mun-
dens slimhinde mod irritation, og fremmer 
helingen af mundvævet. De føles lindrende og 
lægger en hinde så de virker over længere tid.

De kan begge anvendes af voksne 
og børn over 7 år.
Sprayen anvendes 
flere gange dagligt 
efter behov, når 
munden føles tør. 

Påfør 1-2 cm 
gel på gum-
mer, tungen og 
mundslimhinden 
mindst 5 gange 
dagligt og især 
inden sengetid.

Decubal Lipid 100 & 200 ml: 
Spar 20 %
Decubal Lipid Cream er en ekstra 
nærende og fugtgivende creme med 
højt fedtindhold.
Cremen er velegnet til både børn og 
voksne og anvendes til sart, tør og 
problematisk 
hud.
Cremen 
indeholder 
ikke parfume, 
farvestoffer eller 
parabener.
Fedtindhold: 70 %.
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En kreativ parkerings-
formidler fik overbevist 
beboerne i Skottegården 
om p-restriktioner var nød-
vendige.

Af Terkel Spangsbo

Det sidste årstid har det kostet 
en beboer i Skottegården 25 
kroner om måneden at have 
en reserveret parkeringsplads 
med skilt med egen nummer-
plade til rådighed.

- Der var massiv beboerop-
bakning til en ordning, hvor 
man lejede sin p-plads, for-
tæller formanden for bebo-
erforeningen i Skottegården 
Klaus Akkermann, der des-
uden er formand i sammen-
slutningen Lufthavnsparken, 
som består af otte boligfor-
eninger.

- Man følte sig provokeret 

af især svenske biler, som 
blev langtidsparkeret på par-
keringspladserne.

Klaus Akkermann fortæller 
om et firma tæt på lufthav-
nen, som annoncerer med bil-
lige p-pladser til flypassage-
rer, der skal på uge-lange fe-
rier. Når firmaets egen plads 
var fyldt op, kørte man med 
en transporter bilerne ud på 
pladser og veje i Kastrup, hvor 
der var/er gratis parkering.

Bilerne blev parkeret på så-
vel gæstepladser inde i Skot-
tegården, p-pladsen bag Ka-
strup Bio og tilstødende veje.

Lejeren skal anmelde
Der er 775 beboerlejemål i 
Skottegården og 46 erhvervs-
lejemål, som skal dele de 450 
p-båse, der til leje.

- Det er i øjeblikket ikke no-

get problem (at der ikke er en 
p-bås til hvert lejemål. Red.) 
Vi har endog ledige pladser, 
så en lejer kan såmænd leje 
to pladser, fortæller Klavs Ak-
kermann.

- De båse, der ikke er udle-
jet, har grønne skilte og her 
må alle holde gratis. 

Ønsker en beboer en p-
plads, skal han/hun frem-
vise en ansvarsforsikring og 
en registreringsattest på, at 
vedkommende ejer en bil. Så 
sørger Blue Park, det selskab 
som ”vogter” p-pladserne, for 
at skilte en plads med bilens 
registreringsnummer. 

Lejeren af en p-plads må 
gerne låne sin plads ud, men 
parkerer en uvedkommende 
på pladsen, skal lejeren selv 
kontakte Blue Park, der så ryk-
ker ud og leverer et gebyr til 
synderen. Skottegården mod-
tager en mindre dividende fra 
Blue Park.

- Blue Park betaler og ved-
ligeholder skiltningen og pas-
ser vagten uden udgifter for 
foreningen. Dividenden be-
tyder ikke noget i vores øko-
nomi, siger Klavs Akkermann 

Skottegården har også p-
pladser til gæster, hvor der 
ikke er tidsbegrænsning og 
Blue Park patruljerer i klassisk 
p-vagtstil.

Gulplade-biler uønskede
Beboerforeningen har beslut-
tet, at de 450 pladser er for-
beholdt personbiler og har 
derfor udelukket erhvervsbi-
ler, såkaldte gulplade-biler.

- Gulplade-bilerne er ofte 
for lange og for brede til p-
båsene. De rækker ud på kø-
rebanen og skygger for udsy-
net, siger Klaus Akkermann.

Derfor er en p-plads ved 
det midterste højhus reser-
veret erhvervsbiler, og her 
er der ikke fyldt op med er-
hvervsbiler.

- Vi ved godt, at brugere af 
sådanne biler gerne vil have 
bilerne til at holde, så de kan 
holde øje med dem fra lejlig-

heden. De fortæller, at de har 
dyrt værktøj i bilerne, fortæl-
ler Klaus Akkermann.

Flere erhvervsbiler bliver 
derfor parkeret på Hyben allé, 
hvor generne nu rammer vil-
laejerne, der har svært ved at 
orientere sig, når de skal ud af 
deres carporte.

- Vi ved godt, vi skubber 
problemerne andre steder 
hen, men mon ikke det bedrer 
sig, når vores store gæstepar-
keringsplads ved Varmecen-
tralen genåbner om to-tre må-
neder, spår Klaus Akkermann. 
(Pladsen ved varmecentralen 
er pt. byggeplads for større 
renoveringsarbejder i Skotte-
gården).

Det var svenskerne der provokerede

Det er denne type parkering af 
erhvervsbiler, der ikke er plads 

til  blandt personbilerne i 
Skottegården. Denne bil holder 

lovligt på den særlige p-plads 
for gulpladebiler.

Ovenstående viser udviklingen i antallet af personbiler i Tårnby fra 2008 til 
1. januar 2016. Fra 13.243 personbiler i 2008 til 15.115 i 2016. 

Må vi være her - og kan vi
Der er kommet 16 procent flere 
biler i Tårnby kommune på otte 
år. P-problemer burde ikke 
overraske

Af Terkel Spangsbo

Tal fra Danmarks Statistik viser med 
al tydelighed, hvorfor bilejere ople-
ver stadig stigende problemer med at 
parkere deres bil eller biler så tæt på 
bopælen, som de ønsker. Der vil andre 
nemlig også gerne holde.

Rundt regnet er vi 22.000 husstan-
de og 42.000 personer i Tårnby. Fire 
ud af fem husstande har en bil og vi er 
tre om dele en bil.

Der er ikke kommet flere p-pladser 
til kommunen. Tværtimod betyder re-
serveringen af pladser indenfor man-
ge boligselskabers område og tids-
begrænsninger på p-pladser døgnet 
rundt, at fleksibiliteten bliver mindre.

Går man ud fra, at bilejere netop 
ejer en bil for at kunne flytte sig til en 
anden destination inden- eller uden-
for Tårnby, kan det ikke undre, det 
burde det i al fald ikke, at det er svært 
at finde en p-plads andre steder - med 
mindre man køber sig til en i et p-hus 
eller p-kælder.

Af indsigelser til Kommunen, hen-
vendelser til Tårnby Bladet og i den 
almindelige debat står krav om re-
striktioner her hvor ”jeg” bor stærkt, 
samtidig med, at andre ønsker flere 
frie pladser og allerhelst gratis og 
ubegrænset tid.

Københavns og Tårnby Kommuner 
har fælles problem og gensidigt gør 
man problemerne større for hinanden. 
Der er dog politikere i al fald i Tårnby, 
som taler om, at man må tale sammen.

Det er frit at parkere ved 
de grønne skilte uden 

registreringsnummer og de 
pladser er der nogle stykker 

af endnu.

Derfor er det så 
svært
Teknisk Udvalg i Tårnby har længe ar-
bejdet med et forslag om at udvide 
P-zonen Kastrup Syd nordpå til Hede-
gårdsvej.

Der er imidlertid kommet mange 
modsatrettede indsigelser både po-
sitive og negative af slagsen. Nogle 
ser ikke problemet på deres område, 
mens andre mener, at de har oplevet 
flere langtidsparkerede biler, som blot 
er ’flyttet’ uden for zonen.

På grund af de overvejende negati-
ve indsigelser, har miljø- og teknikud-
valger besluttet at droppe udvidelsen 
af P-zonen.

Et udsnit af indsigelserne overfor 
forslaget

De negative (mest)
• P-zonen er ikke nødvendig i dette 
område.
• Ulemperne ved P-zonen overstiger 
fordelene i dette område
• Det er ikke rimeligt, at man skal be-
tale 200 kroner om året for at parkere 
ved sin bolig. Dette gælder også på 
private fællesveje, hvor beboerne 
selv står for at istandsætte vejene.
• Beboere i haveforeningen og andre 
uden fast bopæl kan ikke købe en P-
licens.
• P-zonen gør det besværligt at have 
parkerende gæster.
• Man skal kunne parkere i fire eller 
seks timer ad gangen.
• Zonen bør gælde hele døgnet.
• Hvad skal folk med anhænger gøre?

• Hele Nordmarksvej skal inkluderes 
i P-zonen.
• Udvidelsen af P-zonen skal gå til 
Amager Landevej.
• Det er problematisk at have firma-
bil eller varevogn, hvis firmaet ikke 
hører til i Tårnby Kommune.
• Det vil være meget dyrt at indføre 
parkeringsovervågning.
• Kommunen bør uddele et antal gæ-
stekort.
• Hedegårdsvej (ind mod Postparken) 
bør inkluderes i P-zonen.

De positive (mest)

• Nogle områder oplever væsentlig 
uvedkommende parkering, og håber 
at P-zonen kan afhjælpe dette.
• Det er i øjeblikket pro-
blematisk at kunne par-
kere nær egen bolig.

Det var dette område, som Teknisk 
Udvalg foreslog blev inddraget 
under samme p-regler som Kastrup 
Syd. Men den gik ikke.
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 JENSEN’S MAD
 ... gør alle glad

Mortens aftens menu
Forret:
Hjemme-gravad laksefilet med let sennep creme 
Sprøde flager og syltede blommetomater
Vild brøndkarse • Hjemmebagt brød samt aioli 
Hovedret:
½ andesteg med brune – hvide små kartofler, andesky 
sauce, hjemmelavet rødkål og agurkesalat hertil 
tyttebær-ribs marmelade samt friteret kartoffel chips
Dessert:
Æblekage med markroner og hindbær-jordbær coulis 
med vanille-skum samt portvins sirup
2 retter ................................................kr. 240.00
3 retter ................................................kr. 270.00
Husk at reservere bord på 32501769 • Også ud af huset 

Bryllup · Fødselsdag · Brunch · Konfirmation 
Reception · Barnedåb · Møder og alt til selskaber

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

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

kr 245.00

Jule buffet 3
Tomat-kanel sild
Serveres med løg og capers
Smørstegt rødspætter med remoulade og citron
Æg og rejer med mayounaise og dild 
Flæskesteg med rødkål og surt
Hjemmelavet hønsesalat med bacon
Frikadeller med rødkål og syltet cornichons
Lun leverpostej med ristet bacon og champignon
2 slags oste med druer og kiks
Ris à la mande med kirsebær sauce

Kr. 200,00

Julebuffet 2
Karry sild • Tomat/kanel sild
Stegte sild med Dijon og dild i lage
Varmrøget laks med jule krydderier og kørvel mousse
Lune fiskefileter med remoulade og citron
Flæskesteg med rødkål og surt
Røget andebryst med æble peberrods salat
Honning glacheret skinke med stuvet spinat
fløde leverpostej med ristet bacon og champignon
Stegt flæsk med kompot af pigon æbler og løg
Stegt kalvefilet med rygeoste salat rørt med radiser
3 slags oste med druer, kiks og peberfrugt
ris a la mande med kirsebær sauce

kr 265.00Alle julebuffet’er
..med hvidt brød, rugbrød samt smør og fedt. Alt bliver 

pyntet flot op på vores fade og skåle lige til  
at sætte på bordet

Køkkenet 
åbent 

mandag-fredag08.00-20.00

Se flere varianter af 

vores julebuffeter på 

hjemmesiden

- her ser du også vores 

nytårsmenu
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Teknisk udvalg i Tårnby 
kommune har ofte parke-
ringssager på dagsordenen

Af Terkel Spangsbo

Men der ligger sjældent lette 
løsninger lige for.

Tydeligt ses det på den 
skæbne, som et forslag om 
at udvide P-zonen omkring 
Kastrup Station, kaldet Ka-
strup Syd til at omfatte hele 
området øst for Kastrupvej. 
Efter meget forarbejde af 
forvaltning og politikere og 
en høring blandt beboerne i 
området kom der omkring 40 
indsigelser, der pegede i alle 
retninger, så indtil videre er 
forslaget lagt ned.

Tårnby Bladet har spurgt 
politikere fra Teknisk udvalg 
om deres generelle holdning 
til begrebet parkering i Tårnby

Udfordringen fra lufthavnen
Heidi Ladegaard (V) peger på 
den største udfordring, som 
kommer fra lufthavnspassa-
gerer. 

- Derfor udvider vi p-zo-
ne området fra det sydlige 
Kastrup helt op til og med 
Postparken på østsiden af Ka-
strupvej. (Men udvalget trak 

forslaget tilbage).
- Hvis vi skal ændre på ti-

mebegrænsningen (i dag to 
timer) i Kastrup Syd/Øst skal 
der komme en stor repræsen-
tation, som beder om seks el-
ler otte timer.

Også metro-kunder udfor-
drer kommunen med parke-
rede biler.

- Det er svært at løse uden 
dialog med flere parter, som 
lufthavnen, Metroen/Movia 
og andre kommuner. Vi må gå 
i dialog med dem, der gene-
rerer trafikken, lufthavnen og 
metroen.

Lufthavnen kunne eksem-
pelvis sætter p-priserne ned 
og på Vestamager ville det 
være naturligt at have p-om-
råder ved metrostationerne.

Heidi Ladegaard udelukker 
en løsning med store p-huse.

Helst ingen restriktioner
Carsten Fuhr (C) så gerne en 
verden uden p-restriktioner.

Da Københavns Kommune 
begyndte med dyre p-huse i 
Ørestad, skubbede det mange 
biler ud på villavejene, bili-
ster som ikke vil betale op 
mod 10.000 kroner om året 
for en parkeringsplads.

- Og så har passagererne 
i lufthavnen ikke opdaget, 
at de faktisk kan parkere for 
495 kroner for en uge, siger 
Carsten Fuhr.

- ”Nogen” initiativrige per-
soner (firmaet Just Drive, 
Skøjtevej. red) har opfundet 
en parkerings app, hvor de til-
byder at parkere din bil på en 
ikke betalingsplads eller de 
tilbyder at flytte bilen rundt 
mellem tidsbegrænsede p-
pladser som Amager Strand-
vej – mod betaling. Den syste-
matik bryder vi os ikke om.

- Vi var indstillet på at udvi-
de p-zonen omkring Kastrup 
station helt op til og med 
Postparken, men vi roder med 
lidt jura og skilteændring, så 
en udvidelse må vente lidt.

- Vi ønsker også at p-re-
striktionerne skal være ens i 
områderne og udvide tiden, 
hvor parkering er tilladt ek-
sempelvis til 8 timer, så kan 
nogen holde der om dagen, 
mens beboerne er på arbejde.

- Og så skal vi give kommu-
nens  p-vagter et tomgangs-
kursus, så de forurenende 
ventende taxier kan stoppes.

Konkret forslag
- Det skal ikke være en olym-
pisk disciplin at finde en par-
keringsplads. Se kreativt på 
det og få folk over i den of-
fentlige transport, siger Paw 
Karslund (DF).

- Indret området mel-
lem Kastrup Station og den 
gule SAS bygning på Amager 
strandvej til p-område. Her 
er anlagt pladser, som var 
tiltænkt Den Blå Planet, men 
bliver ikke brugt.

Ikke det store problem
- Som udgangspunkt mener vi 
ikke, parkering er det helt sto-
re problem i kommunen, men 
der er nogle områder, fx i Ka-
strup, hvor det er et problem, 
skriver Jan Bakmand Nørga-
ard, formand i SF Tårnby.

Parkeringsreglerne i Ka-

strup er kommet i stand for at 
folk, der skal på ferie via luft-
havnen, ikke smider deres bil 
i flere uger på gader og stræ-
der i Tårnby. Det medfører 
desværre en række proble-
mer, da den korte parkerings-
frist udfordrer især folk, der 
arbejder i området.

SF er ligesom Konservative 
tilhængere af en udvidelse af 
den tilladte parkeringstid til 8 
timer i dagtimerne.

En sidste kommentar fra SF 
Tårnby-Dragør er, at der på 
Saltværksvej er parkerings-
pladser lige lovlig tæt på de 
fodgængerovergange, som er 
anlagt. Det kan skabe farlige 
situationer, da udsigten be-
grænses for både fodgængere 
og bilister.

En sag med følelser og teknik

Mine, dine og andres biler

Tårnbyvej 27, 2770 KasTrup

Tlf.: 32 50 70 80
Mail: info@TaarnbyTandKliniK.dK

Et eksempel på den 
oprindelige skiltning 

ved indkørslen til P-zone 
Syd. Der er dog kommet 

adskillige flere skilte 
i området - suppleret 

med ”private” ved 
boligselskaberne.

Bladet har talt med udvalgte 
grundejerforeninger om 
hvordan de oplever at bo i 
en parkeringszone

Af Christian Skibsted

Siden 2002 har der været en 
parkeringszone i området 
nord for lufthavnen kaldet Ka-
strup Syd. Her må man holde 
parkeret i op til to timer mel-
lem klokken 6 og 21 på alle 

ugens dage. 
Beboere indenfor området 

kan købe en P-licens for 200 
kroner og dermed parkere på 
egen vej. Har man gæster, kan 
man købe et 24-timers gæ-
stekort hos kommunen. Det 
koster 50 kroner for hver bil. 

Parkeringszonen blev ind-
ført af frygt for, at metropas-
sagerer ville benytte området 

som p-plads. Senere rettedes 
opmærksomheden på flypas-
sagerer, der parkerede deres 
bil i op til uger ad gangen. 

Både godt og skidt
Parkeringszonen anses ge-
nerelt for at være en god idé 
fortæller flere grundejerfor-
eningsformænd, som Tårnby 
Bladet har talt med. Siden 

zonen blev indført, 
har der været langt 
færre parkerede biler i 
området, så den har haft 
den ønskede effekt. 

Restriktionerne har dog 
også givet anledning til util-
fredshed. Det gælder eksem-
pelvis, at det koster penge at 
få lov til at parkere på egen 
vej, og da nogle af vejene er 
private fællesveje, som be-
boerne selv skal istandsætte, 
øger det utilfredsheden.

Besøgende og små skilte
Zonen opleves som meget 
restriktiv i forhold til at have 
parkerende gæster. 

Gæster kan dog holde par-
keret fra klokken 19 til 08 
næste dag uden et gæstekort, 
altså en time og 55 minutter 
før og efter restriktionerne 
træder i traft.

Oprindeligt opstillede 
kommunen skilte på indfalds-
vejene til zonen og siden er 
der også opstillet skilte inde i 
zonen, hvilket opfattes meget 
positivt. 

Ingen af skiltene er sær-
ligt store eller iøjnefaldende, 
og en del bilister har især i 
starten overset de opstillede 

skilte, og først opdaget, at de 
parkerede i en P-zone, når de 
havde fået en bøde. 

Nye idéer
Flere formænd nævner mu-
ligheden af at lempe zonen. 
Man kunne eksempelvis til-
lade parkering i tre eller fire 
timer og ophæve zonen i  
weekeden, da det primære 
formål er at forhindre parke-
ring over flere dage. 

Det vil mindske problemer-
ne for parkerende gæster, og 
vil fortsat gøre det ulovligt at 
parkere i området i en uge ad 
gangen for rejsende. 

Zonen er for længst ble-
vet hverdag, og det er ikke 
et stort emne for grundejer-
foreningerne. Her har man 
vænnet sig til zonens restrik-
tioner og er glade for, at det 
er blevet væsentligt lettere 
at kunne parkere på sin egen 
vej. 

Denne tomme p-plads 
blev oprettet til ære for 
Den Blå Planet. Nu er 
den sjældent i brug. Paw 
Karslund har et forslag!
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På Kræmmergården Dragør kan du finde alt mellem himmel og jord.
Vores mere end 250 stande bugner altid af gode tilbud.
Hvad enten du søger brugskunst, porcelæn, nipsting, sjove dåser, 
bøger, tøj, legetøj, billeder, møbler, lamper, samleobjekter eller noget 
helt andet, kan du finde det hos os.
Hver dag kommer der nye spændende varer, så alle besøg vil 
byde på nye oplevelser.
 
Kræmmergården Dragør er absolut et besøg værd!

Bus 350S og 35 holder lige udenfor døren. 

Åbningstider 
Hverdage fra kl. 10 - 18 
Weekend fra kl. 10 - 16

Vi glæder os til at se dig på Kræmmergården Dragør.

KRÆMMERGÅRDEN DRAGØR 
Søndre Kinkelgade 27, 
2791 Dragør

GÅ PÅ JAGT I KRÆMMERGÅRDEN DRAGØRS MERE 
END 250 STANDE FYLDT MED GENBRUGSGULD.

info@kræmmergården.dk
Tlf: 28 87 75 52

www.kræmmergården.dk
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AIR PUB RESTAURANT & KONFERENCE CENTER APS
KASTRUPLUNDGADE 47 • 2770 KASTRUP

TLF. + 45 3251 2190 |   airpub@mail.tele.dk
www.airpub.dk      |   CVR nr. 37065935

Fair Transport 
– Vi har brug for din hjælp!

Skriv under for fair 
transport, ligeløn og gode 
arbejdsforhold uden social 

dumping i Danmark og Europa

Vi efterlyste i oktober bladet læser-
komentarer på p-spørgsmål , idéer, 
kritik etc. Her er et udpluk

Den øde p-plads I
Afsender er  

Tårnby Bladet bekendt

Noget som jeg finder fuldkommen 
vanvittigt, er parkeringsforholdene 
på Tårnby Torv.

P-pladsen ligger ved siden af ind-
købscenter og boligblokke. Parke-
ringstiden er to timer døgnet rundt, 
men området ligger fuldstændig tom 
efter forretningerne har lukket.

Hvorfor kan man ikke parkere gra-
tis efter klokken 18.00 – og til klok-
ken 9.00?

Den øde p-plads II
Vinnie Holbech, Råbjerg alle

Jeg bor 1,5 km fra Tårnby Station og 
2,5 km fra Metro Vestamager. Jeg har 
ingen muligheder for at bruge disse 
to stationer til at komme en tur til 
København eller Malmø, da jeg ikke 
kan få parkeret min bil i mere end 
to timer. Mange, som er i samme si-
tuation, parkerer så på de omkringlig-
gende villaveje, til stor gene for disse 
beboere.

Jeg kunne foreslå, at man i aften-
timerne kunne lave fri parkering på 
Tårnby Torv. Hele torvet er jo gaben-
de tomt efter butikkernes lukketider 
og i weekenden.

Det ville da også efter min mening, 
være i orden med en form for parke-
ringsafgift, evt. på det store torv bag 
butikkerne. 

Det ville give os andre mulighed 
for at tage tog eller Metro til byen, gå 
ud at spise og i teater bagefter.

Denne ordning ville ikke tilgodese 
pendlere eller flyrejsende, men kun 
komme tårnbyborgerne til gode.

Derfor ej
Tårnby Bladet har stillet spørgsmå-

lene videre til Dansk Supermarked, 
som ejer butikscentret ved Tårnby Torv.

- Vores butik på Tårnby Torv har 
døgnåbent, og vi gør rigtig meget for 

at sikre gode parkeringsmuligheder 
for vores kunder. Og en overvejelse 
i forhold til butikken er, om øvrige, 
som ikke handler i butikken, vil op-
tage alle pladserne, så kunderne ikke 
kan finde en p-plads. Det ønsker vi 
ikke, lyder det fra Dansk Supermar-
keds kommunikationsafdeling

 Der er selvfølgelig færre kunder 
og et mere begrænset salg om nat-
ten. Men i forhold til at ændre reg-
lerne bliver det en anelse komplekst. 
For hvilket tidsrum skal det så være 
frit? 

Eksempelvis hvis vi sætter græn-
sen fra kl. 18. Så kunne man forestille 
sig, at man bare sætter skiven to ti-
mer før – og lige pludselig kan man 
så holde der fra 16 til kl. 11.00 hvis vi 
eks. tager udgangspunkt i det nævn-
te tidsrum. Vi har mange kunder efter 
18, og de skal naturligvis kunne par-
kere. 

 Så kunne man sige, at det var frit 
fra 23-05, så kan de sætte skiven kl. 
21 og igen kl. 7.00 og så er P-pladsen 
lige pludselig godt fyldt op i nogle ti-
mer, hvor der begynder at være kun-
der om morgenen.

 Det, som også har været en over-
vejelse, er at lave det i et meget be-
grænset tidsrum. Eksempelvis mel-
lem 01-05. Men så har man tænkt, at 
det er nemmere – og mere for-
ståeligt for alle – at holde sig 
til ens regler døgnet rundt.

P-pladser findes
tre forslag fra Paw Karslund

Se kreativt på det og få folk over 
i den offentlige transport.

Indret området mellem Kastrup 
Station og den gule SAS bygning på 
amager strandvej til p-område. Her er 
anlagt pladser, som var tiltænkt den 
blå Planet, men gæster til Planeten 
bruger ikke pladsen.

Der er et dårligt samarbejde kom-
munerne imellem. Det skal ikke være 
en olympisk disciplin at finde en par-
keringsplads.

Læsernes p-kommentarer

Hvorfor vil du ikke hjælpe din 
kommunes borgere, Henrik Zimino? 

spørger  Rikke From Formand for 
Danmarks Socialdemokratiske 

Ungdom (DSU) Amager  

Kære Henrik Zimino 
Da kontanthjælpsloftet trådte i kraft 
1. oktober, havde samtlige kommu-
ner landet over afsat midler til enten 
mere rådgivning eller mere rådgiv-
ning og økonomisk støtte. Det har 
blandt andet udformet sig som hjælp 
til huslejerestancer og enkeltydelser i 
eksempelvis Furesø kommune.

I Tårnby kommune har I dog valgt 
at have en mere passiv tilgang til den 
klemme, 195 af borgerne i Tårnby nu 
står i. 

Så mens vores nabokommuner, Dra-
gør og København kommune, begge 
har afsat midler til både økonomisk 
støtte og mere rådgivning, ville det 
være nærliggende at spørge dig, 

borgmester, Henrik Zimino, om grun-
den til dette. 

Hvordan kan det være, at en kom-
mune med et klart rødt flertal ikke 
viser mere politisk vilje til at hjælpe 
nogle af vores mest udsatte borgere?    

Situationen for folk i klemme i kon-
tanthjælpsloftet er i forvejen urime-
lig, så man burde ikke være dårligere 
stillet i Tårnby, end hvis man boede på 
den anden side af kommunegrænser-
ne i enten Dragør eller København S. 
Det må kunne gøres bedre af en kom-
munalbestyrelse med et rødt flertal.   

 

Tårnby Bladet har (sent) sendt 
læserbrevet til borgmester Henrik 

Zimino for at høre, hvilket svar han 
har givet på mailen. Ved redaktionens 

afslutning havde vi ikke modtaget svar 
fra Henrik Zimino..

Vi har modtaget:

Spørgsmål til borgmesteren



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET N
O

V
EM

B
ER

 2
0

1
6

 1
1

Et fredsvalg har resulteret i, at disse 
personer fra 1. januar 2017 udgør 
Seniorrådet i Tårnby Kommune. Det 
oprindeligt udmeldte valg til afhol-
delse den 24. november 2016 er pga. 
fredsvalget aflyst. Det nye Seniorråd 
vælger selv formand og næstformand 
på første møde. 
Seniorrådet har til opgave at sikre dia-
log og samarbejde mellem de ældre 
og Kommunalbestyrelsen om ældre-
politikken. 
Derudover skal Seniorrådet rådgive 
Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske 
spørgsmål. 
Sager som Seniorrådet kan have inte-
resse i er bl.a. de lovpligtige kvalitets-
standarder, iværksættelse af aktiviteter 
for ældre, udbygningsplaner og kollek-
tiv trafik m.m. 

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY  
KOMMUNE
DET NYE SENIORRÅD I TÅRNBY KOMMUNE FRA DEN 1. JANUAR 2017

Hanne Bager
Næstformand i Se-
niorrådet med sær-
ligt fokus på sund-
hed og samarbejdet 
mellem kommunen, 
praktiserende læger 
og hospitalerne. Er 
derudover optaget 
af kollektiv trafik og 
tilgængelighed til 
de kulturelle tilbud i 
kommunen. 

 Jørgen Maibom
Medlem af Handi-
caprådet, samt Me-
nighedsrådet ved 
Kastrup Kirke. Vil 
arbejde for bedre 
ældrepleje, samt 
bedre og hurtigere 
sagsbehandling i 
Tårnby Kommune.

Lone Pintos 
Har arbejdet på 
plejehjem og siddet 
i flere bestyrelser. 
Er optaget af ældre 
på plejehjem, deres 
kost og pleje, og 
ønsker bedre hjælp 
til ældre, som ikke 
forstår lægers ud-
tryk på hospitaler.

Ole Wendt 
Har de sidste fire 
år været suppleant 
i Seniorrådet og er 
optaget af ældre 
borgeres vilkår i 
Tårnby. Han har tid-
ligere arbejdet med 
bestyrelsesarbejde 
i bl.a. børnehaver, 
skoler og boligfor-
eninger. 

Kurt Wriedt
Medlem af Senior-
rådet siden 2013 
med fokus på at 
styrke kvaliteten 
af samarbejdet 
mellem Kommu-
nalbestyrelsen, 
udvalgene og Se-
niorrådet, samt på 
at øge kvaliteten af 
ældrevenlige boli-
ger samt boliger på 
plejehjemmene. 

Johnny Frede-
lund. Suppleant
Aktiv i foreningsar-
bejde i mere end 30 
år og modtager af-
Tårnby Kommunes 
Foreningslederpris i 
1980’rne.

... det leverer dagsværkere, elever 
fra Tårnby Gymnasium, som udfører 
forefaldende arbejde til fordel for 
unge i Guatemala 

Af Mathilde Zøllner Jensen, 
Operation Dagsværk gruppen på 

Tårnby Gymnasium & HF

Operation Dagsværk er endnu engang 
kommet til Tårnby Gymnasium & HF 
efter en årrækkes pause. Projektet er 
startet og styret af en række unge ele-
ver, der er passioneret i forhold til at 
få flest mulige til at støtte op om årets 
velgørenhedsprojekt. 

Onsdag 2. november deltager ad-
skillige gymnasier i Operation Dags-
værk, heriblandt også Tårnby Gymna-
sium. Har du brug for en hjælpende 
hånd, kan du hyre en elev til at udføre 
et dagsværk. Pengene går dette år til 
uddannelse af unge i Guatemala.

- Men vi har brug for din hjælp! Vi 
har nemlig brug for nogle, der har lyst 
til at ansætte en eller flere elever i op 
til fem timer onsdag 2. november.

Opgaverne kan være oprydning i 
garagen, rengøring, sortering på la-
geret, opvask, tur med hunden, feje 
blade sammen i haven ...

Pengene går til ...
Dagsværk-projektet har til formål at 
danne oplysningskampagner samt 
flere uddannelsesmuligheder, arbejde 
og politisk handlekraft i Guatemala, så 
det bliver mere attraktivt for de unge 
guatemalanere at blive og skabe en 
fremtid i deres eget land. 

I år bliver alle penge, der tjenes på 

dagsværkdagen, doneret til IBIS’ Gua-
temala-projekt Don’t follow lead. 

I Guatemala er de unge desværre 
ikke ligeså privilegerede som vi i Dan-
mark. En stor del står uden uddannel-
se og job og forsøger derfor at flygte 
fra den enorme ulighed, fattigdom og 
utryghed, de oplever i landet. 

Mange vælger at indvandre illegalt 
i USA, hvor de søger lykken. Denne 
amerikanske drøm er dog sjældent 
en realitet. Det er en lang og farefuld 
rejse, hvor de unge risikerer bande-
konflikter, dårlige jobmuligheder, de-
portation og i værste fald livet.

Årets projekt hedder ”Don’t follow 
lead”, og har til formål at hjælpe 
ungdommen i Guatemala med at 
skabe en fremtid i landet.

Ansæt en dagsværker?
Skriv til odtgy16@gmail.com med 
en kort beskrivelse af, hvad arbej-
det går ud på, hvornår på dagen, det 
finder sted, og hvor mange elever du 
vil ansætte. 

- Så kontakter vi jer, når vi har 
fundet nogle friske elever, som kan 
hjælpe med at fikse, hvad der fik-
ses skal. Arbejdet kan være alt. Vi 
er åbne for privatpersoner og virk-
somheder - hjælp i haven, indskriv-
ning af dokumenter eller manuelt 
arbejde. Eleven kan arbejde op til 
fem timer på et vilkårligt tidspunkt 
onsdag 2 november, og lønnen er 
minimum 350kr. Beløbet doneres til 
årets projekt.

Læs mere på od.dk.

Du har brug for et dagsværk Krokone på 
Saltholm
Dragør Lokalhistoriske Forening in-
viterer til foredragsaften i festsalen 
på Wiedergården. Her vil Bente Thers 
fortælle fra sit spændende liv om sin 
tid som husmor og krokone på Salt-
holm.

Bente Thers er 
født og opvokset 
i Dragør. Hun er 
en kendt skik-
kelse i byen, hvor 
hun med sin el-
skede harmonika 
og sit åbne væ-
sen spreder glæ-
de omkring sig.

Claus Ehlers, 
der har været 
bestyrelsesmed-
lem i Saltholms-
ejerlauget i snart 
40 år, vil sup-
plere med sin 
historiske viden 
om Saltholm, og 

sammen med Bente kunne besvare 
spørgsmål.

Arrangementet gennemføres sam-
men med Dragør Bibliotekerne. Det 
er åbent for alle, der har lyst til at 
høre nærmere om livet på Saltholm, 
der trods beliggenheden tæt på ho-
vedstaden er uden moderne bekvem-
meligheder. Til gengæld har ”Øre-
sunds grønne prærie” en enestående 
natur, et rige fugleliv og en interes-
sant historie.

INFO: foredragsaften tirsdag den 8. 
november 2016 kl. 19.30
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Klassekammeraterne på 
Løjtegårdsskolen forsøger 
ikke at glemme

Nanna Puggaards klassekam-
merater, som deltog i den fa-

tale gymnastiktime, erkender 
bevidst/ubevidst, at ”tiden 
ikke læger alle sår”, når man 
har været vidne til sådan en 
hændelse. De så, hvordan li-
vet også kan være, og det var 

ikke fiktion.
Klassen 7.C, der senere er 

blevet 8.C, har engageret sig 
i Nanna og Nannas familie. 
De har haft besøg i klassen 
af Nannas forældre, Morten 

Nannas kamp – klassens kamp

Det var ikke kun den 
13-årige Nanna Puggaards 
liv, der brat ændrede sig da 
hun faldt om med hjertestop 
blandt klassekammerater

Af Terkel Spangsbo 
Der er en verden, der er liv til 
forskel på den pige, som en 
april-morgen sad og spiste 
havregryn i sofaen og det, der 
skete få timer senere, og det 
vil præge Nannas familie og 
også de klassekammerater, 
der for livet fik en oplevelse, 
de ikke burde have haft.

Nanna Puggaard var 13 år, 
fodboldpige, der trænede fire 
gange om ugen og den yngste 
i en familie med far, mor og to 
søstre, da hendes og andres 
liv totalt ændrede sig. Hun 
gik i skole, Løjtegårdsskolen, 
en ganske almindelig onsdag. 
Der var idræt på skemaet. 
Lige Nannas fag. Pludselig 
uden varsel faldt Nanna livløs 
om på gulvet i Amager Hallen 
midt blandt kammeraterne.

Lærerne og hal-manden 
begyndte genoplivning, der 
blev ringet 112 og Nannas 
forældre blev kontaktet. Am-
bulancereddere kom til og 
hjerteambulancen overtog 
genoplivningen. De anbragte 
Nanna i en ”hjertemassage-
maskine”, men der skulle gå 
mere end en halv time, før 
Nannas hjerte selv slog og hun 
trak vejret. Morten og Hanne 
Puggaard Jensen, Nannas for-
ældre, var begge kommet til 
stede, de kunne kun se til og 
holde om hinanden uden at 
ane, hvor dette førte hen.

- På traumecentret på Rigs-

hospitalet overtog vel 20 per-
soner Nanna og alle havde en 
funktion, husker Morten Pug-
gaard, som midt i sorgen ikke 
glemmer at være taknemme-
lig for, hvordan omverdenen 
og samfundet har hjulpet og 
stået bi.

Hvad der skete
Det skulle vise sig, at Nanna 
har en udposning på en stor 
blodåre. Sådan en udpos-
ning er en skidtsamler, fordi 
blodets almindelig gennem-
strømning og rensning ikke 
når ind i den. Normalt skal 
personer med mulighed for 
blodpropper bevæge sig me-
get. I Nannas tilfælde er det 
tværtimod.

I denne gymnastiktime løs-
nede en stor klump skidt sig 
og blokerede blodgennem-
strømningen i lungerne og 
forårsagede Nannas kollaps. 
Reddernes arbejde fik knust 
blodproppen så meget, at 
blodet igen kunne strømme, 
men der gik mere end en halv 
time, før Nanna kunne køres 
til Rigshospitalet.

Her skulle det vise sig, at 
hjerneskaderne (efter den 
lange tid uden blod/ilt til 
hjernen) var fatale og der 
var mange komplikationer. 
Morten og Hanne Puggaard 
Jensen og Nannas to storesø-
stre boede den første tid på 
”Ronald McDonald Kollegiet” 
for at være mest mulig hos 
Nanna.

Familie og tætte venner 
støttede fantastisk op om 
familien, men først senere 
fik klasse og fodboldkamme-

rater lov til at komme ind og 
se Nanna sammen med deres 
forældre.

Efter omtrent to måneder 
på Rigshospitalet mente man, 
at Nanna kunne klare den små 
fire timer lange tur til Ham-
mel Rehabiliteringscenter 
ved Aarhus, hvor en egentlig 
genoptræning skulle finde 
sted. Og her er Nanna stadig.

Et livslangt forløb
- Lægerne kan se, at der er 
centre i Nannas hjerne, som 
fungerer og håbet er, at disse 
områder kan lære at ”overta-
ge” dele af Nannas funktioner, 
fortæller Morten Puggaard 
Jensen.

- Men det er ikke Nanna, der 
genoptræner, det er plejerne, 
som genoptræner Nanna.

Ved lange forløb med ek-
sempelvis at bøje Nannas ben, 
er håbet, at et fungerende 
punkt i hjernen vil overtage, 
forklarer Morten Puggaard. 

Nanna trænes også i bassin 
med to hjælpere. Man leder 
efter en effekt af de genta-
gende bevægelser. Hvornår 
arbejder Nanna selv med, det 
mindste tegn tages positivt, 
men altid med forbehold.

- Vi ser også efter de meget 
små forbedringer og glædes 
over dem. Eksempelvis kunne 
Nanna ikke selv hoste, så hun 
måtte have et dræn (tube) i hal-
sen for at tage naturligt dannet 
slim. Det var tydeligt, at det var 
ubehageligt for hende. Nu kan 
hun selv, tuben er fjernet og 
hullet vokset sammen.

- Vi fik små smil, da hun var 
medicineret i starten. Vi har 

ikke set Nanna smile længe, 
men da hun græd, var det nyt 
og trods alt en reaktion.

Aldrig stillet noget i udsigt
Nu bor Morten og Hanne, ind 
imellem på skift, hjemme i 
Tårnby og i et hus, som Tårnby 
Kommune har lejet til dem 
nær centret, så man slipper 
for tilfældige hoteller. I hu-
set kan de være der samti-
dig, have deres andre børn 
og deres hund med og have 

venner og familie, der tager 
den lange vej over på besøg. 
Eksempelvis har bedsteven-
inden været på Hammel og 
i vandbassinnet med Nanna 
(og hjælpere).

- Vi skal jo have det til at 
fungere, vi skal også være 
hjemme for Nannas søster, 
der går i 2. G, fortæller Morten 
Puggaard.

Fortsættes næste side 

Onsdag 6. april 2016 i en gymnastiktime

og Hanne Puggaard, de har 
fået detaljerede oplysninger 
om, hvad der forårsagede 
ulykken, de får jævnligt be-
sked om Nannas tilstand og 
langsomme udvikling og re-
habilitering. Enkelte har også 
besøgt Nanna på Rigshospita-
let og på Hammel Rehabilite-
ringscenter.

Udover at følge med via en 
Facebook-gruppe har klassen 
afviklet et meget stort lop-
pemarked over en weekend 
i september. Først skulle der 
samles effekter ind og 10. og 
11. september gik det så løs 
på Løjtegårdsskolen og der 
var rigtig mange som kom 
forbi for både at købe og også 
bare give et bidrag.. 

På Facebook skrev elever-
ne: 

- Alene lørdag gik fanta-
stisk, der kom næsten 15.000 
kroner ind. Det var skønt, at 
der var så mange, som havde 
doneret ting, hvilket jo gjor-
de, at vi også kunne fortsætte 
søndag. 

- Vi skal jo selvfølgelig hu-

ske at takke Johns Kagehus, 
som både gav kage og et stort 
glas med slikkepinde, hvor du 
skulle gætte antallet (der var i 
alt 301 stk.), Soft Ambrosia for 
at donere vand, Fun Makers 
for at vi kunne låne en slush 
ice maskine, Jensens Mad der 
gav gavekort, hvor vi lavede 
en højeste bud konkurrence. 
En stor tak til de forældre, der 
hjalp både lørdag og søndag 
med blandt andet kager og 
boller. Også en tak til de for-
ældre, som hjalp til med at få 
det til at fungere med alt det 
praktiske.

I alt kom der 22.969 kroner 
ind på de to dages loppemar-
ked.

Sideløbende har klassen 
haft gang i en indsamling si-
den september 2016 og den 
fortsætter til 31. december 
2016. Bidrag kan indsæt-
tes på reg. nr 4085, konto 
4085622749 Danske Bank.

- Hvor er det bare helt fan-
tastisk. Der er nu kommet 
88.000 kroner ind på kon-
toen, fortæller Hjalte Lærke 
Møller fra 8.C.

Af Terkel Spangsbo 

Det er Nanna nummer tre fra 
højre i miderste række.
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Nye vandmålere 
og kontrol af 
drikkevandets 
kvalitet 
TÅRNBYFORSYNING 
leverer drikkevand til 
næsten alle borgere i Tårnby 
Kommune. Der er kun 
enkelte ejendomme med 
egen boring, og forsyningens 
mange vandledninger og 
forbrugere omfatter derfor 
hele kommunen. 

Der er således opsat næsten 
9.700 vandmålere, som i løbet 
af de nærmest år vil blive 
udskiftet med nye elektroniske 
og fjernaflæste målere. 
Udskiftningen startede allerede 
i 2015, og ved årsskiftet 
2016/17 forventer vi, at der 
er 3.200 forbrugere med 
fjernaflæste målere. 

Med de nye målere behøver 
man ikke længere selv 
aflæse vandmåleren ved 
årsskiftet. Målerne sender selv 

forbrugstallene til en modtager 
i en bil, som kører rundt i hele 
kommunen, når vandforbruget 
skal afregnes. 

Det gør det nemt at være 
forbruger i TÅRNBY-
FORSYNING. Men husk 
alligevel at holde øje 
med vandforbruget med 
passende mellemrum. Vi 
oplever desværre alt for ofte 
forbrugere, der ikke opdager 
en lækage eller et toilet, 
der løber. Og det kan blive 
en meget dyr ”fornøjelse” 
på flere tusinde kroner, når 
vandregningen skal betales.

Hvis vandet ikke har stået stille 
i mindst 1 time indenfor de 
sidste 24 timer, så blinker – 
LEAK – det kan være tegn på 
et utæt vandrør eller et toilet, 
der løber. 

Drikkevandskvalitet 
For at følge vandets kvalitet 
tager vandværket hvert år 
en lang rækker vandprøver, 
som analyseres for både en 
lang række naturlige salte og 
stoffer fra jordbunden og andre 
uønskede stoffer i form af 
organiske mikroforureninger 
og pesticider. 

I 2015 viser de mange analyser 
igen, at vi fortsat har godt vand 
i hanerne. Alle vandværkets 
10 drikkevandsboringer ligger 
i nærheden af vandværket 
i bebyggede områder, og 

nogle af boringerne er 
derfor med tiden belastet 
med miljøfremmede stoffer. 
Det er f.eks. et kloreret 
opløsningsmiddel som 
trichlorethylen, der er anvendt 
som affedtningsmiddel i 
metalindustrien, rensevæske 
og opløsningsmiddel for en lang 
række stoffer og produkter.

Indholdet af de få 
miljøfremmede stoffer er 
generelt lavt, og selvom 
en enkelte måling er over 
grænseværdien i en af 
boringerne, så bliver indholdet 
fortyndet på vandværket, hvor 
der sker en sammenblanding 
med vand fra de andre 
boringer, så indholdet ligger 
pænt under grænseværdien i 
det færdige drikkevand. 

For at følge indholdet 
gennemføres der hvert år 
en boringskontrol i samtlige 
boringer, hvor der også 
analyseres for en lang række 
pesticider og klorerede 
opløsningsmidler. I enkelte 
af boringerne analyseres for 
28 pesticider, 6 aromater, 12 

klorerede opløsningsmidler 11 
polære opløsningsmidler samt 
28 naturlige stoffer som jern 
og forskellige salte, der er vist 
i tabel 1. 

Derudover undersøges vandet 
også for indhold af kim og 
bakterier, som ikke må findes i 
drikkevandet. 

Tjek selv 
vandkvaliteten 
Er du som forbruger 
interesseret i at vide mere 
om drikkevandets kvalitet, 
kan du selv via forsyningens 
hjemmeside – www.
taarnbyforsyning.dk - eller 
læse om grundvandsforholdene 
på Amager, vandværkets 10 
boringer samt analyseresultater 
af vandet fra 2015 og 
tidligere i – Redegørelse om 
vandindvindingen i 2015.

Tabel – Analyse af drikkevand fra 
vandværket udtaget den 25. maj 
2016 kl. 12.10

Fortsat fra forrige side -

- Dermed er det ikke sikkert 
hun er hjemme, men hun ved 
jo, vi er der.

Den tredje søster er ved 
militæret i Aalborg. Begge 
søstre er hårdt ramt, men har 
formået at klare skole og vær-
nepligt på trods. Det er svært 
at ’leve videre’ som før. 

Morten og Hanne forsøger 
at være praktiske – når humø-
ret og psyken er til det – de 
lægger planer for, hvordan de 

skal indrette sig, når Nanna 
kommer hjem.

- Ingen har stillet os for-
ventninger i udsigt, men vi 
kan ikke forestille os Nanna et 
femte sted. Vi har et hus i tre 
etager. Skal vi indrette ekstra 
badeværelse, have trappelift 
og hvordan bliver det at have 
fuldtidsplejere i huset. Vi ved 
det bliver rehabilitering for 
altid. Men vi er rede til at gå 
hele vejen og indrette os ef-
ter Nannas behov.

Hanne og Morten Puggaard 

har valgt at være meget åbne 
om familiens situation. Det er 
ikke altid, de har kræfter til at 
svare på ”Hvordan går det”, 
men de er, midt i tragedien, 
taknemmelige for, at der er 
andre, som bekymrer sig sam-
men med dem. Taksigelserne 
vil næsten ingen ende tage.

Tak midt i tragedien
-Tak til Kommunen, redderne, 
Nannas lærere og Løjtegårds-
skolen, hal-manden, Rigsho-
spitalet, Ronald MacDonald 

huset, Tårnby FF’s U17 hold 
- fantastiske piger og trænere 
- og pigernes forældre, hvor-
fra tre af dem har startet en 
indsamling til Nannas fremtid 
på Facebook. Det er så stort - 
vi kan slet ikke takke nok! TAK 
til vores enormt støttende 
familie og omgangskreds og 
ikke mindst Nannas venner 
og klassekammerater på Løj-
tegårdsskolen, som har brugt 
mere end en hel weekend 
på støtteloppemarked for 
Nanna. Og bestemt også tak 

til vores arbejdspladser for 
forståelse og opbakning i den 
sværeste tid i vores liv. Det 
hele støtter og hjælper.

- Lige nu er uvisheden den 
værste følgesvend. Det bli-
ver aldrig den samme Nanna 
igen, men der ER noget der 
inde i hende, det føler vi vir-
kelig.

- Engang vil det gøre min-
dre ondt – tror vi.
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Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

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

DAME
Klip 200,- 
Pensionist 180,-
Pige u/ 12 år 160,-

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

Vi tilbyder også at komme 
og klippe dig i dit hjem
GAVEKORT UDSTEDESS
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Velgørenhedsbazar på Løj-
tegårdsskolen 13. november 
kl. 11-16

Igen i år arrangerer Soropti-

mist International Kastrup-
Tårnby efterårsbazar.

I år foregår bazaren på Løj-
tegårdsskolen og i en helt ny 
udgave, idet der vil være rig 

mulighed for at blive inspi-
reret til selv at prøve at lave 
flere slags brugskunst i for-
skellige worksshops. Man vil 
dog stadig også kunne købe 
spændende julegaver i boder-
ne, købe tombola-lodder samt 
nyde en kop kaffe og kage, 
mens der er underholdning.

Efter sidste års bazar kun-
ne soroptimisterne donere 
10.000 kr. til både Reden In-
ternational og til Røde Kors 
Center Kongelundens kvin-
deafdeling. Begge centre har 
som tak holdt foredrag om 
deres arbejde for udsatte 
kvinder.

Overskuddet fra dette års 
bazar vil gå til TUBA (Terapi 
og rådgivning for Unge og 
Børn af Alkoholmisbrugere). 
Donationsbeløbet bliver sup-
pleret af salg på julestuer 
de følgende to weekender 
hos blomsterdekoratør Trine 
Bramminge i Tømmerup.

tsp

Soroptimisternes bazarer har flyttet lidt rundt efterhånden som bazaren er vokset. I år holdes 
bazaren i festsalen på Løjtegårdsskolen.

Efterårsbazar i vintermåned

Sandt venskab, hjælpsomhed og 
international forståelse har være 
nøgleord i 60 år
Kastrup Inner Wheel blev dannet 9. 
november 1966 og kan derfor fejre 60 
års jubilæum. Den første præsident 
var fru Alexandra Walldorff.

I dag består kastrup-klubben af 16 

medlemmer, som mødes den 3. man-
dag i måneden til spisning og fore-
drag. Derudover tager vi på virksom-
hedsbesøg og har en årlig skovtur.

- Vi har tre nordiske venskabsklub-
ber: Simrishamn og Lund i Sverige og 
Nordstrand i Norge, som vi laver fæl-
les udflugter sammen med, fortæller 
Birgit Laustsen, præsident for Kastrup 
Inner Wheel.

- Ved forskellige tiltag samler vi 
penge ind, som bliver doneret til for-
skellige hjælpeorganisationer, der 
hovedsageligt tilgodeser børn og 
kvinder. Vi har blandt andet støttet 
Grevinde Danner Stiftelsen, Reden, 
Natteravnene, Red Barnet Amager, 
Girls Talk, Fribytterne og Socialmara-
ton (Rigshospitalet børneafd.).

Medlem fra starten
Dagen bliver markeret på 
et fællesmøde med Dragør 
Inner Wheel på Strandhotellet i 
Dragør.

I anledning af jubilæet udnævnes 
fru Else-Marie Sundsig-Hansen til 
æresmedlem. Hun er fortsat et aktivt 
medlem af klubben og den eneste, 
som har været med fra starten i 1966.

Der vil også blive uddelt donationer 
til Barnets Glæde og Red Barnet Ama-
ger.

Første Inner Wheel klub blev dan-
net i Manchester 10. januar 1924 af 
Mrs. Margaritte Golding, som var sy-
geplejerske, forretningskvinde og gift 
med en rotarianer. Den første danske 
Inner Wheel klub blev dannet i Ha-
derslev 23. september 1948 af en fru 
Dagmar Ottosen.

Fru Else-Marie Sundsig-Hansen 
udnævnes til æresmedlem af 
Kastrup Inner Wheel, når foreningen 
markerer sit 60-års jubilæum. Else-
Marie Sundsig-Hansen har nemlig 
været med alle årene.

Kastrup Inner Wheel er et kvinde-
netværk med plads til personlig 
udvikling, venskabelige relationer 
og engagement i hjælpearbejde ef-
ter eget valg og del af Inner Wheel 
Danmark, som er en søsterklub til 
Rotary.
I Danmark er vi ca. 3000 medlemmer 
og på verdensplan ca. 100.000.
Alle kvinder med lyst til at engagere 
sig og være med til at gøre en forskel 
kan blive medlem.

Kastrup Inner Wheel i 60 år
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TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

VED EN BEKLAGELIGE FEJL FRA TÅRNBY 
BLADETS SIDE BRAGTE VI I TÅRNBY BLADET 
OKTOBER EN FORKERT TABEL I DEN 
KOMMUNALE INFORMATIONSANNONCE

BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN
Indskrivning til 0. klasse med skolestart august 2017/2018.
Er dit barn fra årgang 2011 starter undervisningspligten pr. 1.8.2017.
Ultimo oktober er der fremsendt brev til alle skolepligtige fra årgang 
2010 og 2011, der ikke er tilmeldt skole, med nærmere oplysning om 
indskrivning til skole.
Tilmelding til 0. klasse sker digitalt på Tårnby Kommunes hjemmeside 
www.taarnby.dk i ugerne 45-47.
Udsættelse af skolestart
Der kan ansøges om 1 års udsættelse af undervisningspligten. Ansøg-
ningen skal være begrundet i barnets udvikling. Ansøgning sker også 
digitalt via www.taarnby.dk i forbindelse med tilmelding.
Skolevalg
Tårnby Kommune er geografisk opdelt i 7 skoledistrikter, og optagelse 
finder normalt sted på distriktsskolen.
Folkeskoleloven indeholder en bestemmelse om, at kommunen kan 
foretage distriktsændringer i perioden efter indskrivningen, men inden 
endelig optagelse. Såfremt elevtallet til den enkelte skole afviger fra 
plan-grundlaget, kan det være nødvendigt at foretage sådanne omlæg-
ninger.
Ønske om optagelse på anden skole end distriktsskolen
Hvis forældrene ønsker det, kan barnet optages på anden skole end 
distriktsskolen, hvis der er plads på den ønskede skole. Kommunalbe-
styrelsen har besluttet, at en skole ikke må optage flere elever fra andre 
skolers distrikter, når der i gennemsnit er 24 eller flere elever pr. klasse 
på det relevante klassetrin.
Hvis skolen modtager flere ønsker om optagelse af elever fra andre sko-
ledistrikter, end skolen har plads til, optages først børn fra familier, der 
allerede har børn indskrevet på den ønskede skole og herefter de børn, 
der bor nærmest ved den ønskede skole.
Kommunalbestyrelsen har dog besluttet at give dispensation til, at børn 
fra følgende veje i Løjtegårdsskolens distrikt: Dortheasmindevej, Fæ-
gårdsvej, Kalvebodvej 30, Rytterstien, Skelgårdsstræde, Tømmerupvej 
fra nr. 62 og 77, Ullerupstræde og Viberupstræde kan optages på Skel-
gårdsskolen, hvis man ønsker det, uanset at elevtalsgrænsen på 24 
elever er nået.

Fraskilte forældre med bopæl i Tårnby Kommune, der har aftalt at dele 
forældremyndigheden, kan selv vælge hvilken af de 2 distriktsskoler, som 
forældrenes adresser har, der skal være gældende som barnets distrikts-
skole. Det er en forudsætning, at barnet opholder sig lige meget hos hver 
af forældrene, og at der kan forelægges dokumentation for aftale om fælles 
forældremyndighed.

TÅRNBY KOMMUNE

Kontaktoplysninger i forbindelse med digital indskrivning

Distriktsskole                                           Åbningstid                                      Indskrivning

Kastrupgårdsskolen
Blåklokkevej 1,
Telefon: 3247 0350
Skoleleder:
Christian Bruun-Andersen 
e-mail: kg.uk@taarnby.dk
www.kg.uvtaarnby.dk

Spørgsmål vedrørende 
indskrivning kan rettes 
til skolens kontor 
mandag til fredag kl. 
8.00-14.00.

Den 21.11.16 vil der være 
åbent fra 14.00 -17.00, hvor 
det vil være muligt at få hjælp 
til digital indskrivning. 
Husk NEM-id.

Korsvejens Skole
Tårnbyvej 1-3,
Telefon:3250 0168
Skoleleder:Grethe Birch
e-mail: ko.uk@taarnby.dk
www.ko.uvtaarnby.dk

Spørgsmål og hjælp til
indskrivning kan ske på 
skolens kontor mandag 
til fredag kl. 8.00-15.00.

Løjtegårdsskolen
Løjtegårdsvej 36,
Telefon:3250 7503
Skoleleder: Sussie Nørsø
e-mail: lg.uk@taarnby.dk
www.lg.uvtaarnby.dk

Spørgsmål vedrørende 
indskrivning kan rettes 
til skolens kontor 
mandag til fredag kl. 
8.00–15.30.

Den 14.11.16 vil der være 
åbent på skolens kontor frem 
til kl. 17.00, hvor der vil være 
mulighed for hjælp til digital 
indskrivning – Husk NEM-ID

Nordregårdsskolen
Tejn Alle 3,
Telefon: 3251 4033
Skoleleder: 
Niels Bahn Rasmussen
e-mail: ng.uk@taarnby.dk
www.ng.skoleporten.dk

Spørgsmål og hjælp til
indskrivning kan ske på 
skolens kontor mandag 
til fredag kl. 9.00-14.00.

Hjælp til indskrivning udenfor 
kontorets åbningstid kan 
aftales på telefon 32514033

Pilegårdsskolen
Ole Klokkersvej 17,
Telefon: 3250 7525
Skoleleder: Karen Bille 
e-mail: pg.uk@taarnby.dk
www.pg.uvtaarnby.dk

Spørgsmål vedrørende 
indskrivning kan rettes 
til skolens kontor 
mandag-fredag kl. 8.00-
12.00.

Den 21.11.16 kl. 15.00-17.00
vil der være mulighed for 
hjælp til digitalindskrivning på 
skolens kontor.
Husk NEM-ID

Skelgårdsskolen
Ugandavej 138, 
Telefon: 3253 4211
Skoleleder: Anette Bekker Kjærgård 
e-mail: sg.uk@taarnby.dk
www.sg.uvtaarnby.dk

Spørgsmål vedrørende 
indskrivning kan rettes 
til skolens kontor 
mandag–fredag kl. 8.00-
14.00.

Den 23.11.16 kl. 16-18 vil der 
være åbent hus i skolens 
0.kl.´er desuden der mulighed 
for hjælp til digital indskrivning 
på kontoret. 
Husk NEM-id 

Skottegårdsskolen
Saltværksvej 65
Telefon:3250 4037
Viceskoleleder: Kia Juul Vilhelmsen
e-mail: sk.uk@taarnby.dk
www.sk.uvtaarnby.dk

Spørgsmål vedrørende 
indskrivning kan rettes 
til skolens kontor 
mandag-fredag 8.00 -
14.00

Den 24.11.16 vil der være 
åbent på skolens kontor frem 
til kl. 18.00. Her vil der være 
mulighed for hjælp til digital 
indskrivning. 
Husk NEM-id 

Ingen jul uden Brass
Traditionen tro kan Skel-
gårdskirken igen i år invitere 
til festlig julekoncert med 
OBG BRASS.

Det 25 mand store brass-
band spiller et varieret og 

velklingende program med 
kendte julemelodier og mu-
sik af bl.a. Henry Purcell, 
Vaughan Williams, Bach og 
Philip Sparke.

INFO:
Skelgårdskirken - Ugandavej 

111, mandag 28. november 
kl. 19.30. Gratis adgang.

OBG Brass blev oprettet i 
2004 af tidligere medlem-
mer af Danmarks to bedste 
amatørorkestre: Concord 
Brass Band og  Lyngby - Tår-
bæk  Brassband, og hoved-
parten af musikerne har de-
res musikalske baggrund i 
disse orkestre.

Julekoncerten dirigeres i 
år af Jeppe Lindberg Nielsen.                                                                     
Jeppe Lindberg er ansat som 
solotrompetist i Det konge-
lige Kapel og uddannet  fra 
Det jyske Musikkonserva-
torium og Hochschule für 
Musik i Karlsruhe hos den 

berømte trompetist Reinhold 
Friedrich. Han færdiggjorde i 
2015  sin kandidateksamen 
fra Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium. 

DriveNow til 
Amagers sydspids.
Siden fredag 14. oktober har 
det været muligt at afslutte 
sin tur med DriveNow i Dra-
gør. På den måde er det nu 
blevet endnu nemmere for 
borgerne i Dragør at komme 
ind til byen uden at skulle 
bekymre sig om parkering, 
eller hvornår bussen kører.  

Dragør bliver således den 
tredje såkaldte satellit i Dri-
veNows operationsområde, 

der i alt tæller 85 kvadratki-
lometer. 

DriveNow har været en del 
af bybilledet i København 
siden september 2015 med 
sine i alt 400 elektriske BMW 
i3 bybiler. 

I Dragør er det muligt at 
sætte bilerne til opladning 
på A.P. Møllers Allé, mens det 
at afslutte sin tur kan ske i 
udvalgte områder af byen 
– præcis hvor, kan man se i 
appen.
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LE PERR JULEBUFFET 2016 

3 slags sild
Gravad laks m.rævesauce
Hjemmelavet hønsesalat

Med stegte champignon og bacon
Hjemmelavet tunmousse

 Le perr`s julesalat
Æbleflæsk

Rødspættefilèt
m. remoulade og citron

Lun leverpostej 
m. stegte champignon og bacon

Svinemørbrad m. champignon a la creme
Andebryst m. svesker og appelsin

m. hvide kartofler, rødkål og andesauce
Dessert

Ostebord ( 3 slags oste med vindruer og kiks)
Ris a la mande m. kirsebærsauce

Pr. Person 298,-
(min. 20 pers.)
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Mange kender uden tvivl situationen. Det gamle køkken er ikke så indbydende, som
man godt kunne tænke sig, men samtidig for godt til at smide ud. Et helt nyt køkken
virker derfor både som en dyr og unødvendig løsning. Hvis køkkenet fungerer, er der 
ingen grund til at smide det ud. Skift i stedet for facaden ud. Med nye skabslåger,
nye skuffer og ny bordplade kan der udrettes mirakler. Nemmere blir’ det ikke. 

showroomets åbningstider:  man-tors 10.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk

NYE KØKKENLÅGER NEMT OG BILLIGT

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

FØR

EF
TE

R

NYT KØKKEN PÅ 1 DAG
 

Læs mere på www.nygammelt.dk

PRISEKSEMPEL

10 folielåger, 5 skuffefronter, 15 greb,
20 hængsler samt kørsel og levering

inkl. moms og montering, i alt kun 14.497,-

3 GRUNDE TIL AT VÆLGE EN KØKKENRENOVERING
Du sparer penge - en renovering koster 40-60% mindre end et nyt køkken
Du sparer tid - et nyt køkken tager ofte 3-5 uger, vi klarer det på 1 dag
Du skåner miljøet - da fungerende elementer genbruges

MÅNEDENS FOTO: Der ligger en bunker på Søvang allé overfor nr. 13. Vidste du det? Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub. 17. oktober 2016.
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Kære borger i Tårnby!
Med et årskort har du fri entré til Den Blå Planet
365 dage om året. Du får også adgang til
et hav af fordele og spændende oplevelser.

Mød op personligt på Den Blå Planet og medbring
sygesikringsbevis og gyldig billedlegitimation.  
Vi glæder os til at se dig. 

Er du borger i Tårnby Kommune, 
sparer du 50% på årskort  
til Den Blå Planet

Få årskort til halv  
pris og fri entré!
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AMAGERTEATRET
...spiller i Kulturhuset KastrupBIO, hvor 
der er en stor scene og hvor der er god 
plads til benene og et fint udsyn i hele 
biografen.

Dansetimen
31. oktober og 1. og 2. november kl. 19.30
Gå ikke glip af denne rørende og meget morsomme 
kærlighedskomedie af Mark St.Germain, hvor Jesper 
Asholt træder i karakter som en mental handicappet, men 
charmerende professor John, der nødtvungent indleder et 
forhold til sin nabo en karismatisk smuk danser, som er 
fysisk knæskadet.
Professoren, der er autist med aspergers syndrom, er 
blevet inviteret til en prisuddeling, som også byder på dans 
over aftenen. 
Velvidende at han aldrig har danset før og er stærkt 
hæmmet af berøringsangst, tilbyder han sin nabo 2.153 $ 
for at lære ham et par dansetrin.
Den skadede danserinde er indledningsvis massivt 
afvisende og svøbt ind i sin egen elendighed af udsigtsløs 
fremtid, men lader sig lokke af pengene. Senga, som 
spilles af Annette Heick, mestrer til fulde at udtrykke 
depressionens aggressive væsen i mødet med professoren, 
og samtidig formår hun at lede professoren ind i dansens 
luner, og et besynderligt, men varmt kærlighedsforhold 
udvikler sig mellem de to.

Landsteatret

Priser abonnement 2016-17
Der er mange penge at spare, hvis man vælger at blive 
abonnent på Amagerteatret. Se priserne herunder, der er 
dog en abonnementsafgiften pr. medlem på 50,‑ kr. for 
hele sæsonen. 
Indmeldelse gælder hele sæsonen, fire forestillinger
Gruppe A: Række 1 til 11  165 kr.  710,‑ kr.
Gruppe B: Række 12 til 15  135 kr.  590,‑ kr.
Kontakt os via vores hjemmeside

Der er desuden billetter i løssalg til alle forestillinger. 
Flest til opførelserne på mandage, få til tirsdage og 
onsdage. Forsalg i Kulturhuset KastrupBIO en uge før.

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

... www.amagerteatret.dk

Sæsonens kommende forestillinger:

The Sunshine Boys - en klassiker indenfor 
morsomme teaterforestillinger! 

Far’ På Færde. Sølvbryllups‑komedie med 
fortidsminder. En komedie‑succes fra Londons 
West End

Vrede. En lille familie fra den kreative klasse 
lever det gode liv, præget af de rigtige 
holdninger.. lige indtil ...

- efterretningsagenter 
kontra terrororgani-
sationer

Boganmeldelse af  
Søren Markvard 

Lars Ørlunds nyeste 
thriller Den serbiske forbin-
delse er den tredje i rækken 
af spændings-bøger med ef-
terretningsagenten John Nor-
ton som hovedaktør. Tidligere 
udkom romanerne Kapring 
over Kairo og Blackjack, der 
begge fik positive anmeldel-
ser i flere medier.

Denne gang er handlingen 
henlagt til 2012, hvor De 
olympiske lege skal afholdes 
i London under medvirken 
af adskillige statsoverhove-
der og andre VIP-personer. 
Deres sikkerhed skal garan-
teres, men den britiske efter-
retningstjeneste er kommet 
under vejr med, at såvel en 
serbisk højreradikal gruppe 
som IRA har planlagt attenta-
ter. Desuden har Boko Haram 
allerede sendt folk til Europa, 
og endelig er en kendt kon-
vertit også på banen, mulig-
vis i selskab med to avance-
rede missiler fra det opløste 
Libyen.

Efterretningstjenesten MI6 
ser ingen anden mulighed, 
end at få John Norton frem i 
lyset igen, og romanen føl-
ger så på alle 480 sider ham 
og hans teams anstrengelser 
for at afsløre de forskellige 

gruppers anslag, inden 
de får held med deres 
forehavender, samtidig 

med at terrororgani-
sationerne rundt om 
i verden gør klar til at 

slå til i London under 
De olympiske lege.

Handlingen udspiller sig 
med andre ord i mange vidt 
forskellige miljøer, lige fra 
London over Rom, Beograd 
og Skotland til langt ud på 
den afrikanske savanne. Det 
kan tydeligt mærkes, at Lars 
Ørlund, der udover sit forfat-
terskab på 19 bøger, har rejst 
kloden rundt og lavet radio 
og tv for DR, bl.a. 8 meget 
sete tv-udsendelser med tit-
len ”Fra Kap til Kiliman-jaro”, 
har haft øjnene med sig. Der 
er ingen tvivl om, at han per-
sonligt har opholdt sig på 
de steder rundt om i verden, 
handlingen udspiller sig, og 
hans beskrivelse af de for-
skellige miljøer er minutiøst 
dækket. 

Det samme kan siges om 
personskildringen og replik-
kerne, de er også set, hørt 
og gengivet på bedste vis. 
Så meget mere ærgerligt er 
det, at moderne skribentvirk-
somhed mangler kompetente 
korrekturlæsere. Hvis blot en 
enkelt af dem eller en kvik 
forlagsredaktør havde været 
inde over, var læseren slup-
pet for adskillige sjuskefejl 
i manuskriptet, men nu op-
træder fx  en person kaldet 

Darko flere gange under nav-
net Darco, ligesom Robert ind 
imellem også heder Roberth. 
Byen Peckham kaldes også 
Pecham, og til sjuskeriet må 
også henhøre Rådpladsen 
(læs Rådhuspladsen) og gulv-
kalven (læs guldkalven). Små-
tingsafdelingen javel, men 
irriterende for læseren, der 
afbrydes i et ellers udmærket 
sprogligt flow.

Det skal imidlertid ikke af-
holde de læsere, der gerne 
fordyber sig i en solid spæn-
dings-roman på små 500 si-

der, i at hygge sig i sofahjør-
net til sidste side er vendt. 
Der er stof til adskillige ti-
mers god underholdning.

Ørlund, Lars: Den serbiske 
forbindelse. Brændpunkt, 

2016

Thriller med aktuelt sigte

- efterretningsagenter kon-
tra terrororganisationer

Boganmeldelse af  
Søren Markvard 

En anmelder i en af hoved-
stadsaviserne beklagede sig 
forleden over tykkelsen på 
mange af de romaner, der i 
disse år udkommer. Det er 
nemlig ikke usædvanligt, at 
forfatterne breder hand-
lingen ud over 5-600 
sider, og det betyder 
så også, at der i mange 
tilfælde er hældt godt 
med fyldekalk i, og det er 
langtfra altid, at handlin-
gen i den pågældende bog 
kan bære så megen snak ind 
imellem de faktuelle hæn-
delser.

Så meget mere behageligt 
er det, når en forfatter formår 
at begrænse ordstrømmen og 
præsentere en roman, der fyl-
der pladsen ud med kun 220 
sider. Den højeste dom er Tor-
bjørn Rafns debutroman; han 
har tidligere skrevet dramatik 
for radio, film, tv og teater, 
men forsøger sig altså nu 
på bogmarkedet og har her 
begået en bog, der som sagt 
ikke breder sig utilladeligt, 

men rent sprogligt behersker 
sig og lader sætningerne stå 
klart og skarpt.

Hovedpersonen er den 
danske dommer Daniel 
Krupp, som vi møder i starten 
af bogen i en mørk fængsels-
celle et sted i Belgien, hvor 
han venter på sin henrettelse. 
Derefter følger så i flashbacks 

de hændelser, der har ført 
til hans tilfangetagelse 

og mord-anklager, og 
det går efterhånden 
op for læseren, at 
nok har Daniel en 
nydelig karriere som 

dommer bag sig, men 
der er lig i lasten; ikke 

bare hjemme i Danmark, men 
så sandelig også i Belgien, 
hvor begivenhederne tårner 
sig op, og han pludselig er på 
vild flugt.

Det står efterhånden også 
klart, at det ikke bare er myn-
digheder og anklager, han må 
flygte fra; også sig selv og de 
handlinger og valg han fore-
tager, kan han langt hen ad 
vejen ikke holde ud. En af per-
sonerne i bogen siger til ham, 
at han må prøve at rette op 
på tingene: ”Vi er her kun én 
gang. Én chance får vi. Hvad 

med at forsøge at udnytte 
den, siger jeg. Måske det i vir-
keligheden bare handler om 
mod. Det er jo ikke så vigtigt, 
om man fejler. Meget vigti-
gere er det, at man forsøger”. 
Men Daniel fejler for mange 
gange, og han er efterhånden 
klar over, at det er umuligt at 
flygte fra sig selv og komme 
uskadt ud på den anden side.

Bogen kan læses som en 
psykologisk spændingsro-
man med Daniel Krupp og 
hans flugt som det bærende 
element, men kan med lige 
så stor ret betragtes som en 
fortælling, der siger noget 
afgørende om vores splittede 
og flagrende samtid.

 
Rafn, Torbjørn: Den højeste 

dom. Books on Demand, 2016

En mand på flugt
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Det er sloganet for dette års landsind-
samling for Dansk Flygtningehjælp, 
og der er noget om snakken! Der er 
mere brug for hjælp end nogensinde, 

så sæt nu kryds i kalenderen søndag d. 
6. november! Pengene vil blive brugt i 
to katastrofeområder - Syrien og Syd-
sudan. 

I Syrien raser borgerkrien på sjette 
år, og mere end hver anden syrer har 
måttet forlade sit hjem, og i Sydsudan 
er borgerkrigen atter blusset op.

Vær derfor med til, med få timers 
indsats og masser af frisk luft, at gøre 
denne søndag til den vigtigste dag 
i en andens liv! Vi mødes på Tårnby 
Skole kl. 09:30, hvor der udleveres 

en raslebøsse og telefonnummeret til 
MobilePay! 

Når vi er færdige omkring 11:30 
mødes vi i Arbejdernes Landsbank 
på Kastrupvej, hvor pengene med det 
samme tælles op, og udløser et lille 
diplom. 

Pengene fra Landsindsamlingen 
2016 går blandt andet til det akutte 
og livsvigtige nødhjælpsarbejde i 
Sydsudan og Syrien samt nærområ-
derne. Det er såkaldte ”frie midler”, 
der ikke er øremærket et bestemt pro-
jekt. 

Pengene er vigtige for Dansk Flygt-
ningehjælp, fordi de gør det muligt, 
at handle hurtigt og hjælpe, hvor der 
mest brug for det, når en katastrofe 
rammer. 

Meld dig til indsamlingen!
Indsamlingen finder sted 6. november, fra kl. 09:30 og til 11:30, og starten går 
fra Tårnby Skole.
Tilmelding kan ske til Fælleskontoret ved Michael Pedersen som igen står for 
arrangementet i Tårnby på tfr@rtfr.dk, på telefon 2878 3927 eller direkte på 
hjemmesiden www.flygtning.dk. 
Sidste år indsamlede ca. 16.000 danskere godt 20 millioner kroner. 
På de cirka tre timer, det tager at gå en rute, får en indsamler i gennemsnit 
1.000 kr. i indsamlingsbøssen.

Et billedefra Bekaa-dalen 
i det østlige Libanon nær 
grænsen til Syrien. Her tynges 
flygtningenes telte af et tykt 
lag sne.
Foto: EU Humanitarian Aid and 
Civil Protection 

”Den vigtigste dag 
- i en andens liv!”

Krop og frivillighed 
Titlen som 
sundhedsambassadør gik 
til Ældre Sagen og elever 
fra Pilegårdsskolen løb med 
sundhedsprisen

Tårnby Kommunes sundheds-
ambassadører er personer, 
der gør noget særligt for fol-
kesundheden i kommunen 
og Sundhedsprisen gives til 
en person, virksomhed, insti-
tution eller forening, der har 
gjort noget særligt for folke-
sundheden lokalt.

Modtager af Sundhedspri-
sen  og de 25.000 kroner (der 
skal gå til fortsat at understøt-
te det sundhedsfremmende 
arbejde) gik til elever fra 7.K, 
8.K og 9.K fra Pilegårdsskolen 
og til sundhedsambassabør 
udnævntes de frivilige ledere 
i Ældre sagen.

Sundhedsprisen 
Eleverne i 7.K, 8.K og 9.K fra 
Pilegårdsskolen, der tilsam-

men udgør profillinjen ”Krop-
pen i centrum”, der har fokus 
på gode og sunde vaner, fik 
den store hæder og 25.000 
kroner.

I indstillingen stod blandt 
andet, at når kroppen sættes 
i centrum de sidste tre år af 
elevernes skolegang, bliver 
undervisningen planlagt ud 
fra et fokus og et omdrej-
ningspunkt, hvor der dagligt 
bliver arbejdet med livsstil og 
sundhedsadfærd.

Eleverne er aktive medspil-
lere og deres egen krop bliver 
sat i centrum både fysisk og 
psykisk. 

Det har resulteret i den 
årlige afvikling af Pileløbet, 
hvor alle skolens elever, fa-
milier og personalet kan gen-
nemføre 1-3 kilometer løb, 
ved at eleverne har iværksat 
konkurrencer i ”planken” og 
sjipning (konkurrencer der er 
målrettet alle skolens klasser) 
ligesom de har indrettet sko-
lemiljøet med fokus på bevæ-
gelse, således at store gård 
nu er indrettet med løbebane 
og stopur – til gavn for alle 
skolens elever til den daglige 
motion og bevægelse. 

Sundhedsambassadører
Årets titel som Sundhedsam-
bassadør 2016 gik til alle de 
frivillige igangsættere fra Æl-
dre Sagen.

Der deltager over 1.100 
medlemmer til Ældre Sagens 

Fortsættes side 22
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GOTLAND er udover en spændende 
natur og kultur også en væsentlig del 
af dansk historie ‑ som rækker ud over 
kong Valdemars plyndring af Visby.
Vi får ledsagelse af gotare, som kan 
deres histore, geologi og kultur.
Foreningen Norden / Lokalafdeling 
Tårnby‑Dragør har arrangeret flere 
fællesrejser i Norden, hvor vi med hjælp 
af Foreningen Norden‑medlemmer i 
de pågældende lande finder vidende 
personer, som vil fortælle os om lokale 
forhold og vise os detaljer, som andre 
ikke ved meget om. 
SØNDAG 6. AUGUST 2017 KL. 8 TIL 
TIRSDAG 15. AUGUST GØR VI DET 
IGEN - NU MED GOTLAND SOM 
HOVEDMÅL. 
VI BOR 2 DAGE I “FASTLANDS-
SVERIGE” OG 7 DAGE PÅ GOTLAND. 
Vi bor to nætter i Oskarshamn og tager 
på en heldagsudflugt i skærgården (med 
i landstigning). På Gotland bor vi de 
første fire dage i Romakloster midt på 
Gotland og de sidste tre overnatninger på 
Hotel Gute centralt i Visby
Turen hjem begynder med en meget 
tidlig morgenfærge fra Visby til 
Oskarshamn.

TURENS PRIS ER 9.500,- KR 
(enkeltværelse + 3.000 dkr.). Såvel 
medlemmer af Foreningen Norden som 
ikke‑medlemmer kan deltage. Der er 
en beskeden rabat til medlemmer af 
Foreningen Norden, uanset hvilken 
afdeling man er medlem af.

KUN FÅ PLADSER TILBAGE
FÅ TILSENDT DETALJERET 
PROGRAM. Der er allerede tilmeldt 37 
personer og vi har kun 42 pladser.

MAIL/RING TIL TERKEL 
SPANGSBO, formand for Foreningen 
Norden, Lokalafdelingen Tårnby‑Dragør 
terkel.spangsbo@mail.dk eller ring 32 51 
08 73 eller  40 38 04 50.

10-dages tur til Gotland august 2017 

Man er ikke i tvivl om, hvor Visby ender og 
hvornår man er ude på landet. Vi får lokal guide 

med på en del af turen rundt langs muren.

Tegning og tekst af  
Ninna Feldvoss

Fra Tårnby Kirke og mod nord 
har, nærmest på række, ligget 
12-13 bøndergårde. Kun Køb-
mandsgården og dens nabo 
Hallinggården er tilbage. 

Sidstnævnte endda med nød 
og næppe, for det er nærmest 
med motorvejen inde i dag-
ligstuen. 

Gården er navngivet efter 
Michael Halling, der ligesom 
sin far Jochum Halling var 
degn i 1700-tallets Tårnby, 
der vel at mærke strakte sig 

næsten helt ind til Christians-
havns Vold.

Godt at navnet er bevaret, 
for Hallingerne var samvit-
tighedsfulde og respekterede 
i deres arbejde og havde stor 
betydning for landsbyen den-
gang og for vores viden om 
den i dag. Og begge var, hvad 

man i dag ville kalde for pro-
gressive skolefolk. Navnlig 
Jochum var lærd og har ef-
terladt sig mange skrifter om 
såvel lokale som naturviden-
skabelige forhold. 

Over for Hallinggården - 
ved den østlige nedkørsel til 
motorvejen, som er et af vel-

færdssamfundets mest mar-
kante udtryk - lå 1800-tallets 
fattiggård. Nu springer der 
indimellem harer rundt på 
overdækningens grønsvær.

Hallinggården

Hallinggården udgør en historisk 
og fredfyldt kontrast til naboen - 
motorvejen

Prismodtager og modtager af checken på 2.500 kroner var 
Karna Kaslund som repræsentant for alle de frivillige hos 
Ældre Sagen. Foto: Gunnar Larsen, Amager Foto Club.

faste aktiviteter som bad-
minton, bowling, bridge, pe-
tanque, pilates, krolf, svøm-
ning, cykling, vandring, krea-
tiv motion, strikning, madlav-
ning og IT-undervisning og 
Søndagscafeen. 

- Her arbejder jeg sammen 
med mennesker med over-
skud. Jeg får så meget igen af 
dem, der kommer i Søndags-
Cafeen, fortalte Karna Kas-

lund, der på vegne af de frivil-
lige hos Ældre Sagen modtog 
hædersbevis og check.

I dette efterår vil Ældre 
Sagens lokalafdeling påbe-
gynde en Vågetjeneste, Bed-
stemor-ordning og Aflastning 
af pårørende til demente. 

- Alle disse frivillige har 
valgt at bruge fritiden til at 
hjælpe andre - og der igen-
nem også hjælpe sig selv. 

Fortsat fra side 21
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Noget at gå til nu og helt frem til februar 2017

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

K A S T R U P G Å R D S A M L I N G E N

WWW.KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

TIRS-SØN 14-17 · ONS 14-20 · MANDAG LUKKET · GRATIS ADGANG

KASTRUPVEJ 399 · BUS 2A & 5A · METRO TIL KASTRUP ST.

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

PETER  BRANDES
UNIKATRYK: TRÆSNIT ·  MONOTYPI · LITOGRAFI · RADERING

20.01.11–03.04.11

TRANSFORMATION

WWW.KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

TIRSDAG—SØNDAG 14—17 ∙ ONSDAG 14—20 ∙ MANDAG LUKKET

KASTRUPVEJ 399 ∙ BUS 2A & 5A ∙ METRO TIL KASTRUP ST.

Camus’ ansigt
Maleri og arbejder på papir

Vibeke Tøjner
13.10.2016
19.02.2017

Maleri og arbejder på papir
I en stor udstilling på Kastrupgårdsam‑
lingen vises fra d. 13. okt. 2016 en lang 
række nye værker fra kunstneren Vibeke 

Tøjners hånd. Centralt i udstillingen står 
9 oliemalerier med udgangspunkt i for‑
fatteren Albert Camus’ ansigt

Særudstillingen omfatter 59 nye 

værker af kunstneren Vibeke Tøjner. 
Det er dermed en af de største samlede 
præsentationer af kunstnerens virke 
indenfor de senere år. Vibeke Tøjner er 
mest kendt for sine abstrakte behand‑
linger af landskaber. I denne udstilling 
ser hun verden igen, men den opleves 
igennem den franske forfatter Albert 
Camus’ forfatterskab og med en kunst‑
nerisk omsætning af selve Camus’ ansigt 
til et sanset landskab. Værkerne er altså 
ikke portrætter af Camus, men Tøjners 
oplevelse af verden inspireret af Camus’ 
litterære betydningsunivers.

Blikket på verden igennem 
Camus
Udstillingen består af både værker på 
papir og olie på lærred, og hos Tøjner 
har farven og linjen en særlig plads. I 
både hendes arbejder på papir og maleri 
opstår der spændinger og sarte hentyd‑
ninger, som publikum skal fordybe sig 
i. I takt med Camus’ forfatterskabs ud‑
forskning af de eksistentielle og grund‑
læggende vilkår i det at være menneske, 
udfolder udstillingen Tøjners blik på ver‑
den igennem Camus.

Udstillingen følges af et omfattende 
katalog med tekster af Museumsleder 
Mette Mansa, prof. Emeritus og for-
mand for det franske Camus-selskab, 
Agnes Spiquel samt et stort interview 
med forfatteren til den autoritative 
Camus’ biografi Roger Grenier udført 
af Tøjner selv. Interviewet med Gre-
nier har været centralt for Tøjners pro-
ces i arbejdet med værkerne på ud-
stillingen. Der vises desuden den nye 
kortfilm ”Painting White Inception” 
af Jesper Jargil (2015) som skildrer 
kunstnerens arbejde over 3 måneder 
med et 4,5 meter højt maleri, udført 
på stedet, i en hall, i et privat domicil 
i 2012.
Kastrupgårdsamlingen, 13. okt. 2016 til 
19. feb. 2017

Vibeke Tøjner - Camus’ ansigt

Atelierbillede. 2013. Foto: Henning Camre.

Efter 10.klasse er det 
endegyldigt slut med 
grundskolen for eleverne på 
Tårnby Ungdomsskole, og 
der bliver derfor sat fokus på 
og brugt tid på at undersøge 
og afsøge muligheder for 
ungdomsuddannelse og job

Af Charlotte Rybner Sleimann, Tårnby 
ungdomsskole

Efter 10.klasse skal eleverne beslutte, 
hvilken ungdomsuddannelse de skal i 
gang med. I 10.klasse arbejder vi kon‑
tinuerligt med uddannelse og job, men i 
tre dage har hele skolen været fælles om 
at undersøge job‑ og uddannelsesmulig‑

heder, skrive ansøgninger, besøge for‑
skellige ungdomsuddannelser og arbejde 
med deres egen personlige og sociale 
udvikling.

Vi konkretiserer og sætter mål for 
elevernes ansvarlighed, selvstændighed 
og motivation. Der skabes dialog om 
det gode liv, uddannelse og job. I et tæt 
samarbejde med forældrene og ungdom‑
mens uddannelsesvejledere støtter vi 
de unge i at finde deres vej og plads i 
samfundet. Det handler først og frem‑
mest om at blive klar over mulighederne, 
sætte sig nogle mål og dernæst forfølge 
dem. Nogle elever tager den direkte vej, 
nogle tager nogle omveje, og andre har 
brug for at tage en helt anden rejse, in‑
den de sætter kurs mod målet. Vigtigst 

er dog, at de bliver bevidste om målet 
og har mod på rejsen dertil.

… Hvad skal de så?

Der arbejdes energisk og intensivt med 
spørgsmålet om fremtidig uddannelse 
og job. I tre dage var al undervisning i 

10.klassecentret på Tårnby Ungdomsskole 
koncentreret om at undersøge job- og ud-
dannelsesmuligheder, skrive ansøgninger 

og besøge uddannelsessteder.
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Tårnby Musikuge 2016
I Tårnby elsker vi musik og 
sang og har et rigt musikliv. 
Kom og oplev det for fuld ud‑
blæsning, når vi skruer op for 
lyden og for anden gang afhol‑
der Tårnby Musikuge i uge 44.

Vi præsenterer både kendte 
kunstnere som Tobias Trier og 
Niels Skousen samt en masse 
af de lokale sangere og mu‑
sikere, der er med til at gøre 
Tårnby til et musikalsk levende 
sted. 

Glæd dig til et varieret 
program med lækker jazz, 
klingende korsang, muntre 
viser, fede pophits og overdå‑
dig opera. Vi byder også op til 
både folkedans, linedance og 
engelske historiske danse med 
tilhørende musik. 

Særligt for børnene byder 
programmet på den musikal‑
ske forestilling ”Kæmpen og 
kællingen” og en familiekon‑
cert med Katrine Bille kendt fra 
”Lille nørd” og Ramasjang. 

Koncerterne og arrange‑
menterne afholdes forskellige steder i byen. Detaljerede 
oplysninger om tid, sted og billetpriser ses i det sam‑
lede program, som fås på bibliotekerne, Kulturzonen, 
Kastrupgårdsamlingen, Kulturhuset Kastrup Bio og 
Tårnby Rådhus. 

Musikugen er arrangeret i et samarbejde mellem 
Tårnbys kulturinstitutioner, AOF Amager og følgende 
foreninger i Tårnby: Visens Venner på Amagerland, 
Tårnbykoret, Amager Folkedansere, Ullerup Linedance, 
Kastrupløverne, Foreningen Historiske Engelske Danse 
og Bordinghus Spillemænd. 
Tårnby Musikuge i uge 44 fra lørdag 29. oktober til 
søndag 6. november. Billetter. Nogle arrangementer er 
gratis, nogle har entré. 

Barndommens lege
Erindringscafé ved Stads- og Lokalarkivet
Der er så mange lege som tidligere var en selvfølge‑
lighed i datidens barndomsliv ‑ lege som nu stort set 
er gået helt i glemmebogen, til fordel for elektroniske 

spil, sociale 
medier og den 
fortravlede 
hverdag. 

Kom og 
vær med til 
en uformel 
eftermiddag, 
hvor vi deler 
erindringer og 
oplevelser fra 
tidligere tider. 
Lad os gen‑
opfriske vores 
barndoms lege 

og stemningen fra da vi havde et andet liv efter skole
Vi lægger op til, at tilhørerne bidrager med egne 

anekdoter, men har du bare lyst til at lytte med, er du 
også velkommen. 
Tirsdag 1. november kl. 14.30, Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter

Den Bæredygtige Daginstitution
Foredrag ved Bjarne Nielsen
Vores verden står over for massive miljømæssige, øko‑
nomiske og sociale udfordringer. 

FN besluttede sidste år 17 mål for en bæredygtig 
udvikling.

Den Bæredygtige Daginsti‑
tution er et bud på hvordan 
vi kan være rollemodeller og 
opdrage de kommende gene‑
rationer til det bedst mulige 
liv økonomisk, socialt og mil‑
jømæssigt ‑ som ikke skader 
fremtidige generationers mu‑
ligheder for at dække deres 
behov. Et bæredygtigt liv.

Bjarne Nielsen vil fortælle 
om visionen ”Den Bæredygtige 

Daginstitution” og komme med helt praksisnære ek‑
sempler på fokusområder og aktiviteter i arbejdet med 
udvikling og læring for børn 0‑6 år. Efter foredraget vil 
der være tid til dialog og udveksling af idéer.
Mandag 7. november kl. 19, Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter 

Edward Snowden og masseovervågning
ved Peter Kofod
Hvad betyder masseovervågning for demokratiet og 
for dig? De tekniske muligheder for at overvåge hele 

befolkninger er eksploderet de 
seneste årtier, mens juraen og 
politikken har stået stille. Ef‑
terretningstjenesterne i Vesten 
er ude af kontrol i en grad, der 
ville få STASI til at blive grøn 
af misundelse. 

Det mener Peter Kofod, der 
med udgangspunkt i NSA‑

whistlebloweren Edward Snowden fortæller om, hvad 
masseovervågning er, hvad det betyder for demokratiet 
og retsstaten og hvad vi kan gøre for at prøve at få 
vendt udviklingen, inden det er for sent. 

Peter Kofod er skribent, foredragsholder og aktivist. 
Inden Irakkrigen i 2003 deltog han i en ”human shield” 
aktion i Irak, og har siden haft fokus på whistleblowere, 
overvågning, håbløse medier og krig. I 2014 var han 
den første dansker, der fik et interview med NSA‑whist‑
lebloweren Edward Snowden. 

Foredraget er arrangeret i samarbejde mel‑
lem AOF Amager og Tårnby Kommunebibliote‑
ker. Billetpris: 60 kr. 
Torsdag 10. november kl. 19.30 på Tårnby Hovedbib-
liotek

Kvinder og kærlighed 
ved Audrey Castañeda
Audrey Castañeda har haft en lang karriere som danser, 

skuespiller, manuskriptforfatter 
og komiker, men pludselig lader 
det til, at det eneste omverdenen 
er interesseret i er hendes vægt. 

Nu bliver hun bedt om at kom‑
me på ”Go’ morgen Danmark”, 
ikke for at tale om sit arbejde, 
men som talsperson for ”de 
overvægtige”.

Som en modreaktion på et samfund, der fokuserer 
uforholdsmæssigt meget på kvinders vægt, og hvor 
man som kvindelig kunstner bliver fuldstændigt usynlig, 
når man runder de 40, besluttede Audrey at samle en 
gruppe jævnaldrende kunstnere og generobre retten 
til at være sin krop og sin alder. Audrey meldte de 4 
kvinder til en burlesque‑konkurrence i London, hvor de 
skulle gå på scenen og danse iført sexet undertøj. De‑
res oplevelser blev til DR2‑serien Piger på krisestien. 

I foredraget fortæller Audrey om arbejdet med at 
skrive og medvirke i serien og giver en kærlig opsang 
til de danske kvinder om at slappe af og give sig selv 
lidt kærlighed. 
Foredraget er arrangeret i samarbejde mellem 
AOF Amager og Vestamager Bibliotek. Billetpris 
60 kr. 
Tirsdag 15. november kl. 19. Vestamager Bibliotek

Hvordan bliver mit barn en god 
kammerat? 
Foredrag om børn og mobning ved Lola Jensen

Mobning blandt børn har sto‑
re konsekvenser ‑ både so‑
cialt og psykisk. Mobbeofrene 
bliver utrygge, og det går ud 
over deres indlæring og selv‑
værd. Både på kort sigt og 
senere i livet.

Hvordan undgår man mob‑
ning?

Lola Jensen, kendt fra 
en række bøger og tv‑programmer, giver sit bud på, 
hvordan barnet indøver sociale kompetencer, herunder 
hvordan man minimerer /forhindrer børns mobning af 
hinanden.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Forenin‑
gen Frie Børnehaver og Fritidshjem på hovedbiblioteket 
i Tårnby. Arrangementet er en del af Amar Tar 
ordet – Kulturfestival om tolerance og mang‑
foldighed.
Onsdag 16. november kl. 19.00. Billetpris 30 kr. 

Menneskebiblioteket
Når du låner en ’bog’, låner du et menneske til en sam-
tale. 
Hver for sig repræsenterer ’bøgerne’ grupper i samfun‑
det, som hyppigt er udsat for fordomme, stigmatisering 

eller diskrimination på grund 
af deres overbevisning, livsstil, 
handicap, sociale status, seksua‑
litet, beskæftigelse eller etnisk 
oprindelse.

Menneskebiblioteket arbejder 
for at skabe større tolerance og 
forståelse for mangfoldighed med 
fokus på samfundets mest ud‑
satte grupper. Det gør de blandt 
andet ved at skabe et dialogrum, 
hvor svære emner og spørgsmål 

kan drøftes åbent uden fordømmelse. Et sted, hvor 
mennesker der ellers aldrig ville mødes og tale sam‑
men, kan finde plads til samtale. En mulighed for at 
udfordre sine fordomme.

Find ud af, om det du gik og troede, nu 
også passer. Kom og lån et menneske. Læs 
mere på www.menneskebiblioteket.dk 

Arrangementet er en del af Amar Tar ordet – Kultur‑
festival om tolerance og mangfoldighed.
Torsdag 17. november kl. 17.00 – 20.00. Tårnby Hoved-
bibliotek. Fri adgang.

Kulturbazar
Mennesker med forskellige 
kulturelle baggrunde mødes 
til gensidig glæde og inspira‑
tion. Du kan besøge Sprogca‑
féen og møde Venligboerne, 
Dansk Røde Kors og Frivil‑
lignet. Hør om deres mange 
spændende aktiviteter i Tårn‑
by. Du kan opleve dansk og 
udenlandsk sang og dans.  

Du kan også se en spæn‑
dende fotoudstilling, der er 
blevet til i samarbejde mel‑
lem Amager Fotoklub og ny‑
tilflyttere fra forskellige lande.   

Program for dagen: 
Hele dagen bliver der mulighed for, at vi kan hygge os 
sammen, spille spil, gå på opdagelse i de forskellige 
stande, drikke en kop kaffe eller myntete og smage på 
mad fra forskellige himmelstrøg, som sprogskolens kur‑
sister har lavet.

Musik og mennesker på Biblioteket i november

Foto Robin Skjoldborg

Engmarkens børnehave. Fotograf 
ukendt. Tårnby Stads- og lokalarkiv, 
B1091.

Noget at gå til i november og december
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Noget at gå til i november og december

Kl. 11.00 ‑ 12.00 Marimbaorkesteret fra Tårnby Musik‑
skole åbner Kulturbazaren for fuld 
udblæsning. Musikskolens sangelever og sangfugle fra 
Sprogskolen opfører Drømmerejsen af Dreijer og Feld‑
voss. 
Kl. 12.30 Vi danser folkedanse fra forskellige lande, og 
Trygve Dreijer tager sin harmonika med.
Kl. 14.30 Özlem Cekic: Tørklæde – frigørelse eller un‑
dertrykkelse. Foredrag og debat.      

Gratis adgang hele dagen. Arrangementet 
er en del af Amar Tar ordet – Kulturfestival 
om tolerance og mangfoldighed.
Søndag 20. november kl. 11 – 16. Tårnby Hovedbiblio-
tek

Babydrama kombinerer historiefortælling med 
fysiske øvelser for forældre og babyer i alderen 
6‑12 måneder. Her kan forældre og småbørn op‑
leve en ny form for stimulering af kreativitet og 
fantasi. Denne måde at fortælle historie på kan 
også bruges i hverdagssituationer, hvor baby og 
forældre får nogle værktøjer til at være sammen 
på en ny og sjov måde. 
Ved dramapædagog Naja Birke. Varighed: 40 
min.

1. november kl. 10-10.40. Vestamager Bibliotek.
3. november kl. 10-10.40. Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 20 kr. Kun babyer skal have billet.

De 4 ønsker er et teaterstykke for de 3‑10årige børn. Et 
eventyr fuld af magi, løgne og bedrag. Det er historien om to 
familier, der har hver deres måde at modtage fremmede, og 
ikke mindst hvad de får til gengæld for deres gæstfrihed ‑ eller 
mangel på samme. For hvem mon han er, den mystiske frem‑
mede? Og kan en ko virkelig have fire lange horn?

Teatret Aspendos har skabt en humoristisk og nærværende 
genfortælling af et gammelt folkeeventyr. 

Forestillingen er en del af kulturfestivalen Amager ta´r Ordet 
2016.
Lørdag 19. november kl. 11 på Vestamager Bibliotek / Billetpris 

20 kr. Både børn og voksne skal have billet. Varighed: ca. 50 min.

Menuen står på spil, hygge og pizza, når den årlige spilaf-
ten for de 9-13 årige ”Spil amok” løber af stablen. Vi 
inviterer børnene inden for til en aften, hvor de kan spille 
igennem på alle bibliotekets spilkonsoller og computere. 
Også efter bibliotekets lukketid. Tag gerne egne favoritspil 
med ‑ vi har Playstation 3 og 4, Xbox 360 (med Kinect) og 
Wii.
Fredag 25. november kl. 18-23 på Tårnby Hovedbibliotek. 

Billetpris 30 kr. (mad og drikke er inkluderet i billetten).

Er du bange for slanger eller bare fascineret? 
Så har du chancen for at møde slangetæmmerne 
Helle og Peter og deres slanger. De fortæller om 
slangerne, viser dem frem og lader publikum røre 
og holde dem, så frygten for slanger afdramatiseres. 
Du vil få mulighed for at få taget et billede sammen 
med en slange samt at få et slangetæmmerbevis for 
25. kr.

Billederne vil blive printet med det samme. Varig‑
hed: ca. 1½ time.

Lørdag 26. november kl. 11 på Tårnby Hovedbibliotek / Billetpris 20 kr. Både børn og 
voksne skal have billet.

November byder også på filmklub, højtlæsning og leg med robotter. Se mere om 
aktiviteterne på bibliotekets hjemmeside www.taarnbyib.dk eller hent et program på 
biblioteket. 

Slanger, spilaften, teater og meget andet - November måneds aktiviteter for børn

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

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

Billetter og info
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.
dk eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby 
kommunes biblioteker.

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

For alle arrangementer gælder at resterende 
billetter sælges ved indgangen.

Som udgangspunkt er de omtalte arrange‑
menter gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det 
angivet ved arrangementet.

Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499

Bierfest med Tyrolerband på 
Kulturzonen

Vi holder igen i år et brag af en Oktoberfest på Kultur‑
zonen og det er ikke en rigtig Bierfest uden live musik. 
Derfor kommer det fantastiske Tyrolerband igen i år og 
får stemningen helt i top og taget til at løfte sig.

Der er lækre pølser på grillen og masser af kold fadøl 
i hanerne til fornuftige priser. Så tag vennerne og nabo‑
erne med til fest og farver.

Der er et begrænset antal pladser, så det gælder om 
at komme først til mølle. Minimumsalder er 18 år.

Entré kr. 100 pr. person inkl. en lille fadøl/sodavand, 
som betales i indgangen. Tilmelding på info@kulturzo‑
nen.net.
Fredag 11. november kl. 18-24, Kulturzonen

Julemarked på Kulturzonen

Kom til det hyggelige indendørs julemarked på Kultur‑
zonen. Der er spændende underholdning for børnene, 
boder med flotte juleting og Tårnby Musikskoles elever 
holder julekoncert.

På de arbejdende værksteder kan du f.eks. lave en 
flot juledekoration, klippe julepynt og lave dine egne ”til 
og fra”‑kort. Og du må meget gerne pynte vores store 
juletræ.

Det er gratis at deltage og i Caféen kan du købe 
risengrød, æbleskiver og forskellige kolde og varme 
drikke.
Lørdag 3. december kl. 11-15. Kulturzonen.

Bierfest og jul på  på

Åbningstider:
Kulturzonen er åben alle hverdage: 
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00
kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90
2791 Dragør
Telefon: 30 76 03 34
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De moderne boligers indretning kræver ofte 
noget stort og farverigt på væggene

Af Linda Ejler
Skulpturer er blevet in ‑ og de må gerne være dramati‑
ske og anderledes. Malerier til børneværelset hitter 
- det er unikt og så kan de forudbestilles. Abstrakt 
kunst går heller aldrig af mode…

… så vi tør godt love, at pigerne fra Kunstcafeen vil 
komme og sætte kulør på Plyssen.

Linda, Susanne, Inge, Marianne, Lone og Anne er 
alle ægte amagerkanere. 

- Vores fælles interesse for kunst startede i 2004, 
hvor vi tilmeldte os et lille privat hold, som fik un-

dervisning af kunstneren Lasse Brostrøm. I dag har 
vi vores egen forening med lokaler i det gamle post-
hus på Amager landevej. Her mødes vi og maler, ta-
ger på kunstudflugter sammen og udveksler erfarin-
ger. Der er meget forskel på vores arbejder – nogle 
maler bare for sjov mens andre har taget skridtet 
videre og gerne vil udstille og sælge sine værker.  

Linda Ejler, som maler store POP ART malerier, er i 
dag tilknyttet galerie Knud Grothe i Charlottenlund 
og udstiller der 2 gange årligt på hhv sommerudstil-
lingen og den store årlige HUMORISME-udstilling. 

- Men det bliver sjovt, at være tilbage på øen, si-
ger Linda.

For de andre piger, er det første udstilling siden 
starten i 2004 og de glæder sig 
til at vise deres værker frem. 
Både Marianne, Lone, Susanne og 
Inge maler spændende motiver i 
acryl på lærred. Susanne gør sig 
også i mindre malerier til børne-
værelset, som kan ses på udstil-
lingen og eventuelt forudbestil-

les. Anne laver dramatiske og sjove træskulpturer, 
som absolut er et kig værd. 
Plyssen Udstillingscenter.
Fernisering lørdag 22. oktober fra kl. 13 – 16. Udstil-
lingen varer frem til 13. november.

Amagerkanske piger sætter kulør på Plyssen 

Smålandsk trærod.

Hide Away.

Marianne Schlytter og Linda 
Ejler Olsen m.fl. udstiller 
malerier og Marian Brogaard 
Kunstglas m.v.
Marianne Schlytter udstiller akrylmale‑
rier. Hun har malet og tegnet i mange år 
og gået på kurser og har været ansat på 
Den Kongelige Porcelænsfabrik i flere år. 
Da hun gik på pension begyndte hun for 
alvor at male landskaber, blomster og 
abstrakte billeder.

Marian Brogaard udstiller kunstglas, 
fade og skåle og hun eksperimenterer 
med mange former.

Marian Brogaard udstiller fast hos 
Bella Art i Søborg samt på Matrosen i 
Helsingør. om sommeren har hun sta‑
deplads på Kgs. Nytorv og for tiden på 

Købmagergade overfor Runde Tårn.
Plyssen indtil 13. november. 

Plyssen i julens tegn
Fra begyndelsen af november er der Ju‑
lemarked med flere stande med julega‑
ver, julepynt og en arbejdende udstilling, 
hvor man for små midler kan fremstille 
forskellige former for julepynt.

Jytte Holm viser udstillingen Nisseland 
‑ over 100 nisser i alle størrelser, som 
både står, ligger og hænger.

Lis Andersen udstiller gamle julekort 
og julemærker i hele ark fra 1904 til 
2015.

Peter Windfeldt 24 danske kirker.
Rigmor Andersen håndlavede tasker, 

duge, servietter m.v.
Kunstnergruppen VILDROSEN malerier 

i olie, akryl og kunstgenstande, smykker 
m.v. som er gode julegaver. Gruppen be‑
står af Helene Spurr, der maler abstrakt, 
Anita Huld og Inge Svane maler land‑
skaber og Inge Helboe maler og laver 
smykker.
Plyssen fra 5. november

Grønland på Plyssen
Fra midten af november udstiller Inge‑
Lise Selmer og Kirsten Hansen akryl 
malerier.

Inge‑Lise Selmer medbringer malerier 
fra sine rejser. 

Kirsten Rostgaard Hansen udstiller 
grønlandske motiver i akvarel. Billederne 
er inspireret af en rejse, der blandt 
andet gik rundt i Diskobugten, til Uman‑
naq, Godhavn og Sukkertoppen, som 
kaldes det Grønlandske Venedig, ligesom 

den indbefattede en tur med hundeslæde 
på Diskoøen.

Svend Vagn Pedersen og Freja Juul 
Pedersen udstiller akrylmalerier og teg‑
ninger.
Plyssen fra 19. november.

Underholdning
Søndag 30. oktober kl. 14.00: Kastruplø-
verne spiller Irsk Folkemusik.
Søndag 6. november kl. 14.00: Pilehave-
koret.
Søndag 13. november kl. 14.00: Amager 
Harmonikaklub-Gårdsangerne.
Søndag 27. november kl. 14.00: Julekon-
cert med Tårnbysvalerne

Plyssen i Grønlands og julens tegn
Marian Brogaards 

kunstglas udstillet i 
hendes stadeplads i 

København.

Noget at se på i november
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TÅRNBY LOKALAFDELING
NOVEMBER • 2016

VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen 
Onsdag og fredag kl. 8-12
Besøgstjenesten og kontakt til bisidder 
Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13
Billard, Ugandavej 
Alle dage 10-16 
Bowling, Englandsvej 
Onsdag kl. 10-14 Torsdag kl. 10-12
Bridge  
Torsdag kl. 10.30, Ved Diget. 
Onsdag og Fredag kl. 13, Postkassen 1. sal
Bridge-undervisning i Postkassen 
Onsdag kl. 13-16
Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej 
Mandag kl. 10.30
Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal 
Onsdag kl. 14.30 til 16
Fotoworkshop, Postkassen 1. sal 
Mandag ulige uger kl. 14-16
Handymænd og IT  
Kontakt kontoret for en aftale. Ikke havearbejde
IT-hjælp (IT-café) 
... kom og få løst dit IT-problem i Postkassen. 
Tirsdag kl. 14-16

IT-undervisning (IPAD), Postkassen
Onsdag kl. 10-12
IT-undervisning i Postkassen 
Fredag kl. 9.30-11.30

IT-undervisning (Tablet Android
styresystem) 
Fredag kl. 10-12
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Onsdag kl. 9.30, kl. 11 og kl. 12.15
Krolf, Travbaneparken 
Mandag - torsdag kl. 10
Madlavning for mænd, Korsvejens Skole 
Torsdag kl. 17.30
Petanque, Vestamagerhallen 
Torsdag kl. 10
Pilates/Godtvedgymnastik,Vandtårnet, 
Løjtegårdsvej 
Mandag kl. 10 og kl. 11. - Onsdag kl. 17.15 
Torsdag kl. 9,  kl. 10 og kl. 11
Roning, Øresund 
Onsdag kl. 10
Spil Trivial Persuit, Postkassen, 1. sal lokale 3
Torsdage fra kl.13-17
Strikkecafé, Postkassen 1. sal 
Tirsdag kl. 13-15
Svømning, Kastrup svømmehal(Venteliste) 
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30, Torsdag kl. 14.30
Søndagscafé, Postkassen 
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16
Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen 
Tirsdag kl. 10-14
Tøjreparationer (Strikkecaféen) 
Tirsdag kl.13-15
Vandrehold, røde port ved Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedhold. 
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går 6 km. Ikke egnet for 
gangbesværede.

LOKALAFDELINGEN
                   KASTRUPVEJ 324
                   TLF. 32 52 05 16
                   KONTORTID:                                                                                                                                     
                   MANDAG TIL
                   TORSDAG KL.10-12
www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk 
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

JULEFEST PÅ TÅRNBY SKOLE 
Traditionen tro indbyder vi igen i år til julefest, 
lørdag 26. november 2016 kl. 13-17. Prisen 
er kr. 150,-, drikkevarer kan købes til rimelige 
priser. Undervejs vil der være festtale, levende 
musik med fællessang og underholdning samt 
naturligvis det store lotteri med mange flotte 
præmier fra vore sponsorer. Tilmelding og 
betaling på vores hjemmeside eller på kontoret 
(først til mølle). Senest tilmelding og betaling 
torsdag den 17. november 2016.

SAMTLIGE IT AKTIVITETER
IT-Undervisning PC 
IT-Undervisning Ipad, Iphone,Tablet og Smartphones 
(Appel, IOS, Android eller Windows styresystem) 
IT-Café 
IT- og PC hjemmehjælp 
Tid og sted: se under faste aktiviteter eller på 
hjemmesiden.

PÅRØRENDE TIL DEMENTE 

På mødet den 17 oktober gjorde overlæge i 
gerontopsykiatri R. B. Olsen os klogere på hvad 
der sker i hjernen når man rammes af demens. 
Derefter fortalte Marianne Paluszewski sin 
bevægende historie om det at opleve sin 
ægtefælle blive offer for denne snigende 
sygdom, der langsomt stjæler hjernecellerne. 
Socialrådgiver i ældresagen Kirsten Dyrborg 
orienterede derefter om pårørendegrupper.

SANGAFTEN MED ÆLDRE SAGEN 3-10-2016 

Tårnbykorets årlige sangaften i samarbejde 
med Ældre Sagen, var en stor oplevelse. 
Repertoiret var rigt varieret med numre fra bl.a. 
West side story, Sound of Music og Sommer 
i Tyrol. Vekslende med fællessang, hvor vi 
fremmødte 30-40 amatører skrålede med af 
fuld hals. Det hele styret yderst kompetent 
af korets leder Dorrit Erlandsson og den 
nye dirigent Ulla Abildgaard. Musikken blev 
varetaget af pianist Ida Andersen.

FØRSTEHJÆLP KURSET 20-10-2016 
Her fik vi under instruktør Peter Worms kyndige 
vejledning prøvet genoplivning 
med hjertestarter, samt grundig 
gennemgang af brugen af samme. 
Håber aldrig at få brug for det. 
Men hvis uheld er ude......  

VANDREHOLDET (SPEED)
Vi starter som regel på Ugandavej ved den 
røde port onsdag kl.10.  
Derfra vælger vi en af de mange spændende 
ruter, og vandrer 6-8 km.  
Tempoet er rask, med en god puls, men vi 
forsøger at holde sammen på tropperne. 
Der er naturligvis også tid til socialt samvær. 
Er du interesseret i god motion, så møder du 
bare op. Du er altid velkommen. 
Det er gratis at deltage, men har du lyst til 
vand eller andet, må du selv tage det med. 
Vi vandrer så længe det er muligt at komme 
af sted uden for megen sne og is. 
Leder: Margit Kieffer, tlf. 26 67 92 87 

Billedet er fra turen den 19.10.2016 
Et stærkt reduceret hold tilbagelagde omkring 
6 km med en gennemsnithastighed på 
5 og en tophastighed på 7. En pragtfuld 
tur gennem Kalvebod fælled, hvor vi fik 
snakket om både løst og fast, fik talt med 
hundeluftere, set en forulykket mus og kom 
lidt tættere på hinanden. Dejlig start på en 
regnvåd formiddag.

SUNDHEDSAMBASSADØR PRISEN 2016
Den 12.10. blev vi -i anledning af 
sundhedsugen tildelt prisen som sundheds- 
ambassadører i Tårnby kommune i 
Sundhedshuset. Foruden en flot buket blomster 
som lederen af vores Social-humanitære Team 
Karen Kaslund modtog på vore allesammens 
vegne, fulgte også et beløb på kr. 2.500.  
Der var omkring 15 personer fra os, der var 
mødt op af nysgerrighed.....og vi havde nogle 
hyggelige timer i et lokale i sundhedshuset.  
En flot anerkendelse af det arbejde vi 157 
frivillige gør. Tillykke til os alle. 
Mange venlige hilsner Anne-Grethe, formand

WHIST 
Er der nogen, der kunne tænke sig at spille 
Whist,? tirsdage fra kl.12-16 i Postkassen, så 
ring til Birthe Jensen, tlf. 30 13 28 45

GYMNASTIK
Vi mangler en person til at overtage et 
gymnastikhold om onsdagen fra kl.12. Er det 
noget for dig? Ring til Solveig 61 67 52 15
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6 Gudstjenester
November    
Søndag 6.  kl. 10.00 Alle Helgens dag Matt. 5,13-16 Aaboe/Herbst
Søndag 13.  kl. 10.00 25. s. e. trin. Luk. 17,20-33 Martin Herbst
Søndag 20.  kl. 10.00 Sidste s. i kirkeåret Matt. 11,25-30 Julie Aaboe
Søndag 27.  kl. 10.00 1. s. i advent Matt. 21,1-9 Martin Herbst

December    
Søndag 4.  kl. 10.00 2. s. i Advent Luk. 21,25-36 Julie Aaboe
Søndag 11.  kl. 10.00 3. s. i. advent Matt. 11,2-10 Martin Herbst
Søndag 11.  kl. 14.00 Julegudstjeneste for børn Aaboe/Madsen

Der findes et træ

Der findes et træ med så dybe rødder, at de 
rækker tilbage til universets skabelse, da 
tavshed og mørke blev forvandlet til sang og 

lys. Det træ er Kristus, og på det træ er du 
og jeg indpodet! Der findes et træ med så 
mægtige grene, at de når hele vejen rundt 
om jorden og favner hvert et menneske, 
hvert et land og hvert et folk og tillige 
strækker sig op mod evighedernes evigheder. 
Det træ er Kristus, og på det træ er du og 
jeg indpodet! Der findes et træ, der står så 
fast, at ingen storm kan vælte det, og hvis 
bark er så stærk, at ingen ild kan skade det. 
Det træ er Kristus, og på det træ er du og 
jeg indpodet! Der findes et træ med blade, 
der ikke visner og frugter, der aldrig rådner, 
for bladene er evigt liv, og frugterne er Guds 
kærlighed. Det træ er Kristus, og på det træ 
er du og jeg indpodet! Der findes et træ i 
hvis skygge, du og jeg kan lege som børn, 

hoppe og danse, slå koldbøtter og følge 
vores hjertes lyst. Det træ er Kristus, og på 
det træ er du og jeg indpodet! Der findes et 
træ, ved hvis fod, du og jeg kan erfare en 
hellig fred, der når ind til hjertet, selv når 
alt omkring os er kaos. Det træ er Kristus, 
og på det træ er du og jeg indpodet! Der 
findes et træ, ved hvis fod, der udspringer 
en kilde. Kilden mætter dine og mine 
dybeste længsler og vækker dog lysten til 
mere. Det træ er Kristus, og på et træ er du 
og jeg indpodet!  

Sognepræst Martin Herbst

Menighedsrådsvalg i Korsvejens Sogn 
I henhold til lov om valg til menighedsråd § 15 bekendtgøres det 
herved, at der til valget af 11 medlemmer til menighedsrådet er 
indleveret to kandidatlister.
Afstemningen finder sted tirsdag 8. november 2016 kl. 9.00 – 
20.00 i Korsvejskirken
Alle stemmeberettigede vil senest torsdag 3. november 2016 
modtage valgkort, som skal medbringes ved afstemningen. 
Vælgere, som mener sig berettiget til at stemme, men som 
ikke modtager valgkort, samt personer, som fejlagtigt modtager 

valgkort med fejlagtigt indhold, opfordres til hurtigst muligt at 
gøre indsigelse over for valgbestyrelsen.
De vælgere, der er forhindret i at møde frem på valgstedet, kan 
få oplysninger på Tårnby Kommunes servicecenter – tlf. 3247 1186 
– om, hvordan de kan deltage i afstemningen. Stemmeafgivning 
pr. brev kan ske fra tirsdag den 18. oktober 2016 til og med fredag 
den 4. november 2016.
Valgbestyrelsen for Korsvejens Sogn
Birgit Macauley, formand for valgbestyrelsen
Saltværksvej 161, 2770 Kastrup
Telefon 3251 5239

Liste nr. 1 – Korsvejslisten
(Prioriteret opstilling)
1. Tom Allan, Astridsvej 9, 2770 Kastrup 
2. Grethe Jensen, Listedvej 12 st. tv., 2770 Kastrup
3. Jessica Nina Rygaard, Sirgræsvej 65 2 2, 2770 Kastrup
4. Allan Henriksen, Peder Lykkes Vej 55 4.th., 2300 København S
5. Kamilla Bugge, Listedvej 12 st. tv., 2770 Kastrup
6. Poul Axel Olesen, Vægterparken 77, 2770 Kastrup
7. Niels Michael Broed, Sirgræsvej 40 1. tv., 2770 Kastrup
8. Elinor Olsen, Avlum Allé 31, 2770 Kastrup
9. Steen Nielsen, Irlandsvej 130 1 A, 2770 Kastrup
10. Vivi Jensen, Stolemagerstien 14 st. tv., 2300 København S
Stillere
Else Allan Astridsvej 9, 2770 Kastrup
Birgit Macauley, Saltværksvej 161, 2770 Kastrup
Johnny Wilms Løndorf, Prags Boulevard 8 2. tv., 2300 København S
Maria Løndorf, Prags Boulevard 8 2. tv., 2300 København S
Christian Fuglø, Biens Allé 33, 2300 København S
Bent Pedersen, Backersvej 4 st. th., 2300 København S

Liste nr. 2 – Kirkens Liste
(Sideordnet opstilling)
Helle Myhre, Pyrus Allé 18, 2770 Kastrup
Einer Lyduck, Corneliusmindevej 8, 2770 Kastrup
Niels Fhær Larsen, Nørretoftevej 25, 3200 Helsinge
Jørgen Dollmeyer, Randkløve Allé 132 st.tv., 2770 Kastrup
Lars Grønbek, Hyacintvej 22, 1, 2770 Kastrup
Winnie Hansen, Listedvej 14 1 th., 2770 Kastrup
Stillere
Finn Kolding, Sirgræsvej 84 st. tv., 2770 Kastrup 
Lone Kolding, Sirgræsvej 84 st. tv., 2770 Kastrup
Kirsten Rahbæk Kristensen, Konvalvej 15 2. tv., 2770 Kastrup
Olga Jespersen, Randkløve Allé 56 st. th., 2770 Kastrup
Tove Drensholt, Nordmarksvej 78 st. th., 2770 Kastrup
Inge Annet Mikkelsen, Alleen 40 2. tv., 2770 Kastrup
Eli Nielsen, Skottegården 65 1. tv., 2770 Kastrup



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET O
K

TO
B

ER
 2

0
1

6
 2

9

Kontakt  

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24. 
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk tirsdag-fredag.  
Mandag er fridag.

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.  
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk 
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11. 
Fredag er fridag.

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

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

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

Menighedsrådsformand: 
Tom Allan.  Tlf. 2235 3222.
 

Kirketjener: 
Johnny Løndorf. Tlf. 6116 3336. 
johnny@korsvejskirken.dk  
Træffes i kirken mandag-fredag 8-12.

Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og 
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse 
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest 
fredag inden kl. 12.00. 

  Aktiviteter - November
 
Musik-andagt – En tid til eftertanke 
- ved Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt

Kom og vær 
med til en 
stemningsfuld 
musikandagt 
i kirken. 
Med musik 
og læsninger 
reflekterer 
vi over 

skriftens ord ud fra et moderne og personligt 
perspektiv. En rolig stund i kirken med tid 
til eftertanke. Efter andagten nyder vi 
fællesskabet over en kop kaffe m.m.
Tirsdag 1. november kl. 10.00
 
Karen Blixen og kristendommen
ved Jørgen Stormgaard

I 1951 skrev 
Karen Blixen 
til en god ven, 
at hun ikke 
var kristen og 
aldrig havde 
været det. 
Ti år senere 
sagde hun dog 
noget helt 
andet til en 
journalist: 
”Jeg kan ikke 
forklare det, 
jeg kan ikke 
definere det, 
men jeg tror 
på Gud”. 

Hvordan harmonerer disse to udsagn med 
hinanden? 
For at forstå Karen Blixens ambivalente 
forhold til kristendommen er det nødvendigt 
at se nøjere på hendes religiøse bagland. 
Foredraget stiller skarpt på, hvordan Karen 
Blixen, hendes far, mor, mormoren Mama og 
den rebelske Moster Bess hver især forholdt 
sig til kristendommen. Jørgen Stormgaard er 
forfatter til bogen Guds plan -  Karen Blixen 
og kristendommen.
Korsvejstræf, onsdag 2. november kl. 14.00

Homers Odyssé 
klassisk højskole ved Martin Herbst

Vi afslutter den 
klassiske højskole 
om Homers 
Odyssé med at 
gennemgå sange 
21-24, og se tilbage 
på de centrale 
tematikker 
i værket 

som helhed. Alle er velkomme uanset 
forkundskaber, og om man har deltaget 
tidligere. 
Torsdag 3. november kl. 19.30
 
En verden hærget af religion
ved Julie Aaboe

Siden angrebet på Twin Towers i USA er 
den vestlige verden gentagne gange blevet 
ofre for terrorangreb, udført i religionens 
navn. Vi har set terror mange steder i 
verden - i 2015 gentagne gange i Paris, men 
også i København. Men hvorfor sker dette 
pludseligt? Hvad har ændret sig i verden, 
som gør, at religion er blevet en afgørende 
faktor, der atter er værd at slås og slå ihjel 
for? 
Sogneaften, torsdag 17. november kl. 19.30

Arild-kvartetten - Koncert

Kvartetten med Kgl. Koncertmester Tobias 
Durholm som primarius, spiller to af 
Beethovens sene kvartetter. Fri entré.
Lørdag 19. november kl. 16.00
 
Ulvetime – Juleafslutning

Sognepræst Julie Aaboe fortæller 
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og 
børnevenlig mad.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at 
”lande”, inden børnegudstjenesten i kirken 
begynder kl. 17. Af hensyn til madlavning vil 
vi gerne have tilmeldinger senest mandag 
den 21. kl. 12. Send en mail til lone@
korsvejskirken.dk. Det koster ikke noget at 
deltage, men du er velkommen til at give et 
bidrag!
Torsdag 24. november kl. 16.30

Crossroad Gospel 
– Julekoncert 
Dirigent Simon Jansfort
Kom og se, kom og hør, kom og vær med 
når Crossroad Gospel afholder deres 
fantastiske julekoncert. Der vil være salg 
af vand og vin, samt lotteri. Entré over 
16 år: 50 kr. Dørene åbnes kl. 19.00. Vel 
mødt! 
Onsdag 30. november kl. 19.30
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Mere om at synge med... 
I sidste indlæg i kirkebladet kunne man læse 
at min kollege, Ida Nielsen, har konstateret, 
at det er blevet ”In” at synge - og oven i købet 
salmer. Hmm, som nyuddannet vikar-præst, 
uden stolte rødder i ”det kirkelige”, blev min 
forfængelighed udfordret. Jeg er jo netop selv 
ved at opdage, at der faktisk ligger en stor skat 
begravet lige dér i salmebogen. Jeg troede jeg 
havde mulighed for at være ”First-mover” - og 
så er jeg bare en del af en trend.
Tidligere har jeg nemlig altid forholdt mig 
temmelig distanceret til salmer - og synes i 
øvrigt fortsat at de fleste af dem er meget svære 
at synge. Jeg mener personligt at jeg har en 
god sangstemme, men igen og igen kan jeg 
konstatere at jeg bliver træt i halsen, når jeg 
skal igennem sådan en lang gammel sag. Jeg 
har jo ovenikøbet modtaget undervisning. 
Det er nemlig sådan at når man er færdig med 
sine universitetsstudier, så må man forholde sig 
til om teologi-studierne skal bruges til at blive 
præst i den danske folkekirke. Det var ikke 
umiddelbart min ”plan”, idet jeg var ked af at 
skulle bekende mig ud i en specifik religion. 
”Gud er større en religioner” - ifølge min 
(kristne) opfattelse. 
Den afklaring foregår på ”pastoralseminariet” 
og jeg var meget skeptisk overfor hvad det var 
for en slags indoktrinering der dog fandt sted 
her.  Mine forbehold blev imidlertid gjort til 
skamme, idet indoktrineringen bestod i at det 
her var 5 måneder med praktisk indføring i 
”håndværket”. 
Til alle fundamentalistiske ateister derude. 
Lige så længe der har været mennesker til - 
altså Homo sapiens (fra for ca. 300.000 år 
siden) - har der været ”religiøs kultus”. Det 
er lige præcis en af de måder man definerer 
menneskers specielle status i skabelsen. At vi er 
specielle idet man kan konstatere, at der er en 
”begravelseskult” - altså et vidnesbyrd om en 
religiøs tro om et efterliv. Når det således er et 
faktum, så er der i ethvert samfund en gruppe 
- et præsteskab - som har dén rolle at sørge for 
at de afgørende riter i et menneskeliv foregår 

på en ordentlig og respektfuld måde, og så har 
man samtidig forklaringen på at folkekirken 
nok ikke bliver nedlagt i morgen. (Og når 
eller hvis den gør, må man indse, at det lige 
nøjagtig er dem som er ”meget kristne”, som 
sandsynligvis vil danne rammen om det der 
så måtte opstå. I øvrigt kan det jo godt være 
folkekirken har en særstatus, men man skal 
altså ikke bilde sig selv ind at folkekirken 
modtager flere midler – relativt set, end andre 
trossamfund). 
Det er ritualerne præsten skal klædes på til at 
forvalte når man går på pastoral-seminariet 
og derfor har jeg dér fået sang-undervisning. 
Før studiestart, afgav vi en sangprøve og blev 
så inddelt i hold. Underviserne kunne høre og 
vurdere hvad vores specifikke udfordringer var. 
Det skyldes jo det forhold at når præsten fx 
siger ”vi synger nr. 613 i salmebogen” - så kan 
man jo nemt risikere at stå der mutters alene 
og synge selv - og så er det hensigtsmæssigt at 
man ikke synger helt falsk”…for alle kan jo 
synge. Vi har alle sammen stemmer - nogle har 
måske ”bedre” stemmer end andre, men vi har 
alle sammen noget der kan arbejdes med.
Og apropos stemmer. Tillad mig at blive 
filosofisk/teologisk. Det gamle testamente 
indeholder jo den skabelsesmyte, vi bruger til 
at forklare skabelsen og menneskets stilling i 
den. Her står der: ”I begyndelsen skabte Gud 
himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed 
og øde, der var mørke over urdybet, og Guds 
ånd svævede over vandene…” Hmm - det er 
en tarvelig oversættelse…Guds ånd svævede…
På Hebraisk er ordet ”Ruach”….smag på 
ordet…Ruachh….sig det…brug gerne lidt 
Yoga-praksis og mantra-meditation fra sidste 
vinters kursus på aftenskolen. (Personlig har 
jeg absolut heller intet problem med at AUM 
(som betegner Altings skabelse i ”hinduismen” 
- minder utroligt meget om AMEN) … Det 
er helt okay for mig at man også ”smager” 
på AUM. Pointen er at det runger helt ned i 
mellemgulvet - at vi er mennesker - at vi er til 
og lever - og at vi hver især har stemmer hér 

midt i universet. Det er mennesker der har 
skabt sprogene og vi har ånd. Det hebraiske 
ord for ånd… eller det at trække vejret, er: 
”Nefesh” … smag også på det! Vi er i live… Jeg 
hører afgjort et lille menneskeligt trods i det 
lille ”Ne”… og så den guddommelige ånde… 
”Feshhhhh”… Vi er i live, vi trækker vejret - og 
vi har stemmer. Lad os bruge dem! Man kan så 
vælge at synge med på Suspekts; ”sut den op 
fra slap,  Beatles; ”Tje låves you jeay, jeay jeay - 
eller noget andet som eksempelvis salmer, men 
det er jo op til den enkelte. I kirken er man i 
hvert fald velkommen. Jeg har en formodning 
om at det er li´som med popmusik eller opera, 
at salmebogen har nogle gode catchige nogen - 
døgnfluerne - dem som man måske ender med 
at være lidt kærligt overbærende overfor. Det 
må tiden vise. 
Som nyuddannet præst havde jeg min første 
beskæftigelse som hjælpepræst i Vestre fængsel. 
Det gjorde et stort indtryk under en såkaldt 
”stille gudtjeneste” med et meget meditativt 
præg - at fængselspræsten ikke fordrede 
at hærdebrede hårde varetægtsfængslede, 
behøvede at synge eller sige, men bare kunne 
være stille medens han spillede et nummer fra 
en cd: salmebogens nr. 44 - Urolige hjerte. 
Vi var alle ramt. Det der måske tidligere ville 
have været ”langhåret kristen musik” - har fået 
en stor plads i mit urolige hjerte.  Enhver er 
velkommen.

Mik Kjerulff, vikarpræst.

Gudstjenester
Oktober 

Lørdag 29. Dåbsgudstjeneste      13.00 Nielsen
Søndag 30. Højmesse 23. s.e.t.  BUSK gudstjeneste   10.00  Nielsen
Lørdag 29. Dåbsgudstjeneste      13.00 Nielsen
Søndag 30. Højmesse 23. s.e.t.  BUSK gudstjeneste   10.00 Nielsen

November
Søndag 6. Alle Helgens dag      10.00 Alle præster
Torsdag 10. Aftengudstjeneste      19.30 Nielsen
Søndag 13. Højmesse 25. s.e.t.      10.00 Kjerulff
Søndag 20. Højmesse Sidste søndag i kirkeåret    10.00 Nielsen
Lørdag 26. Dåbsgudstjeneste      13.00 Hansen
Søndag 27. Højmesse/minikonfirmation     10.00 Hansen/Risum



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET O
K

TO
B

ER
 2

0
1

6
 3

1

NOVEMBER 2016
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis bestående 
af enker og enkemænd, men andre er også meget 
velkomne. Vi mødes ofte et par gange om måneden 
som regel den 3. torsdag til aftengudstjeneste med 
efterfølgende kaffe. Derudover mødes vi til frokoster 
og udflugter. 

Så er du blevet alene, eller har du på anden 
måde fået tid og lyst til socialt fællesskab efter 
gudstjenesten, så kom og vær med. Vi vil gerne lære 
dig at kende og har tid til at lytte til dit liv og dine 
problemer. 

Vil du vide mere om gruppen, kan du kontakte Ida 
Nielsen på 32504186.  
Netværksgruppen mødes i november: 
Torsdag 10. november kl. 19.30 til en kort 
aftengudstjeneste, efterfølgende laver vi dekorationer 
og hygger med gløgg og æbleskiver. Vi slutter aftenen 
med at lægge dekorationerne på gravene. 
Søndag 20. november til frokost 
efter gudstjenesten kl. 10.00.                                                                                                       
Bemærk også tilmelding til julemiddagen den 13. 
december senest 5. december.   
  
Alle Helgens dag
Søndag 6. november er det Alle Helgens dag, den dag 
i kirkeåret, hvor vi mindes de døde. Alle kirkens tre 
præster er til stede den dag, og efter gudstjenesten vil 
der være mulighed for at tale med præsterne over en 
kop kaffe.                     

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 17. november kl. 10.30 ved Karsten Hansen.                                                                              

Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Fredag 25. november kl. 10.30 ved Ida Nielsen.                                                                              
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.   

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… er næsten slut for i år, nye 
hold starter til foråret. Babysang er 
et tilbud til forældre på barsel. Vi synger 
og danser, lærer sange og salmer, nogle med fagter til. 
Kontakt Ida Nielsen og hør nærmere på idni@km.dk, 
eller 3250 4186. Det er gratis at deltage i Babysang, 
men da der er stor efterspørgsel, vil vi gerne have 
afbud, hvis du har tilmeldt dig, og alligevel ikke kan 
deltage. 

Konfirmandindskrivning
Konfirmandundervisningen er begyndt, men du 
stadig nå at hænge på, hvis du henvender dig til en af 
præsterne. 
Karsten Møller Hansen underviser Løjtegårdsskolen.
Ida Nielsen Nordregårdskolen. 
Og Desirée Risum Amager Privatskole. 

Børnegudstjeneste
Næste børnegudstjeneste er søndag 11. december, hvor 
der er krybbespil.  

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,  
Gemmas Allé 100.
Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen: 
happ1606@gmail.com 
www.fdfkorsvejen.dk

Sidste søndag i kirkeåret
Som sædvanligt samles vi søndag før advent til 
frokost efter gudstjenesten kl. 10.00 
                                                                                                    
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.

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst Karsten Møller Hansen 
(kbf) Præstegården, Englandsvej 330, 
2770 Kastrup  
Tlf.: 2175 1030  
e-mail: kmha@km.dk 
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og 
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18, 
mandag fri.

Sognepræst Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk  
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11, 
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.

Sognepræst Desireé Risum  
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk 
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fri mandag.

Organist Poul Anders Lyngberg-
Larsen 
Priorvej 6,3.th., 2000 Frederiksberg 
Tlf.: 6184 2218, e-mail: pall349@
hotmail.com

Kordegnekontor
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 
330, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129, 
e-mail: thbe@km.dk 
Kontortid: Mandag til fredag kl. 10-13, 
torsdag også kl. 16-19

Kirkegårdskontor 
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; 
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk 
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13

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

Kirketjener
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads 
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, 
tlf: 2166 7030

Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.

Fremtidens kirke
Foredrag ved Generalsekretær for Kirkefondet 
Henrik Bundgaard Nielsen 

Et nyt menighedsråd indtræder i december i 
år, og nye tider varsles, måske. Der er så mange 
muligheder. Så meget godt kan ske. Og så er der 
det, at under alle omstændigheder står kirken over 
for nogle udfordringer i tiden som kommer, for 
nok taler mange om danske værdier og kirken som 
et samlingspunkt, og Tårnby Kirke er den kirke 
på Amager, som har klart flest dåb, begravelser og 
vielser, vi lukker nok ikke foreløbigt, men vi er 
ikke en kirke, som vokser os større, for hvert år der 
går bliver vi mindre. 
Hvad skal vi gøre? Du er kirken, så vi vil gerne 
høre, hvad du tænker. Og hvordan skal vi bedst 
muligt være kirke? Henrik har også noget at sige.

Sogneaften onsdag 2. november kl. 19.00 – 
20.30 i konfirmandstuen. 
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Kastrup sogns 
Menighedspleje
Vi er ca. 10 frivillige i Menighedsplejen, 
der udfører diakonalt arbejde for sognets 
beboere. Det består eksempelvis 
i besøg hos mennesker i Kastrup 
sogn, som er ensomme enten pga. 
manglende familie/venner eller pga. 
sygdom. Vi uddeler også de årlige 
julekurve. 
Formand for Menighedsplejen: Richardt 
Johansson

PRÆSTER OG ANSATTE
PRÆSTER:
Sognepræst Susanne Worm 
Steensgaard (kb) beredskabspræst
ssan@km.dk / Tlf. 3250 2530 og 4045 
2530
Træffetid Saltværksvej 39: Mandag - 
torsdag 9-10 - Fri fredag
Sognepræst Allan Ivan Kristensen
aik@km.dk / Tlf. 2913 8323
Træffetid Kastrupvej 412: Tirsdag - 
fredag 9-10 - Fri mandag
Sognepræst Elizabeth M. Laursen
eml@km.dk / tlf. 3250 4822 og 5144 
8112

Træffetid i kirkens kontorfløj, 
Kastruplundgade 3: Tirsdag kl. 12-13, 
onsdag og fredag kl. 10-11
ANSATTE:
Kordegn Sandra Burrett
smsb@km.dk / tlf. 3250 0972
Træffes på kirkekontoret, 
Kastruplundgade 3: Mandag - fredag 
10-13, tors. også 16-18
Kirke- og kulturmedarbejder Grethe 
Hamborg
grbh@km.dk / Tlf. 3250 9972 og 5144 
8111
Træffes i kirkens kontorfløj: Mandag, 
onsdag og torsdag 11-12

Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk / Tlf. 2589 3301
Træffes bedst hverdage 10-11 - Fri 
mandag
Kirketjener I Jens Andersen
kastrupkirketjener@gmail.com / tlf. 
5144 8170
Kirketjener II Annette Honoré
kastrupkirketjener@gmail.com / 3250 
7387 og 5144 8110

Tlf. kirkecentret: 3250 7387

TAPAS I DET STORE RUM ... 
Nyt i Kastrup Kirke

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

DIALOG-ANDAGT
Shakespeare-andagt
Det er den første andagt i vort nye 
koncept, der hedder dialog-andagt. 
Undervejs serveres der rødvin og ost, 
og der lægges op til dialog deltagerne 
imellem over aftenens emne. Denne 
første aften er hovedpersonen 
Shakespeare, der i år har 400-års-
jubilæum for sin dødsdag.
Onsdag 2. november kl. 19 i Kastrup 
kirke

Tapas i det ”Store Rum”. Glæden ved 
livet på trods

Kom til Kastrup kirke, hvor vi serverer 
rødvin og Tapas - Lyt til et spændende 
fordrag og giv dit besyv med i den 
efterfølgende debat.

I anledning af ’Knæk Cancer’-ugen 
dansede Trine Dyring, som er mor til en 
dreng på fem år, der har en kræftsvulst 
i hovedet, i Vild med Dans, sammen 
med danseren René Christensen.

Jeg vil gerne vise, at man godt kan 
dulle sig helt vildt op og bære pailletter 
og stiletter, selvom man bærer rundt på 
en sorg, der er så stærk og så fysisk, 

at det brænder 
igennem nogle 
gange. Man bliver 
nødt til at dyrke 
sig selv og finde 
noget der virker, 
for at passe på sig 
selv som mor, og det synes jeg, at jeg 
kan vise her, siger Trine Dyring.

Se linket tv.tv2.dk/vild-med-dans

René og Trine kommer denne aften for 
at sætte fokus på glæden ved livet på 
trods.

Onsdag 9. november kl. 19 i Kastrup 
kirke, Kastruplundgade

JULEHJÆLP
Kastrup Sogns Menighedspleje 
kan atter i år i et vist omfang hjælpe 
økonomisk trængte børnefamilier til en 
bedre jul.

Har din familie brug for hjælp 
kan du på Kastrup Kirkes 
kontor i hele november 
måned hente og udfylde et 
ansøgningsskema.

Alle ansøgningerne vil blive vurderet og 
ansøgere der kommer i betragtning vil få 
direkte besked.

Det afgående menighedsråd har deres 
sidste møde 3. november kl. 17. De 
aftræder officielt 1. søndag i advent, hvor 
det nye råd tiltræder.

Det nye menighedsråd, der virker i de 
næste 4 år, træder i kraft 1. søndag i 
advent, og holder deres konstituerende 
møde torsdag 24. november kl. 17. Mødet 
er offetligt. Alle er velkomne!

Det nye menighedsråd består af:

1. Elise Andersen, Balsamvej 9, 2770 
Kastrup 

2. Bent Jansen, Alleen 125 6 th, 2770 
Kastrup 

3. Anne Line Hansen, Postparken 4 2 tv, 
2770 Kastrup 

4. Jørgen Maibom, Balsamvej 4, 2770 
Kastrup 

5. Jan Rosenfeldt Jakobsen, Søvænget 
24, 2770 Kastrup 

6. Lene Veje, Irlandsvej 130 st A, 2770 
Kastrup 

7. Claus Rønnow Larsen, Rolighedsvej 
22 2 tv, 1958 Frederiksberg C 

8. Annette Kriegbaum Langebeck, 
Televænget 18 1 tv, 2770 Kastrup 

9. Kim Seier Jensen, Vægterparken 443, 
2770 Kastrup 

10. Henning Aamodt, Alleen 105 6 th, 
2770 Kastrup 

11. Margaretha van Boven, Alleen 73 6 tv, 
2770 Kastrup 

12. Karsten Balk Christoffersen, 
Kastrupvej 348 1 th, 2770 Kastrup

Vi byder det nye menighedsråd 
velkommen ved festgudstjenesten 1. 
søndag i advent, den 27. november kl. 10. 
Efter gudstjenesten er der frokost.

NYT MENIGHEDSRÅD
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Vi får besøg af sangeren Karsten Holm og hans 
band, der består af Martin Blom – guitar og kor, 
Bjørn Bønne Petersen – kontrabas og kor samt 
Knud Erik Fuddi Steengaard - violin.
En del vil huske Karsten Holm fra arrangementet 
“Elvis i kirken” som vi havde for nogle år siden.
Denne gang drejer det sig om en anden stor 

amerikansk sanger, Johnny Cash, der ligesom Elvis 
også sang en del religiøse sange.
Og ligesom sidst vil koncerten blive en blanding af 
foredrag om kunstnerens liv og fremførelse af nogle 
af hans kendte sange som f.eks I walk the line og 
Ring of fire.
Søndag 30. oktober kl. 16 i Kastrup kirke

JOHNNY CASH I KIRKEN

Gudstjenester ...
Oktober
Søndag 30. oktober
kl. 10 Susanne Worm Steensgaard

 

November
Onsdag 2. november
kl. 19 Allan Ivan Kristensen – Shakespeare-andagt, 
en dialog-andagt

Søndag 6. november
kl. 14 Allehelgensgudstjeneste i Kastrup kirkegårds 
kapel, Kastrupvej 412. Allan Ivan Kristensen og 
Susanne Worm Steensgaard

Søndag 13. november
kl. 10 Elizabeth Laursen

Søndag 20. november
kl. 10 Allan Ivan Kristensen

Søndag 27. november
kl. 10 Susanne Worm Steensgaard - 1. søndag i 
advent: Festgudstjeneste med efterfølgende frokost

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én af kirkens præster

Kai hjælper Andrea
Denne gang i Noas Ark skal vi lege en masse 
sammen og høre en historie om dengang Kai hjalp 
Andrea. Vi får også historien fra Biblen om ”Den 
barmhjertige samaritaner”. Alle børn fra ca. 4 år er 
velkomne. Vi spiser pizza kl. ca. 18.30.
Torsdag 3. november kl. 17-19, Kastrup 
kirkecenter.

Allehelgensgudstjeneste i 
Kastrup kirkegårds Kapel
Årets gudstjeneste, hvor vi mindes de mennesker, vi 
som pårørende savner. Familie og venner, alle dem, 
vi mistede i det forgangne år.
Søndag 6. november kl. 14 i Kastrup kirkegårds 
Kapel, Kastrupvej 410.

Bibelmaraton
Maraton 
er et hårdt 
løb, som 
mange af 
os gennem-
fører med 
mere eller 
mindre 
held. I bibel-
maraton 
løber vi 
ikke, men vi 

læser – og konditionen handler ikke om muskler, men 
om viden. Det er hjernen og hjertet vi træner. Vi læser 
hele Biblen på 3 efterårssæsoner og taler sammen 
og giver hinanden mod og lyst til at spurte videre hver 
anden torsdag.

Mød op og vær med! Vi er nået til 1. halvleg: Lov - 3. 
Mosebog kap. 26-27. Hjemmelæsning: 4. Mosebog - 
5. Mosebog kap. 32,44
Tirsdag 8. november kl. 18.30, Kastrup kirkecenter

Korsoiré

Det er en mangeårig tradition ca. en gang om året at 
lade kirkens udvidede kor få lov til at have en aften for 
sig selv med et mindre kirkeligt repertoire.
I år er emnet HAVET, og vi vil komme rundt i 
mangfoldige måder at beskrive dette på i musik, både 
klassisk og rytmisk.
Kirkens organist Niels Henrik Jessen har bl.a. 
komponeret et antal sange om havet, som vil blive 
sunget ved denne lejlighed.
Onsdag 16. november kl. 19 i Kastrup kirkecenter

Baby-gudstjeneste
Idag afslutter vi babysalmesangsforløbet med en lille 
gudstjeneste, hvor vi bruger de sange og remser vi 
kender. Alle småbørn og deres forældre er velkomne.
Onsdag 16. november kl. 9.30 i Kastrup kirke.

Eftermiddag for Ældre
Niels Henrik Jessen vil vise billeder fra sommerens 
tur til mere og mindre kendte syd- og østtyske byer, 
startende i Augsburg og sluttende i Dresden.
Torsdag 17. november kl. 14 i Kastrup kirkecenter.

Talemåder
Festligt, Folkekirkeligt og Fornøjeligt!
Spis mad hjemmefra. 
- vi skiftes til at tage kage med
Tid: 18-20 - 3. tors. i måneden i torsdags-aften-
klubben
Grethe eller Elizabeth fortæller de fleste gange en 
historie eller 2 – resten er tænkt som en facet af lidt 
kreativt/debat om kristendom og hvad der rør sig/ 
hygge/ kaffe og kage og alm. snak. Sidste sæsons 
deltagere har sammensat programmet, som ikke er 
envejskommunikation, men dialog i forskellig form. 
Denne aften kigger vi på talemåder, og hvad der ligger 
bag.
Torsdag 17. november kl. 18-20, Kastrup 
kirkecenter.

Bibelmaraton
Maraton er et hårdt løb, som mange af os genemfører 
med mere eller mindre held. I bibelmaraton løber vi 
ikke, men vi læser – og konditionen handler ikke om 
muskler, men om viden. Det er hjernen og hjertet vi 
træner. 
Mød op og vær med! Vi er nået til 1. halvleg: Lov 
og velsignelse - 5. Mosebog kap. 32,45-34,12. 
Hjemmelæsning: Josvabogen og Dommerbogen
Tirsdag 22. november kl. 18.30 i Kastrup 
kirkecenter
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OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Kim Geisner tager os på rejse. 3. november
Bankospil med fine gevinster 10. november.
L.N.Tøj med ny kollektion. 17. november.
Elvira Madigan og Sixten Sparre. Gunilla Legaard 
fortæller. 24. november.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Film, foredrag og hygge, onsdag 2.
Banko fredag 4.
Alfred Kronborg spiller, vi hygger, onsdag 9. 
Banko fredag 11. 
Spisning og hygge med det hele kr. 80,-.  Alle kan 
udstille/sælge hjemmearbejde. onsdag 16. 
Banko fredag 18.
Film, foredrag og hygge onsdag 23.
Banko fredag 25.
Film, foredrag og hygge onsdag 30.

Bordinghus
Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. 
Generalforsamling. Tilmelding til efterfølgende 
traktement i Bordinghus senest 25. oktober. 
Opstillingsliste på opslagstavlen i Bordinghus i 
oktober. Ønsker man at stille op, skal man skrive sig 
på listen senest 25. oktober. Fredag 4. kl.12. 
Senior shop. Besøg af tøjfirma. Mulighed for køb af 
kaffe, the og kage. Fredag 11. kl. 13.30-15.30. 
Fællesfrokost. Medbring din egen madpakke, så 
sørger vi for mulighed for køb af øl, sodavand, kaffe 
og kage. Mon der ikke vanen tro bliver mulighed for 
lidt fællessang. Fredag 25. kl. 13.
1. søndag i advent. Vi tænder det første lys i ad-
ventskransen og der vil være mulighed for køb af 
gløgg og æbleskiver. Søndag 27. kl. 13. 

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

Bjørn og Bjørn sælger tasker o.a. 1. nov. kl. 14-15
Åbent hus. Tors. 3. nov. kl. 11-12.
Daells Varehus. Fre. 4. nov. kl. 13.30-15.30
Tage Olsen spiller. Fre. 11. nov. kl. 13.30-15.30
Julestrømper til adventsgaver. Man. 14. nov. kl. 
10.30-14.30
Glas: Vi laver juleting. Ons.16. nov. kl. 10.30-12.30
Josephine tøjsalg. Tor. 17. nov. kl. 13.15-15.15  
Solgårdens Karbaret. Fre. 18. nov. kl. 13.30
Fællesmøde og valg. Ons. 23. nov. kl. 14.00
Juletur til Haslev. Tor. 24. nov. kl. 10-ca. 17.
Café: Julesange og -fortællinger med Lena Saul. Fre. 
25. nov. kl. 13.30-15.30

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

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Orientering af frivilligkoordinator Naomi Gurfin-
kiel. med Hjernesagen. Mandag 14. november.

Parkinson Klub Amagerland
Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Udstilling v/ Vibeke Tøjner. Klubben betaler entré 
for Dragørboere! 
Kastrupgårdsamlingen, onsdag 16. kl. 14 - 16.  

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.

Diabetes foreningen
Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjte-
gårdsvej. Hver mandag kl. 10.
Et godt liv med diabetes. Linda Guldberg Winding 
fortæller humoristisk om rejser, fester og graviditet 
i et liv med diabetes. Tilmelding 3247 0079 eller 
foredrag.sc@taarnby.dk
SundhedsCenter Tårnby tirsdag 15. november kl. 
19-21.
Bugspytkirtlen og insulin. Foredrag om sammen-
hængen og om behandling. Dragør aktivitetshus. 
Tilmelding 3253 2393 eller pewa@hansen.mail.dk. 
Wiedergården tirsdag 29. november kl. 19-21.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger

Ved valget til menigheds-
rådet i Korsvejskirken for 
fire år siden, var der to 
lister, Den Kirkelige Liste og 
Grundtvigslisten

Den ”nye” Korsvejslisten er 
resultatet af et særdeles godt 
samarbejde. Korsvejslisten 
består derfor af hovedparten 
af medlemmerne fra disse to 
lister.

Tom Allan - Grethe Jen-
sen – Jessica Nina Rygaard 
– Allan Henriksen – Kamilla 
Bugge – Poul Axel Olesen – 
Niels Michael Broed – Eli-
nor Olsen – Steen Nielsen 
– Vivi Jensen

Alle disse kandidater har 
gennem mange år været 
stærkt engageret i Korsvejs-
kirken arbejde med børn og 
unge, sociale aktiviteter og 
kulturelle arrangementer. Det 
er de kandidater, du året igen-
nem dagligt møder i kirken.

Korvejslisten vil gerne lave 

kirke for dig! Vi arbejder for 
at skabe en kirke med plads 
til alle.

Korsvejslisten brænder for 
at lave gode tilbud til børne-
familierne som ”ulvetimen”, 
kvalitetskoncerter for de mu-
sikinteresserede og spæn-
dende foredrag, der udfordrer 
og inspirerer.

Spænder bredt
Korsvejslisten er bredt sam-
mensat af forskellige men-
nesker, og spænder vidt både 
politisk og kirkeligt og der er 
næppe to kandidater af sam-
me kirkelige observans.

Denne forskellighed be-
tragter vi som en stor styrke, 
idet samarbejdet i menig-
hedsrådet gennem de sidste 
fire år har vist, at der er meget 
mere, der binder os sammen, 
end der adskiller os.

Der har verseret rygter om 
stærk indflydelse fra Luthers 
Mission, dette er ikke korrekt. 
På kandidatlisten er det kun 
en person, der har tilknytning 
til Luthers Mission – og den 

kandidat er vi i 
øvrigt meget glade 
for, hun har i tidens 
løb gjort et stort ar-
bejde for Korsvejs-
kirken.

Vi ønsker, at kirken 
skal være et sted, hvor 
du møder næstekærlighed, 
tid til eftertanke og inspi-
ration. Vi drømmer om at få 
Sindsro Gudstjenesterne og 
Alphakurser tilbage og arbej-
der for at få endnu flere akti-
viteter i kirken.

Valgdeltagelsen til menig-
hedsrådsvalg er normalt ikke 
stor. En enkelt stemme kan 
derfor gøre den store forskel 
for, hvilken kirke vi får i frem-
tiden.

Hjælp os med at skabe en 
relevant kirke. Hjælp os med 
at fortsætte arbejdet ved at 
sætte din stemme på Kors-
vejslisten tirsdag 8. novem-
ber.                  

Korsvejslisten

Din stemme gør en forskel

Samarbejde og dialog 
blandt præsterne, 
kirkens medarbejdere 
og menighedsråde 
forudsætning for 
fredelig sameksistens i 
Korsvejskirken

På vegne af Kirkens Liste 
Einer Lyduch

Korsvejskirken har gennem 
længere tid været præget af 
et dårligt arbejdsmiljø, og 
Kirkens Liste vil være en nøg-
lespiller til genoprettelse af 
medarbejdernes arbejdsglæ-
de ved at satse på, at ordent-
lighed og respekt fremover i 
langt højere grad skal komme 
til at præge den indbyrdes 
omgangstone i kirkens dag-
lige arbejde.

Vi skal også vise rettidig 
omhu og forvalte borgernes 
penge bedst muligt. Vi bruger 
trods alt over 35 mio. kr. om 
året i Tårnby kommune til kir-
keskat, de 4 menighedsråd og 
provsti udvalgskassen.

Vi har naturligvis også kir-
kepolitiske holdninger. I en 
tid, hvor værdidebatten er i 
centrum, kan folkekirken og 
kirkepolitikken meget vel 
spille en stor rolle i den kom-
mende tid og blive eksempler 
på, hvad man mener om kul-
tur, religion, samfund og stat 
i et større perspektiv. Derfor 
er det vigtigt, at menigheds-
rådet har medlemmer, der 
arbejder for sammenhængs-
kraft, værdifællesskaber og 
med Grundtvigs ord ”Et jævnt, 
muntert og virksomt liv på 
jord”.

Rettigheder og pligter
I samfundsdebatten taler vi 
ofte om rettigheder og plig-
ter. At vi som mennesker har 
et medmenneskeligt ansvar 
over for andre. Men den tan-
kegang er truet i dag. I dagens 
såkaldte konkurrencestat er 
der i stedet fokus på det en-
kelte individs udbytte. 

I den sammenhæng mener 
vi, at kristne fordringer som 
næstekærlighed og barmhjer-
tighed ligger bag hele vel-
færdssamfundets opståen. 

Vores kristne kultur har 
for eksempel været med til 
at sikre, at vi tidligere lagde 
mindre vægt på materielle 
goder, og at vi derfor også 
gerne ville give til dem, der 
havde brug for det, men den 
stigende sekularisering og in-
dividualisering er en trussel 
for vores samfunds sammen-
hængskraft. 

Se blot på diskussionerne 
om integrationsydelse, kon-
tanthjælpsloft og en stadig 
større ulighed i samfundet. 
Det er en farlig udvikling, der 
også gør det enkelte men-
neske meget sårbart. Der er 
ingen forpligtende fælles-
skaber, man kan gå til. Der er 
ingen kritik af vækstdiskursen 
eller konkurrencestaten. Det 
er jo nærmest helligbrøde at 
så tvivl om markedstænknin-
gen i dag. 

Her spiller kirken også en 
væsentlig rolle ved at være 
modvægt til det materielle og 
pege på åndelige værdier. 

Forskelligheder
Vi på listen har naturligvis 
også forskellige opfattelser 
på enkeltområder. Vi mener 
dog, at grundlaget for fremti-
dens kirkepolitik er, at Stat og 
kirke ikke adskilles, fordi Fol-
ketinget vedtager lovgrundla-
get for Folkekirken, og det har 
tvunget dens mange retnin-
ger til at sameksistere.

Derved fremstår Folkekir-
ken faktisk som en fremra-
gende rollemodel for resten 
af samfundet. Skulle Folke-
kirken gives selvstyre, så vil 
denne balance forsvinde, og 
afstanden mellem Folkekir-
kens fløje vil øges, og det vil 
lede til intern splittelse i kir-
ken. 

Og derved kan frisindet 
ikke længere være Folkekir-
kens grundsten. Og Folkekir-
ken ikke længere være for 
alle. 

Folkekirken er og bør være 
fristed for os alle.

Kirkens Liste
Helle Myhre, Einer Lyduch, 
Niels Larsen, Jørgen Doll-
meyer, Lars Grønbek og 
Winnie Hansen.
Listen opstiller sideordnet. 
Det betyder, at de 
opstillede indvælges efter 
de personlige stemmetal.

Åbenhed og 
synlighed 
til gavn for 
sognets borgere

Kirkens Liste står overord-
net for ordentlighed, at 
der er et godt samarbejde 
og en god dialog mel-
lem præsterne, kirkens 
medarbejdere og menig-
hedsrådet, så alle på den 
måde kan leve og arbejde i 
fredelig sameksistens
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

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            

Gudstjenester ...
i Skelgårdskirken

November
Søn 6. Alle helgens dag
10.00 Højmesse Sørensen
14.00 Mindegudstj. Giødesen
Søn. 13.
10.00 Højmesse Giødesen
Tor. 17. 
10.30 Gudstjeneste, Plejehj. 
Ugandavej Flemming Poulsen
Søn. 20.
10.00 Højmesse Mehlsen

12.00 Rytmisk gudstjeneste 
Flemming Poulsen
Ons. 23.
19.00 Ungdomsgudstjeneste, 
No excuse for konfirmander 
Kirkens præster
Lør. 26. 
11.00 Dåbs- og 
familiegudstjeneste Poulsen
Søn 27.
10.00 Højmesse Giødesen
12.00 Juleafslutn. FDF Tårnby
17.00 Aftengudstj. Poulsen

Hver onsdag
10.00 Morgensang med 
andagt ved en af kirkens 
præster 

  Skelgårdskirke
  - November
Morgensang...  
... med andagt mm. 
Hver onsdag kl. 10.00

Børne-juniorklub
Hver tirsdag kl. 16.15 

KUK -kirkens ungdomsklub
Hver tirsdag kl. 19.00 

Fortællekreds
Tirsdag 1. kl 11.30 

Flittige hænder
Onsdag 2. kl. 13.00 

Aftentanke  
v/ Karen Giødesen 
Onsdag 2. kl. 19.30

Halloween 
Lørdag 5. kl. 14.00 

Menighedsmøde 
v/ Agnethe Zimino 
Mandag 7. kl. 19.30 

Babysalmesang  
v/Karen Giødesen
Fredag 11. og 18. Kl. 9.30 

Sorggruppe
Fredag 11. Kl. 12.30 

Sangcafe
Tirsdag 15. kl. 14.00 

Satirisk 
samtalefællesskab 
Onsdag 16. kl. 19.00

Bibelmaraton  
v/ Annelise Mehlsen 

Fredag 18. kl. 19.00 
Torsdag 24. kl. 15.00

Fælles bøn...  
... for Skelgårds kirke og sogn 
Søndag 20. kl. 11.30 

Menighedsmøde  
v/ Børge Rasmussen 
Mandag 21. kl. 19.30 

Menighedsrådsmøde
Torsdag 24. kl. 19.00

Julestue 
Lørdag 26. kl. 13.00 

FDF Tårnby - 
juleafslutning
Søndag 27. kl. 12.00

Julekoncert - med OBG-
brass 
Mandag 28. kl. 19.30

Fangekoret
Velklingende toner fra de 
hardcore sangere med de rå 
stemmer!
Det kendte Fangekor fra 
Vridsløselille Statsfængsel 
eksisterer fortsat, selvom det 
gamle statsfængsel lige er 
lukket! 

De indsatte er blevet flyt-
tet til flere andre fængsler i 
Danmark men sammen med 
de tidligere medindsatte kor-
sangere turnerer de fortsat 
rundt i Danmark og synger og 
fortæller om fængselslivet. 
Korleder, Louise Adrian, fort-
sætter arbejdet med de ind-
satte og bliver mobil korleder, 

indtil de indsatte igen samles 
i det topsikrede moderne 
fængsel, som er ved at blive 
bygget på Falster.

Fangekoret har lige udgivet 
deres fjerde cd med numre 
skrevet at korsangerne selv. 
Cd’en ”Egon Olsens vej” er et 
farvel til Vridsløse, hvor koret 
har sunget siden 1995. 

I de første 10 år af Fange-
korets virke var der ingen, der 
kendte noget til de syngende 
forbrydere. De var gemt af 
vejen, men da de udgav en 
cd i 2004 fik offentligheden 
øje på dem. Cd’en startede 
en efterspørgsel efter koret 
udenfor murene og med tiden 
fik Direktoratet for Kriminal-

forsorg lavet nogle særlige 
udgangsregler, som i dag mu-
liggør en koncertvirksomhed. 

Fangekoret har overdraget 
145.000 kr til Børnetelefonen 
under Børns Vilkår, som over-
skud for salget af deres cd’er.  
Fangekoret har været med 
til at starte Cafe Exit, som 
hjælper indsatte i livet efter 
fængselsstraffen. Der er skre-
vet bøger og lavet film om 
Fangekoret, som kaldes for 
Kriminalforsorgens mest syn-
lige resocialiserende projekt. 

Kom til et brag af en koncert 
i Skelgårdskirken Søndag 
13. november kl. 14.30

Mange brikker udgør tilsammen puslespillet Tårnby Bladet, så du er 
velkommen i fællesskabet

Vi er 15 personer, som deltager i de løbende opgaver. Nogen er her mange 
timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til en månedsavis.

Opgaverne kan være: Telefon- og kontorarbejde en ugentlig dag fra klokken 
9 til 12, skriveopgaver som journalist eller redigerende, desktop og layout og  

fotoopgaver enten i marken eller på redaktionen

Tårnby Bladet er i gang med sin 23. årgang og skrives, fotograferes, redigeres 
og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en krone 
for det. Det betyder, at bladets fremstillingspris kan holdes på et niveau, så 
annoncepriserne er rimelige, og bladet kan omdeles gratis. 

Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og hviler økonomisk i sig selv.

Bladet kommer hver måned til Tårnby Kommunes 40.000 indbyg-
gere i de godt 17.300 husstande, kontorer og butikker. Knapt 
3.500 eksemplarer fordeles via biblioteker, rådhus, akti-
vitetscentre og andre.

Se www.taarnbybladet.dk

Bliv medarbejder på Tårnby Bladet
Det er interessant at producere Tårnby Bladet, men det er 

også tidskrævende, så flere hænder og hoveder kan bruges
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Nordtysk slotsromantik Det gode liv ved Mosel
4 dage på slotshotel ved Rostock 6 dage på 3-stjernet hotel i Sydtyskland

Schlosshotel Nordland
Når I kører op ad alleen til Schloss Nord-
land kommer den sartgule hovedbygning til 
syne i al sin nyklassicistiske ynde omgivet af 
et stort parkanlæg og høje træer – og her 
kan I se frem til et par eventyrlige dage med 
afslapning i romantiske rammer. Det lille 
slot, hvis historie går tilbage til 1300-tal-
let, er opført i 1879 og restaureret med 
flotte, individuelt indrettede værelser og 
den smukke salon og havesal som natur-
ligt midtpunkt under ferieopholdet. Det er 
her, man begynder dagens oplevelser over 
morgenbuffeten, og det er her, man vender 
tilbage for at få serveret middag hver aften 
under prismelysekronerne.

Hotel Fritz HHH

To unge brødre står bag Hotel Fritz, hvor 
de viderefører familietraditionen for godt 
værtsskab og autentisk charme på deres 
lille, hyggelige hotel ved Mosels bred. Her 
er værelserne ikke prangende, men beliggen-
heden er uovertruffen, og så har brødrene 
lidt ekstra i ærmet til jer, når det gælder for-
plejningen: Her får I blandt meget andet en 
afskedsgave i form af tre flasker vin, som I 
kan tage med hjem til minde om jeres ferie 
ved Mosel. Og her kan man bruge timer på 
at sidde med et glas køligt hvidvin på den 
overdækkede terrasse og nyde panoramaet 
over floden, hvor skibene sejler i fast rutefart 
til middelalderbyen Cochem.

Ankomst: 
Valgfri frem til 27.12.2016 og 
i perioden 2.1.-30.4. samt søndag 
til onsdag i perioden 1.-29.5.2017.

Ankomst: 
Søndage i perioden 7.5.-22.10. samt 
1.5., 20.5., 5.6., 10.6. og 3.10.2017.

•	 5 overnatninger
•	 5 x morgenbuffet
•	 1 velkomstdrink
•	 1 flaske Prosecco 
•	 3 x aftenbuffet
•	 1 x 6-retters    
 candle light-dinner
•	 1 vinsmagning
•	 3 flasker lokal vin pr.   
 værelse ved afrejse

Pris pr. person i dobbeltværelse 

2.499,-
Pris uden rejsekoden 2.799,-

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

KØR SELV-FERIE

Berlin bag facaden
3 dage på 4-stjernet hotel i Tyskland

Ankomst: 
Valgfri i perioden 31.10.-27.12.2016 
samt 2.1-5.3.2017.

Upstalsboom Hotel Friedrichshain HHHH

Centrumkvarteret Friedrichshain er et indblik bag 
facaden og i den originalitet og farverigdom, som 
Berlin gemmer på i et ungt, lokalt miljø fyldt med 
anderledes muligheder end dem, de officielle tu-
ristguider koncentrerer sig om. Og her ligger det 
stilfulde og elegante Hotel Friedrichshain i kvar-
teret ved U-bahnstationen Ostbahnhof. Herfra 
har I let adgang til alle de kendte seværdigheder 
med toget, som på få minutter sætter jer af på for 
eksempel Potsdamer Platz eller Kurfürstendamm. 
Men bliv i Friedrichshain og oplev et af Berlins 
mest originale områder med masser af skæve bu-
tikker, barer og dagligstueknejper, hvor man for 
alvor kommer ind på livet af bohemernes Berlin, 
som adskiller sig væsentligt fra den ultramoderne 
profil, der er skudt op af asken efter Murens fald. 
Her er værtshusgaden Simon-Dach-Straße (400 
m), der med sine brede fortove og en skov af træ-
er har sit eget charmerende ude- og indeliv, for 
eksempel blevet et af Berlins mest populære mø-
desteder. Fortidens dramaer kan I desuden stadig 
opleve ved East Side Gallery (1,4 km), hvor 1300 
meter af Berlinmuren fortæller historien.

•	2 overnatninger
•	2 x morgenbuffet
•	1 mineralvand på værelset

Pris pr. person i dobbeltværelse

899,-
Pris uden rejsekoden 1.049,-

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

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.

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

 

•	3 overnatninger
•	3 x morgenbuffet
•	2 x 3-retters middag
•	1 x 4-retters middag 
•	1 x velkomstdrink 

Pris pr. person i standardværelse

1.299,-
Pris uden rejsekoden 1.449,-

Julemarked i Berlin
21.11.2016-1.1.2017

3 overnatninger fra 1.199,-

2 overnatninger 1.599,-

Tag også 2 eller 4 overnatninger.

Turistskat EUR 1,50 pr. person pr. døgn

Happydays er på studietur ved Mosel og Rhinen d. 27.-30.10. 
Telefonerne er lukkede, men www.happydays.nu er altid åben.

Julemarked i Rostock
(20 km) 

21.11.-22.12

Hotel Fritz

Schlosshotel Nordland
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Amager Atletik Club, AAC, var igen 
den praktiske arrangør af Tårnby-
løbet, som var den store finale på 
Sundhedsugen

Sammen med SundhedsCentret i Tårn-
by Kommune stod Amager Atletik Club 
for den niende omgang af Tårnbyløbet 
med start og mål ved Sundhedscen-
tret med opvarmning – og højt humør.

I lighed med sidste år var der en no-
get strid vind fra NØ, så med sølle ni 
graders varme var det en lidt kølig for-
nøjelse på de nøje opmålte ruter, som 
Dansk Atletik Forbund havde sikret de 
seneste år.

Hos herrerne vandt Jesper Larsen 
fem kilometer løbet i tiden 16.20 mi-
nutter. På de ti kilometer vandt Tho-
mas Lorentzen i tiden 34.19. Lene 
Hjelmsø vandt hos kvinder på den 
kortere fem kilometer distance i tiden 
19.08 minutter. Louise Tietze fra den 
arrangerende klub vandt som sidste 
år ti kilometer-løbet – nu forbedret til 
40.47 minutter.

Deltagerantallet var samlet på de to 
løbedistancer 391 – lidt flere end sid-
ste år. Ud over disse var der også en 

hel del, der gik en 3 eller 5 km rute i 
stedet. Disse er ikke registreret.

- Hvis du har ros eller ris, er du vel-
kommen til at skrive til amageratle-
tik@email.dk, siger Michael Christen-
sen fra AAC.

- Skriv til samme, hvis du har fejl el-
ler rettelser til resultatlisten.

- Der skal lyde en stor tak til de 
mange officials fra Amager Atletik 
Club samt sundhedsteamet fra Sund-
hedsCenter Tårnby, som igen i år gjor-
de løbet muligt.

- Også tak til Banknordik og øvrige 
sponsorer af frugt, vand og præmier. 
Og tak til Tårnby Forsyning som gav 
vand ude på ruten på Gemmas Alle. 
Endelig en stor tak til Nøffes Gadekøk-
ken, som sørgede for, at man kunne få 
lidt godt til maven efter strabadserne.

Næste års løb bliver afviklet 11. 
oktober, hvor der er tale om et 10 års 
jubilæumsløb.

De første og sidste i pivkoldt Tårnbyløb

Herover har vi placeringer på de hurtigste og dem, der sled sig igennem på de 
sidste. Hele resultatlistem kan ses på www.amageratletik.dk

De første og de sidste
Kvinder 5 km.
Plads Nr. Navn Klub/firma ........................... Tid
1 379 Lene Hjelmsø CE Proteam ....................19,08
2 392 Camilla Neerstrøm  ..........................................21,00
3 402 Lise Nygaard 2tri ungdom ...................21,08
124 446 Mathilde Hindsgaul Pilegårdsskolen ............48,55
125 278 Tina Viuf Banknordic .....................49,12

Mænd 5 km
1 385 Jesper Larsen  ..........................................16,20 
2 177 Peter Paldan Sørensen Teamkaisersport ...........16,31
3 386 Kasper Kesje HIF ....................................17,03
173 488 Mark Schiller Daneontour.dk ..............48,30
174 144 Gert Boye Viuf  ..........................................49,11

Kvinder 10 km
1 398 Louise Kjærulff Tietze Amager Atletik Club.....40,47
2 40 Magdalena Kott Blovstrød Løverne ........43,18
3 108 Vanessa Diaz Sparta ..............................43,48
4 401 Jannie Hansen SAS Løbeklub ................44,03
35 152 Therese Lund Sørensen  .......................................1.14,22

Mænd 10 km
1 369 Thomas Dam Lorentzen  ..........................................34,19
2 512 Morten Bjaaland  ..........................................35,59
3 47 Frederik Bak  ..........................................36,07
56 460 Jonas Gullaksen Pilegårdsskolen .........1.12,57
57 479 Victor Brødbæk Pilegårdsskolen .........1.12,57

Opvarmningen foregik i højt humør. 
Alle, såvel løbere som vandrere var 

inviteret til opvarmningen, som blev 
afviklet trods kulde og strid vind.

Der var 391, som løb i mål. Der var sammenlagt omkring 100 deltagere på 
de to gådistancer, som blev ledet af henholdsvis Netværkshuset  Kastruplund 
og Motionsforeningen København. Flere foto på www.amageratletik.dk.

Tårnby Rotary Klub viste atter stor 
synlighed ved den vellykkede af-
vikling af Tårnbyløbet i forbindelse 
med kommunens sundhedsuge

Omkring 100 løbere var iført den gule 
løbetrøje med Tårnby Rotary Klub på 
ryggen. Alle deltagerne løb til fordel 

for et velgørende ungdomsprojekt i 
kommunen.

Ved løbets start- og målområde ved 
Tårnby Hovedbibliotek var opsat et 
opvarmet telt med forsyninger til de 
mange løbere efter den gennemførte 
løbetur på henholdsvis 5 eller 10 km.

For klubbens løbere var det ikke re-
kordtider, der var det pri-
mære, men deltagelsen 
i motionsløbet og sam-
været til fordel for unge 
mennesker.

Klubmedlemmerne, 
autoforhandler Bjarne 
Pape og smedemester 
Flemming Kappel stod 

for det store praktiske arbejde for 
tredje år i træk. Det var på forhånd 
bestemt, at de indsamlede midler fra 
støtte og sponsorer i år skulle gå til 
fordel for den nyoprettede lektiecafé 
for skolebørn under boligselskabet 
Tårnbyhuse, der står for ca. 2.000 af 
kommunens almene boliger.

Tårnby Rotary Klub har haft sit virke 
i lokalområdet i snart 50 år, og klub-
ben er velfungerende og respekteret.

Rotary satte igen sit præg på Tårnbyløbet

Klubbens udvekslings-
student Diego Ferreira 
fra Brasilien strålede af 
stolthed efter de fysiske 
strabadser.

Klubmedlem Heidi 
Ladegaard og 

sønnen glædede 
sig over farmands 

flotte løb.



3
8

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 O
K

TO
B

ER
 2

0
1

6

Ny forening sætter fægte-
sport på Amager-atlasset

Den klassiske OL-sport fægt-
ning har ikke været repræ-
senteret på øen indtil august 
måned i år. En hel del Amager-

borgere har dyrket sporten i 
de Storkøbenhavnske klub-
ber, og har måtte bruge en del 
tid på transport til og fra øen. 
Dette var også den direkte 
årsag til, at lærerparret Lars 
og Christine Olsen fra hen-

holdsvis Skelgårdsskolen og 
Korsvejsskolen besluttede at 
undersøge muligheden for at 
starte en fægteklub på Ama-
ger. 

Deres to børn Sofie og Jo-
hannes dyrker begge spor-

ten i Hellerup Fægteklub, og 
det har resulteret i megen 
transport og forældreinvol-
vering for at få deres passion 
for sporten til at fungere i en 
travl hverdag.

I maj i år blev Fægteklub-
ben Aramis Dragør stiftet ef-
ter, at Hollænderhallen i Dra-
gør havde tilbudt trænings-
muligheder.

Selvom der ikke er etable-
ret faste piste – ja det hed-
der en fægtebane – så har 
klubben efter sommerferien 
kunnet starte træningen op i 
Hollænderhallen med rigtig 
fin tilslutning.

 Træningen i Hollænderhal-
len har Johannes Olsen som 
klubtræner, men også Sofie 
Olsen samt Peter Borchardt 
og Rikke Bergmann deler gav-
mildt ud af deres viden om 
sporten til de unge og voksne 
fægtere, som har fundet vej til 
klubben.

Første gang i kamp
Bare halvanden måned efter 
sæsonstarten var fem unge 

fægtere og Rikke Bergmann 
i kamp for klubben for før-
ste gang ved MM Vision Cup 
for unge og Kårdecuppen for 
voksne i Gilleleje. 

De unge mennesker havde 
sovet temmelig uroligt om 
natten af spænding, og deres 
drømme var meget beskedne. 
Som en af fægterne udtrykte 
det ”Bare jeg får 1 point (tou-
ché) er jeg glad”.

De beskedne drømme og 
nervøsiteten blev i den grad 
overvundet i løbet af formid-
dagens puljekampe i Gille-
leje. Alle fem fægtere vandt 
mindst 2 kampe i deres de-
but-turnering, og de fik alle 
point til den samlede stilling 
i MM Vision Cup. Træner Rikke 
Bergmann fægtede om efter-
middagen Kårdecuppen, der 
er for voksne. Her blev det 
også til vundne kampe, og 
point i den samlede stilling.

tsp

www.aramis-faegtning.dk

Fra venstre klubtræner 
Johannes Olsen, de fem 
debuterende fægtere 
og træner/fægter Rikke 
Bergmann.

Klub vil fægte sig frem

Folkene bag det gamle Elite 
hockey Amager har valgt 
at skifte navn, så ishockey-
holdet nu hedder “Amager 
Islanders”

– Vi mener det ligger lige for, 
da Amager jo er en ø. Ulven, 
som vi bruger som vores logo, 
skal symbolisere det fælles-
skab, som ulve lever i, nemlig 
i en god solid flok, hvor i vores 
tilfælde alpha-hannen (hol-
det) spiller den centrale rolle. 

Man vil så også få nye spil-
lerdragter til den nye sæson.

– Skiftet på farverne sym-
boliserer den nye start, hvor 
vi tager det næste skridt imod 
vores store mål Isligaen. 

Ambitionerne og visionen 
for Amager Islanders er at få 
stablet en organisati-
on og et hold på 
benene, som 
kan være 
slagkraftigt 
nok til at 
søge om li-
cens til eli-
teserien in-
den for tre år. 
Der bliver derfor 
arbejdet benhårdt i kulissen 
for at få involveret interesse-
rede parter i dette arbejde, så 
rammerne er på plads.

For at få så bred tilslutning 
til Amager Islanders som mu-
ligt, har klubben gjort det mu-

ligt at blive medejer af klub-
ben. 

- Vi har oprettet en forening 
”Amager Islanders medejer-
kreds”, hvor det vil være mu-
ligt at blive medejer af Dan-
marks nye ishockeyflagskib, 
skriver de på hjemmesiden. 

Amager får jo fordoblet 
antallet af ishockey hold 

i den kommende sæson, 
når Copenhagen Lions 
åbner deres nye Skøj-
tehal i Ørestad, så for 

første gang i historien 
skal vi have et vaskeægte 

lokalopgør på Amager i første 
division. 

Nyt trænerteam
Såvel Amager Islanders chef-
træner Mats Gustavsson, som 
blev hentet tilbage til klub-
ben til denne sæson, som 
assistenttræner Markus Gu-

stavsson har valgt at stoppe 
og som ny cheftræner har 
klubben ansat Morten Tran-
berg, som allerede havde en 
plads som assistenttræner i 
teamet. Morten Tranberg bli-
ver nu cheftræner og indtil en 
ny assistenttræner findes, vil 
Philip Meldrum Larsen funge-
re som assistent. Det oplyser 
klubben selv på hejemmesi-
den.

Morten kommer med en 
høj teoretisk baggrund til 
trænerjobbet og et utroligt 
engagement. Selv om Morten 
er i gang med sit første træ-
nerjob på senior-niveau, har 
vi fuld tillid til at han kan løse 
opgaven med den sædvanlige 
ildhu, som han altid går til en 
opgave med.

bbark

Amager Islanders en realitet Forsæt det der 
med sundheden
Tårnbyvandring søndag 
13. november er en god 
mulighed
Det er ikke kun i Sundheds-
ugen, at vi skal bestræbe 
os på at holde helbred og 
sundhed ved lige. Hele året 
rundt er der utallige må-
der at styrke sundheden 
på. Nogle foretrækker at gå 
i fitness-center, men man 
kunne eksempelvis også gå 
sig en dejlig tur og nyde de 
smukke efterårsfarver, som 
denne årstid byder på?

Der er en god mulighed 
for dette søndag 13. novem-
ber, når Motionsforeningen 
København indbyder til 
Tårnbyvandring fra Tårnby 
Skoles festsal. 

Kl. 8 er vi klar med mor-
genkaffe og morgenbrød. 
Og fra Kl. 8.30 er der start 
på de tre ruter, som er på 
henholdsvis 6, 9 og 15 km. 

Tag derfor gerne både 
børn og børnebørn med og 
få en familieudflugt ud af 
det. Frokosten kan med for-
del indtages på skolen ved 
mål, da vi sælger smørre-
brød og drikkevarer til sær-
deles rimelige priser.

Stærkest i dødløft
Ved dette års VM Master i 
styrkeløft viste Kim Dahl, 

Tårnby Styrkeløfter Klub, 
resten af verdenen, at ham 
skal man ikke bide skeer 
med. Han fik nemlig en sølv-
medalje i dødløft – men in-
den da startede Kim med at 
squatte 285 kg i 93 kg klas-
sen i master 1 kategorien. I 
bænkpres blev det til 170 
kg og derefter fulgte hans 
paradeøvelse.

Kim åbnede let på 265 kg, 
og herefter blev der bestilt 
280 kg, som satte resten af 
feltet under pres. De blev 
ligeledes løftet i fin stil og 
nu blev der bestilt 287,5 kg.

Dette løft ville udløse en 
sølvmedalje og det lykke-
des! Samlet i 3-kampen blev 
det en 4. plads med en total 
på 742,5 kg.

Jan Sahlgren stillede også 
op ved mesterskaberne, 
hvor det blev til en samlet 
6. plads i 74 kg klassen i Ma-
ster 2 kategorien.
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Priseksempler 2016

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

Samtale & alt nødvendigt 
papirarbejde. Kontakt til of-
fentlige myndigheder.
Miljøgodkendt kiste, stan-
dard størrelse, polstring 
med pude ilægning og på-
klædning. 1 rustvognskør-
sel 0-20 km. 1 Kremering. 
1 Urne.

Kr. 14.000 incl moms Pri-
sen er ex evt. Dødsannon-
ce, handling i kapel, orgel 
& kor.

Bisættelse 2:
Medlem af folkekirken, 
handling i kirke.
Samtale & alt nødvendigt
papirarbejde. Kontakt til of-
fentlige myndigheder. Mil-
jøgodkendt kiste, standard 
størrelse, polstring med 
pude. Ilægning og påklæd-
ning. 2 rustvognskørsler 
0-20 km. 1 kistepynt efter 
eget valg kr. 500,00. 1 kre-
mering. 1 urne.

Kr. 16.000 incl moms Pri-
sen er ex evt. Dødsannonce, 
gravsted & sten. 
Begravelse:
Medlem af folkekirken, 
handling i kirke. Samtale. 
Alt nødvendigt papir- 
arbejde. Kontakt til offent-
lige myndigheder. 
Miljøgodkendt kiste, stan-
dard størrelse, polstring 
med pude. Ilægning & på-
klædning. 1 Rustvogn kør-
sel.
1 Blomster opsats efter 
eget valg kr. 500,00.

Kr. 11.000 incl moms Pri-
sen er ex evt. dødsannonce, 
gravsted & Sten 
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En bakke med både indsigt og udsigt
Når Amager Bakke står fær-
digt til næste år, vil ski – og 
vandreglade besøgende 
kunne glæde sig over den 
vel nok flotteste udsigt i 
København

Tekst & foto:  
Jesper Israelsen

Nu begynder det at ligne 
noget, Amager Bakke, som 
mere og mere begynder at 
tage endelig form. 85 meter 
er højden på den kommende 
helårs skibakke, og det giver 
faktisk et pænt sug i maven, 
når man træder ud på det, der 
i øjeblikket er ved at blive be-
lagt med tagpap, men som om 
godt et år vil være fyldt med 
skiløbere og andre, der bare 
vil nyde udsigten over Øre-
sund, København og omegn.

Nu er skorstenen også 
monteret, selv om den godt 
nok ser lidt amputeret ud, da 
den kun går cirka halvvejs 
ned langs bygningen. Men det 
er med til at give bygningen 
sit særpræg, og det er på alle 

måder allerede nu en markant 
bygning i Københavns skyline. 

Selve bygningsarealet 
strækker sig over 41.000 
kvadratmeter, hvilket sva-
rer til syv fodboldbaner. Der 

er brugt ikke mindre end 
35.000 tons beton til funda-
menter og vægge, og de er 
forankret i jorden med 2400 
20 meter lange jernbeton-
pæle. Mængden af stål til 

bygning og teknisk udstyr er 
5000 tons, så der er virkelig 
tale om noget af en kolos.

Kabler i kilometervis
Også indvendig begynder 
tingene at se mere og mere 
færdige ud, og der er tryk på 
for at blive færdige til tiden. I 
øjeblikket arbejder cirka 700 
håndværkere, bygningsar-
bejdere, ingeniører og andet 
teknisk godtfolk på projektet. 

- Så det er nu vi peaker, som 
arc’s kommunikationschef 
Morten Kramer Nielsen ud-
trykker det.

Håndværkerne har instal-
leret cirka 1800 ventiler og 
850 pumper, kompressorer 
og blæsere. Der er trukket 
310 kilometer kabel, og hele 
anlægget overvåges af om-
kring 3300 måleinstrumenter.

Ifølge Morten Kramer Niel-
sen er anlægget et af verdens 
allermest energieffektive og 
miljøvenlige affaldsforbræn-
dingsanlæg, som både produ-
cerer el og varme, og man kan 
løbende regulere, hvor meget 
der skal produceres af hvad. 

Fremtidssikret kapacitet 
Anlæggets kapacitet er di-
mensioneret til 560.000 tons 
affald, hvilket næsten er dob-
belt så meget som de 350.000 
tons, som borgerne i de fem 
hovedstadskommuner, der 
står bag anlægget, producerer 
i øjeblikket. Det har givet an-
ledning til en del kritik i medi-
erne, og det er hævdet, at an-
lægget fra starten er bygget 
alt for stort. Så stort at øko-
nomien ikke hænger sammen.

Det afviser Morten Kramer 
Nielsen, som understreger, 
at man fra starten af pro-
jekteringen var nødt til at 
sørge for, at anlægget var 
tilstrækkelig fremtidssikret. 

- Økonomien i anlæg-
get var oprindelig sat ved 
480.000 tons, men det var 
relativt lidt dyrere at få den 
højere kapacitet, og så er vi 

fuldstændig sikre på, at vi 
har kapacitet, hvis mængden 
af den ene eller anden grund 
skulle stige, forklarer han.

Energieffektiv forbrænding
Over 99 procent af ener-
gien i affaldet frigives un-
der forbrændingen, og det 
er sikret, at den luft, som er 
nødvendigt for at man kan 
forbrænde, suges ud fra af-
faldssiloen, så der ikke slip-
per lugt ud til omgivelserne.

Amager Bakke kommer til 
at producere 2,7 megawatt-
timer fjernvarme og 0.8 
megawatt-timer el, og det 
kan løbende tilpasses det ak-
tuelle fjernvarmebehov hos 
hovedstadens indbyggere. 

Fremover bliver det stadig 
muligt for skoleklasser og an-
dre interesserede at blive vist 
rundt på værket, men som 
nævnt kan man jo uanset hvad 
komme op og nyde udsigten 
fra udsigtsplatformen på top-
pen af skibakken – hvis man 
da ikke som Tårnby Bladets 
udsendte – har højdeskræk.

Snart tager gartnerne fat på 
arealerne uden om Bakken. 
De er i dag en byggeplads. 
Første skitur kan (efter pla-
nen) tages efteråret 2017.

Udsigten fra toppen af Amager Bakke er storslået, men skrækindjagende. Men der kommer 
sikre rækværk på inden skiløbere slippe løs på den ”sorte løjpe”.

Kommunikationschef Morten Kramer Nielsen viser stolt byggeriet frem. 
Her set fra nordsiden, hvor pisten kommer til at ende.

Facaderne på Amager Bakke er beklædt med rektangulære metalpaneler 
afbrudt af vinduer i samme størrelse. Det giver en flot reliefeffekt.

Sådan kommer den færdige oplevelsesbakke til at se ud. 

Værkets kapacitet:
• Amager Bakke har en af-
faldssilo med en kapacitet 
på 22.000 tons svarende 
til omkring tre ugers leve-
rance af affald. 
• Anlægget har to identi-
ske ovnlinjer, der hver kan 
behandle 35 tons affald i 
timen. 
• Værket kører døgnet 
rundt, så der er altid 
mindst en forbrændings-
linje i drift. 
• Hver ovnlinje kan være i 
drift uafbrudt i næsten to 
år. 



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET O
K

TO
B

ER
 2

0
1

6
 4

1

December-udgaven af Tårnby Bladet udkommer fredag 25. november  
og dækker redaktionelt december 2016 

Deadline er mandag 21. november 2016 kl. 10.
Annoncedeadline fredag 18. november

De første konkurrencer på is 
kræver noget særligt
Alle ved, hvordan Bambi hav-
de det første gang han skulle 
på is. Når Tårnby Skøjte Klub, 
TSK, sender de yngste kom-
mende konkurrenceløbere ud 
på banen, har de gjort meget 
for at forberede debutan-
terne.

TSK arrangerede en 
FunSkate konkurrencer i ok-
tober, for at hjælpe nye og 
kommende konkurrencedel-

tagere, så de føler sig trygge 
på isen.

Alle TSK´s løbere havde da-
gen før holdt generalprøve i 
skøjtehallen, både elementer 
og program (to skøjtediscipli-
ner). Det kræver nemlig noget 
første gang, at være alene ude 
på isen. Derfor var det vigtigt, 
at der også var tilskuere (for-
ældre og venner). Her blev de 
lokale fans oplært i, hvordan 
man hepper i TSK.

Gæster til FunSkate
150 skøjteløbere fra hele 
Sjælland var kommet til skøj-
te-øen, for at deltage i sæso-
nens første FunSkate konkur-
rence. Denne konkurrence 
er kun for begyndere og let 
øvede. 

TSK havde over 40 deltage-
re fra 7 til 45 år med. Det var 
en stor succes med masser af 
godt fællesskab på den gamle 
fyldte trætribune. 

Der er to forskellige disci-

pliner til en FunSkate kon-
kurrence, som er alders- og 
niveau-inddelt.

I FunSkate element-delen 
viser man sine færdigheder 
på isen sammen med ca. 10 
andre løbere i grupper. Ele-
menter kan eksempelvis være 
at løbe forlæns kryds, eller en 
lille piruetter. Derefter bliver 
man udtaget til en finale. 

 FunSkate Free er for de lidt 
mere øvede skøjteløbere med 
et lille fint program. 

11 TSK’ere kom i finalen i 
FunSkate element-delen, og 
TSK fik ni fantastiske medal-
jer i hus, ud over en rigtig flot 
2. plads i klubkonkurrencen. 
Så der var masser at fejre i Ka-
strup Skøjtehal. 

spanger

Skøjteskolen sender børn og unge på glatis

Efter konkurrencen hyggede 
alle TSK´s begyndere sig i 
klublokalet med overnatning, 
fælles spisning, fødselsdag, 
film og masser af popcorn 
og hyggede sig, til den lyse 
morgen.

Nyt samarbejde skal fremel-
ske fodboldtalenter på det 
sydlige Amager

Amager 27 er navnet på nyt 
samarbejde mellem AB Tårn-
by, Dragør Boldklub og Ka-
strup Boldklub om udvikling 
af unge fodboldtalenter.

De 20 bedste 9 til 13-årige 
fodbolddrenge på hver år-
gang på tværs af klubberne 

skal fremover træne sam-
men hver fredag, og de unge 
talenter skal også spille træ-
ningskampe og stævner med 
Amager 27’s logo på brystet. 

Målet er, at talenterne 
udvikles og matches bedst 
muligt, uden de behøver 
skifte klub.

- Vores mål er at skabe et 
så attraktivt fodboldmiljø så 
de største talenter i de tre 
klubber kan få nye udfordrin-
ger og ikke behøver forlade 
lokalmiljøet for at blive ud-
viklet og matchet til træning 
og i kamp, siger Mical Am-

bæk, formand for AB Tårnby.
- Træningstil-

buddet i Amager 
27 skal på læn-
gere sigt mat-
che de bedste 
træningsmiljøer 

i Danmark, og vi håber at 
kunne stille så gode hold i 
de fem årgange, at de bedste 
klubber vil invitere Amager 
27 til træningskampe og 

stævner, for-
tæller Søren 
Karlsen, børne-
formand i Dra-
gør Boldklub

Søren Karlsen 
fortæller, at de 

tre klubber har store ambitio-
ner med det nye samarbejde, 
som allerede skydes i gang 
med den første træning 
sidst i oktober for årgangene 
U12-U14, som er født i 2005-
2003. Efter nytår bliver år-
gangene født i 2006 og 2007 
også en del af 
samarbejdet.

Ligeværdige 
klubber
De tre klubber 
er ligeværdige i det nye 
samarbejde, som er en slags 
”søster” til det eksisterende 

såkaldte 2300-samarbejde på 
ungdomsfronten mellem de 

tre klubber på Nord-
Amager – B1908, 
Fremad Amager og 
Sundby Boldklub. 

Det betyder også, 
at Amager 27’s træ-

ninger på skift vil foregå i 
Dragør, Kastrup og Tårnby, 
og for hver årgang er der en 
træner fra hver klub, hvoraf 
en af trænerne er ansvarlig 
for årgangen. 

Det nye samarbejde skal 
også udvikle ungdomstræ-
nerne gennem samarbejde, 
sparring og inspiration, som 
både vil gavne spillerne i 
Amager 27 og ungdomsarbej-
det generelt i de tre klubber.

Jacob Simonsen, besty-
relsesmedlem i Kastrup 
Boldklub og ansvarlig for 
U12-årgangen i Amager 27, 
forklarer også, at de talenter, 
som udvælges til at deltage 
i Amager 27, fortsat vil spille 
for deres moderklub.

spanger

Amager 27 er talent-udvikling Penge til ideer
GF Trafikpris åbner for an-
søgninger til ny pulje på i alt 
400.000 kroner. Pengene 
gives til konkrete initiativer, 
der kan forbedre trafiksik-
kerheden og anvise nye 
veje til løsninger.

GF Trafikpris uddeler 
årligt ca. 400.000 kr., der 

bliver fordelt over flere 
projekter. For at komme i 
betragtning til GF Trafikpris 
skal man gå ind på www.gf-
trafiksikker.dk og sende en 
ansøgning med en beskri-
velse af sin ide.
Ansøgningsfristen er 6. 
november 2016.
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10-årige Sebastian Halberg 
fra Tårnby er en del af den 
store familiemusical, Nilens 
Stjerne, som spillede i Ti-
voli i efterårsferien

Af Christian Skibsted

Selvom man kun er ti år, kan 
man godt bruge næsten al sin 
fritid på at spille teater. Det 
er netop hvad Sebastian Hal-
berg fra Tårnby gør, og mod-
sat de fleste andre 10-årige, 
brugte Sebastian sin efter-
årsferie på at spille skuespil i 
Tivolis glassal.

På en forestillingsdag mø-
der Sebastian ind to timer før 
første forestilling, så der er tid 
til, at han kan blive forvand-
let til mumie, samt diverse 
prøver før det går løs. Under 
forvandlingen i garderoben 
går Sebastian fra at være en 
almindelig ung knægt med 
halvlangt brunt hår, til at 
være fuldstændigt ukendelig 
i sit mumiekostume. 

Han er pakket ind i diverse 
klædestykker og laser i hvide 
og grålige nuancer. Kun an-
sigtet er ikke dækket til, men 
dér er han til gengæld fuldt 
sminket i hvide, røde og sorte 
farver og effektfulde, skræm-
mende mørke øjne.

Tidskrævende interesse
Sebastian fik øjnene op for 
idéen om at spille teater, efter 
at han så en teaterforestilling 
med sine forældre. Herefter 
undersøgte de mulighederne 
for at kunne prøve kræfter 
med skuespil, og siden er det 
lykkedes ham at blive optaget 
på Eventyrteatret i Søborg. 

Man kan ikke helt sam-
menligne skuespillet med en 
typisk fritidsinteresse for en 
10-årig. Selvom der er tale 
om teater med unge skuespil-
lere mellem 8 og 21 år, så kan 
man ikke kalde det alminde-
ligt børneteater. Niveauet 
og underholdningsværdien i 

skuespil, sang og dans er me-
get højt.

For at komme ind på teatret 
skal man gennem en optagel-
sesprøve, der involverer dans, 
sang og skuespil, så Seba-
stian måtte øve sig i et halvt 
år forinden på de forskellige 
discipliner.

Udtagelse
Eventyrteatret opfører en 
forestilling hvert efterår i Ti-
volis glassal, og i år er der til-
med også en juleforestilling. 
Selvom man er optaget på 
teatret, er man ikke garante-
ret en rolle i forestillingerne. 

I april er der en udtagelse, 
hvor man får at vide, om man 
er udvalgt til at være med i 
den kommende forestilling. 
Her var Sebastian så heldig-
vis blandt de udvalgte til at 
spille med i Nilens Stjerne, og 
siden har han ugentligt været 
på teatret for at øve sig sam-
men med de mange andre 
unge skuespillere.

Når han ikke køres til tea-
tret af sine forældre, bruger 
han en time med bustrans-
port mellem Tårnby og Sø-
borg. På de dage er han ofte 
først hjemme halv ni om af-
tenen. I en almindelig uge 
bruger Sebastian mellem syv 
og ti timer på teatret, og så-
dan forløber mange uger med 
skole og skuespil, kun af-

brudt af sommerferien, hvor 
han lige kan trække vejret og 
tænke på andre ting.

Forestillingerne
Når tiden for forestillingerne 
nærmer sig, intensiveres for-
beredelserne. I den sidste 
uge før premieren bruger Se-
bastian godt 60 timer på sit 
skuespil, men der er også en 
masse detaljer, der skal fin-
pudses i den to timer lange 
forestilling, 

De fleste dage spiller styk-
ket to gange, og så er han 
først hjemme omkring halv-
syv om aftenen.

Teatret spiller alle dage i 
efterårsferien, bortset fra en 
enkelt dag, så Sebastian når 
lige så småt at fornemme 
hvordan det er holde ferie. 

DR Ultra
Ud over skuespillet laver Se-
bastian også speak og indslag 
på ungdomskanalen, DR Ul-
tra. 

Det er noget, han ofte la-
ver om foråret, selvom han 
de sidste seks uger op til 
forestillingerne da også lige 
har nået at lave nogle speaks 
mellem de mange timers 
skuespil. Med de mange op-
gaver, som han påtager sig, så 
har han egentlig kun fri i årets 
to første måneder.

Drivkraft og muligheder
Sebastian er meget glad for 
at prøve kræfter med både 
TV og skuespil.  Han fik mu-
ligheden for at lave TV efter 
han havde været med i en TV-
reklame, men han fortæller, 
at der er mange unge, som får 
muligheden for lignende op-

gaver, fordi de er optaget hos 
Eventyrteatret.

Hvis man sammenligner 
skuespil og tv, siger Seba-
stian, at han foretrækker 
teatret, fordi ”man skal over-
spille, og gøre mere ud af 
sine bevægelser”. Han vil 
meget gerne fortsætte med 
at spille skuespil og være en 
del af Eventyrteatrets fore-
stillinger, og det kunne være 
rigtigt sjovt at spille roller 
som de sjove personer, så det 
kommer han nok til at prøve, 
hvis han bliver ved med skue-
spillet.

Generelt virker kombina-
tionen af humor og skuespil 
til at være en stor drivkraft. 
Der er et stort engagement 
på teatret. Folk er glade, 
hjælpsomme og der opstår 
en stærkt venskab på tværs 
af aldre. 

Sebastian vil gerne fort-
sætte med skuespil og være 
med i flere forestillinger, og 
han er naturligvis klar over, 
at det vil kræve mange timers 
øvelse og arbejde.

Men som hans far siger om 
sønnens skuespil, ”det gør 
ham glad”.

Eventyrteatret gør meget ud af dekorationer og kostumer. 
Sebastian Halberg møder ind to timer før forestillingerne, for 
at kunne blive helt klar. Foto: Ole Mortensen

Der er store imponerende 
optrin i Nilens Stjerne og der 
spares ikke på kostumerne. 
Foto: Ole Mortensen

10-årig mumie 
i Glassalen

Frivillig indsats
Forestillingerne forløber 
med en kæmpe indsats fra 
frivillige. Sebastians foræl-
dre hjælper også med, og 
som hans mor siger med 
et smil, så kan man ”være 
nødt til det, for at kunne se 
sin søn”. Men de synes også 
at det er sjovt at være med 
i det store kreative fælles-
skab.

Stykket er fyldt med 
mange flotte kostumer, som 
primært sys af frivillige. 

Sebastian Halberg Hansen er 10 år og går i 5. klasse på 
Sankt Annæ Skole. Her sidder han på scenen i Tivolis 
glassal inden forestillingen. Foto: Christian Skibsted
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Motionsklubben Amager af-
vikler igen løbet Lufthavnen 
Rundt med to distancer
Motionsklubben Amager op-
fordrer til deltagelse i deres 
dejlige løb, som bliver afvik-
let for 14. gang. I 2015 deltog 
230 løbere fordelt på løbets 
to distancer på begge distan-
cer, men der er plads til flere,

Man kan tilmelde sig en 
halv maraton, godt 21 kilome-
ter rundt om lufthavnen og et 
ti kilometerløb, som foregår i 

Strandparken 
Starten er fra klubhuset på 

Amager Strandvej 285. Den 
halve maraton starter klokken 
10 og ti-kilometeren starter 
kl. 10.15.

Der er mange lodtræknings 
præmier, væske ude på ru-
terne og tilbage i mål er der 
væske og frugt. Desuden er 
der præmie til bedste dame 
og mand på begge distancer. 

tsp

INFO:
Søndag 6. november 2016.
Pris 125,- kroner for den 
halve maraton og 75,- 
kroner for ti-kilometeren.
Ved tilmelding på dagen 
tillægges 25,- kroner som 
kan klares på Mobilpay. 
www.
motionsklubbenamager.dk 

Det er 14. gang, når 
Motionsklubben Amager 
første søndag i november 
afvikler Lufthavnen 
Rundt - motionsløb med to 
distancer.

Rundt om lufthavnen med præmier Puljepenge på spil
Et par gange om året mødes en talstærk delegation bestå-
ende af politikere, aftenskolefolk med repræsentanter fra 
handicap og forenings-området og fordeler 250.000 kroner 
til udvikling og initiativer i foreningslivet.

Udvalget hedder Folkeoplysningsudvalget og de forde-
ler midler fra Initiativ- og Udviklingspuljen. Puljerne blev 
oprettet, da Folkeoplysningsloven for mange år siden blev 
vedtaget. Dengang fik udvalget 5 procent af lønsummen for 
aftenskoler og foreninger. Det blev til over en halv million 
dengang.

Tårnby Kommune har valgt at beholde såvel udvalg som 
puljen, dog er der færre penge at fordele nu end tidligere. 
Foreninger skal søge puljerne og begrunde ønskerne med 
udvikling og initiativer. En kort overgang var puljerne en 
”gavebod” til materialer, men med den seneste besparelse 
skal ønsker om materiel være bundet op på aktiviteter.

Fire gange årligt
Folkeoplysningsudvalget mødes fire gange om året og har 
blandt andet medfinansieret de tre Spræl-arrangementer, 
flere gange fritids- og foreningskataloger samt forenings-
leder-weekender.

På sæsonens sidste møde fik følgende foreninger tilskud:
Vestamager Gymnastikforening til trænerkursus, bur og 

pumpe til airtrack.
Svømmeklubben KVIK til træningshjertestarter og træ-

ningsdukker til hjerte-lungetræning.
Roklubben Øresund årer til coastal boat. Klubben har selv 

sparet 100.000 kroner sammen til den ny type mere sødyg-
tig båd.

AK Viking til udskiftning af videoovervågningsanlæg.
Hamsa Samaa A Taqafa til afrikansk kulturfestival.
K-T.K.G. Kastrup Tårnby Kvindelige Gymnastikforening til 

nyt tilbud, hvor gymnastik udvides med håndvægte.
Amager Videoklub til droneprojekt.
Desuden modtager flere af klubberne i forvejen med-

lems- og lokaletilskud eller de bruger gratis kommunale 
lokaler og idrætsbaner.

tsp

Efterlysning: Bassen i maven?

Går du rundt med en tenor el-
ler bas i maven, så er det på 
tide at komme ud med den !!

SAS-Koret har 30 sangere, 
men kan absolut godt bruge 
nogle herrestemmer, - og na-
turligvis er du, som synger so-
pran og alt også velkommen 
til at kontakte koret.

Vi synger – som så mange 
andre kor – et blandet reper-
toire, men vi er altid lydhøre 
for nye ideer til sange.

Du skal ikke være ansat i 
SAS for at være med hos os, vi 
har åbne arme, der strækker 
langt videre. 

Vi er sociale
Vi er et kor med dejligt socialt 
samvær som dyrkes ved kor-
weekend og udvalgte fester. 
Det giver os mulighed for at 
lære hinanden at kende – til 
hverdag arbejdes der nemlig. 

Vores rumænske dirigent, 
Stefan Diaconu er ved at tage 
en Master fra Det Kongelige 
Danske Musikkonservato-
rium. Han er fløjtenist med 
uddannelse indenfor kordi-
rektion, hvilket vi nyder godt 
af og sætter pris på.

I øjeblikket arbejdes der på 
en rejse til Rumænien i for-
året 2017.

Interesseret? - så kom og 
hør os i Den Norske Kirke Ved 
Mønten 9, torsdag 8. decem-
ber kl. 18.

Eller i Dragør Kirke søndag 
4. december kl. 16, hvor vi 
holder koncert sammen med 
Dragørkoret, Sct. Annæ Gym-
nasiums Familiekor samt Dra-
gør Gospelkor
Vi synger i Skelgårdskirken 
hver onsdag fra kl. 19-21.30. 
Yderligere informationer: 
Lonny Nilsson, tlf. 2371 
2095 eller mail: lonny.
nilsson@mail.dk

All-Around guld 
til Marie
Marie Skammelsen fra 
KG66 nu Nord Europæisk 
Mester 2016
Den kun 15-årige Marie 
Skammelsen fra KG66, 
vandt i forrige weekend 
(22.-23. oktober) tre guld-
medaljer ved De nordiske 
mesterskaber i Trondheim. 
Heraf var den fornemste 
guldet i mangekampsfina-
len ved et mesteskabsstæv-
ne NECh 2016 og hun kan 
nu kalde sig Nord Europæisk 
Mester 2016.

 Det er anden gang i år, at 
den unge gymnast fra Ka-
strup kan stille sig øverst 
på skamlen ved et nordisk 
internationalt mesterskab, 
tidligere i år vandt hun også 
det nordiske mesterskab for 
juniorer.

- Det havde jeg slet ikke 
forventet. Det er en mega-
fed fornemmelse. Det er en 
helt speciel følelse. Det er 
fedt, at alt det hårde arbej-
de betaler sig, det viser sig 
gang på gang. Jeg er super 
glad for guld All-Around, og 
selvfølgelig også hest. Men 
særligt gulv, som jeg elsker. 
Jeg fik udført mit nye spring 
begge dage rigtig godt, og 

det var en super god op-
levelse, siger en jublende 
glad Marie Skammelsen.

Også træner i KG66 Ber-
nadett Balázs er begejstret:

- Jeg er så glad og stolt for 
den måde pigerne har arbej-
det i denne weekend. Marie 
har et stort talent, også men-
talt, hvilket er meget vigtigt 
i denne sport. Hun var en af 
de få piger, der var i alle fire 
finaler. Jeg er også meget 
stolt af Mette Hulgaard, hun 
gjorde et fantastisk arbejde, 
sammen med resten af hol-
det, der præsterede fint i 
hold-konkurrencen.

All-Around (samlet i alle 
discipliner): Marie Skam-
melsen 51.950 point

Spring over hest: Marie 
Skammelsen 14.125 point. 
Nummer to Sioned Thomas 
fik 13.800

Forskudt Barre: Nummer 
3 Mette Hulgaard, 12.600 
point

Gulv-øvelsen: Marie 
Skammelsen med 13.450, 
300 mere end nummer to 
Sioned Thomas.

Danske herre gymnaster 
tog sig af yderligere tre me-
daljer.

tsp 
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KLASSEFESTEN 3 – DÅBEN
10 – 13/11:  kl. 19.30
med danske undertekster. fr. u. 7

STORKENE, dansk tale – 2D
29 – 30/10:  kl. 13.00
5 – 6/11:  kl. 16.00
12 – 13/11: kl. 13.00 fr. u. 7 
TROLLS, dansk tale – 2D
29 – 30/10:  kl. 13.30 + 15.00
5 – 6/11:  kl. 14.00
12 – 13/11:  kl. 15.00
19 – 20/11:  kl. 13.00 fr. u. 7

PETER OG DRAGEN, dansk tale
29 – 30/10:  kl. 15.30 fr. u. 7

INFERNO
28 – 30/10: kl. 19.30
3 – 6/11:  kl. 17.30
14 – 15/11:  kl. 19.30
16 /11:  kl. 20.15 t. o. 11

FUGLENE OVER SUNDET
28/10 – 1/11: kl. 18.00
2/11:  kl. 18.45
5 – 9/11:  kl. 18.15 t. o. 15

Danmarkspremiere:
DOCTOR STRANGE, 2D
28/10 – 1/11: kl. 20.00
2/11:  kl. 20.45
3 – 9/11:  kl. 20.30
12 – 13/11:  kl. 17.00 t. o. 11
Danmarkspremiere:
DOCTOR STRANGE, 3D
28 – 30/10:  kl. 17.00
Doxbio:
AMATEURS IN SPACE
2/11:  kl. 17.00 
Danmarkspremiere:
FAMILIEN JUL I NISSERNES LAND
3 – 4/11:  kl. 17.00
5 – 6/11:  kl. 13.30 + 15.30
10 – 11/11:  kl. 17.00
12 – 13/11:  kl. 13.30 + 15.30
14 – 16/11:  kl. 17.00
19 – 20/11:  kl. 12.30 + 14.30 t. f. a.

Danmarkspremiere:
KVINDEN I TOGET
3 – 6/11:  kl. 20.00
7 – 16/11:  kl. 17.30 + 20.00
17 – 23/11:  kl. 18.00 t. o. 15
Danmarkspremiere:
FANTASTISKE SKABNINGER OG 
HVOR DE FINDES, 3D
17 – 18/11:  kl. 20.00
19 – 20/11:  kl. 15.00 + 20.00
21 – 23/11:  kl. 20.00
Danmarkspremiere:
FANTASTISKE SKABNINGER OG 
HVOR DE FINDES, 2D
17 – 23/11:   kl. 17.00 + 20.30
Danmarkspremiere:
ALLIED og UNDERCOVER
24/11:
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Forsalget til FANTASTISKE SKABNINGER OG HVOR DE FINDES starter 1. november kl. 10.00

DOCTOR STRANGE     

Efter en frygtelig bilulykke mister 
den verdenskendte neurokirurg 
Stephen Strange evnen til at 
fortsætte sit arbejde som kirurg. 
I sin desperate søgen efter en kur  
møder han The Ancient One og 
gennem hende en verden af magi 
– The Multiverse.

FAMILIEN JUL - I 
NISSERNES LAND    
Nissen Pixy dukker som en stor 
overraskelse op hos Familie Jul 
allerede 1. december. Han er der 
dog kun for at hente den nissehue, 
han glemte sidste år, som også 
gemmer på en hemmelighed – 
hans magiske nissekugle.
Ved et uheld ødelægger Hugo 
nissekuglen, hvilket betyder, 
at Pixy mister sin nissemagi og 
begynder at blive hurtig gammel.

FANTASTISKE 
SKABNINGER OG 
HVOR DE FINDES                         

I 1926 har Newt Scamander 
fundet og dokumenteret en 
række ekstraordinære magiske 
væsner. Han træffer No‑Maj 

(den amerikanske betegnelse for 
en Muggler) og nogle af Newts 
fantastiske dyr slippes løs og så 
er der lagt op til problemer i både 
troldmandsverden og i No‑Maj 
verden…

ALLIED                                                                               

Efterretningsofficeren Max 
Vatan møder i 1942 den franske 
modstandskvinde Marianne 
Beausejour under en dødsensfarlig 
mission bag fjendens linjer. 
Sammen bliver de hyret til at slå 
en tysk embedsmand ihjel. 

UNDERCOVER                                                                      

Rikkes skal transportere 
småforbryderen og kronvidnet 
Mick til Fyn, inden den berygtede 
gangster boss Omar og hans 
håndlangere når at få fingre i ham 
og de 900.000 kr., han har stjålet. 

AMATEURS IN SPACE                                              
To venner, en rumraket og 
en drengedrøm. Kristian von 

Bengtson og Peter Madsen, og 
deres fælles drengedrøm om 
at rejse ud i rummet – i deres 
egen raket. Hvis det lykkes, 
gør de ikke bare Danmark til en 
rumnation som USA, Rusland og 
Kina, de vil også skrive sig ind i 
verdenshistorien som de første 
amatører, der gennemfører en 
bemandet rummission. 

DANMARKS-
PREMIERE

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

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

BABY BIO KL. 11.00
8/11: KVINDEN I TOGET
22/11: FANTASTISKE 
SKABNINGER OG HVOR DE 
FINDES, 2D  

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
8/11: KVINDEN I TOGET
22/11: FANTASTISKE 
SKABNINGER OG HVOR DE 
FINDES, 2D

Filmoversigt 

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

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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Amagerteatret har to ko-
medier på programmet i 
november - få billetter til 
dem begge

Indenfor samme måned kan 
man opleve Jesper Asholt, An-
nette Heick, Flemming Jensen 
og Waage Sandø på scenen i 
Kulturhuset Kastrupbio.

Midt i begejstringen over 
tv-føljetonen Vild Med Dans 
virker det naturligt, at ho-
vedpersonen i en rørende og 
meget morsom kærligheds-
komedie af Mark St.Germain, 
Dansetimen, søger hjælp i 
dansens verden.

Jesper Asholt træder i ka-
rakter som en mental han-
dicappet, men charmerende 
professor John, der nødtvun-
gent indleder et forhold til 
sin nabo, en karismatisk smuk 
danser, som er fysisk knæska-
det.

Professoren, der er autist 
med aspergers syndrom, er 
blevet inviteret til en prisud-
deling, som også byder på 
dans over aftenen. 

Velvidende at han aldrig 
har danset før og er stærkt 
hæmmet af berøringsangst, 
tilbyder han sin nabo 2.153 
dollar for at lære ham et par 
dansetrin. 

Den skadede danserinde 
er indledningsvis massivt 
afvisende og svøbt ind i sin 
egen elendighed af udsigtsløs 

fremtid, men lader sig lokke 
af pengene. 

Danseundervisningen viser 
sig at blive nøglen til forløs-
ning af både professorens 
mentale handicap, og Sengas 
fysiske handicap, og begge 
gennemgår de en smuk ud-
viklingsrejse i selskab med 
hinanden. 

Annette Heick tilfører Sen-
ga en stærk feminin, vedhol-
dende og intim karakter, som 
står i stærk kontrast til Jesper 
Asholts figur, som er akavet, 
bly og menneskesky.

Dansetimen er instrueret af 
Pia Rosenbaum, som med sin 
fine fornemmelse for de to 
karakterer, får skabt en skøn 
humoristisk og kærligheds-
fyldt spænding på scenen, 
som efterlader publikum med 
ikke bare et smil på læben – 
men også med stof til efter-
tanke på livets finurlige ud-
fordringer.

Dansetimen spiller 
mandag 31. oktober samt 

tirsdag 1. og onsdag 2. 
november i Kulturhuset 

Kastrupbio.
Forsalget er igang.

Komikkens knotne kumpa-
ner kommer til Kastrup
Humoren har også sine klas-
sikere – og Neil Simon’s The 
Sunshine Boys er en af de 

mest berømte. - Og sjoveste.
Forestillingen har lige lagt 

Londons West End for sine 
fødder – og sidste år slog den 
sig løs i Los Angeles, hvor duf-
ten fra Hollywoods frikadeller 
er mærkbar.

 Filmversioner med folk 
som Walther Matthau og 
Woody Allen har været store 
successer.

Kort sagt Latteren har run-
get i årevis kloden rundt – og 
nu bli’r den igen også hørbar 
her i landet. Med humoristens 
øjne er gnavpotter guld!

En etableret komikerduo 
-The Sunshine Boys – har et 
livslangt samarbejde bag sig. 
De sidste mange år udviklede 
samarbejdet sig nærmest til 
had, og de vekslede ikke så 
meget som ét ord uden for 
scenen. Nu har Willie og Al for 
længst trukket sig tilbage og 
har ikke set hinanden i 10 år...

 ... men fjernsynet vil lave 
en udsendelse, hvor man vi-
ser nogle af »de store gam-
le«. Tilbuddet er fristende 
– af flere grunde – og Willies 
niece er agent og presser på. 
Der er ingen vej udenom: De 
må arbejde sammen igen – 
bare for én aften!

The Sunshine Boys spiller 
fra mandag 28, til og med 

onsdag 30. november i 
Kulturhuset Kastrupbio.

Forsalg fra 21. november.

Senga, som spilles af Annette 
Heick, mestrer til fulde at udtrykke 
depressionens aggressive væsen i 
mødet med professoren, og formår 
samtidig at lede professoren 
ind i dansens luner, og et varmt 
kærlighedsforhold udvikler sig.

Flemming Jensen, Camilla Bendix og Waage Sandø 
medvirker i forestillingen, Sunshine Boys, der spilles i 
Kulturhuset Kastrupbio 28.-30. november.

To slags humor i samme måned

Snart premiere på forestil-
lingen Krig om hverdagens 
grå trivialiteter

Krig er første del af Kamilla 
Wargo Breklings trilogi, der 
undersøger, hvad det vil 
sige  at være mand, 
kvinde, elsker, æg-
tefælle, drømmer og 
realist i en hektisk 
og moderne verden. 
KRIG er et indblik i 
parforholdets myo-
ser; når den æg-
teskabelige lykke trænges i 
baggrunden af hverdagens 
grå trivialiteter; når kærlig-
heden transformerer sig til en 
bitter slagmark for selvreali-
sering, liderlighed og bolig-
indretning.

I en kakofoni af stemmer flår 
de fire skuespillere parforhol-
det fra hinanden i en kamp for 
at finde ind til det menneske, 
de engang forelskede sig i. 

Rollerne spilles af nogle af 
Tårnby Teater mest erfarne 

spillere: Hans Nord-
bæk, Jeanett Aman-
dis, Martin Sleimann 
og Trine Hansen.  
Instruktør er Anders 
Krag.

INFO:
Premiere 4.november og 
spiller derefter torsdag til 
lørdag frem til 19.november. 
Alle dage kl 20. 

Fra venstre Hans Nordbæk, Jeanett Amandis, Martin 
Sleimann og Trine Hansen.  Instruktør: Anders Krag 

Krig på Tårnby Teater

Socialdemokraterne 
Kastrup afd.

afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Buslinier 2A, 5A og 36 lige til døren

Hver onsdag kl. 19
Alle er velkomne

18 gennemgående spil + startspil ‑ puljespil

Gæstenummer

Snapse‑ og grisenumre. Lotterier

Salg af øl ‑ vand ‑ kaffe ‑ sandwich og chokolade

Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker

Uændrede priser og gevinster

På gensyn

Mads hipper og 
hopper
Mads Gronemann fra Tårnby 
har denne sommer været 
en del af Cirkus Summa-
rum på Amager Strand og i 
Århus. Publikumsrekorden 
blev endnu en gang slået, og 
showet var en stor succes. 

I efterårsferien stod den 
på verdensmesterskaberne 
i HipHop  Graz, Østrig, med 
Moonrise Kingdom – ju-
niorformationsholdet. Atter 
hjemme derfra er der fore-

stilling 19. november Take 
the Stage’ på Dansekapellet, 
som er en platform for ta-
lenter og koreografer tidligt 
i deres karriere. Derefter går 
det med raske skridt mod 
forestillinger med Gaardbo-
dans’ ansigt udadtil - Kom-
pagniet, som Mads er blevet 
en del af i denne sæson. De 
har forestilling 11. decem-
ber i Dansekapellet. 

Foto: Morten Faurby

Jule-udgaven af Tårnby Bladet udkommer fredag 
25. november  

og dækker redaktionelt december 2016 
Deadline er mandag 21. november 2016 kl. 10.

Annoncedeadline fredag 18. oktober
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Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toliet • Bad •  Vand •

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

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

Vi er eksperter i at lægge det
TØMRERMESTER  
KNUD VERDICH A/S
Tømmerupvej 94 
2770 Kastrup

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

FDF Tårnby fejrede sine 60 
år med tambour-musik og 
festgudstjeneste

Der var meget at fejre for FDF 
Tårnby, da kredsen først i ok-
tober kunne markere sin 60 
års fødselsdag. I 2011 ned-
brændte kredsens hus, men 
det lykkedes efterfølgende 
at få bygget nyt funktionelt 
kredshus, samtidig med, at 
man kunne holde gang i bør-
nearbejdet. Kredshuset lig-
ger på Løjtegårdsvej ved det 
nye(?) vandtårn.

Man har reorganiseret 
sig med kredsledelse og sat 
fokus på involvering af for-
ældrene i kredsens arbejde 
samt formået at skabe stor 
medlemsfremgang.

Kredsen har netop rundet 
110 medlemmer, en med-
lemsfremgang på 30 % på 
fire år. Det tegner godt for de 
kommende år, da det giver 
mulighed for flere aktiviteter, 
men det kræver også flere 
hænder.

Kredsen søger derfor lø-
bende frivillige kræfter til de 
ugentlige møder, eksempelvis 
seniorer, tilflyttere til Køben-
havn og andre, som vil give en 
hånd med. 

Festdagen startede med 
gudstjeneste i Skelgårdskir-
ken og herefter gik et FDF-
tamburkorps rundt i kvarteret 

med de mindste børn i 
kredsen. Festen forsatte i 
festsalen på Skelgårdsskolen 
med reception for sponsorer, 

repræsentanter fra kommune 
og andre, gamle medlemmer, 
børn, unge og forældre.

Omkring 200 gæster var 
med til at gøre dagen festlig 
for FDF Tårnby. 

Alle medlemmer stod for 
underholdning og der var et 
fantastisk kagebord som for-
ældre var kommet med. 

tsp

Fest for 60 år med trommer og piber

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

December/jule-udgave af Tårnby Bladet udkommer fredag 25. november  
og dækker redaktionelt december 2016 

Deadline er mandag 21. november 2016 kl. 10.
Annoncedeadline fredag 18. november
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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

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Jagten på fantasivæsner skabte 
grundlag for fællesskab og nye 
relationer på stranden

Mange har sikkert opdaget, at 
spillet Pokemon Go er kommet til 
Tårnby. Derfor greb Klub Tårnby 
chancen for at arrangere en hel 
dag med jagt på de mange væs-
ner mens sommeren endnu invi-
terede til aktiviteter på stranden. 

Pædagog Jette Bjerre fra Klub 
Valhalla fortæller her om hvor-
dan dagen forløb, samt nogle 
pædagogiske overvejelser bag 
arrangementet.

- Arrangementet foregik på 
stranden, hvor der blev efterlyst 
Pokemons og sat præmier på spil 
til dem, der fangede den efter-
lyste Pokemon. Der blev sat en 
pavillon op ved Sneglen, og her-
efter blev der sat lures op på tre 
poke-stops og så gik jagten ind. 

- Da det blev tid til aftensmad, 
grillede vi pølser og hyggede os 
med de forældre, der var dukket 

op sammen med deres børn, for-
tæller pædagog Jette Bjerre fra 
Klub Valhalla.

- Det var en rigtig dejlig og sjov 
dag, hvor både stranden og vejret 
viste sig fra sin allerbedste side 
og mange børn fik rørt sig rigtig 
meget. 

Et pædagogisk greb
Arrangementet var for alle in-
teresserede, og man behøvede 
altså ikke at være medlem af klub 
Tårnby. Det hænger sammen med 
Klubbens filosofi om at skabe re-
lationer og fællesskab på tværs 
af forskelle som eksempelvis al-
der. 

Dette beskrives i det pædago-
giske princip ’det fælles tredje’. 
Det handler om, at relationer 
mellem børn samt relationer 
mellem børn og voksne ofte 
handler om en fælles interesse 
eller en aktivitet, som man kan 
være sammen om. 

Hvis man kan finde sådan en 

aktivitet, der fanger interessen 
hos mange, vil det gavne børne-
nes muligheder for at skabe re-
lationer på tværs af klubber og 
klassetrin. 

- Det er noget af dette, Klub 
Valhalla vægter højt. Vi mener, 
at børnene kan lære meget af at 
indgå i andre fællesskaber end 
dem, de er vant til. Det giver bør-
nene en forståelse af, hvordan 
man kommunikerer og interage-
rer med nye børn. 

Pokemon Go har både fået ris 
og ros i medierne, men vi har den 
holdning, at hvis det kan bidrage 
til et godt pædagogisk arbejde, 
så anvender vi gerne spil på 
smartphones til at motivere bør-
nene til at være aktive, udenfor 
og sammen.

Det var dejligt, at Miniklubben 
og Kløveren også deltog, og det 
er nok ikke sidste gang, vi kom-
mer på stranden.

csp

Hvem siger det behøber at være så svedigt at 
jagte pokemons, når de nu er lige her?

Pokemon og grillpølser

Man behøvede ikke at være medlem i Klub 
Valhalla for at jagtePokemons på stranden.

• En pokemon er et fantasivæsen. Der er omkring 150 for-
skellige pokemons i spillet Pokemon Go.
• Pokemons opstår pludselig rundt omkring, så man er nødt 
til at bevæge sig omkring, for at fange dem.
• En pokeball: en bold, som man bruger til at fange po-
kemons. 
• Et pokestop: et sted som pokemons bevæger sig mod. 
Her kan man også få bolde og andre hjælpemidler.
• En lure er et hjælpemiddel, der tiltrækker ekstra mange 
Pokemons til et poke-stop.

GEDEMARKEDET

KØBES: VINE, port,vine, maderia, 
champagne. PRIS:1000‑1500. 
Tlf.: 2999 0969

Annoncering på GEDEMARKEDET er 
gratis for private for genstande op til 1500 
kroner, ting som bortgives eller byttes 
væk. Ydelser mod betaling medtages ikke.

Husk at maile i god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved 
opgivelse af fastnet  telefoner eller 
mobiltelefoner med registreret ejer.  
Annoncer med telefonnumre, som ikke kan 
identificeres, optages ikke.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar for 
lødigheden af de udbudte genstande, men 
forbeholder sig ret til at redigere eller helt 
udelade annoncering.
Ønsker du  optagelse på GEDEMARKEDET 
mail til redaktionen@taarnbybladet.dk

Mellem de månedlige udgivelser sætter 
vi genstande som ønskes købt/solgt/
bytte på www.taarnbybladet.dk
Hvis vi ikke har oplysninger om, at 
genstandene er kødt/solgt/byttet 
medtages de i kommenede Tårnby 
Bladet og slettes derefter på nettet.

Redaktionen
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