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ISPIGEN KETTY:Torben Jensen, Amager  Fotoklub har 
tidligere besøgt Plejehjemmet Ugandavej med sit 
nysgerrige kamera.
Desværre var der ikke plads til alle hans billeder fra den 
begivenhed, så vi bringer en serie om et af de mange 
børnebesøg, som finder sted på plejehjemmet.

Se side 42

Havoddere lander på Planeten
Legesyge havoddere Mojoe, Laura og Agnes er på vej til 
Den Blå Planet og sætter rekord i nuttethed

De tre havoddere som nu 
flytter ind i et specialde-
signet havodderanlæg 
på Den Blå Planet blev 
fundet som små ved Alas-
kas kyst og opfostret af 
havoddereksperter.  

Mojoe, Laura og Agnes 
kan opleves fra fredag 3. 
oktober i anlægget be-
regnet til havoddernes 
sprælske narrestreger.

Dyrepasserne laver træningsplaner, kurator Lars Olsen pak-
ker kuffert for tage til Alaska og hente havodder-ne og Plane-
tens fortællere (guider) fordyber sig i tykke havodderbøger 
og battler allerede hinanden i havodderviden.

Alle med Blåt Kort inviteres til et særligt velkomst-arran-
gement fredag 3. oktober og lørdag 4. oktober begge dage 
klokken ni.

Dirt jump er flyttet
Siden åbningen af det urbane idrætsområde plug n play i Øre-
stad har den ekstreme cykelsport dirt jump været en af de 
mange discipliner, man kunne dyrke på anlægget. Nu bliver 
der bygget i Arenakvarteret nord for plug n play, og det bety-
der, at dirt jump banen har holdt flyttedag. 

Plug n play er et midlertidigt aktivitets- og idrætsområde i 
Ørestad Syd, som ligger nær det sidste stop på metro-linjen 
(Vestamager). Der er altid åbent, og aktiviteterne er gratis. By 
& Havn står bag etableringen af idrætsanlægget, som blev 
åbnet i 2009. 

Dirt jump handler kort fortalt om at hoppe på og henover 
store og små jordbunker – kaldet dirt jumps. De store jumps 
er bedst til cykler, der er solide eller specialdesignede.
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Ingen minister men 
masser af melodi

Børnehave sang på festlig 
vis skovstemning frem på 
Tårnby Torv

Midt i september havde 65 
børn og deres voksne fra 
Børnehaven Englandsvej 348 
omdannet pladsen foran sta-
tionen på Tårnby Torv til en 
”lysning i skoven”. Og her 
kvidrede de glade børne-
stemmer i ca. en halv time for 
et stort, veloplagt publikum, 
for repræsentanter fra Dan-
marks Radio og for alle forbi-
passerende.

Minister for ligestilling 
Manu Sareen havde stillet i 
udsigt, at han ville vende til-
bage til den kommune, hvor 
han selv har været pædagog-
medhjælper for at høre bør-
nehavebørnene synge, men 
andre opgaver kom i vejen. 
Men det lod de 65 børn sig 
ikke påvirke af. Der var tilhø-
rere nok.

Årets tema på den lands-

dækkende Små Synger 
Sammen-dag var skoven, og 
børnene havde i tre uger flit-
tigt øvet på hele ni skønne 
skovsange, så både tekst, to-
ner og fagter sad ”lige i ska-
bet”. Og budskabet trængte 
ind – der blev sunget så højt 
og så smukt, at man drømte 
sig langt ud i sensommersko-
ven og glemte alt om støj og 
bilos. Der blev piftet, hujet og 
klappet, og selvfølgelig sang 
publikum også med på flere 
af sangene – det kunne de slet 
ikke lade være med.

Ole mødte en ninja
Det helt store hit var Lille Ole 
i skoven, hvor dagens overra-
skelse altid er, hvem Ole mø-
der derude? Der blev grint og 
jublet, da han mødte en stor 
fisk, en sej Ninja, en lækker 
Barbie og en farlig krokodille, 
og publikum forsøgte efter 
bedste evne og med stor ju-
bel at følge børnenes sang og 
fagter.

Syngelyst er en kampagne, 
der sætter fokus på sang og 
sangglæde blandt børn og 
unge. De arrangerer hvert år 
Sangens Dag for skoler om 
foråret og Små Synger Sam-
men for daginstitutioner om 
efteråret.

- Og sang skal der til, hvis 
vi gerne vil styrke børns ud-
vikling, og det vil vi gerne i 
Børnehaven Englandsvej 348, 
fortæller Marianne Einshøj Ja-
kobsen.

- Det er første gang vi har 
arbejdet med et fælleskor 
på tværs af stuerne, men be-
stemt ikke sidste gang.  Vi kan 
mærke, hvordan det har skabt 
sammenhold og fællesskab 
i huset – det er også inklu-
sion! Sang skærper fantasien, 
stimulerer sproget, skaber 
bevægelse og bevæger – og 
så har sang en udefinerbar 
herlighedsværdi, for det er så 
sjovt og dejligt at synge.

tsp

Minister eller ej - sunget blev 
der. Foto: Karin Ott

Da de 65 børn afslutningsvis 
med bløde, blide stemmer 
sang ”I skovens dybe stille 
ro” var der ikke et øje tørt 

– der blev formidlet så 
meget skovstemning og 

hjertevarme, at publikum 
krævede et ekstra nummer 
– og det fik de selvfølgelig.

Foto: Karin Ott
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Det må I undskylde
Jeg kan ikke forestille mig noget værre 
end at bringe en urigtig oplysning i Tårnby 
Bladet. Vi siger gerne, at for meget re-
search kan ødelægge enhver spændende 
nyhed – for der er tit forklaringer, som helt 
eller delvis kan pille de første informatio-
ner, som man har hentet hjem, fuldstæn-
dig fra hinanden.

Derfor skal man undgå såkaldte en-kil-
de historier. Der skal mindst to skriftlige 
af hinanden uafhængige kilder til eller 
tre mundtlige med samme krav, før man 
som journalist bør bringe en kontrover-
siel nyhed på markedet. Især det vi kal-
der breaking news, oplysninger som i vo-

res optik er så vigtige, at vi helst så dem 
på forsiden med overskrifter i en stør-
relse, vi kun bruger når ”Kongen er død”.

Det var en tyngende nyhed, da vi fik 
en opgørelse fra Bolius over indbrud 
i Danmark og at Tårnby var den tredje 
mest hjemsøgte kommune. Der var vir-
kelig noget at gribe fat i, for det var da 
uhyggeligt do! Kilden tillagde vi samme 
troværdighed som politiet og Konge-
huset. Når kilden var Bolius, så røg alle 
gode journalistiske manerer og af sted til 
Tårnby Bladets hjemmeside inden for en 
time. Nyhedsbreve af sted til vores (gra-
tis) abonnenter – og så var det løgn.

I sådan en situation var der ikke andet 
at gøre end at bøje nakken, se i øjnene 
at troværdigen og æren havde fået et 

knæk. Ikke noget med at kaste skylden 
på Bolius. Vi skulle have trukket vejret 
og netop talt med politiet om ægtheden. 
Det gjorde vi ikke.

Derfor undskyld.

Men også en indrømmelse af, at når vi 
får at vide at dette og hin arrangement 
finder sted xx-dag kl. xx, så tror vi sta-
dig på meddelelsen, for ingen arrangør 
har vel interesse i at vi bringer forkerte 
oplysninger. Så en vis grad af en-kilde 
informationer vil stadig forekomme – 
selvom vi også tjekker om dato og dag 
eksisterer.                       

Redaktøren

Vis os din 
buschauffør
Kampagnen med at finde 
Årets Chauffør er skudt i 
gang og frem til 20. oktober 
kan Movias passagerer sen-
de en sms ind, hvor de for-
tæller, hvad deres chauffør 
gør, som gør en forskel for 
dem i hverdagen. De chauf-
fører, der er med i konkur-
rencen, har et lille skilt på 
deres uniform, hvor der står 
”Er jeg Årets chauffør? Du 
bestemmer”. Her kan du se 
det nummer, du skal bruge, 
hvis du vil stemme på ham 
eller hende.

For at stemme skal du 
sende en sms til 1919 med 
teksten ’MOV (Chauffør ID)’ 
og herefter skrive din gode 
oplevelse med bussen. Kan-
didaterne kan ses på Face-
Book. Tjek movia.dk

Kontanter i tørvejr 
- Mange af BankNordiks 
kunder samt områdets be-
boere i øvrigt besøger  ofte 
vores pengeautomat på 
Kongelundsvej, fortæller fi-
lialleder Claus Baunsgaard. 

- For at tilgodese dette 
behov samt give mulighed 
for at betjene sig selv i tør-
vejr kan vi nu også tilbyde 
kontanter via den ny penge-
automat i filialens vindfang i 
bankens åbningstid. 

Penge til foreninger
Folkeoplysningsudvalget er 
et gavmildt udvalg, som på 
kommunens vegne uddeler 
penge til særlige aktiviteter 
i foreningslivet. 

Årligt drejer det sig om 
350.000 kroner. Udval-
get har netop uddelt årets 
sidste midler til Kastrup-
gårdsamlingens Venner, 
som vil have bedre scene-
lys, basketball-klubben og 
Tårnby Håndbold kan købe 
nyt udstyr, Tårnby FF får 
et tilskud til en måltavle, 
Ældre Sagen, som er løbet 
over ende af successen med 
krolf får penge til yderligere 
køller og kugler  og endelig 
var der penge til foreningen 
UngShowBizz, som vil lave 
et særligt juleshow på Vest-
amager.

Presse førte til uro
”Politikere vil gennemføre 
historisk omlægning af ho-
spitaler i Region Hovedsta-
den”.

Sådan blev en presse-
meddelelse fra Region Ho-
vedstaden indledt og skabte 
frygt for Amagers Idrætskli-
nik. Men ... se artikel side 15

Hvad byder du uventede ...

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Blad-
forening, Englandsvej 290,  
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DENNE uDGAvE OMDELES  
fredag 26. / lørdag 27. sep-
tember 2014
Førstkommende udgave  
herefter, november-udgaven 
omdeles fredag 31. novem-
ber / lørdag 1. december   
(deadline mandag 27. sep-
tember kl. 16).
* Deadline for annoncer og 
redaktionelt stof 7 dage før 
udgivelsesdagen - men ring, 
hvis man er senere på den.

Øvrige Udgivelses-datoer 
I 2014:
Sidste fredag / lørdag i hver 
måned.*

November udgaven omdeles 
fredag 31. okt. / lørdag 1. 
nov.

December udgaven omdeles 
fredag 28. / lørdag 29. nov.

I 2015:
Sidste fredag / lørdag i hver 
måned.*
Januar udgaven omdeles 9. 
januar
Februar udgaven omdeles 
30. januar.

EN Af DE hELT STORE fORDELE ved at skrive klummer er 
egentlig uforeneligt med at være journalist. Som andet sted 
beskrevet i Tårnby Bladet (herunder) er der uskrevne, men al-
mindeligt accepterede regler for etisk journalistisk opførsel 
på linje med de 11 bud (det 11. er, bare det ikke bliver opda-
get), men som klummeskriver kan du skrive løst og mere løst 
om rygter og formodninger, du har hørt eller tror, du har hørt.

DER ER INGEN KILDEBESKYTTELSE, men du bringer dog din 
egen troværdighed i spil, hvilket kan, jeg noterer kan, gøre at 
du ikke påstår det helt urimelige.

MEN jEG INDLEDTE med et spørgsmål – og selv den mest fana-
tiske ikke-TV2-seer – kan fortsættelsen og svaret. Det er no-
get med et bestemt kaffemærke, som uventede gæster skal 
have. Hvad man selv drikker er en anden sag. Jeg sværger til 
Irmas den blå og ve den indkøber på redaktionen, som kom-
mer hjem med et billigere tilbud endsige pulverkaffe.

I MIT BARNDOMShjEM med omegn var der noget som hed 
skrub-af-kaffe. Ejendommelig måde at sige tak for i aften og 
godt selskab. ”Ska’ vi lige ha´ en gang skrub-af-kaffe? ”, så 
ved du hvad klokken er slået. Kaffe eller ud med det samme. 
Det kunne også være ment som en venlighed ”bliv lige lidt 
længere, du skal da ikke gå, før vi har fået den ekstra kop kaf-
fe, som gør det umuligt at sove de første par timer.”

MEN hvAD BYDER jEG SÅ ventede og uventede gæster. Et par 
stinkende skraldespande! Har du lagt mærke til, hvor mange 
parcelhusejere, der har to stativer stående ved deres ind-
gangslåge? Det er ikke få. Jeg har ovenikøbet parkeret min 
beskidte bil samme sted (beskidt 362 dage om året), så kom 
ikke i lys selskabskjole her.

DEN ENE cONTAINER ER TIL PAPIRAffALD, rent forstås. Den 
er på hjul og skal trilles ud på fortovet en gang om måneden. 
Strengt taget kunne den stå et hvilket som helst sted på ma-
triklen, et sted så vi lettere kunne slippe af med det papiraf-
fald, som hober sig op i vores hjem i det papirløse samfund. 

MEN STATIvET MED SæKKEN til husholdningsaffald er af æl-
dre årgang og beviser ved hver eneste forbipassage, at lug-
tesansen er intakt. I allerhøjeste grad. Selv uden sæk klistrer 
stanken til gitterværket og udsender en let genkendelig odør 
af skraldespand. Låget, der er stort nok til at kunne fungere 
som en parabolantenne, som lethed ville kunne hente tv-
signaler ned fra Mars, må være en lækkerbisken for spyflue-
storfamilier.

SIKKE EN vELKOMST at byde på. Placeringen af denne affalds-
mellemstation før forbrændingen er dels historisk, der har 
det altid stået. Nemt at lokke ungerne til at tage skraldet med 
ud, når de skulle i skole. Trods vitser om det modsatte er de 
aldrig kommet i skole med en affaldspose og skoletasken i 
skraldesækken, men en madpakke er nok endt i et tilsvarende 
stativ for en nabo eller genbo. Ja unger, vi ved det godt. På det 
punkt er I sikkert ikke anderledes end andre folks børn.

MEN KuNNE DET IKKE væRE ANDERLEDES. Joh. Man kunne jo 
udskifte sækkene med containere på hjul. Så skulle parceli-
sten selv trille dem ud på fortovet, når det var skraldedag – og 
stille dem korrekt, så vil noget snedig mekanik på renovati-
onsvogne kunne kløfte spanden op og tømme indholdet ud 
i lastrummet. Man kan endda få containere, som lukker her-
metisk og altså ikke stinker og store nok til at klare en hver 
anden uges tømning.

hER ER DET MIN OMGANG MED RYGTER bringer mig på kol-
lisionskurs med journalistikken. Jeg har hørt, at nogen (?) me-
ner, at det kan vi parcelister ikke finde ud af. Tænk, det tror 
jeg godt vi kan. Når naboerne triller papircontaineren ud, så 
følger vi lemminger med. Men måske denne nogen (?) ikke 

selv kan. Men man kan i andre kommuner og enda 
i fremmede lande.

Giv os en chance - billigere og enklere. Bare et 
råd før klamme november kommer tættere på. 

Hilsen Terkel Spangsbo.
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Solcelleanlæg på taget
Københavns Lufthavn har 
installeret et pilot-solcel-
leanlæg som dækker 0,2 
procent af forbruget

Som den første lufthavn i 
Dnanmark har Københavns 
Lufthavn fået installeret et 
større solcelleanlæg, der skal 
forsyne lufthavnen med bæ-
redygtigt produceret energi 
og er et led i lufthavnens stra-
tegi om bæredygtig udvikling 
og CO2 neutral vækst.

Der er tale om et pilotpro-
jekt på125 kWp, der forventes 
årligt at producere 105.000 
kWh, svarende til 0,2 % af 
lufthavnens årlige elforbrug. 

- Anlægget Taget på Tekni-
kergården i Maglebylille er 
kommet godt fra start. Siden 
det blev tilsluttet i slutnin-
gen af juni har det produceret 
omkring 45.000 kWh, hjulpet 
godt på vej af det fine som-
mervejr, fortæller Christian 
Poulsen, underdirektør, As-
sets & Technology i Køben-
havns Lufthavne A/S. 

- Driften har indtil videre 
været ganske gnidningsfri, så 
det tyder alt i alt rigtig godt 
i forhold til vores forventnin-
ger.

Omkostningslet at skalere 
Effektiviteten inden for sol-
celler er steget markant in-
denfor de seneste par år, og 
det er en udvikling, der for-
ventes at forsætte. Derfor vil 
solcelleanlægget i første om-
gang fungere som et pilotan-
læg til at indsamle viden og 
erfaring omkring drift. Anlæg-
get er bevidst designet til at 
være enkelt og omkostnings-
let at skalere, og mulighe-
derne for fremtiden er derfor 
store. 

- Vi har en målsætning om 
at udbygge lufthavnen CO2 
neutralt. Vi ruster os til at 
kunne servicere 40 millioner 
passagerer årligt, men vi skal 
vokse ansvarligt. Selvom vi 
udvider vores bygninger, og 
der kommer flere passagerer, 
må vores energiforbrug ikke 
stige, siger Inger Sturm, mil-

jøchef i Københavns Lufthavn 
A/S. 

- Vi har faktisk forpligtet os 
til at reducere CO2 udledning 
pr. passager fra 1,4 kg. CO2 i 
2012 til højst 1,0 kg. i 2020. 

Zimino klippede grønt bånd
Solcelleanlægget er placeret 
på taget af Teknikergården på 
lufthavnens lukkede område 
i Maglebylille. I forbindelse 
med opførelsen er sikker-

hedsforhold blevet testet for 
at sikre optimal og forsvar-
lig drift over for lufthavnens 
kunder og naboer. Særligt har 
der været fokus på at sikre, at 
hverken fly, passagerer eller 
naboer generes af refleksion 
fra solcellemodulerne. 

Og netop relationen til na-
boer og lokalsamfundet er 
vigtig for lufthavnen. Derfor 
var det en glad Henrik Zimi-
no, der ønskede Københavns 
Lufthavn tillykke med solcel-
leanlægget, mens han klip-
pede det grønne bånd og der-
med indviede anlægget. 

- Københavns Lufthavn er 
en stor vækstfaktor for Tårn-

by, Amager og hele Danmark. 
Går det godt for lufthavnen, 
går det godt for Tårnby, siger 
Henrik Zimino. 

- Som nabo til en stor virk-
somhed som København Luft-
havn er det vigtigt med et tæt 
samarbejde – ikke mindst på 
miljø- og klimaområdet, hvor 
vi har fælles interesser i støj, 
vandressource og klimatilpas-
ning.

- Dette anlæg vidner om, at 
lufthavnen konstant arbejder 
på at udvikle sig på en ansvar-
lig og bæredygtig måde til 
gavn for både lufthavnen og 
Tårnby kommune.

Inger Sturm, miljøchef 
og Christian Poulsen, 
underdirektør med ansvar for 
teknik ser på, mens Tårnbys 
borgester Henik Zimino 
klipper et grønt (naturligvis) 
bånd på en flytrappe, som 
i dagens anledning var 
kørt i stilling op til taget på 
Teknikergården i Maglebylille. 
Foto: Ivan Givskov.

Personale i lufthavnen fik lov at komme til vejrs  for at se det 
750 kvm. store anlæg - som giver 0,2 procent af lufthavnens 
elforbrug. Flere og større anlæg kan være på vej.  
Foto: CPH/Ernst Tobisch

Sammenlign gerne vores priser med autoriserede mærke-værksteder

CHOKPRIS  PÅ STORT SERVICE

Alle reservedele overholder autoriserede 
standarder/normer indenfor kvalitetssikring,  
således at diverse garantier ikke bortfalder.

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

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

- Vi arbejder ud fra originalt 
serviceskema i henhold til den specifikke 

bils serviceintervaller  
og gennemgår samtlige kontrolpunkter og du får 
gyldigt stempel i servicebogen.

Hos os koster det store service kun 1.549,
50 

inkl. moms, (ekskl. reservedele, olie, oliefilter, 
luftfilter etc.)

Vinter-/ sommerdæk og dækhotel
hører sammen
Lad os passe på de sæsondæk, som du ikke bruger. 
Dine dæk bliver opbevaret ved den rette tempera-
tur, tørt og frostfrit. Og vi har dem klar til dig, når 
det bliver tid at skifte.

Vinterdæk? 
Vær parat

God idé med 
en snak

Det er ikke ukendt, at danske bilis-
ter bliver overraskede, når det 
pludselig bliver vintervejr med 
under 50. Du slipper for “udsol-
gte” størrelser og mærker - du 
har forbedredt dig

Altid fokus på dæk
September har været 
præget af dæk-razziaer 
over hele landet - og 
det har været en ke-
delig oplevelse for en 
del bilister. Nu handler 
det jo ikke kun om at 
undgå razziaer, men om 
sikkerhed og miljø - ikke 
mindst i den periode 
med truende glat-føre. 
Bestil vinterdæk nu evt. 
på ekstra fælge, så kan 
du hurtyigt få skiftet, 
hvis vejret også gør 
det - skifter! Økonomi? 
Mens du slider på vinter-
dæk, slider du jo ikke på 
dine sommerdæk, vel?

S t o r t  s e r v i c e  i 

o k t o b e r

1.549,50

S PA R  3 3 %

E t  å r s 
d æ k h o t e l

550,00
I n k l .  e t  g r a t i s h j u l s k i f t
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Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Vi har modtaget

Nu må det snart høre op
Af Nicolai Tørngren, 

bestyrelsesmedlem, G/F 
Tårnbyvænge

Kære Teknisk forvaltning 

Nu må det snart høre op med 
de lastbiler på Egtvedvej, i 
forbindelse med levering af 
varer fra lastbiler til Bygma.

Jeg har vedlagt en stribe 
billeder som med al tydelig-
hed viser de sikkerhedsrisici, 
som vi gang på gang har un-
derrettet både Teknisk For-
valtning samt Bygma om. Men 
der sker bare ingen ting.

De lastbiler skal simpelt-
hen væk fra Egtvedvej – det 
er ALT for farligt.

Så sent som i dag kl. 7:45 
parkerede en Bygma Lastbil 
foran Bygma, for at læsse va-
rer over porten. Det resulter 
i, at to børn bliver nødsaget 
til at skifte vejbane, og der-
med køre imod trafikken. Man 
kan let forestille sig hvad der 
sker, såfremt der kommer en 
bil rundt om hjørnet fra Kon-
gelundsvej, med bare lidt for 
meget fart på.

Det er simpelthen ikke 
mere svært, end at kommu-
nen pålægger Bygma, at de-
res leverandører skal komme 
i åbningstiden, således at 
de kan læsse varerne af på 
pladsen, uden gene og risiko 
for cyklister og trafikanter i 

øvrigt. Der er både parkering 
og standsning forbudt i dag 
foran Bygma – men det virker 
tydeligvis ikke. 

Jeg har vedlagt billeder af 
en anden situation, hvor der 
holder to lastbiler og blokke-
rer Egtvedvej…. Tror at bille-
derne taler for sig selv.

Jeg vil gerne have en me-
get hurtig tilbagemelding om, 
hvad I har tænkt jer at gøre 
ved problemet. Noget må der 
ske.

Denne e-mail er ligeledes 
sendt til formanden og til 
medlemmer af Teknik- og Mil-
jøudvalget. 

Adm.dir. i Bygma Klaus 
hodsberg svarer på kritik-
ken fra Nicolai Tørngren

Af Terkel Spangsbo

- Det kan være svært at styre, 
hvornår vores leverandører 
kommer med varer til os og 
nu kan det også være lastbi-
ler med varer til andre for-
retninger på Kongelundsvej, 
siger Klaus Hodsberg, adm. 
dir. i Bygma.

Byggemarkedet på Konge-
lundsvej/Egtvedvej lukker op 
klokken 9 og der burde ikke 
holde lastbiler klokken 7.45, 
som har ærinde til Bygma, 
mener direktøren.

- Vi har ingen interesse i at 
være til gene eller skabe usik-
kerhed på vejene omkring os. 
Det er jo vores egne kunder 
vi i givet fald kommer til at 
genere.

- Vi opfordrer vores leve-

randører til at komme i åb-
ningstiden, så vi gør hvad vi 
kan, men vi lytter da til klager 
så vi kan indrette os bedst 
muligt.

SENESTE: Vognmænd som vil 
komme udenfor åbningstiden 
til Bygma på Kongelundsvej 
har nu fået besked på at køre 
til Bygmas afdeling på Tøm-
merupvej og læsse af der.

Tårnby Kommunes vejafde-
ling har været i kontakt med 
Bygma og de har sammen 
fundet en løsning

Af Terkel Spangsbo

Vejafdelingen på rådhuset 
har set på de foto som Nicolai 
Tørngren har sendt og svarer 
til Tårnby Bladet, at de vil se 
på forholdene.

Inden de nåede så langt har 
de dog været i forbindelse 
med Bygmas adm. dir. Klaus 
Hodsberg og nu skal danske 
og udenlandske lastbiler, som 
ikke kan komme direkte ind 
og læsse af (uden for åbnings-
tiden) køre til Tømmerup-af-
delingen og læsse af der.

- Generelt skal man jo over-
holde færdselsloven og ikke 
parkere for tæt på hjørner og 

kryds. Og skal man læsse af 
med kran henover et fortov, 
skal man faktisk søge kom-
munen inden man gør det, 
oplyses det fra Teknisk For-
valtning.

- Men det er jo ikke muligt 
i praksis, men nu er der kom-
met en løsning, som alle vel 
kan være tilfreds med.

Vi ønsker ikke at genere nogen

Forvatningen har også været i sving

Nocolai Tørngren har 
fotograferet denne 
rumænske lastbil en 
majdag kl. 7.13.

Det er situationer som 
denne, hvor små cyklister 
skal svinge udenom 
parkerede lastbiler, 
Nicolai Tørngren ikke kan 
lide. Privatfoto.

Hvad sker 
i Tårnby  

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



TÅ
R

N
B

y
 B

LA
D

ET O
K

TO
B

ER
 2

0
1

4
 5

w
w
w
.jensensm

ad.dk

Italiensk præget buffet
Dijon/mascapone bagt laksefilet med 

limecreme
Mini salater, friske grønne asparges
Letrøget okseinderlår med citrus-vinagrette
Farserede bornholmske unghanebryster
Bagt i rosmarin
Pesto-grillet højrebsfilet med små nye 
kartofler vendt i soltørrede tomater, olie og 
purløg
Grøntsags-tærter med springløg
Pennesalat med oliven tapanade og feta 
grillede courcetter med 
parmesan og pinjekerner
Rarbarber / ingefær 
chutney
Skåle med torvets salater 
vendt i kirsebær vinagrette
Blandet hjemmebagt brød. 
Hjemmelavet tiramisu kage

3 slags italienske oste med druer, 
piment, oliven samt kiks

HJ
EM
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A
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apanade og feta 

er

er
tte
ød

pris 
pr couv.  

250,-

Ny dagens ret 

hver dag 

Mandag: ALTID stegt 

flæsk med persillesovs

(Se månedsplan på 

www.jensenmad.dk)  

70,-

 JENSEN’S MAD
 ... gør alle glad
 • Selskabsmad
 • 3-6 retters menuer
 • Gourmetmiddage
 • Receptioner
     og meget mere

ÅBENT
mandag-fredag
08.00-20.00

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

Å
Så dækker vi op til julefrokost
Julebuffetter mellem 190,- og 245,-
... eller vi finder på noget helt andet

Se www.jensensmad.dk

Fra det daglige menukort
Morgenmad mandag - fredag fra kl. 8

Smørrebrød: Æg og rejer, kamsteg,
dyrlægens og meget mere fra 14,-

Luksussmørrebrød fra 40,-

Sandwich med salat og hjemmelavet dressing: 
Skinke/ost - Hjemmelavet frikadelle,
skinkesalet m.m.  40,-

Varme retter: Biksemad - pariserbøf m/ 
det hele - stjerneskud - omelet  fra 65,- til 85,-

Lune deller:  15,-
fra aftenkortet fra kl. 16 til 20.
Forretter 50,- til 55,-
Hovedretter:
Steak af oksefilet - Jensens Burger,
Hakkebøf  fra 80,- til 138,-

Desserter:
Hjemmelavede pandekager           45,-

Jensens burger 200 g oksekød rød cheddar og bacon, 
Mini salater 

hjemmelavede 
chili salat, 

mayonnaise 
samt krydret 

kartoffelbåde

r og bacon, 
r 
e 

e 
ret 

95.-
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WWW.TAARNBY.DK
Skal du flytte, giftes, have pas eller søger du infor-
mation om hvad der sker i Tårnby - eller noget helt 
andet? 
På www.taarnby.dk er der hele døgnet mulighed 
for at søge informationer og benytte ”Selvbetjening” 
der er én samlet indgang til links til de mange selv-
betjeningsservices, som kommunen og de offentlige 
myndigheder stiller til rådighed.

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 28.10.2014, 
kl. 18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 
2770 Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: 
www.taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2014
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2014 afholdes i møde-
salen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30: 25.11. og 
9.12.
Der tages forbehold for ændringer.

EU-SYGESIKRING – DET BLå KORT
Fra 1. august kan du ikke længere bruge det gule sundhedskort 
som rejseforsikring. I stedet skal du benytte det blå EU-sygesik-
ringskort eller en privat rejseforsikring.
Læs mere og bestil kortet på www.huskdetblaa.dk 

SUNDhEDSCENTER TÅRNBY 
INFORMERER
Se alle tilbud fra SundhedsCenter Tårnbys på 
www.sundhedscentertaarnby.dk
Tårnby Sundhedsuge 2014
Tårnby Sundhedsuge finder traditio-
nen tro sted i uge 41 – i år således 
fra lørdag 4. oktober til søndag 12. 
oktober. Programmet kan blandt 
andet hentes på Tårnby Kommune-
biblioteker, Tårnby Rådhus og Sund-
hedsCenter Tårnby. 

Programmet for ugen kan også ses på  
www.sundhedscentertaarnby.dk

TåRNBYLøBET 2014
Tårnbyløbet er for alle – motionister, hurtigløbere, mænd, kvin-
der, unge og ældre. Kom og vær med til et herligt efterårsløb. Du 
kan løbe 5 eller 10 km på en rute rundt i kommunen med start og 
mål ved Tårnby Sundhedshus og vælger under løbet, om du vil 
løbe 5 eller 10 km.
Løbet finder sted onsdag 8. oktober kl. 17.30 og koster 80 kr. ved 
forhåndstilmelding, 100 kr. ved tilmelding på selve dagen
Du kan tilmelde dig på følgende måder:
• www.events4u.dk, senest 2. oktober (startnummer tilsendes) 
 • Giro eller netbank: Danske Bank, senest 4. oktober (Startnum-
mer tilsendes)

• Englandsvejens Tømmerhandel, Englandsvej 229, 2300 Køben-
havn S, fra 25. august til 7. oktober. (Her får du startnummer med 
det samme)  
• Eftertilmelding i Tårnby Sundhedshus på dagen fra kl. 16.00 – 
17.20 kom i god tid
Husk at påføre navn, adresse og løb ved indbetaling
Der er gode lodtrækningspræmier og præmier til hurtigste mand 
og kvinde på de to distancer. Præmieoverrækkelse kl. 18.30 i 
Tårnby Sundhedshus.
Vand & frugt samt mad fra Sundhedsambassadørerne 2013, Køk-
kenmedarbejderne fra Daginstitutionsafdelingen til alle løbere.
Læs mere på www.sundhedscentertaarnby.dk eller  
www.amageratletik.dk

VIL DU VæRE RøGFRI?
Kom & Kvit er et gratis tilbud for dig, som bor eller 
arbejder i Tårnby Kommune og gerne vil holde op 
med at ryge. 

KurSuSbeSKrivelSe 
Kurset indledes med en individuel samtale med en 
professionel rygestopinstruktør. Kurset er et gruppeforløb af 8 
ugers varighed. Læs evt. mere på www.komogkvit.dk

Den inDiviDuelle SamTale 
Samtalen foregår i SundhedsCenter Tårnby og har en varighed af 
ca. 30 minutter.

Gruppeforløb 
Der er størst chance for at blive røgfri, når man bliver bakket op. 
Det bliver du på temamøderne, som rådgiveren holder ugentlig. 
Her møder du andre, som også ønsker at holde op med at ryge.

TilmelDinG 
Du kan tilmelde dig et rygestopkursus ved at kontakte 
sundhedskonsulenterne tlf. 3076 0570 eller sc.sf@taarnby.dk
Er i en gruppe af kollegaer, venner eller familiemedlemmer, som 
ønsker at foretage et rygestop sammen, tilbyder vi også rygestop-
kurser til grupper. Tilmelding sker som ovenfor nævnt.

STeD 
Kurserne finder sted i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th 
eller efter aftale.

FOREDRAG I ANLEDNING AF 
ALKOHOLKAMPAGNEN
Onsdag 1. oktober kl. 16.30 - 18.00
I anledning af alkoholkampagnen for-
tæller Rune Strøm om sin opvækst i 
et hjem, hvor forældrene havde pro-
blemer med alkohol. Rune fortæller 
om opvæksten, konflikthåndtering og 
konstruktiv kommunikation. 
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Ka-
millevej 4, 1.th.
Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk

ER DU GRAVID?
Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i  
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.

TÅrnbY Kommune
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Vi afholder foredraget kl. 14.00 – 15.30 på følgende dage:
• Mandag 20. oktober, 2014
• Mandag 1. november, 2014            Sundhedsplejen

TILBUD TIL BORGERE MED 
NYOPSTåEDE LæNDERYGSMERTER
Et tilbud til dig, der for første gang oplever rygsmerter og 
er motiveret for at modtage råd, vejledning og viden om lænderyg 
lidelser for at forebygge, at smerterne kommer igen eller bliver 
kroniske. Tilbuddet giver dig redskaber til at håndtere en hverdag 
med lænderygsmerter.
Forløbet varer 8 uger og indeholder: 
• Introduktion til forskellige former for fysisk 
aktivitet
• Træning 2 gange om ugen på hold af 1 
times varighed
• 4 ganges undervisning med bl.a. smer-
teteori og forståelse af sammenhænge i 
kroppen. 
• Indblik i arbejdsmarkedets regler og mu-
ligheder
For at deltage skal du have henvisning fra 
egen læge eller hospitalsafdeling, herefter 
indkaldes du til en samtale hos en fysioterapeut, der laver den 
endelige visitation til tilbuddet.
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., 
2770 Kastrup.

REHABILITERINGSTILBUD TIL BORGERE 
MED KRæFT
Et tilbud til dig med kræft. På baggrund af en henvisning fra din 
egen læge eller hospitalsafdeling inviteres du til en individuel 
samtale med en sygeplejerske og en fysioterapeut om rehabili-
tering. Samtalen tager udgangspunkt i hvad du ønsker at blive 
bedre til i hverdagen. Sammen vurderer vi, hvilke af vores tilbud 
der er aktuelle for dig.
Der er bl.a. tilbud om undervisning i emner som:
• Krop og kræft 
• Ernæring 
• Psykosociale reaktioner 
• Sociallovgivning 
• Arbejdsmarked
Derudover er der tilbud om fysisk træning to 
gange om ugen på hold af 1 times varighed samt 
mulighed for social netværksdannelse.
Tilbuddet foregår i SundhedsCenter Tårnby, Ka-
millevej 4, 1 th., 2770 Kastrup.

TILBUD TIL BORGERE MED DIABETES 
TYPE 2 ELLER KOL 
Tilbuddet består af:
• 12 ugers træningsforløb i SundhedsCenter Tårnby
• Teori og praktik omkring sund mad 
• Sygdomslære v/ sygeplejerske 
• Tilbud om rygestopkursus 
• Individuel samtale
For at deltage, skal du henvises fra egen læge.

Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, 
Kamillevej 4, 1.th. 2770 Kastrup. Information på 
tlf. 3076 0568.

SUNDHEDSRåDGIVNING 
Har du lyst til at leve sundere, at tabe dig eller 
holde op med at ryge? 
- Og vil du have opbakning af en professionel vejleder? 
SundhedsRådgivning er et gratis tilbud til dig, der bor i Tårnby Kom-
mune 
Du kan blandt andet
• indgå i et individuelt forløb med fokus på vægttab eller vægtøgning 
• få opfølgende samtaler i forbindelse med rygestop eller 
• få forslag til motion
praktisk information
SundhedsRådgivning foregår i SundhedsCenter Tårnby,  
Kamillevej 4, 1.th.
Tidsbestilling kan ske hos sundhedskonsulenterne på tlf. 3076 0570 

ER DU BANGE FOR AT FALDE  
- ELLER ER DU FALDET? 
Tårnby Kommune tilbyder ældre borgere, som enten er faldet eller 
er i risiko for at falde, besøg af faldforebygger, som giver råd og 
vejledning om, hvad du kan gøre for at undgå at falde. 
Tilbuddet er gratis og kræver ingen henvisning
Ved besøget taler vi om:
• Hvordan du har det rent fysisk 
• Hvordan dit helbred er 
• Hvordan dit hjem er indrettet 
• Hvilken medicin du tager 
• Mad og drikke 
• Motion/aktivitet 
• Hvad du ellers har brug for at tale om

rinG eller SenD en mail oG afTal TiD 
meD:
Faldforebyggelseskoordinator Charlotte Wær-
ling (Sygeplejerske)
SundhedsCenter Tårnby 
Kamillevej 4, 1. th.  2770 Kastrup, 
Tlf. 3076 0677, mail chw.sc.as@taarnby.dk
Fald er den hyppigste ulykkestype blandt ældre mennesker, derfor 
har Tårnby Kommune fokus på faldforebyggelse.

FOREDRAG OM OSTEOPOROSE – 
KNOGLESKøRHED V. PROPA
Tirsdag den 28. oktober kl. 19.00 – 21.00
Lisbeth Rindsø fra Osteoporoseforeningen fortæller om osteo-
porose. Osteoporose forekommer hyppigst hos kvinder, men ses 
også hos mænd som har prostatakræft, hvor kræften har bredt sig 
til knoglerne.
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 
Mødeleder: Jacob Løve, PROPA 
Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0079

TÅrnbY Kommune
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STAVGANG VED DIABETESFORENINGEN
Hver mandag kl. 10.00 hele året
Du kan vælge at gå 
2 km eller 4 km, den 
korte rute er i mode-
rat tempo, 4 km-ruten 
er rask i tempo.
Stave kan lånes eller 
købes af Diabetes-
foreningen, Tårnby 
Lokalforening.
Mødested P-pladsen 
ved Pleje- og Dag-
hjemmet Travbanehuset, Løjtegårdsvej 98, Kastrup.

MADLAVNING FOR DIABETIKERE
Vi tilbereder lækker sund mad sammen, dog ingen undervisning, 
hver mandag kl. 18.00 – 21.00 Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej 1. 
Pris: 20-40 kr. pr. person pr gang.
Tilmelding til Jacob Løve senest fredagen før, tlf. 3251 0390, 
mail: jacobottoloeve@gmail.com

BORDINGHUS
Tårnby Kommunes Pensionist-
hus 
Klitrose Alle 30 
Tlf. 3250 7395 
åbningstider:
Mandag lukket 
Tirsdag kl.  14:00 - 17:00 
Onsdag kl.  9:30 - 11.30 
Torsdag kl.  9:30 - 11:30 
Fredag kl.  14:00 - 17:00  
(sidste freda g i måneden kl. 13.00) 
Lørdag lukket  
Søndag kl. 13:00 - 17:00

JuleluKKeT fra oG meD  
23. December 2014 Til oG meD 1. Januar 2015
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne 
til arrangementerne i Bordinghus. Er du interesseret i at se hvad 
der sker i huset og kunne tænke dig at høre nærmere, så kik 
inden for tirsdag, fredag eller søndag, der hygger vi os som rege-
len med kaffe og kage. 
Se også vores hjemmeside. - www.bordinghus.dk – for yderlig 
information.
For bruger i huset er der adgang til Pc’er en der er næste altid en 
som kan give en hjælpende hånd hvis man ikke selv kan betjene 
den. 

fælleS aKTiviTeTer:

oKTober:
Tirsdag  7. PC-cafe kl. 10.00 – 12.00 husk tilmelding. Gratis
Torsdag  9.  Bordinghus Spillemænd underholder fra kl. 13.00.  
  Køb af billetter inden 3. oktober 
Tirsdag  21.  PC-cafe kl. 10.00 – 12.00, tilmelding.
Tirsdag  28. Vi skal ”På slæderejse med Sirius”, spændende  
  billeder og foredrag af Rasmus Rohde tidligere chef  
  for Sirius- patruljen i Nordøstgrønland.  
  Køb af billetter inden tirsdag 14. oktober.
Onsdag  29.  Tur ud af huset med Tove. Tilmelding. 

november:
Tirsdag  4.  PC-cafe kl. 10.00 – 1200.
Lørdag  8.  Julemarked på Gavnø Slot inkl. julebuffet i café  
  Tulipanen. Pris kr. 260,00. Billetsalg starter fredag   
  10.oktober. Begrænset antal pladser.
Fredag  14.  Valg til brugerstyrelsen, opstillingslisten kommer på   
  opslagstavlen så man kan skrive sig på hvis man  
  ønsker at blive valgt ind og deltage i bestyrelsesarbejdet. 
Tirsdag  18.  PC-cafe kl. 10.00 – 12.00.
Onsdag  26.  Tur ud af huset med Tove. Tilmelding.
Søndag  30.  1. søndag i advent hygges der med gløgg og  
  æbleskiver.

December:
Tirsdag  2.  PC-café kl. 10.00 – 12.00.
Lørdag  6.  Telekoret synger julen ind kl. 13.00 – 17.00. Tilmel-  
  ding og køb af billetter sker i Bordinghus. Pris  kr. 30. 
Fredag  12.  Julefrokost for Bordinghus´s brugere. Tilmelding og   
  køb af billetter foregår i Bordinghus. Pris kr.150
Tirsdag  16.  PC-café kl. 10.00 – 12.00
Tirsdag  2.  januar 2015 Nytårskur kl. 13.00

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298
Tlf. 32 52 09 72
Mandag lukket – åbent ved særlige arran-
gementer
Tirsdag kl. 9.00 – 16.00
Onsdag kl. 9.00 – 18.00
Torsdag kl. 9.00 - 16.00
Fredag kl. 9.00 - 13.00
Lørdag lukket – åbent ved særlige arrangementer
Søndag lukket – åbent ved særlige arrangementer 
Onsdag 1. oktober kl. 9 - 12
Vaccination - huset er lukket for andre aktiviteter

Huset er lukket (1/10) samt 2. oktober - 5/10, da der er 
en rejse til Wien

Torsdag 9. oktober kl. 10 – 11.30
Fællessang, kaffe og kage – 25 kr.

Fredag  10. oktober kl. 14.30 – 15.30
Vil du være med til at lave revy i Pilehaven, så mød op.

Søndag 12. oktober kl. 9.30 – 16.30
Skovtur til produktionskollektivet Svanholm og kaffe på 
Orø– overtegnet

Tirsdag 14. oktober kl. 13.30 - 16
Vaccination 

Torsdag 16. oktober kl. 18 – 20
Fællesspisning – 35 kr.- tilmelding i Pilehaven. 

Fredag  17. oktober kl. 14.30 – 16
Josefine tøjsalg + kaffe og kage - 15 kr. 

Lørdag 18. oktober kl. 9.30 – 14
Hobby værksted – trolde, nisser og andet godtfolk, 
medbring gerne egne materialer

Mandag20. oktober kl. 19 – 21
Halloween - græskarsuppe og spøgelseshistorier med Niss 
og Maja – billet a’ 50 kr. i pilehaven

Fortsættes næste side
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Onsdag 22. oktober kl. 18.30
Erasmus Montanus i det ny skuespil hus - billet a’ 175 kr. 
i Pilehaven

Torsdag 23. oktober kl. 10 – 11.30
Fællessang, kaffe og kage – 25 kr.

Lørdag 1. november kl. 9.30 – 14
Hobby værksted - trolde, nisser….

Torsdag 6. november kl. 10 – 11.30
Fællessang kaffe og kage – 25 kr.

Lørdag 8. november kl. 18 – 21
Bal i Kursalon Wienerhaven. 3 retter, vals og fine kjoler – 
billet à 125 kr. i Pilehaven.

PENSIONISTCENTRET ”SOLGåRDEN”
Nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
Tlf. 32 52 95 00 
www.taarnby.dk/solgården
Der er adgang for Folkepensio-
nister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby Kommune.
Onsdag 1. oktober kl. 13.30  -  16.00
Influenza vaccinationer

Torsdag 2. oktober kl. 13.00  -  15.00
Seniorshop

Tirsdag 7. oktober kl. 11.00
Sundhedsugen: Cykeltur til Amager Strand

Torsdag 9. oktober kl. 13.30  -  15.30
Bankospil

Fredag 10. oktober kl. 10.00 
Skovtur til Hundested

Tirsdag 14. oktober kl. 9.00  -  12.00
Vaccinationer

Fredag 17. oktober kl. 13.00 - 15.30
Kastrupløverne spiller op til dans

Fredag 24. oktober kl. 12.00  -  16.00
Vin og Øl fest 

Fredag 31. oktober kl. 13.30 – 15.30  
Foredrag med luftkaptajnen Steffan Rasmussen, der 
forulykkede med sit fly. 

PLYSSEN
Udstillingscentret Plyssen, Amager Strandvej 350
Plyssen er lukket indtil videre på grund af brandskader
Se hjemmeside: www.plyssen.dk

BIBLIOTEKET INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

HuSK aT HoveDbiblioTeKeT Har SønDaGSÅbenT 
Fra den 1. september til den 30. april har Tårnby Hovedbibliotek 
åbent om søndagen fra kl. 9 - 15. 
åbningstider:

TÅrnbY HoveDbiblioTeK, KamilleveJ 10
Mandag – torsdag  kl. 9 – 20 
Fredag  kl. 9 – 17 
Lørdag  kl. 9 – 15 
Søndag (1.9.-30.4.)  kl. 9 – 15

veSTamaGer biblioTeK, uGanDaveJ 111
Mandag – torsdag  kl. 10 – 19
Fredag   kl. 10 – 17
Lørdag   kl. 10 – 14

nu Kan Du Købe billeTTer Til biblioTeKeTS 
arranGemenTer pÅ neTTeT
Du kan se alle efterårets arrangementer 
på bibliotekets hjemmeside taarnbybib.
dk under ”Det sker på biblioteket”.
Billetter købes online via hjemmesiden 
eller ved personligt fremmøde på et af 
Tårnby Kommunes biblioteker.
Følg med på bibliotekets hjemmeside el-
ler tilmeld dig bibliotekets nyhedsbrev, som udkommer hver måned. 
Arrangementsprogrammet i trykt form er afløst af en månedsover-
sigt, som du kan hente på bibliotekerne i Tårnby.

IT-KURSER På TåRNBY HOVEDBIBLIOTEK 
OG VESTAMAGER BIBLIOTEK

Hent kursuskataloget på bib-
lioteket
HUSK - Du kan tilmelde dig de 
enkelte kurser på vores hjem-
meside:
taarnbybib.plan2learn.dk 
hvor du skal oprette dig som 
bruger med din e-mailadresse, 
hvorefter du kan tilmelde dig 

de kurser, du ønsker at deltage i. 
Har du ikke en e-mailadresse, kan du tilmelde dig ved at ringe til os 
på tlf. 32 46 05 20 eller ved personlig henvendelse. 
Vi glæder os til at se dig!
NB: du kan også abonnere på kursuskataloget pr. e-mail. 
Tilmeld dig på taarnbybib.dk/abonnement

fÅ HJælp Til pc, TableT oG mobil i neTværKSTeDeT 
Nu er der Netværksted på både Hovedbiblioteket 
og Vestamager Bibliotek. 
Hver onsdag kl. 10.00-12.00 i Læringsrummet 
på 1. sal på Vestamager Bibliotek, Ugandavej 
111. 
Hver torsdag kl.14.00-16.00 i Læringsrummet på Hoved-
biblioteket, Kamillevej 10.
Der er ingen tilmelding. 

fÅ HJælp Til DiGiTal poST oG nemiD pÅ biblioTeKeT
Fra 1. november 2014 skal du kunne modtage digital post fra 
det offentlige, hvis du er over 15 år og har et CPR-nummer. 
Du kan modtage digital post fra det offentlige på borger.dk 
eller e-boks.dk, alt efter hvad du foretrækker.
Hjælp og fritagelse
Hvis du har svært ved det digitale, er der hjælp at hente 
på biblioteket. Her kan personalet hjælpe dig eller guide dig videre.

Har Du TilmelDT DiG DiGiTal poST?
Vi hjælper dig gerne og står derfor klar på Tårnby Hovedbibliotek 
en række eftermiddage fra kl. 14.00-15.00.
Her kan du kigge forbi og få hjælp til oprettelsen og få svar på dine 
spørgsmål om Digital Post.

Fortsættes næste side
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• Mandag 15. september
• Onsdag 17. september
• Fredag 19. september
• Mandag 22. september
• Onsdag 24. september
• Fredag 26. september
Alle dage fra kl. 14.00-15.00
Der er ingen tilmelding. 
Husk dit NemID eller et gyldigt pas/kørekort, hvis du ikke alle-
rede har NemID.

ER DU JOBSøGENDE? - Få HJæLP På 
BIBLIOTEKET
Tårnby Kommunebiblioteker tilbyder nu 
hjælp til jobsøgende. Du kan få hjælp til:
• At oprette et CV på Jobnet
• At søge efter relevante jobs i forskellige 
jobdatabaser
• At komme i gang med at skrive en ansøgning
• At skrive et CV
• At sende ansøgninger elektronisk
Tilbuddet er udviklet i samarbejde med Tårnby Kommunes 
Jobcenter og skal ses som et supplement til de tilbud, som de 
jobsøgende allerede får gennem Jobcenteret, fagforeninger m.v. 
Det er et frivilligt tilbud og tilmelding er ikke nødvendig. 
Hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på Hovedbiblioteket, Kamillevej 10. 

NYSGERRIG På INTERNETTET? 
Kom Til SeniorSurfDaGen TorSDaG 9. oKTober 2014

På denne dag slår bibliotekerne i Tårnby dørene op for ældre i 
alle aldre, som har lyst til at udforske internettet på en sjov og 
tryg måde i selskab med andre nysgerrige seniorer og kompe-
tente it-undervisere.
Vi har bemandet vores Læringsrum hele dagen, så hvis du 
endnu ikke rigtig er kommet med på den digitale bølge, så tag 
gerne en ven med og prøv den Digitale Quiz, hvor du kan vinde 
en iPad eller andre fine præmier.
Du er også meget velkommen til bare at komme og få en snak 
om de nærmest uendelige muligheder med it og internet, ligesom 
du kan få svar på dine spørgsmål om Digital Post og NemID.
Vi ses torsdag d. 9. oktober!
TÅrnbY HoveDbiblioTeK fra kl. 9 – 16 i Læringsrummet (stue-
etagen) 
veSTamaGer biblioTeK fra kl. 12 – 16 (1. sal)

SUNDHEDSDAG På TåRNBY 
HOVEDBIBLIOTEK, KAMILLEVEJ 10
Torsdag den 9. oktober kl. 10.00 – 17.00
Kom og bliv inspireret til et sundere og sjovere liv

Kl. 10.00 – 11.00 
KenDer Du SunDHeD.DK?
Hjemmesiden Sundhed.dk er en guldgrube af oplys-
ninger om sundhedsvæsenet. Hør om mulighederne 
for at finde oplysninger om din egen sundhed. 

Kl. 11.00 – 15.00 
bevæG DiG liDT mere - oG fÅ DeT meGeT beDre
Faldforebyggelseskoordinator Charlotte Wærling fra Sundheds-
Center Tårnby præsenterer indholdet af den nye træningstaske, 
som du kan låne på biblioteket. 

Kl. 11.00 – 15.00 
mÅl Din SunDHeD
V/ Tårnby Kommunebiblioteker, Diabetesforeningen, Hjernesagen, 
Lungepatientforeningen, Gigtforeningen, Høreforeningen, øjenfor-
eningen Værn om Synet og Prostataforeningen
Få tjek på dit blodsukker, blodtryk, håndtryk og lungefunktion.
Mød patientforeningerne Diabetesforeningen, Hjernesagen, Lunge-
patientforeningen og Gigtforeningen, Høreforeningen, øjenforenin-
gen Værn om Synet og Prostataforeningen. 

Kl. 11.00 – 15.00 
KenDer Du DiT KonDiTal, Din boDYaGe oG 
feDTprocenT?
Fysioterapeuter fra SundhedsCenter Tårnby tester dit kondital, 
fedtprocent og bodyage. De viser også, hvordan du bedst udnytter 
de udendørs fitnessmaskiner.

Kl. 11.00 – 17.00 
HvorDan Har Dine føDDer DeT?
Få et gratis fodtjek. Statsaut. fodterapeuter fra Klinik for Fodterapi, 
Kastrupvej 326, svarer på spørgsmål vedr. fødder og fodtøj. 

Kl. 11.00 – 17.00 
fÅ en SunD oG SmuK HuD
Få inspiration og gode råd til, hvordan du kan pleje og forkæle din 
hud af kosmetologer fra skønhedsklinikken Clinique M. 

Kl. 16.00 – 16.30 
YoGa for børn
Målgruppe: Børn, 4-6 år
Kom og få en sjov yogastund på biblioteket. Børnebibliotekar Tine 
Gitz Lundsgaard guider jer gennem et let yogaforløb.
Max 12 deltagere.
Tilmelding: Gratis billetter kan printes hjemmefra på taarnbybib.dk 
eller hentes på bibliotekerne

Kl. 16.00 
prøv aT DanSe folKeDanS
Folkedans er god motion på en hyggelig og sjov måde. Conny Kri-
stensen, til daglig underviser i AOF-Amager, inviterer til en prøve-
time – med levende spillemandsmusik. 
Der er fri adgang uden billetter til alle arrangementerne - undtagen 
til Yoga for børn.
Velkommen til det sunde liv på biblioteket! 

Se DeT uDførliGe proGram pÅ TaarnbYbib.DK 
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SUNDHEDSDAG På 
VESTAMAGER BIBLIOTEK, 
UGANDAVEJ 111
Torsdag 9. oktober kl. 14.00 – 17.00

Kl. 14.00 – 17.00 
preS SafT af Dine æbler

Tag dine æbler med fra haven og pres saft af dem i vores saft-
presse. 
Studerende, som læser til professionsbachelor i ernæring og 
sundhed ved Metropol, giver instruktion i brug af saftpressen. 
Husk at medbringe flasker til æblesaften.

Kl. 14.00 
SunDT munDGoDT - KonKurrence pÅ veSTamaGer 
biblioTeK
Har du det bedste alternativ til kage eller det bedste hjemmela-
vede alternativ til slik? Så er du velkommen til at deltage i biblio-
tekets konkurrence, som er opdelt i to kategorier:
1. At fremstille det sundeste og mest velsmagende alternativ til 
kage
2. At fremstille det sundeste og mest velsmagende alternativ til 
slik 
Som deltager i konkurrencen kan man max. aflevere 1 indslag i 
hver kategori. 
Kl. 14.00: Aflevering på biblioteket.
Kl. 15.00: Præmieoverrækkelse til vinderen i hver kategori. 
I juryen sidder Lise Lotte Larsen og Lis Müller, Tårnby Kom-
munebiblioteker. Alle de udstillede lækkerier bliver serveret med 
kaffe og te umiddelbart efter overrækkelsen af præmierne.
Velkommen til Sundhedsdag med sunde spisevaner på Vesta-
mager Bibliotek
Se det udførlige program på taarnbybib.dk 

VELKOMMEN TIL EFTERåRETS 
ARRANGEMENTER
Du kan nu hente en månedsoversigt på biblioteket eller se alle 
efterårets planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside 
under ”Det sker på biblioteket”
Billetbestilling: 
Nu er det muligt at købe / bestille billetter til alle efterårets arran-
gementer. 
Billetter købes online på taarnbybib.dk eller ved personligt frem-
møde på et af Tårnby Kommunes biblioteker.

Ved arrangementer, der afholdes af AOF i samarbejde 
med Tårnby Kommunebiblioteker købes billetter på tlf. 
32 51 14 95 eller via www.aof-amager.dk 

For alle arrangementer gælder at eventuelle resterende billetter 
sælges ved indgangen.

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE
SanGefTermiDDaG
Syng med Marianne Kragh
Bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide at synge 
sammen med andre? Så kom til sangeftermiddag på biblioteket. 
Vi mødes den sidste mandag i måneden og synger lyset og glæ-
den frem med korleder og musikpædagog Marianne Kragh ved 
klaveret.

På programmet er årstidens højskolesange, revyviser og minder 
fra den danske sangskat. Marianne Kragh vælger de indledende 
sange, men der er masser af plads til sangønsker fra deltagerne.
Vi serverer kaffe og te til sangen. Alle er velkomne uanset alder og 
forudsætninger.
Mandag 29. september kl. 16.00-17.30. Tårnby Hovedbibliotek
Billetpris: 30 kr.

puTinS ruSlanD - liGe nu
Foredrag ved Anna Libak
Hvad er det, der sker i Rusland lige nu, og hvorfor handler præsi-
dent Putin, som han gør? Det er der mange i Vesten, der har svært 
ved at forstå. Berlingskes udlandsredaktør Anna Libak kan, om 
nogen, gøre os klogere på spørgsmålet. 
Anna Libak er en stor kender af russiske forhold. Hun arbejdede 
som korrespondent i Moskva i årene 1999-2003, en omskiftelige 
periode i Ruslands historie med bl.a. Putins tiltræden og krigen i 
Tjetjenien.
Foredraget belyser situationen i Rusland lige nu og det spændte 
forhold til Ukraine, der har betydet, at der igen er kommet fokus på 
forholdet mellem øst og Vest.
Arrangementet afholdes af AOF-Amager i samarbejde med Tårnby 
Kommunebiblioteker. 

Mandag den 29. september kl. 19.30. Tårnby Hovedbib-
liotek
Billetpris 60 kr. Billetter købes via AOF

maGeløS pÅ maTriKlen – om at bo alene
Foredrag ved Ann Mariager
At bo alene er vel ikke en kunst, men det er i hvert fald et hånd-
værk, man skal gøre sig umage med. 
En million danskere bor alene. En af dem er Ann Mariager. Når 
Ann bliver spurgt - og det gør hun tit - om hun laver mad til sig 
selv hver aften, svarer hun: ”Ja, for der er ikke andre, der gør det”. 
Spørgsmålet har hun hørt til hudløshed, og det tyder på, at folk 
ikke aner, hvad de taler om. Som om et liv alene kun må vare, indtil 
køleskabet er tomt. Men Ann Mariager lever ikke et liv i undtagel-
sestilstand. Hun spiser ikke en klapsammen hver aften. Og hun går 
ikke og vrider hænder i fortvivlelse over, at der kun står ét navn på 
hendes husdør. 
Kom og hør Ann Mariagers modne og muntre forsvar for et liv 
alene. 
Arrangementet afholdes af AOF-Amager i samarbejde med Tårnby 
Kommunebiblioteker. 

Onsdag 1. oktober kl. 19.00. Vestamager Bibliotek. 
Billetpris 60 kr. Billetter købes via AOF

p6 beaT Klubben - c.v. JørGenSen
Dyk ned i en af dansk rocks vel nok største begavelser. C.V. Jør-
gensen er kendt for en stor variation i det musikalske udtryk og for 
sine unikke sangtekster med bidende samfundssatire eller korte 
fabler om menneskeskæbner. 
Grundtonen i hans sange er en melankolsk inderlighed, der ofte 
grænser til direkte sortsyn.
Niels Martinov er forfatter til en anmelderrost C.V. Jørgensen bio-
grafi. Hør ham fortælle historien om myten C.V. Jørgensen, som 
den har foldet sig ud over fem årtier. 
Martinov kommer ind på dæmonerne, som er en af de vigtigste 
drivkræfter for en af Danmarks fremmeste sangskrivere.
Torsdag 2. oktober kl. 19.00. Tårnby Hovedbibliotek
Billetpris 30 kr.
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TueSDaY niGHT muSic club 
Koncert med TRIBADOUR 
Kom og hør trioen Tribadour spille deres helt egen, alternative 
version af folkemusik.
Tirsdag 7. oktober kl. 19.00. Tårnby Hovedbibliotek 
Gratis billetter.

flYveSiKKerHeD  
Foredrag ved Kurt Birlie
Hvordan sikrer Kastrup Lufthavn maksimal flyvesikkerhed? Tidli-
gere flyvesikkerhedschef Kurt Birlie giver et tilbageblik om flyve-
ulykker og hændelser i lufthavnen gennem 50 år. 
Kurt Birlie begyndte som elev efter skolen og var med hele vejen 
i udviklingen af flyvesikkerheden og kan derfor fortælle et utal af 
anekdoter fra lufthavnen og Kastrup.
Arrangementet afholdes af Kurt Birlie i samarbejde med Tårnby 
Kommunebiblioteker. 

Onsdag 8. oktober kl. 19.00.  
Tårnby Hovedbibliotek
Gratis billetter.

Workshop 
STriKKecafÉ
Har du lyst til at strikke eller hækle, og har du lyst til at mødes 
med andre og få inspiration, så kom og deltag i strikkecaféen. 
Strikkecaféen er for alle, men det er en fordel, at du kan strikke 
eller hækle i forvejen. Vi hjælper dog gerne hinanden. 
Medbring garn og pinde, så sørger vi for kaffe, te og masser af 
inspiration fra bibliotekets håndarbejdsbøger.
Onsdag 8. oktober kl. 16.30-18.30. Tårnby Hovedbibliotek.
Der er gratis adgang til arrangementet, så mød bare op. Vi mø-
des onsdage i ulige uger.

Klassisk lytteklub -  
franZ liSZT
Musikforedrag ved Palle Andkjær Olsen
Symfonien som kunstform. I efterårets andet foredrag præsente-
res Franz Liszt. 
Liszt (1811-1886) er mest kendt som 1800-tallets største kla-
vervirtuos og kvindebedårer. I slutningen af 1840’erne trækker 
han sig imidlertid - på foranledning af fyrstinde Carolyne zu 
Sayn-Wittgenstein - tilbage fra den opslidende koncertvirksom-
hed som omrejsende ”geni” for at hellige sig kompositionen. I 
stedet tiltræder han stillingen som kapelmester i Weimar. I løbet 
af 1850’er komponerer han 13 symfoniske digte og to symfonier 
med udgangspunkt i henholdsvis Goethes Faust og Dantes Gud-
dommelige komedie. 
I dette andet foredrag vil vægten blive lagt på det mest populære 
af de symfoniske digte, Les Preludes, og på Faust-Symfonien.
Det sidste foredrag om Brahms finder sted den 18. november.
Tirsdag 14. oktober kl. 15.00. Tårnby Hovedbibliotek
Billetpris: 30 kr.

Workshop 
aKvarelcafÉ
Akvarelmaling er en dejlig hobby. Måske maler du allerede eller 
har lyst til at prøve i selskab med andre. I akvarelcafeen er du 
velkommen, uanset om du er nybegynder eller godt i gang. 
Her er plads til alle og mulighed for gensidig inspiration og erfa-
ringsudveksling.
Medbring egne materialer, så finder vi bibliotekets bøger om 

akvarelmaling med tips og tricks, og vi sørger for kaffe og te.
De to andre akvarelcafeer finder sted onsdag den 19. november og 
onsdag 17. december.
Onsdag 15. oktober kl. 10.00-13.00. Tårnby Hovedbibliotek.
Fri adgang - uden billetter.

HvaD er Søvnapnø?
Foredrag ved overlæge Niels Petri
Hvad gør søvnapnø ved vores helbred, hvis det ikke opdages og 
behandles? Søvnapnø er en ensom og anonym sygdom, der sta-
dig er forholdsvis ukendt både i befolkningen og blandt personer i 
sundhedssystemet. 
Hvis du kan genkende nogle af følgende symptomer, har du måske 
søvnapnø.
Hvis du under søvn:
- Snorker højlydt, har pauser i vejrtrækningen, ligger uroligt og har 
livlige kropsbevægelser, ofte skal op og lade vandet
og om dagen:
- Er konstant træt, falder uønsket i søvn, har hukommelses- og 
koncentrationsbesvær, har følelsen af aldrig at være udhvilet, har 
morgenhovedpine, har forhøjet blodtryk, har manglende sex-lyst/
evne.
Søvnapnø er en sygdom, der kan behandles. Arrangementet afhol-
des af Niels Petri, Dansk Søvnapnø Forening, i samarbejde med 
Tårnby Kommunebiblioteker. 

Onsdag 15. oktober kl. 19.00. Tårnby Hoved-
bibliotek.
Gratis billetter.

læSeKreDS på Vestamager Bibliotek
Vi snakker om Khaled Hosseini: Og bjergene gav genlyd. 
Romanen til næste møde uddeles, og vi aftaler programmet for læ-
sekredsen for foråret 2015. 
Har du lyst til at mødes med andre til hyggelig snak om bøger, så 
er du velkommen i Vestamager Biblioteks nystartede læsekreds. 
Kontakt bibliotekarerne Lis Müller eller Lise Lotte Larsen på tlf.: 
3253 5499, eller mød op, hvis du vil være med i kredsen.
Tirsdag 21. oktober kl. 16.00. Vestamager Bibliotek.
Fri adgang – uden billetter.

Forfattermøde 
SiGne lanGTveD palliSGaarD & carSTen boe
Mød de to nye danske forfattere Signe Langtved Pallisgaard og 
Carsten Boe til en inspirerende forfatteraften på Hovedbiblioteket. 
Carsten Boe debuterede i 2008, og sidste år udkom hans anden 
roman ødegården. Signe Langtved Pallisgaard debuterede i foråret 
med romanen Et andet sted. Begge romaner kredser om familie og 
parforhold, men på meget forskellig vis.
Vi har inviteret de to forfattere til at fortælle om deres romaner og 
tage en snak om deres forskellige måder at arbejde som forfattere 
på.
Kom og lyt med og deltag i snakken med de to forfattere over en 
kop kaffe eller te.
Tirsdag 21. oktober kl. 19.00. Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris: 30 kr.

Film 
DanSKerneS eGen HiSTorie - Oplevelser fra Amager
Oplevelser fra Amager er dagligdags historier fra 1906 og frem til 
de farverige halvfjerdsere. 
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Oplev Amager vokse med en tredjedel, følg forvandlingen fra 
landsbysamfund til en moderne og industrialiseret forstad, besøg 
de mange arbejdspladser på glasværket i Kastrup og kig inden-
for hos den lille købmandsbutik i St. Magleby.
Filmen varer 90 minutter og er baseret på gamle arkivfilm ind-
samlet fra lands- og lokalarkiver samt private gemmer.
Onsdag den 22. oktober kl. 11.00 & 14.00. Vestamager Bibliotek.
Gratis billetter.

SafT oG KrafT i parforHolDeT – det besværlige 
parforhold
Foredrag ved Ann Watson og Jesper Bay-Hansen
Læge og sexolog Jesper Bay-Hansen samt konfliktmægler og 
parterapeut Ingrid Ann Watson sætter fokus på alt det, der får jer 
til at trives. 
Kom og få en afslappet, humoristisk og lærerig aften. Hør om 
hvordan du får mere tid til alt det dejlige i parforholdet, tre måder 
at samtale på - så begge bliver hørt. Og om at skrue op for nær-
vær og opmærksomhed, om sex, sex og skøn sex, tilgivelse - en 
vej videre samt hvordan vi lever lykkeligt til vores dages ende.
Ingrid Ann Watson har arbejdet med parterapi og faglig coaching 
i mere end 23 år. Er fast ekspert på Go’Morgen Danmark samt 
ofte benyttet ekspert i aviser og ugeblade. Forfatter til bogen Elsk 
ham igen samt medforfatter til Når sygdom jer skiller.
Jesper Bay-Hansen er speciallæge, sexolog, parterapeut og for-
fatter til bl.a. Recepten på lykke. Han er tilknyttet Danmarks Ra-
dio som ekspert i sexologi og parforhold. I februar 2014 udkom 
Jesper Bay-Hansens bog Din livskunst.
Arrangementet afholdes af AOF-Amager i samarbejde med 
Tårnby Kommunebiblioteker. 

Torsdag 23. oktober kl. 19.00. Vestamager Bibliotek.
Billetpris 60 kr. Billetter købes via AOF

SanGefTermiDDaG
Syng med Marianne Kragh
Bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide at synge 
sammen med andre? Så kom til sangeftermiddag på biblioteket. 
Vi mødes den sidste mandag i måneden og synger lyset og glæ-
den frem med korleder og musikpædagog Marianne Kragh ved 
klaveret.
På programmet er årstidens højskolesange, revyviser og minder 
fra den danske sangskat. Marianne Kragh vælger de indledende 
sange, men der er masser af plads til sangønsker fra deltagerne.
Vi serverer kaffe og te til sangen. Alle er velkomne uanset alder 
og forudsætninger.
Mandag 27. oktober kl. 16.00-17.30. Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris: 30 kr.

liTTeraTurcafÉ
Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? I Littera-
turcafeen er der kaffe og te på kanden, mens bibliotekarerne for-
tæller om et udvalg af sæsonens nyheder og andre læseværdige 
bøger - romaner, krimier og fagbøger. 
Vi håber også, du selv har lyst til at komme på banen med me-
ninger, spørgsmål og gode læseoplevelser, men du er også vel-
kommen til bare at møde op og lytte.
Vælg den dato og det sted, der passer dig bedst, begge gange 
fortæller vi om de samme bøger
Tirsdag 28. oktober kl. 15.00 – Tårnby Hovedbibliotek
Tirsdag 11. november kl. 15.00 – Vestamager Bibliotek. 
Gratis billetter.

Foredrag STine boSSe - Mit liv
På baggrund af et spændende og begivenhedsrigt liv fortæller Sti-
ne Bosse om sine til- og fravalg gennem livet og om de oplevelser 
og beslutninger, der har haft afgørende betydning for karrieren. 
Stine Bosse var en af Danmarks mest succesfulde topchefer, da 
hun i 2011 besluttede at træde tilbage som koncernchef for Tryg-
Vesta. Hun havde fået lyst til at blande karrierekortene på en ny 
måde, så hun selv kunne bestemme over sin kalender og fordele 
tiden mellem bestyrelsesarbejde, socialt arbejde og sin familie.
I dag arbejder Stine Bosse i en lang række bestyrelser for virksom-
heder eller velgørende organisationer. Hun er bl.a. formand for 
BørneFonden og bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater.
I 2010 udkom bogen Stine Bosse: Det handler om at turde og i 
2013 skrev hun Bossen - om balance i ledelse.
Arrangementet afholdes af AOF-Amager i samarbejde med Tårnby 
Kommunebiblioteker. 

Torsdag 30. oktober kl. 19.30. Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 60 kr. Billetter købes via AOF

ARRANGEMENTER FOR BøRN
filmKlubber
 – for de 8-13 årige
Efteråret byder på fine filmoplevelser for børn.
Fra september inviterer bibliotekets filmklub-
ber indenfor til hygge, popcorn og gode film.

HoveDbiblioTeKeT
For de 8-10 årige: første onsdag i måneden 
kl. 16.00 
For de 11-13 årige: sidste onsdag i måneden kl. 16.00
veSTamaGer biblioTeK
For de 8-10 årige: første mandag i måneden kl. 16.00 
For de 11-13 årige: sidste mandag i måneden kl. 16.00 (fra den 29. 
september).
Følg programmet på www.taarnbybib.dk, hvor du også kan printe 
gratis billetter.

SmÅ DøDe DYr  / teater for de 4-7 årige
ved Teatret Fair Play
Hvad sker der egentlig med alle dyrene, når de dør? Er der nogen, 
som begraver dem? To børn undrer sig og beslutter sig for, at der 
må være behov for hjælp. Så de opretter deres eget begravelses-
firma og går i gang med at give dyrene en fin afslutning. 
En rigtig sød forestilling og god til at åbne op for en snak om døden 
med børnene.
Varighed 35 min.
Lørdag 27. september kl. 11.00. Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris: 20 kr. Max. 1 voksen pr. barn

filmKlubben / for de 11-13 årige 
Velkommen til bibliotekets filmklub for dig mellem 11 
og 13 år - med popcorn, hygge og gode film! Den 29. 
september ser vi Forbandelsen (51 min.) Der hviler en 
forbandelse over Johanna og hendes far, som bor sam-
men i et lille hus i en landsby. Hver nat hjemsøges 
Johannas far af mareridtsagtige dyr.
Mandag 29. september kl. 16.00 Vestamager Bibliotek.
Gratis billetter.

Fortsættes næste side
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Babycafé  
førSTeHJælp Til SpæD- oG SmÅbørn
Ved Toni Mathiesen fra førstehjælp.nu 
Torsdag 2. oktober kl. 10.00. Vestamager Bibliotek.
Billetpris: 20 kr.

Den lille HviDe KaT 
– teater for de 4-8 årige
ved Teatret Aspendos
Lad dit barn være med til at påvirke handlingen, når Teatret 
Aspendos opfører Folkeeventyret Den lille hvide kat. Her er der 
plads til, at børnene kan få svar på deres spørgsmål, og de bliver 
spurgt til råds undervejs. 
Teaterstykket handler om drengen Esben, der må konkurrere 
med sine brødre om arveretten til familiegården. I den mørke 
skov møder Esben en talende kat, som hjælper ham med at 
vinde familiegården.... og meget mere endnu.
Varighed 1 time
Lørdag 11. oktober kl. 11.00. Vestamager Bibliotek.
Billetpris: 20 kr.

freDDY oG far – teater for de 4-10 årige
ved Teater TT
Da cirkus lukker, rejser Freddy, den forældreløse cirkustjener, 
alene ud i verden. Her møder han sømanden Svend, der invi-
terer Freddy hjem og fortæller ham sin livshistorie, om hvordan 
han fulgte sin stjerne hele verden rundt og fandt en søn. 
Nu rejser Freddy rundt og fortæller Svends historie. 
En finurlig forestilling om de store spørgsmål og længsler, vi alle 
går og tumler med.
Varighed ca. 40 min.
Lørdag 11. oktober kl. 11.00. Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris: 20 kr.

TWinS – danseteater for de 2-6 årige
ved Uppercut danseteater

To babyer sid-
der i barnevognen 
og keder sig. De 
voksne har travlt 
med at snakke 
med hinanden 
og med alt muligt 
andet og har be-
stemt ikke tid til 
børnenes leg. 
Men så er det 
godt, man har hin-

anden at lege med. Babyerne kan ikke tale, men gennem rytmer, 
trin og mimik opstår der alligevel en dialog – og et venskab. 
Sjov og dansende forestilling om to mænd, der leger babyer på 
bedste manér.
Varighed 45 min.
Lørdag 18. oktober kl. 11.00. Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris: 20 kr.

Babycafé  
babYmaSSaGe
ved Kirsten Bendix, Tårnby Kommunes sundhedspleje

For forældre og babyer fra to måneder.
Forældrene bedes medbringe et håndklæde eller dyne, som barnet 
kan ligge på.
Mandag 20. oktober kl. 10.00 & 11.15. Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris: 20 kr.

Babycafé  
førSTeHJælp Til SpæD- oG SmÅbørn
Ved Toni Mathiesen fra førstehjælp.nu 
Torsdag 23. oktober kl. 10.00. Tårnby Hovedbibliotek
Billetpris: 20 kr.

STADS- OG LOKALARKIVET
LOKALHISTORISK ERINDRINGSCAFé
i KonGelunDen SKa’ brYlluppeT STÅ
Har du minder om Kongelundsområdet, som du har lyst til at dele 
med andre? Vi holder et lille oplæg og krydrer det med fotos fra 
lokalarkivets samling. Medbring gerne billeder og andet, der kan 
illustrere din historie. 
Det kan være, at du bare har lyst til at komme og lytte til andres 
fortællinger og få bragt dine egne minder til live igen, og måske 
kender du nogen, som vil have glæde af at blive inviteret sammen 
med dig.
Tirsdag 7. oktober kl. 14-16. Vestamager Bibliotek
Der er også erindringscaféer:

• Tirsdag 4. november på Hovedbiblioteket - Lufthavnen 
• Tirsdag 2. december på Hovedbiblioteket - Juleerindringer 
• Tirsdag 9. december på Vestamager Bibliotek - Juleerindringer
Vi serverer kaffe og te, og der er mulighed for at fortsætte snakken 
efter kl. 16.00 med de andre gæster.
Gratis billetter.
Glemmer du nr. 5, 2014

Den førSTe verDenSKriG / Del 1
Amager forberedte sig til krig
I år er det 100 år siden, at Første 
Verdenskrig brød ud. Det var en ka-
tastrofe af enormt omfang, som ko-
stede de europæiske samfund dyrt, 
både målt i penge og menneskeliv. 
Selv om Danmark var neutralt, 
havde krigen en stor indvirkning. 
Det mærkedes især på Amager, 
som var et vigtigt punkt i Køben-
havns befæstning i krigsårene 
1914-1918.
I dette nummer, som er et samar-
bejde mellem Dragør Lokalarkiv 
og Tårnby Stads- og Lokalarkiv, 
ser vi på, hvordan Amager blev 
forandret på grund af den store 
krig.
Bladet kan hentes gratis på 
bibliotekerne så længe oplag 
haves, eller hentes i en printvenlig version på ta-
arnbybib.dk, gå ind under Stads- og Lokalarkivet. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer du’ som 
nyhedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart det udkom-
mer.

TÅrnbY Kommune
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Det virker med bump
Meget glædeligt resultat af 
fartbump fortæller man fra 
betalingsanlægget ved Øre-
sundsbroen

I maj 2014 blev der installeret 
selektive fartbump i fire ba-
ner i betalingsanlægget ved 
Øresundsbron. Cirka 200.000 
biler kørte hvert år hurtigere 
end 40 kilometer i timen (den 
tilladte hastighed er 30 kilo-
meter i timen). Det udgjorde 
en sikkerhedsrisiko for andre 
billister, og betalingsanlæg-
gets personale, som bevæger 
sig mellem banerne for at 
kunne hjælpe kunderne.

Fartbumpene, som kun ak-
tiveres for billister, der kører 
for hurtigt, er blevet en suc-
ces i betalingsanlægget. An-
tallet af for hurtigt kørende er 
faldet markant, efter de blev 
installeret.

I maj og juni mærkedes en 
tydelig effekt fra fartbumpet. 
Der foregik dog samtidigt 
med vejarbejde i betalingsan-
lægget, som bidrog til lavere 
hastigheder.

Juli var derfor den første, 

hele måned, hvor Øresunds-
broen har været i stand til at 
måle effekten og sammen-
ligne med tidligere måneder. 
Effekten er stjerneklar. 

Fra 2012 til april 2014 har 
antallet af for hurtigt kørende 
ligget på mellem 10.000 og 
19.000 per måned. I juli 2012 
var det 16.190, i august 2012 
19.932. Tilsvarende måneder 
i 2013 var 16.299 i juli og 

16.816 i august.
I juli 2014 var tallet nede 

på 2.153 biler, som kørte 
for hurtigt. I august er tallet 
2.637.

Tårnby Bladet havde i juni 
i 2014 en længere artikel om 
fartbumpenes virkning.

spanger

De fire vejbump, som er anlagt i brobizz-vejbanerne mod 
Danmark har haft den forventede positive virkning. De lukker 
op (ned), hvis bilisten kører mere end 40 km/t. Man må kun 
køre 30 km/t. Foto: Jesper Israelsen.

Jobcenter på festival
hovedstadens jobcentre 
har holdt rekrutteringsfe-
stival for virksomheder og 
jan Gintberg og Lars Gold-
schmidt, forhenværende 
direktør for DI, fyrede op 
under arrangementet

Af Martin Møller, faglig 
koordinator i  

Jobcenter Tårnby

Ni af hovedstadens jobcen-
tre, heriblandt Jobcenter 
Tårnby, inviterede tirsdag 
16. september udvalgte virk-
somheder til rekrutterings-
festival på Den Blå Planet.  
Jobcentrene er gået sammen 
om én fælles virksomheds-
indgang, der sikrer virksom-
heder et højt serviceniveau 
og et bredt rekrutterings-
grundlag indenfor de fleste 
brancher. 

Med festivalen blev der 
gjort opmærksom på, at virk-
somheder nemt og hurtigt 
kan bruge jobcentrene til at 
finde den rigtige medarbej-
der til deres næste ledige 
stilling. 

På dagen hørte de 75 del-
tagende virksomheder sam-
fundsdebattør, Lars Goldsch-
midts perspektiver på samar-
bejdet mellem virksomheder 
og jobcentre, og oplevede 
Jan Gintberg folde sig ud 
med sine humoristiske over-
vejelser om jobcentrenes 

rolle som en professionel og 
seriøs rekrutteringspartner.

Mødte konsulenterne
Herefter mødte virksomhe-
derne konsulenter fra Brønd-
by, Frederiksberg, Gentofte, 
Gladsaxe, Herlev, Hvidov-re, 
København, Rødovre og Tårn-
by jobcentre. De stod klar 
med sparring til virksomhe-
derne omkring LinkedIn, re-
kruttering via jobnet.dk og 
jagten på den rigtige medar-
bejder.

- Med rekrutteringsfestiva-
len vil vi over for virksomhe-
derne pointere, at jobcentre-
ne i det Storkøbenhavnske 
område ønsker at være en af 
virksomhedernes foretrukne 
rekrutteringspartnere og 
samtidig understøtte mål-
sætningen om Storkøben-
havn som ét sammenhæn-
gende arbejdsmarked, sagde 
Camilla Buck Hegaard, som 
er leder af virksomhedsser-
vice i Jobcenter Tårnby.

Virksomhederne var be-
gejstrede over arrangemen-
tet og for tiltaget om én 
indgang via ét fælles tele-
fonnummer: 70 80 80 55. 
Ved dagens afslutning havde 
flere virksomheder ønsket 
at indgå samarbejde med 
jobcentrene om deres næste 
rekruttering.

Endnu en gang er klinik-
ken med særlig speciale i 
idrætsskader sluppet fri af 
effektivisering og nedskæ-
ringer.

Af Terkel Spangsbo

For snart 20 år siden lykkedes 
det blandt andet efter pres 
fra Kastrup Tårnby Idrætssam-
menslutning, at få oprettet en 
klinik på Skt. Elisabeth Ho-
spital, hvor personalet havde 
speciale i idrætsskader. Det 
betød korrekt og hurtig diag-
nosticering af sportsskader 
og dermed den rigtige be-
handling i første omgang. 

Siden har effektiviseringer 
om sammenlægning/flytnin-
ger på Sundby/Elisabeth- og 
Amager Hospital givet frygt 
for nedlæggelse af klinikken.

Da Region Hovedstaden 
meldte ud om næste års bud-
get var oveskriften, at der 
ingen ændringer skete på 
Amager Hospital, men et er 
overskrifter, noget andet er 
det med småt – og her var kli-
nikken i spil.

Da Jakob Næsager fra de 
Konservative i København ud-
basunerede store besparelser 
på Amager hospital, kom det 
på forsiden af lokale blade og 
skabte uro i idrætskredse.

- Jeg meddelte det pågæl-
dende blad, at intet var be-
sluttet. Kun at administratio-
nen havde fremkommet med 
spareforslag, som krævet af 
alle hospitaler (i alt 300 mil-
lioner), fortæller Erik Rostell 

Gregersen, regionsrådsmed-
lem og socialdemokrat fra 
Amager.

- Jeg har talt med Sophie 
(Hæstorp Andersen, regions-
formand) om problematikken 
vedrørende Idrætsklinikken. 
Sammen med Lise Muller fra 
SF har jeg stillet officielle 
budgetspørgsmål til de plan-

lagte forslag.
- Jeg mener, vi har fundet 

en god løsning. Konsultatio-
ner fortsætter på Amager, det 
samme gør eventuelle gen-
optræningsforløb, mens ope-
rationer udføres på Hvidovre 
Hospital. Så Idrætsklinikken 
er bevaret på Øen.

Idrætsklinikken er bevaret på øen

Tårnby Bladet søger ...
... telefonpasser m/k tre timer om  
mandagen fra kl. 9 - 12 - ring 32 509 290
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Tårnby Bladet søger ...
... telefonpasser m/k tre timer om mandagen fra kl. 9 - 12

Lige nu savner vi en person, som kan tage en ugentlig telefonvagt 
om mandagen. Vi har telefonerne åbne dagligt mellem klokken 
9 og 12 og der er pt. fire om tjansen, men fem er bedst.

Jobbet er ikke hårdt (somme tider småkedeligt), men vigtigt. 
Opgaven er som øvrige ulønnet, men alle aktive er med til flere 

arrangementer i løbet af året. Hør mere om tjansen hos Heinrich 
Ehrenreich på 3251 0911 eller fredage på 32 509 290 (mellem 9 og 12.).

1 procent skattenedsættelse 
blev til 0,2 procent 
Samtlige partier i kommunalbesty-
relsen enige om næste års budget i 
Tårnby

Af Terkel Spangsbo

Borgmester Henrik Zimino har i løbet 
af sommeren leget med tanken om at 
nedsætte den kommunale udskriv-
ningsprocent, også kaldet kommune-
skatten, med en hel procent, nu er det 
endt med 0,2 procent. Kommuneskat-
ten vil herefter være på 23,3 procent.

Borgmesteren har til Tårnby Bladet 
forklaret, at en skattenedsættelse vil-
le blive kompenseret af Staten, men 
kun til en vis grad alt efter hvor mange 
kommuner, der ville nedsætte deres 
skatteprocent.

Staten/regeringen har afsat en pul-
je på 350 millioner og når de penge er 
brugt op, slutter festen. De kommu-
ner, som nedsætter mest, ville komme 
i sidste række ved en kompensation.

- Men Tårnby vil i de kommende år 
stadig være blandt de kommuner med 
den laveste udskrivningsprocent, skri-
ver borgmesteren i en pressemeddel-
else.

Enige på få dage
I forhold til budgetforslaget, som 
blev fremlagt på Kommunalbesty-
relsesmødet 26. august, er der afsat 
yderligere 2 mio. kr. til sundheds- og 
omsorgsområdet, 2,5 mio. kr. til bør-
ne- og skoleområdet og derudover er 
1 mio. kr. øremærket til styrkelse af it-
netværkene på skolerne. Det samlede 

budget er på 3,13 mia. kroner i 2015.
Den store enighed viste sig allerede 

torsdag 28. august og blev bekræftet 
på Økonomiudvalget 2. september. 
Budgetaftalen skal endelig vedtages 
i Kommunalbestyrelsen. Der kommer 
således ingen ændringsforslag fra 
partierne. 

- Når alle partier i Kommunalbesty-
relsen er med i budgetaftalen, er det 
et udtryk for, at partierne er enige om 
retningen for Tårnby. Vi er enige om 
at fortsætte med et højt og forbedret 
serviceniveau, som holder sig inden 
for grænserne af det tilladte, siger 
borgmester Henrik Zimino. 

Også i 2015 er der stramme betin-
gelser fra regeringens side om, hvor 
meget kommunerne må bruge på den 
borgernære service. Tårnby Kommune 
bruger det mulige inden for de ud-
stukne rammer. 

Budgettet for næste år lægger op 
til en række nye tiltag på blandt andet 
kultur- og fritidsområdet. Der afsæt-
tes eksempelvis midler til en ny bib-
liotekscafe, udvidelse af vægtløfter-
klubben AK Vikings faciliteter (i 2017), 
flere midler til badmintonhallerne på 
Gl. Kirkevej og midler til udvidelse af 
klubvirksomhed for unge op til 23 år. 
Aftalen sikrer også mere moderne be-
lysning i gadebilledet og fokus på me-
dicintjek hos udvalgte borgere.

tsp

Hent særtryk fra ...  

* Skelgårdskirken  25-års jubilæum
* FDF Korsvejens sommerlejr 
* Borgmesterens budgettale
* Tårnby Teaters forestilling 
Brødrene Løvehjerte

... på www.taarnbybladet.dk

Dragør Revyen fylder 90 år i 2015. 
Det vil blive fejret med en forestil-
ling, som vil blive noget ganske 
særligt

- Dragør Revyens nye ambition er 
blandt andet at være hele Amagers 
revy, siger Per Scheel-Krüger, der er 
kunstnerisk leder af Teater Grob og 
bestyrelsesmedlem i Dragør Revyfor-
ening.

- Vi håndplukker stadig de bedste 
og sjoveste historier fra det lokale 
Dragør, og åbner op for at inddrage 
Tårnby, Kastrup, Sundby, og ja, hele 
Amager med vor vanlige sans for ko-
mik og sketches på det nære og lokale. 

- Vi har brug for alle slags frivillige 
hænder til at løfte opgaven med at nå 

ud til hele Amager, så vi igen kan blive 
stolte af, og glæde os ved, hele Ama-
gers revy samlet i skønne Dragør

Per Scheel-Krüger er født og opvok-
set i Dragør og ønsker nu at give noget 
tilbage til byen. Hans store erfaring 
som kunstnerisk leder, instruktør og 
skuespiller giver mange spændende 
muligheder for Dragør Revyen.

Foruden et stort netværk af profes-
sionelle teaterfolk, bidrager han med 
ideer til nye tiltag, som kan løfte re-
vyen til et endnu højere niveau. 

tsp

Så må vi jo håber, der er noget at grine 
i Tårnby i løbet sæsonen.

 

Dragør Revyen bliver ø-dækkende 
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TÅRNBY KOMMUNE                                  

Tårnby 
Sundhedsuge

2014 

Hent programmet på Tårnby Rådhus, 
Tårnby Kommunebiblioteker og i 

      SundhedsCenter Tårnby eller se det på      
  www.taarnby.dk

4. OKT. - 12. OKT.
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Vi har modtaget (28. august 2014): 

Åbent brev til 
Københavns Lufthavne
vedr. infrastrukturen i luft-
havnen

Vi noterer os med glæde, at 
der ved takstforhandlingerne 
endelig er kommet en åbning 
for flytning af CSRA-området/
Gazastriben. 

Den nuværende placering 
har altid været dårlig og i sig 
selv givet et gigantisk spild af 
arbejdstimer og penge og væ-
ret til stor irritation. Det har 
vi påpeget siden CSRA blev 
etableret og vi hilser velkom-
ment, at der nu sker noget.  

Vi henstiller til at inddrage 
medarbejdernes viden og er-
faring, når den nye placering 
skal fastlægges.  Det er vig-
tigt, at den kommer til at virke 
optimalt.

Der er andre problemfelter, 
der stadig mangler at blive 
løst og det endda med mulig-
hed for win-win-win for CPH, 
øvrige selskaber og medar-
bejderne:

- Bagageanlægget fungerer 
stadig ikke godt nok. Som-
merens trafik led flere gange 
hårdt under det.

- Vestvagten er ofte dårligt 
bemandet i morgentimerne. 
Det giver kø og spildtid.

- Der mangler centrale, fæl-
les kantiner. Noget der kan 
forbedre kvalitet og spare tid. 

- Der mangler et fælles per-
sonalehus/sundhedshus med 
adgang til fysioterapi, massør 
mv. eksempelvis samme sted, 
hvor der er kantiner.

 - Der er standpladser uden 
slidsker samt gatedøre, der er 
næste umulige at åbne/lukke, 
og flere andre store og små 
teknisk/praktiske ting, der 
kan lette hverdagen og igen 
spare tid – hvis det altså er 
der og hvis det virker.

Vi opfordrer CPH til at lave 
et ”servicetjek” på hele luft-
havnens infrastruktur - fra 
stort til småt og i samarbejde 
med lufthavnens kunder og 
de medarbejdere, der er de 
daglige brugere.

Vi ser fem til samarbejde 
om dette!

Med venlig hilsen fra faglige 
repræsentanter i 3F og Metal 

fra følgende firmaer:
SAS, SGH, CPH, Aviator, LSG, 

Gate Gourmet, CFS, DHL, WFS, 
Swissport

Vi har modtaget:

Jeg håber at blive hørt
Af Jesper Bo Larsen, 

Skøjtevej
Jeg er beboer på Skøjtevej, en 
vej som efterhånden har fået 
fornøjelsen af at blive velbe-
søgt af en stor mængde trafi-
kanter hvilke er velkomne, da 
der efter metroen er kommet, 
er blevet færre veje til Ama-
gerstrandvej og motorvejen.

Vores udfordring er dog, at 
vejen er meget lige og bar, 
hvilket lægger op til høj fart 
med hastigheder langt over 
grænsen for, hvornår man mi-
ster kortet. Problemet er, at 
vejen har en del stikveje fra 
villavejene omkring og man 
forventer ikke, at der kom-
mer en tosse med +100 km i 
timen.

Jeg har forsøgt at komme i 
kontakt med kommunen om-
kring etablering af cykelsti, 
chikaner eller bump, men da 
der kører busser og udryk-

ningskøretøjer, er dette ikke 
en mulighed. Man kan dog un-
dre sig over, hvorledes dette 
har kunnet lade sig gøre på 
de omkringliggende veje (Sir-
græsvej, Saltværksvej m.fl.) 
som har samme status men 
hvor hastigheden er betrag-
teligt lavere blandt andet på 
grund af cykelstien.

Jeg er stærkt bekymret for 
alle de børn og unge, som 
cykler på vejen, da det er et 
spørgsmål om tid, hvornår det 
går ud over en af dem.

Skal der virkelig ske en per-
sonulykke, før kommunen vil 
tage det seriøst?

Skolebørn skal ud og 
måle stejle bakker
Nyt stort projekt sender 
københavnske elever ud i 
naturen, hvor de fleste børn 
lærer bedst.

Af Morten Rubæk, dgi

Når man har prøvet at rulle 
ned ad en stejl bakke, så ved 

man, at det godt kan gå stærkt 
og give et sug i maven. Men 
de færreste har prøvet, hvor-
dan man bagefter med et 
kompas i hånden kan måle 
bakkens præcise hældning.

I løbet af de næste to år 
rykker storkøbenhavnske sko-
leelever og deres lærere ud i 
det helt store og grønne klas-
seværelse, som naturen er. 
Det sker med projektet ”Ude-
skole – læring i bevægelse”, 
som DGI står bag med støtte 
fra Nordea-fonden.

- Forestil dig en skole-
klasse, som en dag om ugen, 
året rundt tager dagens un-

dervisning med ud i naturen. 
Geometriske former på sten 
og træer, læsning liggende 
i græsset og inddragelse af 
lokale grønne områder – der 
er så mange muligheder. Og 
samtidig indbyder naturen 
automatisk til mere bevæ-
gelse end det typiske klasse-
værelse, fortæller koordina-
tor Martin Machado fra DGI 
Storkøbenhavn, der selv har 
kørt flere såkaldt eksemplari-
ske forløb, som nu skal tjene 
til inspiration for lærerne i de 
københavnske grundskoler.

Han peger på, at al ny 
forskning viser, at børn lærer 
forskelligt og at en meget 
stor gruppe lærer bedst, når 
undervisningen er visuelt an-
derledes og håndgribelig.

Lærere skal på skolebænken
Men ikke alle lærere er klædt 
på til at rykke skolen ud i na-
turen.

- Mange lærere er usikre på, 
hvordan de kan tilrettelægge 
et godt udeskole-forløb, og 
derfor er uddannelse af lærer-
ne en vigtig del af projektet, 
for-tæller Martin Marchado.

Interesserede kan kontakte 
koordinator Martin Machado 
på tlf. 2129 3278 eller 
martin.machado@dgi.dk
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LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben fortsætter mandag 22. september sin 
49. sæson med et meget varieret program af danske 
og udenlandske film.
OBS • NYT: Fra og med i år sælges kun medlemskort 
for hele sæsonen - efterår og forår. Pris for hele 
sæsonen 160,-.

Forsalg: Torsdag 18. september – kl. 10.00-12.00 i 
Kastrup Bio. Herefter kan der købes medlemskort 
før hver filmforestilling. 

FilmprOgram FOr eFTerår 2014

22.  september  DeT grå gulD
29.  september  BOgTYveN
 6.  oktober  eN Du elSKer
 13.  oktober  CapTaiN pHillipS
 20.  oktober  KarTelleT
 27.  oktober  DallaS BuYerS    
   CluB
 3.  november  KlaSSeFeSTeN 2    
   BegravelSeN
 10.  november  DeN grøNNe CYKel
 17.  november  DiaNa
 24.  november  mONiCa Z.

FOrår 2015
 1.  december  HYDe parK ON HuDSON
 5.  januar  KlumpFiSKeN
 12.  januar  FamilieN
 19.  januar  KviNDeN i BureT
 26.  januar  laBOr DaY
 2.  februar  Sorg og glæde
 9.  februar  mONumeNTerNeS mæND
 16.  februar  SpieS Og gliSTrup
 23.  februar  THe BuTler
 2.  marts  TarOK
 9.  marts  12 YearS a Slave
 16.  marts  pHilOmeNa

Ændringer kan forekomme.

Medlemsbladet Seniorenes Blad udleveres, så længe 
oplag haves.
Alle arrangementer og billetsalg foregår i Kastrup Bio 
hver mandag fra kl. 10.30. Forhallen åbner kl. 9.30, 
så det er muligt at nå hen og få en snak med gamle 
kendinge og stifte nye bekendtskaber samt at få en 
kop kaffe.
Særlig kørselsordning for gangbesværede sker ved 
henvendelse til Carl-Aage Hansen tlf. 28 45 36 82. 
Deltagerne skal selv afholde 20% af udgifterne.

VEL MØDT Carl-Aage Hansen, kasserer 
Vibeke Rasmussen, formand

Lejebolig søges
... af far og datter

Lejlighed, rækkehus, hus, somerhus,  
anneks ell. 1. sal.

Alt over 50 m2 kan have interesse

c.support@live.dk • sms 24 200 499

    

Denne søndag må du prøve lykken sammen 
med onkel Jens og alle de andre festlige  LIONS

Velkommen til Lions Kastrup-Tårnby

KÆMPE BINGO-SPIL
På Skottegårdsskolen -  Indgang fra Nordmarksvej

SØNDAG DEN 5. OKTOBER 2014
1.spil begynder kl. 11.00 - 2.spil begynder kl. 14.30
Flotte gevinster i Bingo og Kineserlotteriet
Kæmpestore PRÆMIEKURVE 
og SLAGTERVARER fra 
Vind gavekort fra The Branch Brasserie Dan Hotel 
på indgangsbilletten. Sidemandsgevinster og bonu-
stal i hvert spil! Kaffe, vand, øl, pølser og 
Lionssnegle til rimelige priser.

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN Aut. klin. tandtekniker

Tårnby Torv 7
32 50 08 50

www.tandtekniker.dk

Annoncen er sponsoreret af:

Vi har modtaget:

Nye fly-ruter går uden om Kastrup lufthavn
Af Finn Rudaizky. Medlem 

af Region Hovedstaden for 
Dansk Folkeparti

 Siden 2010 er der brugt man-
ge penge på at udvikle nye 
flyruter fra Kastrup lufthavn. 
Cirka 200 millioner kroner er 
der skudt ind i en fond – Co-
penhagen Connected. Rigtig 
mange af dem er skattekro-
ner.

Enkelte ruter er blevet til 
noget, men rigtig mange ruter 
er stadig varm luft. 

Det var ellers en rigtig opti-
mistisk overborgmester Frank 
Jensen (S), der dengang talte 
om at sikre, at København 
har en god stor lufthavn med 
mange direkte ruter. Det var 
afgørende for erhvervsudvik-
lingen, at man kan flyve direk-
te til og fra København. Sågar 
forskningen ville lide og ikke 
mindst ville det være kata-
strofalt for turismen, mente 
Frank Jensen.

Nu planlægger SAS så en 
række nye langruter i forbin-

delse med, at de får leveret 
helt nye fly af typen A350-
900 XWB og A330-300 En-
hanced direkte fra Airbus fa-
brikken.

Udfordringen er imidler-
tid, at SAS ikke planlægger at 
åbne disse interkontinentale 
langdistance ture fra Køben-
havn. De skal i stedet åbnes 
fra Oslo og Stockholm i løbet 
af næste år.

Nu er spørgsmålet jo, hvad 
Frank Jensen og socialdemo-

kraterne i såvel København 
som Region Hovedstaden vil 
gøre ved det. Væksten drøner 
uden om København på trods 
af de 200 investerede millio-
ner kroner.

Jeg går ud fra, at det er 
overflødigt at sige, at vi i 
Dansk Folkeparti ikke er syn-
derligt imponerede over ind-
satsen. Specielt ikke fordi 
den manglende succes koster 
arbejdspladser i Kastrup luft-
havn.

Københavns Lufthavn hæd-
ret af alverdens flyselskaber 
for at være en af verdens tre 
bedste lufthavne til ruteud-
vikling

Fem internationale storluft-
havne var indstillet til prisen 
som ’verdens bedste til rute-
udvikling’ På World Routes 
konferencen i Chicago.  Dub-
lin løb med prisen blandt 
lufthavne mellem 20 og 50 
mio. passagerer årligt lige 
foran Københavns Lufthavn 
og München. Også Düsseldorf 
og nordamerikanske Seattle-
Tacoma International Airport 

var shortlistet.
- Hver eneste flyrute ska-

ber vækst, arbejdspladser og 
investeringer. Derfor er kon-
kurrencen mellem lufthavne 
og lande om at fastholde og 
tiltrække nye ruter blevet 
benhård. Og derfor er det et 
fantastisk skulderklap til Dan-
mark, at vi fortsat er blandt 
verdens bedste til ruteud-
vikling, siger Ole Wieth Chri-
stensen, ruteudviklingschef i 
Københavns Lufthavn.

Prisen blev uddelt på ver-
dens førende luftfartskonfe-
rence, World Routes, der bli-
ver afholdt i Chicago i disse 

dage. På World Routes mødes 
cirka 3.000 repræsentanter 
fra flyselskaber, lufthavne og 
turismeorganisationer ver-
den over for at diskutere og 
forhandle udvikling af nye 
flyruter.

tsp

Denne artikel er ikke et 
svar på Finn Rudaizkys 

læserbrev herover, men 
en pressemeddelelse som 

Københavns Lufthavn 
udsendte næsten samtidig 

med, at Redaktionen modtog 
Rudaizkys indlæg.

CPH fortsat blandt verdens bedste til ruteudvikling

Flere ruter til og fra Københavns Lufthavn. Det hersker der en 
del uenighed om. Arkivfoto: CPH.
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Årets naturvidenskabsfe-
stival i Tårnby foregik på 
renseanlægget og i Den Blå 
Planet

 

Af Kasper og Mads, 7.a på 
Skelgårdsskolen. 

Foto: Karin Ott

Hvert år deltager mange af 
Tårnbys skoleelever i den 
landsdækkende Naturviden-
skabsfestival. I år var temaet 
”Vejen til fremtiden”. 7. a fra 
Skelgårdsskolen var med på 
en tur til Tårnby Forsynings 

Rensningsanlæg og Den Blå 
Planet. 

På rensningsanlægget fik vi 
fortalt om, hvordan man ren-
ser spildevand. Vi fik også set, 
hvordan man renser vandet 
med maskiner. Det lugtede 
grimt, men vi klarede os igen-
nem. Vi hørte om, hvordan 
bakterier renser vandet, så 
det kan blive lukket ud igen. 
De gør meget, for at bakteri-
erne trives og kan lide at være 
der, for de er meget vigtige. 

På rensningsanlægget er 
der også et laboratorium. De 
undersøger, om vandet er rent 

nok til, at det kan bruges. De 
har en maskine til at rense af-
faldet fra kloakvandet og der-
efter presse det sammen. Det, 
der kom ud, hedder slam. Det 
bruger man til gødning.

Og noget om ål
Da vi kom ind på Den Blå Pla-
net, blev vi ført hen til et loka-
le med en projektor, hvor vi fik 
et foredrag om ål. Vi fik mas-
ser af informationer om ål. 
Det var spændende. Vi lærte, 
at ålen faktisk er ligeså truet 
som den kinesiske panda. 
Man prøver at opdrætte dem, men man kan ikke gøre sådan, 

så ålene overlever. Forskerne 
ved nemlig ikke, hvad ålene 
skal spise efter de 24 dage, 
hvor de får moderens mad. 

Bagefter fik vi lov til at gå 
alene rundt på Den Blå Pla-
net. Der er mange forskellige 
akvarier, som er fyldt af farve-
fulde fisk og planter. Akvari-
erne er opdelt efter kontinen-
ter. Akvarierne er også opdelt 
efter hvilken type, fisken er. 
På Den Blå Planet er der fore-
drag næsten hver 10. min. om 
fiskene, hvor de lever, hvad de 
spiser, hvor de lægger æg el-
ler føder, og hvornår de bliver 
kønsmodne. 

Der er også mange aktivite-
ter, så man kan hurtigt få tiden 
til at gå. En af en af de sejeste 
ting er, at man kan prøve at 
røre fisk og krabber. Der står 
en mand ved stedet, hvor du 
kan røre fisk, som du kan spør-
ge, hvis du vil have hjælp eller 
noget at vide.

Vi synes, det har været en 
spændende og lærerig dag. Vi 
lærte meget, og det var nogle 
gode ting, vi fik fortalt. Der var 
masser af folk til at hjælpe os 
med spørgsmål. Der er også 

en ”shop” på Den Blå Planet, 
hvor du kan købe bamser, 
muslingeskaller, osv. Det syn-
tes vi var fedt. Vi var glade for, 
at det var der, vi skulle hen, da 
det var rigtig spændende. På 
Den Blå Planet kan man hur-
tigt få tiden til at gå. 

Hvad sker i Tårnby  

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

Da skoledagen lugtede grimt
Kasper og Mads, 7.a fra 
Skelgårdsskolen var til 
naturvidenskabsfestival på  
renseanlægget og i Den Blå 
Planet. Samme eftermiddag 
skrev de denne artikel om 
deres oplevelser og fik Tårnby 
Bladet fotograf til at tage de 
sigende billeder.

Fra laboratoriet hvor glasset 
til venstre viser kloakvandet, 

når det kommer ind, og 
glasset til højre viser det 

efter det er blevet behandlet

Klaringstankene hvor bakterier nedbryder 
affaldsstofferne i spildevandet, så det kan 
blive lukket ud i havet igen.

- og så fik vi vandflasker :-)
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I indeværende år er det 70 år siden at 
Tårnbykoret, som bærer vor bydels navn, blev 
stiftet.

Det vil blive fejret med en jubilæumskoncert i 
Skottegårdsskolen lørdag 1. november kl. 16.

Billetter à kr. 50 hos NH Belysning på Tårnby 
Torv og hos Carsten´s Foto og Video i 
Skottegårdscentret fra mandag 13. oktober, 
ligesom der vil være salg af billetter på Tårnby 
Bibliotek fra 27. oktober efter kl. 16:00. 

I pausen vil der være mulighed for at købe en 
forfriskning til rimelige priser

Kom og vær med!

Vi vil gerne rekruttere nye sangere til vor 
jubilæumskoncert nemlig sopraner, alter, 
tenorer og basser.

Vi er et blandet kor på 35 medlemmer, som 
synger i 4 stemmer med et repertoire, der 
spænder fra klassisk over musicals, danske 
sange og let underholdning. 

Til koret er knyttet en dygtig professionel 
dirigent og pianist.

På www.taarnbykoret.dk kan man læse mere 
om korets historie.

Har du lyst til at deltage og høre 
mere om koret, så glæder vi os til 
at byde dig velkommen til en gratis 
prøveperiode på to måneder.  
Vi mødes mandag aften kl. 19.00 
i festsalen på Korsvejens skole, 
Tårnbyvej 5. Kastrup

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

Tårnbykoret i et Jubelår

Koret fra den mørke tid
I oktober fejrer Tårnbykoret, 
at det har bestået i 70 år

Tårnbykoret blev startet i den 
mørke tid under krigen i 1944 
af nu afdøde Georg Haack, 
som på det tidspunkt var le-
der af aftenskolen i Tårnby, 
dengang kaldet Arbejdersko-
len, hvor han dannede ”Ar-
bejderskolens elevforening” 
og det var her, kimen til et 
sangkor på Amager blev lagt, 
det der senere skulle blive 
Tårnbykoret.

Den første dirigent var 
Børge Jacobsen, som var or-
ganist på Amager. Under hans 
ledelse kom der hurtigt gang 
i sangøvelserne og allerede i 
1945 havde koret sin første 
koncert. I 1946 blev koret en 
selvstændig forening under 
navnet Tårnby blandede kor 
og i 1965 fik koret så navnet 
Tårnbykoret.

I dag er Tårnbykoret organi-
seret som en forening med en 
bestyrelse.

Gennem årene har koret 
haft en række fremragende 
dirigenter og pianister.

Af dirigenter kan nævnes 
navne som Uffe Agerskov, 
som var musikchef ved den 
Kgl. Livgarde; Peter Ettrup 
Larsen, som mange kender; 
Trygve Dreier som er et vel-
kendt navn I Tårnby, pianisten 
og sangpædagogen Margot 
Keller

Under disse gode dirigen-
ter udviklede koret sig og ind-
arbejdede et stort bredt re-
pertoire, hvor vi synger i 4 til 
6 stemmer lige fra kirkemusik 
over danske sange, moderne 
sange og musicals.

Det er de skiftende dirigen-
ter, som sammen med besty-
relsen lægger repertoire for 
koret. Det betyder, at koret får 
tilført nye sange og nye tek-
nikker, når de får en ny diri-
gent. Derved har Tårnbykoret 
kunnet forny sig på et meget 
højt niveau.

Store oplevelser
Korets nuværende dirigent 
er Christoffer Holmriis Ste-
fanssen som er uddannet på 
konservatoriet i Århus og er 
organist i Dragør kirke. Pianist 
Ida Andersson, der spiller til 
koncerter og øveaftener, er 
uddannet koncertpianist på 
konservatoriet i København.

Koret har givet koncerter 
i kirker, i skolernes festsale, 
på Tårnby Rådhus, på flere 
plejehjem, i Tivoli, på Bakken, 
ved foreningsarrangementer 
og mere private arrangemen-
ter. Koret har også foretaget 
rejser til Norge og Malta og 
således haft store oplevelser 
gennem deres sang. 

- En stor oplevelse var, at 
vi blev opfordret til at synge 
ved åbningen af ”Den Blå Pla-
net”, hvor Hendes majestæt 
og prinsgemalen var til stede, 
fortæller Leif Jensen, kasserer 
i Tårnbykoret.

- Til vores fødselsdags-
koncert vil koret fremføre et 
bredt udsnit af vores repertoi-
re under ledelse af Christoffer 
Holmriis Stefanssen og ved 
flyglet Ida Andersson, lige-
som en lille orkestergruppe 
vil akkompagnere koret. Ida 
Andersson vil ligeledes spille 
et stykke for os.

Tårnbykoret består af 33 
kormedlemmer fordelt på 2/3 
damer og 1/3 herrer.

Koret har endda et medlem 
som har været med i koret si-
den 1952, altså 62 år.

Kom til prøveaften
Det kan ikke undgås, at der i 
så gammelt et kor opstår be-
hov for fornyelse og vi arbej-
der løbende på at få tilført 
yngre kræfter, så dette dejlig 
kor kan fortsætte sit virke og 
leve op til sit motto ”SyNG 
DIG GLAD”.

Vi kan derfor opfordre alle, 
der kunne have lyst til at syn-
ge i kor, til at melde sig til en 
prøveaften. Vi øver hver man-

dag aften på Korsvejens skole 
mellem kl. 19 og 22. Ring el-
ler mail til korets formand, 
Lillian Michelsen tlf: 2164 
9801 eller lillian.michelsen@
comxnet.dk

Arbejderskolens Elevforenings Sangkors første medlemsaften. Stiftet 1944. Det blev senere til 
Tårnbykoret. Dirigent Børge Jacobsen. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv. 

Fra en optræden i Tivoli 
- dengang koret sang i 
pang-farver

Fra en intern optræden ombord på Pinafore: Foto: Tårnby 
Stads- og Lokalarkiv.



2
2

 T
Å

R
N

B
y

 B
LA

D
ET

 O
K

TO
B

ER
 2

0
1

4

Bliv medlem af
Tårnby 
Bladforening
så kan du både støtte 
og være med til at 
bestemme - ring daglig 
mellem kl. 9 og 12 på 
32 509 290 og se  

www .taarnbybladet.dk

Søges:

Fuldtidskok som indisk kok
India Gate søger en motiveret kok, 

som er mødestabil og har kompetence inden for indisk 
madkultur

Arbejdstiderne er kl. 16-22

Ring til Wasim Khan på 2620 1786
https://da-dk.facebook.com/indiagate.amager

Verdens bedste nyheder på en grå morgen
Der var et gratis supple-
ment til trafikaviserne og 
dagbladene, da Pugad delte 
positive verdensnyheder ud

Af Terkel Spangsbo

Nyheder er som oftest noget 
med katastrofer og nogen 
politikere, som er rygende 
uenige, men det var der æn-
dret på en klam fredag først i 
september. Da handlede det 
om gode nyheder – sådan da.

Pugad, en frivilligdrevet 
NGO, socialdemokraterne 
med justitsminister Karen 
Hækkerup i spidsen og de to 
lokale partiforeninger og So-
cialistisk Folkeparti var ude 
for at støtte verdens fattige.

- Det er naturligvis på en 
trist baggrund, at vi i dag ud-

deler informationer om, hvor-
dan det går med målene for 
bistands- og udviklingshjælp, 
sammen med frisk juice, for-
tæller formand for Pugad i 
Tårnby, Ejnar Lyduch.

- I stedet for at beskrive ka-
tastroferne og ulykkerne for-
tæller Verdens Bedste Nyhe-
der om de positive resultater, 
som verdenssamfundet gør.

- Vi vil vise, at udviklings-
hjælp nytter og det er vigtigt, 
at vi fortsat bakker op om den 
danske udviklingsbistand.

Det er femte år i træk, at 
socialdemokraterne og SF var 
på gaden med de gode nyhe-
der tidligt om morgenen.

People United Generating 
Aid for Development forkor-
tet Pugad har som mål at be-
kæmpe fattigdom. 

Udpluk af, hvordan det 
går med nogle af Pugads 
otte mål:

1. Ekstrem fattigdom er 
mere end halveret og ande-
len af mennesker, der forsø-
ger at overleve for mindre 
end 1,25 dollars om dagen, 
er faldet fra 47 til 22 pro-
cent. 

Fremskridtet trækkes 
især af tidligere fattige 
lande som Kina – sammen 
med landene i Sydøstasien. 
I Kina er fattigdommen fal-
det fra 60 procent i 1990 til 
12 procent i 2010. 842 mil-
lioner - ét ud af otte men-
nesker - går stadig sulten i 
seng, men også her sker der 
fremskridt: 

4. Børnedødeligheden fal-
der hastigt i hele verden. 
Siden 1990 er tallet næ-
sten halveret så der nu dør 
17.000 færre børn om da-
gen end i 1990. 

Omfattende vaccinati-
onsprogrammer betyder, 
at antallet af børn i Afrika, 
der dør af mæslinger, faldet 
med 84 procent på 10 år. 

I de fleste afrikanske 
lande falder børnedøde-
ligheden nu fem gange så 
hurtigt som i begyndelsen 
af 90’erne. 

5. Mødredødeligheden er 
også næsten halveret siden 
1990. 

68 procent af alle kvinder 
i udviklingslande får i dag 
hjælp af en jordemoder un-
der fødslen. I 1990 var det 
55 procent. 

I udviklingslandene er 
andelen af kvinder, som til-
ses af uddannet sundheds-
personale mindst én gang 
under en graviditet, steget 
fra 63 procent i 1990 til 83 
procent i 2012.  

Allan Andersen havde travlt med at dele både gode nyheder 
og juice ud til morgenpendlerne.

Justitsminister Karen Hækkerup støttede op om initiativet fra 
PUGAD med opfordring til befolkningen om fortsat at bakke 
op om den danske udviklingsbistand.

Allan Andersen, formand for Børne- og skoleudvalget var på 
Tårnby Torv sammen med justitsminister Karen Hækkerup.

Pugad, socialdemokraterne med justitsminister Karen 
Hækkerup og de lokale partiforeninger og Socialistisk 
Folkeparti var på gaden for at støtte verdens fattige.

I lufthavnen ved opgangen til metroen var det blandt andet 
kommunalbestyrelsesmedlemVibeke Rasmussen, der delte 
nyheder ud.
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Noget at gå til i oktober og november

Erik A. Frandsen
grafiske værker - retrospektiv

Fra 8. oktober til 22. februar

Plyssen holder lukket indtil videre pga. brand

Lørdagsåbent
Efteråret er over os og vejret er 
mere ustadigt 
Derfor er det rart at have mulighed for 
både at kunne være inde og ude. Det kan 
man på Kulturzonen! 

Vi har blandt andet fodboldborde, 
poolbord, bordtennisbord, scener, play-
station med storskærm, computere og en 
”station” til kreative sysler. Kulturzonens 
udendørs arealer står til jeres rådighed 
hele døgnet. Her kan vi tilbyde Tårnbys 
bedste legeplads, fodboldbaner, basket-
ballbane, bålplads samt masser af plads 
at boltre sig på.

Lørdag 4. oktober kl. 10.00-16.00 – 
GRATIS 

Bierfest med live musik
Kulturzonen inviterer igen i år til 
Bierfest
Vi serverer dejlige, skummende fadøl 
og tyske grillpølser til særdeles rimelige 

priser. Traditionen tro vil det hele blive 
serveret sammen med ægte tyrolermusik 
fra det seksmand store orkester, Tyroler-
band, der leverer den helt rigtige tyroler-
stemning!

Pris: 75 kr (inkl. en valgfri øl/soda-
vand) 

Billetter bestilles på mail: info@kultur-
zonen.net efter først-til-mølle-princippet 
– eller senest den 3. oktober. Bestilte 
billetter hentes og betales i døren ved 
ankomst.

Vi glæder os til at se jer til et brag af 
en Bierfest på Kulturzonen!

Læs mere på: www.kulturzonen.net
NB. Der serveres ikke alkohol til perso-

ner under 18 år. 
Fredag 10. oktober kl. 18.00-24.00 – 

GRATIS 

Efterårsferie
Kulturzonen er holder efterårsferie i uge 
42 (den 13. -17. oktober). Men vi ønsker 
alle børn og voksne en dejlig uge i efter-
årets tegn!

Lørdagsåbent 
Hyggelig uhygge til halloween på 
Kulturzonen
Kulturzonen inviterer indenfor til en hyg-
gelig uhyggelig lørdag, hvor vi skal skære 
græskarlygter, klippe-klistre halloween-
hatte og pynt, pynte lækre cupcakes med 
uhyggeligt pynt, male hinanden til uhyg-
gelige monstre og meget mere. 

Vi vil sørge for den hyggelige, uhyg-
gelige stemning og masser af glædelig 
gys og gru.

Arrangementet er gratis. (Græskar og 
kager kan købes til indkøbspris – pynt og 
papir er gratis).

Tilmeld jer på info@kulturzonen.net 
– senest tirsdag 28. oktober. (Der er be-
grænsede pladser, så arrangementet sker 
efter først-til-mølle-princippet) 

Lørdag 1. november kl. 10.00-16.00 - 
GRATIS

Tårnby Ungdomsskole 
siger velkommen
Alle kommunens 7. klasser har væ-
ret på besøg på Ungdomsskolen, 
og tilmeldingerne strømmer ind! 
- Vi glæder os til at byde både nye 
og gamle velkommen til en ny og 
spændende sæson, fortæller Helle 
Friis-Mikkelsen, viceungdomssko-
leleder.

I år tilbyder Tårnby Ungdoms-
skole 47 hverdagsholdhold, som 
spænder over alt fra ”Crossfit”, 
”Træshop”, ”Nak, æd og scor” og 
”Elektronik” til Tysk, Engelsk, Ma-
tematik og Samfundsfag. Alle hver-
dagshold er gratis.

Også weekend- og endagsarran-
gementer er der masser af. Der er 
noget for enhver smag: Vild mad i 
naturen, Endagsski, Filmmarathon, 
Talent Tårnby & Dragør, Tivoli mm.

- Igen i år vil der også være 
mulighed for at tilmelde sig ét eller 
flere af vores nye Masterclass hold. 
Her kan Tårnbys kloge hoveder 
blive udfordret. 

Ligesom på de andre Ungdoms-
skolehold, vil der på Masterclass-
holdene blive udstedt ungdoms-
skolebeviser for gennemført under-
visning. 

Der er undervisning på Ung-
domsskolen tirsdag, onsdag og 
torsdag aften fra kl. 17.30-20, 
men mellem kl. 20 og 21 er sjove, 
spændende, sociale aktiviteter i 
huset, som medarbejdere og unge 
arrangerer i fællesskab.

Skulle man være for sent på 
den, så tag kontakt og hør om 
der skulle være en ledig plads. Se 
mere på www.us.taarnby.dk

Kulturzonen
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

Kulturzonen huser også Tårnby Mu- 
sikskole.
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Noget at gå til i oktober og november

P6 Beat Klubben - C.V. 
Jørgensen Foredrag ved Niels Martinov
Dyk ned i en af dansk rocks største 
begavelser. C.V. Jørgensen er kendt 
for en stor variation i det musikalske 
udtryk og for sine unikke sangtekster 
med bidende samfundssatire og korte 
fabler om menneskeskæbner. 

Foredragsholder Niels Martinov er 
forfatter til en anmelderrost C.V. Jør-
gensen biografi. 
Torsdag 2. oktober kl. 19, Hovedbibliote-
ket - Billetpris 30 kr. 

Mageløs på matriklen 
Foredrag om at bo 
alene ved Ann Mariager
At bo alene er vel ikke 
en kunst, men det er 
i hvert fald et hånd-
værk, man skal gøre 
sig umage med. 

Hør Ann Mariagers 
modne og muntre forsvar for et liv 
alene.
Onsdag 1. oktober kl. 19, 
Vestamager. Billetter 60 kr. 
via AOF

Babycafeer i efteråret
Babytegn - ved Nana Winther Larsen
Lær at 
kommuni-
kere med 
dit barn in-
den det kan 
tale. For 
forældre og 
babyer.
Onsdag 12. november kl. 10.00-11.00, 
Vestamager Bibliotek

Førstehjælp til spæd- og 
småbørn ved Toni Mathiasen fra 
førstehjælp.nu. 
For forældre og babyer
Torsdag 2. oktober kl. 10.00-12.00, 
Vestamager Bibliotek
Torsdag 23. oktober kl. 10.00-12.00, 
Hovedbiblioteket

Babymassage  
- ved Kirsten Bendix, Tårnby Kommunes 
sundhedspleje
For forældre og babyer fra 2 måne-
der. Forældrene bedes medbringe et 
håndklæde eller dyne som barnet kan 
ligge på.
Mandag 20. oktober kl. 10-11 & 
11.15-12.15. Hovedbiblioteket                       
Billetpris: Voksne 20 kr.

Lokalhistorisk Erindringscafé
I Konge-
lunden ska’ 
b r y l l u p p e t 
stå
Vi holder et 
lille oplæg 
og krydrer 
det med fotos fra lokalarkivets sam-
ling. Medbring gerne billeder og andet, 
der kan illustrere din historie. 

Det kan være, at du bare har lyst til 
at komme og lytte til andres fortæl-

linger og få bragt dine egne minder til 
live igen, og måske kender du nogen, 
som vil have glæde af at blive inviteret 
sammen med dig.
Tirsdag 7. oktober kl. 14-16, Vestama-
ger Bibliotek. Gratis billetter.

Klassisk lytteklub – Franz Liszt
Symfonien som 
kunstform. Mu-
sikforedrag ved 
Palle Andkjær 
Olsen

Tårnby Bib-
liotek fortsætter 
sin række af 
foredrag om de 
store symfonier. I det andet foredrag 
præsenteres Franz Liszt.

I slutningen af 1840’erne trækker 
Liszt sig imidlertid - på foranledning 
af fyrstinde Carolyne zu Sayn-Witt-
genstein - tilbage fra den opslidende 
koncertvirksomhed som omrejsende 
”geni” for at hellige sig kompositionen. 

Der serveres kaffe, te og småkager.
Tirsdag 14. oktober kl. 15-17 Hoved-
biblioteket. Billetpris 30 kr. 

Danskernes egen historie 
Film: Oplevelser fra Amager: fra 1906 til 
i dag
”Oplevelser fra Amager ” er dagligdags 
historier fra 1906 og frem til de farve-
rige halvfjerdsere. Følg forvandlingen 
fra landsbysamfund til en moderne 
og industrialiseret forstad, besøg de 
mange arbejdspladser på glasværket 
i Kastrup og kig indenfor hos den lille 
købmandsbutik i St. Magleby.
Onsdag 22. oktober kl. 11 og kl. 14, 
Vestamager Bibliotek. Gratis adgang 
med billetter.

Saft og kraft i parforholdet
Foredrag ved Ann Watson og Jesper Bay-
Hansen
Kom og få en afslappet, humoristisk 
og lærerig aften. Hør om hvordan du 
får mere tid til alt det dejlige i par-
forholdet, 3 måder at samtale på - så 
begge bliver hørt. Og om at skrue op 
for nærvær og opmærksomhed, om 
sex, sex og skøn sex, tilgivelse - en 
vej videre samt hvordan vi lever lyk-
keligt til vores dages ende. Med saft 
og kraft i parforholdet.
Torsdag 23. okt. kl. 19.00, 
Vestamager Bibliotek. Billetter 
60 kr via AOF. 

Nysgerrig på internettet? 
Kom til senior-
surfdagen 
På denne dag 
slår bibliote-
kerne i Tårnby 
dørene op for ældre i alle aldre, som 
har lyst til at udforske internettet. Vi 
har bemandet vores Læringsrum hele 
dagen.
Torsdag 9. oktober, Tårnby Hoved-
bibliotek kl. 9 - 16 i Læringsrummet 
(stueetagen)
Vestamager Bibliotek kl. 12 - 16 (1. sal)

Filmhygge efter skoletid
Bibliotekets film-
klubber inviterer 
indenfor til hygge, 
popcorn og kvali-
tetsfilm, der både 
underholder og giver 
stof til eftertanke.

Filmklubberne 
byder på en blanding af kortfilm, ani-
mationsfilm og dokumentarfilm af en 
samlet varighed på cirka en time.

For de 8-10 årige 
Hovedbiblioteket: første onsdag i må-
neden kl. 16.00
Vestamager Bibliotek: første mandag i 
måneden kl. 16.00

For de 11-13 årige
Hovedbiblioteket: sidste onsdag i må-
neden kl. 16.00
Vestamager Bibliotek: sidste mandag i 
måneden kl. 16.00
Se programmet på www.taarnbybib.dk

Flyvesikkerhed 
Foredrag ved Kurt Birlie

Tidligere flyvesikkerhedschef Kurt Bir-
lie giver et tilbageblik om flyveulykker 
og hændelser i lufthavnen gennem 
50 år. 
Onsdag 8 oktober kl. 19.00, Tårnby 
Hovedbibliotek. Gratis billetter.

Hvad er søvnapnø?
Foredrag ved overlæge Niels Petri, Dansk 
Søvnapnø Forening
Søvnapnø er en ensom og anonym 
sygdom, der stadig er forholdsvis 
ukendt både i befolkningen, og blandt 
personer ansat i sundhedssystemet.

Hvis du under søvn
• Snorker højlydt
• Har pauser i vejrtrækningen
• Ligger uroligt og har livlige kropsbe-
vægelser
• Ofte skal op og lade vandet 

Og om dagen
• Er konstant træt
• Falder uønsket i søvn
• Har hukommelses- og koncentrati-
onsbesvær
• Har følelsen af aldrig at være ud-
hvilet
• Har morgenhovedpine
• Har forhøjet blodtryk
• Har manglende sex-lyst/evne

Onsdag 15. oktober kl. 19.00, Tårnby 
Hovedbibliotek. Gratis billetter.

Forfattermøde 
Signe Langtved Pallisgaard & Carsten 
Boe
Mød de to nye danske forfattere Signe 
Langtved Pallisgaard og Carsten Boe 
til en inspirerende forfatteraften på 
Hovedbiblioteket. 

Vi har inviteret de to forfattere til 
at fortælle om deres romaner og tage 
en snak om deres forskellige måder at 
arbejde som forfattere på.
Tirsdag 21. oktober kl. 19.00, Tårnby 
Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr. 

Oplev når Bossen fortæller 
Stine Bosse: Mit liv
Stine Bosse var en af Danmarks mest 
succesfulde topchefer, da hun i 2011 
besluttede at træde tilbage 
som koncernchef for Tryg-
Vesta. Hun havde fået lyst til 
at blande karrierekortene på 
en ny måde, så hun selv kunne be-
stemme over sin kalender og fordele 

tiden mellem 
bestyrelsesar-
bejde, socialt 
arbejde og sin 
familie. 
Torsdag 30. 
oktober kl. 
19.30, Tårnby 
Hovedbibliotek.  
Billetter 60 kr. 
via AOF.

Læs mere om de forskellige arrange-
menter i Tårnby Kommunes informati-
onsannonce på siderne 6 til 14 i denne 
udgave af Tårnby Bladet samt i bro-
churen, som fås på bibliotekerne.

Et uddrag af arrangementer fra fra bibliotekerne

Billetter og info
Billetter til bibliotekernes arrange-
menter udbydes ved sæsonstart.

Som udgangspunkt er de omtalte 
arrangementer gratis. Hvor det IKKE 
er tilfældet står det angivet ved ar-
rangementet.

De kan bestilles på bibliotekernes 
telefon. Det koster fem kroner i gebyr.

Hovedbiblioteket, Kamillevej,  
3246 0520
Filial Vestamager, Ugandavej,   
3253 5499

Billetter hos AOF, se mærke. Bil-
letkøb AOF Saltværksvej 68 
eller 3251 1495.  
Se også www.aof-amager.dk
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ÅBNINGSTIDER 
KULTURELLE 
INSTITUTIONER:

Kastrup Svømmehal
Åbningstider:
Tirsdag 18.00-22.00
Torsdag 19.00-22.00
Lørdag 8.00-15.00
Søndag 8.00-13.00

Pilegårdsbadet
Åbningstider:
Onsdag og fredag:  18.00-21.30
Lørdag og søndag:  8.00-13.00

Kastrup Søbad
Åbningstider hvor der er opsyn ved sø-
badet/omklædningsfaciliteter:  
Måned  Hverdage  
Weekend/helligdage 
Juni  15.00-1800  
11.00-18.00 
Juli  11.00-20.00 
11.00-20.00 
August  15.00-20.00 
11.00-20.00 
September (1.-15. september) 
 15.00-20.00  
11.00.20.00 

Kastrup Skøjtehal
Åbningstider:
Mandag og onsdag:  12.00-15.00 
Tirsdag og torsdag:   12.00-16.00 
Fredag:  12.00-14.30 
Lørdag  20.00-22.30     
Søndag  16.45-18.45 

Kulturzonen
Åbningstider:
Mandag-torsdag  14.00-22.00
Fredag  14.00-19.00

Hovedbiblioteket 
Åbningstider:
Mandag - torsdag:  9.00–20.00
Fredag  9.00–17.00
Lørdag  9.00–15.00
Søndag 1. sept.–30. april  9.00–15.00

Vestamager bibliotek 
Åbningstider:
Mandag - torsdag:  10.00–19.00
Fredag  10.00–17.00
Lørdag  10.00–14.00
Søndag                           lukket

Naturcenter Vestamager
Offentlig åbent
Alle hverdage: 
9-15
Alle ugedage i sommerferien: 
10-17
Alle weekender og helligdage
April - september:  
10-17
Oktober - marts : 
10-16
Lukket 16. december - 14. januar

Noget at gå til i oktober og november

Efteråret på 
Kastrupgårdsamlingen 
byder på en stor 
retrospektiv udstilling 
med over 100 grafiske 
værker af kunstneren 
Erik A. Frandsen 

Kastrupgårdsamlingen viser 
udstillingen Erik A. Frandsen 
- Det grafiske værk 1978-
2013. Her kan man opleve 
over 30 års grafisk produk-
tion fra kunstneren Erik A. 
Frandsen, som mange ken-
der som en af ”de unge vil-
de” – en gruppe af danske 
kunstnere der etablerede 
sig i 1980’erne. 
Grafikken har altid været 

et essentielt omdrejnings-
punkt for Erik A. Frandsens 
kunst. Allerede i 1980’erne 
bliver han udråbt som en af 
Danmarks store grafikere, 
og tidligt i hans grafiske ar-
bejder opstår motiver, som 
sidenhen bliver til store mo-
tivrækker i hans malerier. I 
grafikken opnår Frandsen at 
synliggøre sit mål hurtigere 
end i sit arbejde med andre 
medier. Nemlig at konstru-
ere et dobbelt rum i kunst-
værket med markante, gra-
fiske strukturer i forgrunden 
og identificerbare hverdags-
motiver eller erotiske scener 
i baggrunden.
Udstillingen rummer både 
ældre værker, som Erik 

A. Frandsen selv trykte 
i Randers i slutningen af 
1970’erne og helt nye pro-
fessionelle projekter fra 
2013, hvor af nogle findes 
i Kastrupgårdsamlingens 
egen samling. Erik A. Frand-
sen er i dag en af Danmarks 
mest anerkendte billed-
kunstnere og udstiller lø-
bende i ind- og udland. Der-
udover har han været med 
til at udsmykke Frederik 8.s 
Palæ for kronprinsparret og 
senest har han udsmykket 
Landstingssalen i Folketin-
get på Christiansborg Slot.

Udstillingen fortæller ikke 
bare den omfattende histo-
rie om en af vores helt store 
samtidskunstneres forhold 
til grafik, men også noget 
om den rivende udvikling 
selve grafikken befinder sig 
i lige nu.  Udstillingen Erik 
A. Frandsen - Det grafiske 
værk er tilrettelagt af Ran-
ders Kunstmuseum, hvor 
udstillingen er blevet vist i 
foråret og sommeren 2014.

Fra onsdag 8. oktober 2014 
til søndag 22. februar 2015

Omfattende Erik A. Frandsen udstilling

Plyssen stadig lukket
Det går fremad med håndværkerne på 
udstillingscener Plyssen, så vi håber 
snart bliver færdige, så vi kan begynde 
på at genskabe Plyssen, som den var 
før branden. 

Følg med på www.Plyssen.dk, hvornår der 
åbnes.

Portrætfoto, Erik A. Frandsen (f. 1957)

Erik A. Frandsen, Mand og hund, Harlem, New York, 2013, 
Litografi. 1600 x 1200 mm.

Torsdag 9. oktober kl. 14.00 – 17.00

Pres saft af dine æbler
Tag dine æbler med fra haven og pres 
saft af dem i vores saftpresse. 

Studerende, som læser til profes-
sionsbachelor i ernæring og sundhed 
ved Metropol, giver instruktion i brug 
af saftpressen. 

Husk at medbringe flasker til æb-
lesaften. 
Kl. 14.00 – 17.00

Sundt mundgodt 
- Konkurrence på Vestamager Bibliotek
Har du det bedste alternativ til kage 
eller det bedste hjemmelavede alter-
nativ til slik? Så er du velkommen til 

at deltage i bibliotekets konkurrence, 
som er opdelt i to kategorier:

1. At fremstille det sundeste og 
mest velsmagende alternativ til kage

2. At fremstille det sundeste og 
mest velsmagende alternativ til slik 

Som deltager i konkurrencen kan 
man max. aflevere 1 indslag i hver 
kategori. 

I juryen sidder Lise Lotte Larsen og 
Lis Müller, Tårnby Kommunebibliote-
ker. Alle de udstillede lækkerier bliver 
serveret med kaffe og the umiddelbart 
efter overrækkelsen af præmierne.

Kl. 14.00: Aflevering på biblioteket.
Kl. 15.00: Præmieoverrækkelse til vin-
deren i hver kategori. 

Velkommen til 
Sundheds-
dag med 
sunde 
spiseva-
ner på 
Vesta-
mager 
Bibliotek

Se det ud-
førlige program 
på taarnbybib.dk

Hele programmet for Sundhedsugen 
findes også i Tårnby Kommunes infor-
mationsannonce på siderne 6 til 14 i 
denne udgave af Tårnby Bladet.

Sundhedsdag på Vestamager Bibliotek



2
6

 T
Å

R
N

B
y

 B
LA

D
ET

 O
K

TO
B

ER
 2

0
1

4

Noget at gå til i oktober og november

I både uge 41 og 42 har Naturcenter 
Amager sat spot på vores 
sundhedsaktiviteter som altid er 
tilgængelige her på fælleden

Det hænger selvfølgelig sammen med at Tårnby 
Kommune afholder sundhedsuge i uge 41 og Kalve-
bod Fælled er et oplagt mål hvis man gerne vil ryste 
lidt dovenskab af sig, komme i god form, eller blot 
finde ud at hvilken form man egentligt er i. 

Kom herud og gå en tur på vores kløverstier, løb 
vores sundhedsspor eller prøv kræfter med oriente-
ringsløb på fælleden. 

Kløverstier: www.kloeverstier.dk
Orienteringsløb: www.findveji.dk
Test din kondi: www.sundhedsspor.dk

Lav saft af egne æbler
Naturguiderne på Vestamager opfordrer folk til at 
komme med egne æbler fra haverne og få dem 
presset til most.

I uge 42, skolernes efterårsferie holder Friluftshuset 
åbent fra klokken 10 til 16 hver dag. Vi opfordrer 
alle der har bunker af æbler til at ligge hjemme i de-
res have, at tage dem med ud til os og presse dem 
til juice. Medbring gerne flasker og dunke til at tage 
juicen med hjem i igen. 

Vær opmærksom 
på at det kræver ret 
mange æbler for at 
kunne få en kande. Vi 
vil lave smagsprøver et 
par gange om dagen til 
de folk, der ikke selv 
har æbler. 

Endvidere skal der 
bygges fiskestænger. 
Den helt simple, en 
pind med en snørre 
og en krog. Der er frit 

fiskeri i søerne på Kalvebod Fælled og i kanalerne. 
Derfor opfordrer vi alle, unge som gamle til at gå ud 
og prøve at fange en skalle, med en hjemmebygget 
fiskestang. 

Foto: Naturstyrelsen, Hovedstaden

Sundhedsuge, æbler og fiskestænger

180.000 danskere var i naturen
Træklatring, kajakroning, 
orienteringsløb og 
sælsafari. Søndag 
14. september deltog 
tusindvis af danskere i 
fejringen af Naturens 
Dag
50.000 danskere deltog på 
mærkedagen for naturople-
velser, da 250 arrangementer 
på landsplan slog dørene op 
til den lokale natur. På en 
dag med regnbyger og grå 
toner bed fiskene ekstra til 
på krogene, og de besøgende 
kastede sig blandt andet ud i 
havkajakker og GPS-guidede 
orienteringsløb i skoven.

I ugen op til Naturens Dag 
havde 130.000 børn sammen 
med deres skoler og daginsti-
tutioner allerede været ude i 
naturen. Dermed fandt i alt 
180.000 danskere i år vej ud 
i naturen i anledning af Natu-
rens Dag. Det er ny rekord.

Det er Danmarks Naturfred-
ningsforening og Friluftsrådet, 
der står bag initiativet Natu-
rens Dag. I søndags blev da-
gen gennemført for tiende år 
i træk og under temaet ’Find 
vej ud i naturen’.

Godt for børnene
Ifølge en undersøgelse, som 
Gallup lavede for Danmarks 

Naturfredningsforening og Fri-
luftsrådet i 2012, er det kun 
hvert fjerde barn, der dagligt 
kommer ud i naturen, mens 
det generelle billede er en 
halvering af aktiviteter i det fri 
sammenlignet med bedstefor-
ældrenes generation.

- Børn har rigtig godt af 
at komme ud i naturen, og 
blandt andet derfor afholder 
vi Naturens Dag. Når børn 
leger i og udforsker naturen, 
får de lov at bruge både deres 
kroppe, hoveder og sanserne 
samtidig, siger præsident for 
Danmarks Naturfrednings-
forening Ella Maria Bisschop-
Larsen.

På Naturens Dag kunne børnene 
flere steder komme i nærkontakt 

med søen eller havets dyr. Her er vi 
til Damhustræf ved Damhussøen i 

Vanløse, København.

Store og små kan tage 
en trafiksikker cykeltur 
på Vestamagers mange 
stier.
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Tårnby LokaLafdeLing
okTober 2014

Ældrepuljen 2015
Kommunen har nu gjort sin ansøgning færdig om 
flere puljemidler i 2015. Som vi i Ældre Sagen 
ser det, betyder det, at kommunen vil bruge 
penge til nøjagtigt de samme indsatser som i år. 
Dog bliver puljen reduceret med 184.000 kroner. 
Desværre har vor ”rige” kommune så valgt at 
nedprioritere vitale indsatser som hovedrengøring 
og genoptræning.
Netop de to områder mener vi i Ældre Sagen, 
at det er et meget dårligt signal, som kommunen 
sender de ældre. Alle ved, at en hurtig effektiv 
genoptræning betyder en kæmpe forøgelse af 
de ældres livskvalitet, helbredelse og meget bedre 
mobilitet fremover.
Hovedrengøringen hos de svageste ældre 
skal være en naturlig og værdifuld indsats i 
kommunens hjemmehjælp.
Ældre Sagen fokuserer på vore ældres livs-
kvalitet. Vi har forgæves forsøgt at få svar på, 
om alle puljemidlerne i år er anvendt og om 
hvilken effekt, det har haft for de svageste ældre? 
Rengøring og rehabilitering er langt bedre for de 
ældre end de påtænkte skattelettelser.  

Opstart af seniOr fOtOklub
I bestyrelsen har vi længe haft en fotoklub for 
seniorer meget højt på vor liste over aktiviteter, 
der kunne appellere til mange aktive medlemmer. 
I et samarbejde med Amager Fotoklub vil vi gøre 
forsøget. 
Vi indbyder alle vore medlemmer, der interesserer 
sig for fotografering og som har lyst og evner til at 
blive en bedre fotograf, til et informationsmøde.
Mødet har til formål at få et samlet et hold af 
medlemmer i Ældre Sagen, der har lyst til at 
lære mere om fotografering, lære om digitale 
fotos og deltage i  aktiviteter til glæde for enhver 
amatørfotograf.
Informationsmødet finder sted i Postkassen, 
Amager Landevej 71, lørdag 1. november kl. 
14-16. Ældre Sagen serverer kaffe og kage 
undervejs.

Vi søger kørestOlsskubber
Vil du gerne gøre en forskel og være med til at 
give nogle af kommunes plejehjemsbeboere en 
god oplevelse med at komme en tur ud i luften, 
en eftermiddag om måneden, en gåtur, hvor vi 
på skift kommer på kommunens plejehjem.
Vi søger frivillige kørestole-skubbere, men hvis du 
også er glad for at synge, ikke nødvendigvis god 
til det, så vil det være en fordel. Fordi hvis vejret 
ikke tillader en gåtur, så bliver vi indendørs og 
synger i stedet for med beboerne. Er det noget 
for dig? Vil du høre mere om denne frivillige 
indsats? Så kontakt Jytte Larsen tlf.  53 57 23 07 
eller mail jyttelarsen.73@gmail.com 

pC Cafeen åbner igen
Nyd din ”PC latte” i Postkassen, når vi holder 
åbent to tirsdage i oktober 7. og 21. kl. 14- 16 i 

Postkassen. Vi hjælper dig med PC udfordringer 
ad hoc. Mød op med din udfordring.

 
spiseVenner i tårnby
Ældre Sagen og Tårnby kommune søsætter et 
nyt projekt ”spisevenner”.
Hyggeligt samvær over et måltid mad med en af 
kommunens ældre medborgere, der får udbragt 
mad fra kommunen.
En gang om ugen spiser du et måltid mad 
sammen med værten og det er kommunen, der 
serverer måltidet til både vært og spiseven, som 
spiser gratis.
Vi søger frivillige, der har lyst til en gang om 
ugen at spise og snakke med en af vore ældre 
medborgere, som normalt sidder og spiser helt 
alene. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte 
Karna Kaslund på tlf. 22 33 80 72 eller på e-mail: 
k.kaslund@hotmail.com

søfartsmuseet Helsingør
Du kan lige nå det – meld dig til turen inden 
29. september. Mødestedet er Seven Eleven på 
Tårnby Torv onsdag 1. oktober kl. 10, hvorefter 
vi tager toget nordpå. Husk dit rejsekort. Turen 
koster kr. 260. Tilmelding og betaling til kontoret.

kreatiV mOtiOn
Vi har en venteliste af medlemmer, der gerne 
vil dyrke kreativ motion, men vi mangler en 
instruktør. Har du har lyst til at hjælpe os som 
instruktør? Så bedes du venligst kontakte Lis 
Christensen tlf. 23 11 32 81, hvor du kan få mere 
at vide om jobbet.

bOwling - last Call
Vi har næsten full house på de to bowlingdage. 
Men om onsdagen er der enkelte ledige pladser. 
Kontakt Poul på 24 80 12 26.

juletur til tarp i tyskland
Tarp ligger i det nordlige i Tyskland i Slesvig. Vi 
bor på Hotel Landgasthof.
Bussen kører tirsdag 18. november 2014 og hjem 
igen fredag 21. november 2014. 
Pris i dobbeltværelse pr. person er kr. 1.775 og 
vil du bo på enkeltværelse koster det kr. 1.975 og 
det hele er inkl. halvpension.
Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag 30. september 
2014.
Tilmelding og betaling til kontoret inden 30. 
september.

årets julefest tårnby skOle
Sæt kryds i kalenderen lørdag 29. november. 
Glæd dig til årets juletræsfest i Ældre Sagen. 
Nærmere oplysninger om tilmelding og pris for 
festen kan du læse mere om i næste nummer af 
Tårnby Bladet.

smagning deVantier wine
Vi skal en tur til Dragør. Høre om, smage på vin, 
have en hyggelig eftermiddag og så  lidt at spise. 
Du får også mulighed for at købe din  julevin. 

Lørdag 8. november kl. 13-15. Tilmelding og 
betaling til kontoret. Pris kr. 150

mød Ældre sagen i sundHedsugen
Vi står på vor stand i Sundhedscentret onsdag 
8. oktober kl. 9-11. Vi håber at rigtig mange vil 
kigge forbi, der er gratis morgenmad.

VOre faste aktiViteter:
badminton, Vestamagerhallen 
Onsdag og fredag kl. 8-12
bowling i bowlingc entret englandsvej 
Onsdag kl. 10-14 
Torsdag kl. 10-12
bridge 
Torsdag kl. 10.30 Skøjtehallen 
Fredag kl. 13 Postkassen
Cykling fra porten ved p-pladsen på 
finderupvej 
Mandag kl. 10.30 
ipad kursus begyndere i Postkassen 
Onsdag kl. 10-12 i sept. og okt.
kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Onsdag kl. 10
krolf i Travbaneparken 
Mandag - torsdag kl. 10.00 
Madlavning for mænd 
Torsdag kl. 17.00 
Korsvejens Skole, Skolekøkkenet
PC Undervisning i Postkassen 
Fredag kl. 9.30-11.30
Petanque på Vestamager 
Torsdage kl. 10 ved ved Vestamagerhallen
Pilates i Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Torsdag kl. 9.30 og kl. 10.30 
roning på Øresund 
Onsdag kl. 10
Svømning i kastrup svømmehal 
Tirsdag kl. 14.30-16.30 
Torsdag kl. 14.30–15.30
Søndagscafé i Postkassen 
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16
Tablet kursus begyndere 
Onsdag kl. 10-12 Postkassen
Tirsdagsklub i Skøjtehallen 
Tirsdag k. 10-14
Vandring fra den røde port ved Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedholdet 
Fredag kl. 10 Slowholdet

Lokalafdelingens kontor:
Kastrupvej 324

• Tlf. 3252 0516 •
Kontortid:  

Mandag til torsdag kl. 10 - 12
”Besøgstjenesten og kontakt til bisidder tirsdag 

fra 12.00 til 13.00”
Vor handymand og IT hjælp kan kontaktes via 

kontoret

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk
aeldresagen.taarnby@mail.dk

flere arrangementer på 
Hjemmesiden  

www.aeldresagen.dk/taarnby
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Gudstjenester
Oktober    
Søndag 5. kl. 10.00 m. Crossroad Gospel der fejrer 10 års jubilæum!  Herbst
Søndag 12. kl. 10.00 17. s. e. trin.  Mark. 2,14-22  Aaboe
Torsdag 16. kl. 11.00 Plejehjemsgudstjeneste på Tagenshus  Herbst
Torsdag 16. kl. 13.00 Plejehjemsgudstjeneste på Pyrus Allé  Herbst
Søndag 19. kl. 10.00 18. s. e. trin. Joh. 15,1-11  Aaboe
Søndag  26. kl. 10.00  19. s. e. trin. Joh. 1,35-51  Herbst

November    
Søndag 2. kl. 10.00 Alle helgens dag m. Kammerkoret Euphonia  Aaboe/Herbst
Søndag 9. kl. 10.00 21. s. e. trin. Luk. 13,1-9  Herbst

  Aktiviteter - Oktober

De 7 Dødssynder 
... Misundelse 
Studiekreds V. Herbst
Torsdag 2. kl. 19.30 

  

Koncert
Kammerkoret Euphonia opfører det program, 
som koret senere på måneden skal turnere 
med i Beograd, det drejer sig bl.a. om musik 
af de to store skandinaver, Carl Nielsen og 
Edvard Grieg. 
Mandag 6. kl. 19.30
                              

Michelangelos ’Skabelsen af Adam’ 
Korsvejstræf  v. Martin Herbst

På den ene side nærer Michelangelo en 
dyb respekt for den klassiske, kristne 
tradition. På den anden side udtrykker 
han sit kunstneriske geni gennem vovede 
tolkninger af bibelske temaer. Da Goethe 
så Michelangelos udsmykning af Sixtinske 
Kapel udbrød han. ’Hvis man ikke har set det 
Sixtinske Kapel, er det umuligt at danne sig 
en intuitiv forståelse af, hvad et menneske 
er i stand til at skabe.’  
Tirsdag 7. kl. 14.30 
      

Formiddagsandagt
v. Julie Aaboe   
Efter sommerens pause kan man nu igen 
komme og dele en stille stund ved en 
meditativ andagt 2. tirsdag i hver måned. 
Efterfølgende hygger vi os sammen med lidt 
at spise og drikke. 
Tirsdag 13. kl. 10.00

Håb mod håb    
Hver eneste fortælling i Biblen, hver eneste 
salme, hver eneste prædiken og hver eneste 
kirkelige aktivitet har et fælles tema: Håb. 
Ikke blot for os, men for alle. Ikke blot for 
nu, men for altid. I Biblen taler man til og 
med om et ’håb mod håb’. Det var et sådant 
’håb mod håb’ Abraham fik og med ham så 
mange andre gennem historien. Hvad er et 
’håb mod håb’? Det er det håb, der bliver 
tilbage, når der menneskeligt eller logisk set 
ikke længere er noget håb. Det er et håb, 

der rækker langt dybere og længere end 
det, man ellers går rundt og håber på. Det 
håb kan man ikke se, og man kan ikke bruge 
det til at vinde i Lotto. Men det er der. Det 
håb gør det umulige muligt, det utænkelige 
tænkeligt. Der er et håb mod håb. At åbne 
sig for det håb og leve med det gør en 
verden til forskel.  

Martin Herbst

Crossroad Gospels 10 års jubilæum

Søndag 5. oktober kl. 10.00
Det livsbekræftende og energiske kor i Korsvejskirken Crossroad Gospel kan i denne 

sæson fejre 10 års jubilæum. For 15. september er det præcis 10 år siden gospelkoret 
blev født. Ca. 80 håbefulde og spændte mennesker mødte op i Korsvejskirken, med 

dirigentstokken Gitte Christensen og ved pianoet Anna Bard.

Crossroad Gospel er kommet for at blive. I løbet af årene har det udviklet sig til at være 
et trivselskor, der vægter en balance mellem det seriøse og det sociale.

Kor medlemmerne har gennem årene fået mange forskelligartede oplevelser og deltaget 
ved mange arrangementer og koncerter. De har optrådt i Roskilde Domkirke, i Tivoli, på 

Bakken, i kirker, til bryllupper, sølvbryllupper og barnedåb.
Koret takker deres mangeårige samarbejdspartnere: Korsvejskirken, AOF og Tårnby 

Kommune for støtten.

I dag tæller koret ca. 50 medlemmer, der synger alt, tenor, bas og sopran. Med 
dirigentstokken ses i dag den altid veloplagte og humoristiske Henrik Walter og ved 

pianoet Anna Bard, hvem ellers? Crossroad Gospel er livsglæde og ser frem til at synge, 
danse, klappe og sprede livsglæde mange år ud i fremtiden.

For mere information: Crossroadgospel.dk
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Kontakt  

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24. 
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11.  
Torsdag kl. 17-18. Mandag er fridag.

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.  
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk 
Mandag til torsdag kl. 10-11. 
Fredag er fridag.

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

Kordegn: 
Henning B. Nielsen. Tlf. 3251 7424
hbni@km.dk
Kontortid på kirkekontoret: Mandag-fredag kl. 
10-13. Torsdag tillige kl. 13-18.

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

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

Menighedsrådsformand: 
Tom Allan.  Tlf. 2235 3222. 

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

Ulvetime i kirke
v. Madsen og Aaboe   
Kom og vær med til Ulvetime i kirken. 
Vi åbner dørene for de mindste og deres 
familier den sidste torsdag i hver måned. Vi 
skal lege, lytte til bibel historier, synge og til 
sidst spise sammen inden de små skal hjem i 
seng. Det koster ikke noget at deltage, men 
et bidrag er altid velkomment. Tilmelding 
mulig på e-mail:  lone@korsvejskirken.dk
Torsdag 30. kl. 16.30-18.30

Sorggruppen i Korsvejskirken
- Til dig som har mistet og bærer sorg
Kontakt: Sygeplejerske Jan Øst-Jacobsen: 
2627 6211/jan@oest-jacobsen.dk
Jordemoder Susanne Sommer: 2844 0014/
susannestorgaard@hotmail.com
Sognepræst Julie Aaboe: 5141 5429/jua@
km.dk
Sorggruppen mødes i kirkens lokaler om 
fredagen 14.00-16.00 
 

  Aktiviteter - November

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

De 7 
Dødssynder  
Studiekreds v. 
Herbst 
Opsummering og 
afslutning
Torsdag 6. kl. 
19.30: Hovmod

Lær om børn, mad og kirke i Sierra Leone     

Til forældre og børn i 
Korsvejens sogn
Hermed vil vi gerne invitere til en spændende 
familieaften i Korsvejskirken, hvor I vil 
lære om skikke i Sierra Leone, få indblik i 
børneliv i landet og møde andre familier fra 
lokalområdet.

Sygeplejerske Birgit Macauley, som har boet og arbejdet i Sierra Leone og været med i 
en kirke der, men nu bor i Kastrup, vil lave børnevenlig sierraleonsk mad og fortælle om 
børneliv i landet. Vi begynder med gudstjeneste bl.a. med indslag inspireret af kirkeliv i 
Sierra Leone. Lokale børn medvirker også!

Spring madlavning og opvask over og få i stedet en særlig oplevelse sammen med din 
familie!
Tilmelding til lone@korsvejskirken.dk el. tlf. 61165509 senest 1. oktober. (Vi vil gerne 
være sikre på, at der er mad nok!)

Det koster ikke noget at deltage, men der vil blive mulighed for at give et bidrag til en 
børnehave som er tilknyttet ”Bishop Crowter Church” i Freetown - et projekt Birgit har 
kontakt til.
Værter: Sognepræst Julie Aaboe og kirke- og kulturmedarbejder Lone Madsen.
Mandag 6. oktober kl. 17 – 19

Fagre nye verden?   
ved Mickey Gjerris
En aften om bioteknologi, værdier og kristendom

Stamceller, kloning, printede organer, designerbabyer og organer 
fra grise til mennesker. Det er blot nogle af de løfter, som 
medierne er fulde af, når der fortælles om den fremtid, som 
venter lige om hjørnet. En fremtid, hvor mennesket vil have en 
enorm magt over det levende gennem videnskab og teknologi.

Men er der hold i alle disse løfter? Oplægget vil først sætte fokus 
på, hvor langt man er nået, og hvad man håber at kunne med 
tiden. Men det er ikke nok at spørge: Hvad kan vi? Endnu vigtigere 
er det at stille etikkens grundspørgsmål: Hvad bør vi? 

For en lang række af de nye muligheder udfordrer også vores etiske værdier. Hvad 
sker der med respekten for individet, dyret og naturen, hvis alt reduceres til biologi og 
videnskab? Er der etiske grænser for, hvad vi kan gøre ved vores krop for at leve længere? 
Har vi pligt til at tage vare på det nyskabte liv? Er det unaturligt at flytte rundt på 
generne? 

Mickey Gjerris vil tage fat om fremtidens muligheder og diskutere, hvordan mennesket 
kan forstå sig selv og naturen i lyset af de bioteknologiske muligheder og stille 
spørgsmålet: Har kristendommen noget at sige til alle disse spørgsmål?
Sogneaften: Torsdag 23. kl. 19.30
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Tårnby Kirke var fyldt, da sognepræst Ida Nielsen blev fejret i anledning af 
sit 25 års jubilæum.

Ida Nielsen ved gudstjenesten, hvor hendes 25 års jubilæum blev fejret.

Provst Poul Bo Sørensen holdt tale for 
sognepræst Ida Nielsen ved hendes 25 års 
jubilæumsreception. Ved Karsten Møller 

Hansens indsættelse som kirkebogsførende 
talte han i kirken.

Et jubilæumsegern uden ord
I begyndelsen var ordet og vi holder 
meget af ord i kirken, både ordet 
og ordene om ordet. Hvad ville der 
være, hvis ikke ordet var blevet kød? 
Og hvad skulle vi gøre uden ord, 
selv den som ikke kan tale tænker 
i ord. Med den tyske filosof Karl-
Otto Pel i tankerne, ord konstruerer 
virkeligheden, gengiver den ikke bare, 
sproget er skabende, hvilket vel passer 
meget godt med de bibelske ord; i 
begyndelsen var ordet og ordet var hos 
Gud og ordet var Gud. Men der kan 
også være for mange ord, så man helt 
taber ordet. Vi taler og taler i kirken, 
jeg har ofte følt mig som en karikatur 
af mig selv, som nu, så i denne måned 
får I ikke særlig mange ord, i stedet får 
I nogle billeder fra den sidste måned. 

De siger vist mere end ord.
Vi har haft nogle store dage ved vores 
kirke i årets løb. Store begivenheder. 
Først takkede Pastor Woller af efter 
et helt livs tjeneste i foråret. Søndag 
den 31. august var dagen så kommet 
til at jeg skulle indsættes i det 
kirkebogsførende embede som Woller 
havde efterladt. Det var provsten 
over Amagerland Provsti Poul Bo 
Sørensen som kom forbi og indsatte 
mig med kloge ord. Min ældste søn 
var så begejstret over mine ord fra 
prædikestolen, at han var helt tom 
for ord, han måtte sidde med tungen 
hængende udenfor. Den næstældste 
søn havde så svært ved at finde de 
rigtige ord, at han måtte gemme 
sig i præstegårdshaven stortudende. 

Søndag den 14. sept. holdt vi Idas 25 
års jubilæum, hvilket var en stor dag 
med rigtig mange i kirke. Provsten 
kom endnu engang forbi, han må 
nu være løbet tør for ord i retning af 
Tårnby.
Der er altid noget at fejre. Dejligt også 
at fejre sig selv og selvom det kun er 
et lille ord, tak fordi I ville være med. 
Vi har i sandhed og ord fejret både 
det 3. og 4. sakramente i folkekirken, 
kirkekaffen og frokosten, indtaget i 
omvendt rækkefølge. 
Til vi ses ved ordet.

Karsten M. Hansen

Sognepræst Karsten Møller Hansen, nu kirkebogsførende og 
begravelsesmyndighed, her flankeret af sin bror, Kristian Møller Hansen og 

et af  sine børn ved frokosten, det 4. sakramente.

Forrest th. pastor emeritus Andreas Wollerkom forbi for at deltage i det 4. 
sakramente efter indsættelsen af Karsten Møller Hansen. Bag ham et af 

Karstens børn, der selvfølgelig var med til den festlige dag.
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OKTOBER 2014
Møder og arrangementer

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

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

Sognepræst Karsten Møller Hansen 
Falhøj 24, 2770 Kastrup Tlf.: 3251 
0175 (kontor)  
Tlf.: 2254 4467 (mobil), e-mail: 
augustdemian@yahoo.dk 
Træffes som regel på kontoret tirsdag 
og fredag kl. 10-11  
samt torsdag kl. 17-18

Sognepræst Rikke Bjerregaard 
Bertelsen Tlf.: 2124 6834, e-mail: 
rbb@km.dk Træffes på telefon. Mandag 
er fridag.

Organist Poul Anders 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, 
Englandsvej 330, tlf: 3251 0136

Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.

Netværksgruppen
... er en gruppe, der fortrinsvis består af enker og 
enkemænd. Gruppen mødes efter aftengudstjenesten 
som regel den 2. torsdag i måneden, og desuden til 
særlige arrangementer. Vil du vide mere om gruppen, 
kan du kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.
Netværksgruppen mødes: 
Netværksgruppen mødes i oktober torsdag 16. kl. 
19.30 med efterfølgende kaffe i konfirmandstuerne 
(bemærk 3. torsdag i måneden).                                 
Noter også allerede nu, at der søndag 2. november er 
Alle Helgens gudstjeneste kl. 10. 
Gudstjenesten slutter på fællesgraven og efterfølgende 
er der kaffe i konfirmandstuerne.                                  

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 16. oktober kl. 10.30 ved Rikke Bertelsen.                                                                              

Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Fredag 31. oktober kl. 10.30 ved Ida Nielsen.                                                                              
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.   

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
... starter igen efter 
sommerpausen. Babysang er et tilbud 
til forældre på barsel.                                                                                                    Vi mødes 
seks torsdage kl. 11.00 i Tårnby kirke og 
synger børnesange- og salmer med fagter og rytmik.                                                                                                      
Vi begynder igen 2. oktober. Derefter er datoerne: 9., 
23. og 30. oktober samt 6. og 13. november.
Tilmelding til Ida Nielsen på idni@km.dk, eller 3250 
4186. Det er gratis at deltage i Babysang.

BUSK   
Søndag 26. oktober er der BUSK gudstjenesten kl. 
10.00 ved gudstjenesten medvirker FDF Korsvejen.

Minikonfirmander
Minikonfirmanderne fra Nordregårdskolen starter i 
uge 44, tilmelding til Ida Nielsen på 3250 4186 eller 
idni@km.dk

For konfirmander  
Torsdag 30. oktober er der Halloween 
ungdomsgudstjeneste kl. 19.30. Efter gudstjenesten 
er der chips og sodavand i konfirmandstuerne.

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

Kirkebil
Kirkegængere, der har svært ved at komme til 
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.

Tak
En stor tak til alle, der 
var med til at gøre mit 
jubilæum, søndag 14. 
september til en festlig dag.

Ida Nielsen                                                                                       

Gudstjenester

September                                                                            
Søndag 28. 15.s.e.t. 10.00 Hansen

Oktober
Torsdag 2. konfirmandgudstjeneste 19.30 Hansen
Søndag 5. 16.s.e.t. 10.00 Bertelsen
Torsdag 9. Konfirmandgudstjeneste 19.30 Hansen
Søndag 12. 17.s.e.t. 10.00 Bertelsen
Torsdag 16. aftengudstjeneste 19.30 Nielsen
Søndag 19. 18.s.e.t. 10.00 Hansen
Lørdag 25. BUSK-gudstjeneste 12.00 Nielsen
Søndag 26. 19.s.e.t. 10.00 Nielsen
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Tak skal du ha’?
Noas Ark og
i Babelstårnet
Torsdag 2. oktober kl. 17-19

Familiehøstgudstjeneste
Søndag 5. oktober kl. 10
En gudstjeneste, som også de små kan forstå, 
og synes er sjov.
Efter gudstjenesten er der auktion over frugt i 
kirkecentret. 
Og også lidt spiseligt -

Halloween i Jagthytten, 
En uhyggelig hyggelig aften for børn og 
barnlige sjæle!
Nyhøj Allé 12 (for enden af Kastrupvej, og til 
højre)
Onsdag 30. oktober kl. 17-20

 Kastrup Kirke - 
 Oktober

Tak skal du ha‘
Det er emnet denne gang i 
Noas Ark og Babelstårnet. Vi 
møder Snapper og ser ham 
også på dvd. Der bliver også 
tid til en masse leg, inden vi 
skal spise kl. ca. 18.30. Det er 
for alle børn fra ca. 4 år, som 
gerne vi lære kirken at kende, 
og høre lidt om hvem Gud 
egentlig er
Torsdag 2. oktober kl. 17-19 
i Kastrup kirkecenter.

Kreaklub
Har du lyst til, at være kreativ 
sammen med os? Vi er et par 
stykker fra Kastrup kirke, der 
gerne vil hygge os sammen 
med dig med forskellige pro-
jekter.
Grethe, Inger og Elizabeth
Lørdag 4. oktober kl. 13-16 i 
Kastrup kirkecenter.

Høstgudstjenste
... for hele familien med sal-
mer og fortælling, som også 
de små kan forstå og synes er 
sjovt!

Efter gudstjenesten er der 
bortlodning af frugt i kirke-
centret. Der serveres også lidt 
spiseligt.
Søndag 5. oktober kl. 10 i 
Kastrup kirke.

Torsdagsklubben
Vi ser filmen ”Luther” denne 
aften. Alle er velkomne
Torsdag 23. oktober kl. 18-
20 i i Kastrup kirkecenter.

Halloween 
Fællesarrangement for Ka-
strup kirke og KFUM-spejder-
ne, Kastrup gruppe

Vi er klar med godt vejr og 
uhyggelige/hyggelige ting og 
sager. Kom gerne udklædt, 
hvis du tør. Der bliver også 
børne/ungdomsgudstjeneste, 
som handler om Allehelgen. 
Sognepræst Elizabeth Laur-

sen står for gudstjenesten. Og 
så er vi klar til kage og saft. Vi 
ses!
Onsdag 29. oktober kl. 
17-20. Vi mødes foran 
Spejderhytten, Nyhøj Allé 
(For enden af Kastrupvej, og 
til højre)

Allehelgens-
gudstjeneste 
... på Kastrup Kirkegård
Gudstjenesten, hvor vi min-
des de mennesker, vi som 
pårørende savner. Familie og 
venner, alle dem, vi mistede i 
det forgangne år. 
Søndag 2. november kl. 
14 på Kastrup kirkegård, 
Kastrupvej 410.
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Kreaklub
Lørdag 4. oktober kl. 13-16

Niels på rejse 
i det skotske 
højland
Torsdag 16. oktober kl. 14

Torsdagsklubben
Film: Torsdag 23. oktober kl. 18-20

Vivaldis Gloria 
Musikkoret København
Søndag 26. oktober kl. 16

Gudstjenester:
Allehelgensgudstjeneste søndag 2. november 
kl. 14 i Kapellet, Kastrupvej 410
Gudstjeneste hver søndag kl. 10
Middagsandagt hver onsdag kl. 12
Alle er velkomne

Niels på rejse... 
... i det skotske højland blandt whiskybrændere og sækkepi-
ber. Billeder illustrerer indtrykkene fra landet!
Torsdag 16. oktober kl. 14 i Kastrup kirkecenter.

Vivaldis Gloria... 
... med Musikkoret København, som har lavet flere store og 
succesfulde koncerter i Kastrup Kirke. De opfører bl.a. et af 
den klassiske barokmusiks allermest populære korværker, 
Vivaldis festlige og flotte Gloria, hjulpet af et til lejligheden 
samlet orkester og gode sangsolister. Dirigent: Ole Reuss 
Schmidt, organist ved Korsvejskirken, og også kendt for fle-
re storslåede oratorieopførelser med sit andet kor Eupho-
nia, af bl.a. Messias.
Gratis adgang.
Søndag 26. oktober kl. 16 i Kastrup kirke.

 Skelgårdskirken - 
 September

Menighedsmøde 
v/ Michael Mørch. 
Man. 29. kl. 19.30

Koncert
Amager Musik Festival. The 
Spirit Of New Orleans.
Se omtale 
Tir. 30. kl. 20.00

 Oktober
Musikalsk legestue 
og babysalmesang
Der er startet nye hold til Ba-
bysalmesang og Musikalsk 
Legestue, og du kan stadig 
nå og være med. Musikalsk 
Legestue er en overbygning 
på Babysalmesang og er især 
målrettet de 1 – 3 årige, og 
søskende er også velkomne. 
For tider se hjemmesiden 
eller kontakt Jette Berg 
Poulsen, tlf. 5185 0529, 
jette@skelgaardskirken.dk.

Kirkens ungdomskor 
v/Jette Berg Poulsen
Hver onsdag kl. 16.15 

Salmemaraton…
… hver fugl synger med sit 
næb. Alle er velkomne.
Torsdag 2.: DDS 598-613
Torsdag 9.: DDS 614-637
Torsdag 23.: DSS 615-678
Tirsdag 30.: DDS 679-706 
Alle dage kl 19-21.

Flittige hænder.
For alle der kan lide håndar-
bejde, sang og hygge. 
Ons. 1. kl. 13.00

Bibelen Live 
Sognedag, v/ Klaus Laursen. 
Man. 5. kl. 11.30

Udvidet landemode... 
… og gudstjeneste i Køben-
havns Domkirke 
Ons. 7. kl. 17.00

Fælles bøn...
... for Skelgård – kirke & sogn 
Søn. 12. kl. 11.30

Menighedsmøde 
v/Arne Puggaard.
Åbne møder med temaer fra 
kristendommen 
Man. 20. kl. 19.30

Sangcafe 
Åben for alle der vil have rørt 

stemmebåndet.
Tir. 21. kl. 14.00

Tilgivelse er ikke for 
tøsedrenge 
Ungdomspræst ved Skel-
gårdskirken, Flemming Bak 
Poulsen, har udgivet boget 
’Tilgivelse er ikke for tøse-
drenge’ i forsommeren. Med 
udgangspunkt i bogen vil stu-
diekredsen gennemgå tilgi-
velsens enkle og svære, dej-
lige og hårde virkelighed. Du 
kan deltage i studiegruppen 
uden forudsætninger, men 
det vil være en fordel at læse 
med i bogen. 
Studiekreds v/ Poul Bo 
Sørensen  ons. 22. kl. 19.  
Se anmeldelse af bogen 
side.35.

Plejehjems-
gudstjeneste...
... på plejehjemmet Uganda-
vej v/ Peter Søes
Tor. 23. kl. 10.30

 November
Halloween 
v/Annelise Hofmann Mehlsen
Lør. 1. november kl. 14.00

Dan Theander

FORLAGET THEA

Samtale med en svane

At beklage sig
er det 
nemmeste.
At gøre noget 
ved det
er det sværeste,
men også det 
sjoveste.
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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 Skelgårdens kirke

September
Lør. 27.
11.00 Dåbs- og fam.gudstj. 
Mehlsen
Søn. 28.
10.00 Højmesse Sørensen

Oktober:
Ons. 1.
19.00 Ungdomsgudstj.  
no excuse Poulsen

Søn. 5.
10.00 Højmesse Peter Søes
Tir. 7.
16.30 Børnegudstj. Peter Søes
Søn. 12.
10.00 Højmesse Mehlsen
12.00 Rytmisk gudstj. Søes
Søn. 19.
10.00 Højmesse Poulsen
Lør. 25.
11.00 Dåbs- og fam.gudstj. 
Sørensen
Søn. 26.
10.00 Højmesse Peter Søes

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af 
kirkens præster

Gudstjenester ...

i Kastrup kirke

September
Søn. 28.
10.00 Susanne Steensgaard

Oktober
Søn. 5.
10.00 Elizabeth Laursen 

og Grethe Hamborg - 
familiehøstgudstjeneste

Søn. 12.
10.00 Susanne Steensgaard

Søn. 19.
10.00 NN

Søn. 26.
10.00 Susanne Steensgaard

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster

Senior- og pensionist 
OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Anne Grethe Lasse om samarbejde og venskab med 
kendte skuespillere. 2. okt.
Annas mode. 9. oktober.
Efterårsferie. 16. oktober
Arne Mogensen om Mother Teresa 23. oktober
OK-dag med hygge. 30. oktober.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
film, foredrag, hygge onsdag 1. oktober
Banko fredag 3. oktober
Tøjdamen viser sidste nye mode. Ons. 8. okt. kl. 10
Banko fredag 10.oktober
Efterårsferie onsdag 15. oktober 
Efterårsferie fredag 17. oktober 
Spisning og hygge kr. 80,- onsdag 22. oktober. Alle 
der har lyst, kan udstille/sælge hjemmearbejde.
Banko fredag 24. oktober
film, foredrag og hygge onsdag 29. oktober
Banko fredag 31. oktober

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Musik og sang v. Ivan Liljebæk. 29. sept. kl. 14-17.
Bankospil hos hjernesagen. 27. oktober kl. 14-17.

Klubben
... for mennesker med demens og deres pårørende. 
Første torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret 
Postkassen, Amager Landevej 71, lokale 1 & 2.
Ny sæson er startet 9. oktober

Bordinghus
Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. 
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6.

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6.

Fernisering i 
Skelgårdskirken
Jane Sarbys billeder er ma-
let i akvarel og akryl/olie. 
De er meget forskellige, 
men man vil altid kunne 
se, hvad de forestiller. Hun 
bliver inspireret af natur, 
bygninger i nærmiljøet eller
 på en ferie, det kan også være på en tur med barnebarnet.
Hun er underviser på AOF i akvarel- og akrylmaling og starter 
på sin  11.sæson her i oktober.

Alle er meget velkomne til at se Janes udstilling i Skelgårdskir-
kens smukke lokaler, hvor værkerne hænger i oktober og no-
vember. Vi håber mange vil kigge forbi.

Kunstudvalget i Skelgårdskirken

Fernisering efter gudstjenesten  
søndag 19. oktober kl. 11.30 - 13.00.

Med Skelgårdskirken til Færøerne 
26. maj til 1. juni 2015

Besøg bl.a.: Torshavn, Vestmanna, Østerø og Gjógv. Udflugter til fuglefjeld  
og kulturelle centre som Kirkjubø.
Pris 9.995 kr. i dobbeltværelse.
Turprogram og praktiske oplysninger på 
Skelgårdskirkens hjemmeside 
http://www.skelgaardskirken.dk/ menighedsrejser.
Turen er åben for alle. 

Tilmelding senest 23. oktober 2014.
Oplysninger og tilmelding: Kirsten Grubbe Jensen:  
kirstengrubbe@hotmail.com, tlf. 2280 6964.

Kirkjubø. Foto: Foreningen Norden
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Farvel til en institution
Palle Thordal holdt i september sin 
afskedsgudstjeneste for en kirke 
fyldt af menighed og nuværende og 
tidligere kolleger

Foto: Karin Ott

Efter 40 år som sognepræst i Kastrup 
kirke, stopper Palle Thordal med ud-
gangen af september. Ved afskeds-
gudstjenesten 21. september var mu-
lighed for at sige pænt farvel og ikke 
mindst tak for de mange år, hvor Palle 

og hans hustru Julia har taget sig pænt 
af Kastrup sogns beboere og knyttet 
mange hjertelige bånd.

Dagen begyndte med gudstjeneste 
og derefter inviterede menighedsrå-
det til reception.

Og som billederne viser, benyttede 
rigtig mange sig af lejligheden til at 
kigge forbi på dagen.

ældre Sagen i Tårnby og Amager fo-
toklub samarbejder om etablering 
fotoklub for seniorer 
- I Ældre Sagens bestyrelse har en fo-
toklub for seniorer stået meget højt 
på listen over ny aktivitet for forenin-
gen medlemmer, siger formand Ældre 
Sagen, John Møller Jørgensen.

- I samarbejde med Amager Fo-
toklub udfra en oplevelse af, at et 
samarbejde kan styrke både Amager 
Fotoklub og Ældre Sagen er vi blevet 
enige om at afholde et møde for alle 
interesserede i Tårnby for at fortælle 

om ideen. Hvem kunne ikke tænke sig 
at blive en bedre fotograf.

- Du kan simpelthen lære at foto-
grafere bedre, lære dit udstyr bedre 
at kende, deltage i socialt samvær og i 
fotokonkurrencer. 

Amager Fotoklub er relativt nyetab-
leret med det formål at igangsætte 
aktiviteter til gavn og glæde for ama-
tørfotografer. Der bliver afholdt klub-
aftener med workshops og udveks-
ling af erfaringer og afholdt fototure 
i naturen og i byen.

- I Ældre Sagen tror vi på, at man-

ge af vore medlemmer vil synes om 
denne nye aktivitet.  Derfor indbyder 
til et informationsmøde hvor Amager 
Fotoklub vil fortælle om at være ama-
tørfotograf. På mødet vil Mark Schiller 
vise fotos og fortælle os om en af sine 
rejser og der vil blive givet informa-
tion om, hvad man kan opnå.

- Samtidig får vi afklaret, hvor 
mange der har lyst til at være med og 
hvordan vi i praksis kommer videre, 
siger John Møller.

BONuSINfO 
Lørdag 1. november kl. 14 i 
Postkassen. Ældre Sagen er vært 
ved et lille traktement med kaffe og 
brød, øl og vand.
www.amagerfotoklub.dk
www.aeldresagen.dk/taarnby 

En række af Palle Thordals kolleger gik festklædte i procession ind i kirken før 
gudstjenesten.

Under gudstjenesten kunne menigheden nyde synet af de mange festklædte 
præster.

Kastrup kirke blev hurtigt fyldt. Mange af menigheden ville deltage i Palle 
Thordals sidste gudstjeneste og dermed sige farvel til ham efter hans 40 år i 
Kastrup kirke. 

Ældre med digitalt fokus Formand for Amager Fotoklub, 
Torben Jensen og formand for 
Ældre Sagen i Tårnby, John Møller.
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Hvad sker i Tårnby  

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

Stof til eftertanke med humor
Sebastian Dorset sørgede 
for opvarmningen til Røde 
Kors’ landsindsamling 5. 
oktober ved at levere et 
fremragende foredrag om 
depression og livets op- og 
nedture 

Af Maria Glud Andersen 

- Efter man har haft et selv-
mordsforsøg, så er det ikke 
det værste, der kan ske, at 
folk ikke griner. Sådan sagde 
Sebastian Dorset om vejen til 
et liv som stand-up komiker i 
et foredrag på Tårnby Hoved-
bibliotek. Han har været stæ-
dig og har haft det drive, der 
skulle til for at lykkes. 

Men derudover fik man som 
tilhører til et inspirerende 
foredrag om Sebastians liv og 
oplevelser med depression 
næsten indtrykket af, at syg-
dommen har haft en positiv 
indflydelse på hans succes. 
Modgang under shows er ble-
vet sat i perspektiv med et liv 
med depression, og Sebastian 
har tænkt ”det skal være løgn 
- nu skal de få”, når folk skuf-
fet har været på nippet til at 
forlade salen. 

Livet giver mening
For meget alkohol og for me-
get tid alene i studietiden 

nævnede Sebastian som nog-
le af grundene til, at han er 
gået ned med en depression. 

- En sort spiral, hvor man 
kører sig selv ned, uddybede 
han. 

Sebastians depression har 
handlet om eksistentielle 
spørgsmål som: Hvad er livet 
til for, hvad skal vi med det?  
Men så traf han et valg: ”Livet 
giver mening”. I forbindelse 
med denne beslutning fortæl-
ler Sebastian, at han er blevet 
bedre til ikke at gøre ting, han 
ikke gider og i stedet tænke: 

- Hvad er det egentlig, der 
gør mig glad – og så gøre det 
noget mere. Hurra for mig og 
så lidt konfetti, kom det lunt 
fra Sebastian Dorset. 

Som en lille lektie huskede 
Sebastian os på, at vi skal bli-
ve bedre venner med os selv 
og droppe al selvkritikken. 

I stedet anbefaler han, at 
man står ved sine styrker: 

- Hvis man har en tendens 
til depression, så skal man 
være god til at prale – ikke 
sådan overdrevet men lidt, 
sagde Sebastian Dorset. 

Netværket er vigtigt
Når depressionens grimme 
ansigt stikker frem og for-
tæller Sebastian, at han har 
mere lyst til en lur end til at 
arbejde, cykler han en tur. 

Derefter kommer han hjem og 
er afklaret.

Depression er en sygdom, 
og når vi rammes, mener Se-
bastian, at det er vigtigt, at vi 
selv tager et ansvar og gør no-
get, men der skal også være 
nogle i vores netværk, som 
handler. Omgivelserne skal 
finde en naturlig åbning til at 
få talt med den deprimerede 
og finde ud af, hvad der virker 
for den enkelte: 

- Min ven Lars havde en 
plan for mig. Den var måske 
lidt håndfast, men den vir-
kede for mig. Motion og ingen 
alkohol og så havde vi en fast 
aktivitet sammen hver dag, 
fortalte Sebastian.

Alle pengene fra arrange-
mentet går ubeskåret til Røde 
Kors i anledning af den årlige 
landsindsamling søndag 5. 
oktober. Interesserede kan 
melde sig som indsamlere 
ved at ringe på telefon 7010 
0000 eller ved at gå ind på 
www.rodekors.dk/indsamler. 

Røde Kors arbejder blandt 
andet på at gøre livet bedre 
for psykisk sårbare i Danmark 
såvel som i udlandet. Derud-
over vil dele af indsamlingen 
i år gå til de humanitære ud-
fordringer i nogle af verdens 
brændpunkter, blandt andet 
krigsramte mennesker i Irak 
og Syrien.

Ungdomspræst udgiver 
bog om tilgivelse
De svage kan aldrig 
tilgive. Tilgivelse er en 
egenskab, der tilhører 
de stærke

Anmeldelse af Søren 
Markvard

Citatet, der står aller-
øverst i denne anmel-
delse, er af den indiske 
politiker og åndelige 
leder Mahatma Gandhi, 
og hans opfattelse af 
begrebet tilgivelse fal-
der ganske godt i tråd 
med titlen på Flem-
ming Bak Poulsens 
nye bog, der også handler 
om, hvad man forstår ved 
tilgivelse såvel i bibelsk 
som i mellemmenneskelig 
forstand.

Flemming Bak Poulsen er 
cand. theol. og ansat som 
ungdomspræst ved Skel-
gårdskirken her på Ama-
ger, og med udgangspunkt 
i Bibelen tager han fat på 
begrebet tilgivelse og sam-
menholder de bibelske 
udlægninger med de opfat-
telser, som findes i psykolo-
gernes verden.

Når der tales om tilgivel-
se, er det næsten umuligt at 
undgå begreber som skyld, 
skam og soning, og Flem-
ming Bak Poulsen bruger da 
også langt over den første 
halvdel af bogens sider på 
at indkredse, hvordan for-
holdet efter hans mening er 
mellem de nævnte begre-
ber. 

Retsager efter krigen
Desuden bringer han adskil-
lige henvisninger til Bibe-
lens beretninger om tilgi-
velse, men stærkest fornem-
mes nok hans beskrivelser 
af hændelserne omkring 
krigshandlinger og forbry-
delser og de derpå følgende 

retssager, 
hvor de skyldige konfron-
teres med ofrene, og hvor 
begrebet tilgivelse meget 
afgørende kommer ind i bil-
ledet.

Som verden ser ud i dag, 
med avis- og tv-nyheder 
fyldt med reportager fra 
krigszoner over det meste 
af verden, er det værd at 
bemærke sig, at der omkring 
os faktisk findes medmen-
nesker, der ikke automatisk 
søger at gengælde ondt 
med ondt, så snart de føler 
sig angrebet på den ene el-
ler den anden måde, men 
som er stærke nok til at 
tilgive. For som Flemming 
Bak Poulsen konkluderer, så 
skal tilgivelse og forsoning 
ses i sammenhæng, og at 
forsoning er målet for tilgi-
velsen. Men for at komme 
frem til målet skal offeret 
være stærk nok til at kunne 
tilgive. Denne lille bog kan 
være en rigtig god hjælp i 
den forbindelse.

Flemming Bak Poulsen: 
Tilgivelse er ikke for 

tøsedrenge: en dialog 
mellem psykologi og teologi. 

Logos, 2014.

Alingsås vokser
... og kan allerede nu have 
passeret 39.000 indbyggere.

Ifølge friske opgørelser fra 
det statistiske centralkon-
tor havde kommunen helt 
præcist 38.967 indbyggere 
den 30. juni. Og tilgangen af 
indbyggere var i det første 
halvår 348 personer. Så uof-
ficielt regner borgmesteren 
med, at kommunen allerede 
nu har passeret de 39.000 
indbyggere.

Tilgangen er et udtryk for, 
at Alingsås (Tårnbys ven-
skabskommune) er attraktiv. 
Det hænger bl.a. sammen 
med, at der løbende foreta-
ges en udbygning af antal-
let af udlejningslejligheder, 

ligesom den nære belig-
genhed til Gøteborg har sin 
andel i tilgangen af indbyg-
gere.

Gymnasium 
populært
Alingsås’ gymnasium, Ahl-
strömergymnasiet er et rela-
tivt populært gymnasievalg 
for kommende gymnasieele-
ver. Således har lidt over 63 
% af  Alingsås’ kommende 
gymnasieelever valgt dette 
gymnasium som sit fore-
trukne.

- Det må vi være tilfredse 
med, siger næstformanden i 
uddannelsesnævnet i Alings-
ås, Pär-Göran Björkman.
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Mestrene blev dyppet i vand og rullet i sand 
Rideklubber fra hele 
Amager var indbudt til at 
konkurrere i dressur og 
springning til klub- og Ama-
germesterskab

Af Elisabeth Pallesgaard

Kastrup-Tårnby Rideklub, KTR 
er en klub, der kan prale af 
meget flotte, store og yderst 
velholdte ridebaner og uden-
dørsarealer og i weekenden 
først i september kunne ryt-
tere og tilskuere nyde dette 
til  KTRs tredje stævne i år.

Lørdagens ni timers lange 
dressur blev afviklet i noget, 
der kunne minde om som-
mervejr med klasser for både 
ponyer og heste.

Inden rytteren rider på ba-
nen for at vise sit program for 
dommeren, har hun eller han 
varmet hesten op, eventuelt 
sammen med sin træner. Der 
var perioder om lørdagen, 

hvor der var hektisk aktivitet 
og mange ekvipager på op-
varmningsbanen – specielt op 
til mesterskabsklasserne. 

Tilskuerantallet var mo-
derat, som det er for dressur. 
Sidst på dagen, hvor afvikling 
af klubmesterskab og Ama-
germesterskab skulle afvik-
les, kom der flere til.

Regnvejr i spring-pause
Søndagen startede i gråvejr. 
Regnen slap vi heller ikke for, 
men den blev afviklet i en 
pause, og således red ingen 
ryttere i regnvejr. Springba-
nen tog sig flot ud med alle 
klubbens nye spring. 

Springning trækker flere 
tilskuere til end dressur – og 
det gjorde sig også gældende 
denne gang. Mange forbipas-
serende stoppede deres cykel 
for at nyde et ridt. Den første 
rytter på springbanen var Ni-
koline Hassin Stegmann i en 
50 cm klasse (det er højden 

på springene) på ponyen Ma-
nikka. Nikoline fik en roset 
med hjem for at gennemride 
banen uden fejl. 

- Er der noget, der kan 
samle hestefolk og familie til 
hestefolk, så er det Amager-
mesterskab i springning. Da 
tiden for afvikling af mester-
skaberne nærmere sig kom 
der rigtig mange tilskuere, 
og rytterne red til den gode 
stemning af pift og tilråb fra 
publikum, forklarer Elisabeth 
Pallesgaard.

Sammenlagte mesterskaber
- Vi havde lagt Amager- og 
klubmesterskab sammen til 
en klasse for ponyerne. Der 
rides to hoved-springninger, 
og de ryttere med nul fejl i de 
to runder, rider omspringning, 
fortæller Elisabeth Pallesga-
ard. 

 Alle mestre blev indfanget 
og båret hen til vandgraven, 
hvor de blev badet og efter-
følgende rullet i sand.

Efter præmieoverrækkel-
sen fik Julie Petersen (Ama-
germester) også vand, men 
hun gik til modangreb og det 
var lige ved at blive til en re-
gulær vandkamp.

Masser af hjælpere
Begge dage var der gang i ca-
feteriet og ved grillen, hvor 
et par af klubbens mandlige 
medlemmer er berømte for 
at lave flæskestegssandwich, 
der langt overstiger de lokale 
grillbarer.

- Til et ridestævne har man 
ud over officials som domme-
re, banebyggere til springning 
og tekniske delegerede også 
brug for et hav af frivillige 
klubmedlemmer, fortæller 

Elisabeth Pallesgaard.
- Der skal blandt andet 

være nogle til at registrere 
tilmeldinger, starter, betalin-
ger, uddele præmier, speake, 
skrive for dommerne, stå på 
springbanen, bygge springba-
nen op, lave mad, sælge mad – 
og i Kastrup-Tårnby Rideklub 
er vi så heldige at have med-
lemmer, der er virkelig gode 

til alt dette. 
- Uden disse menneskers 

indsats er det ikke muligt 
at afholde ridestævner – så 
endnu en gang tak for Jeres 
indsats for Jeres klub og Jeres 
klubkammerater. 

Resultater dressur
Klubmester for ponyer 
Victoria Fredin med den 
syv-årige Amaretto.  
Klubmester heste: Sarah 
Hjort Olsen med hesten 
Gozet Baron. 

Amagermester
Amagermesterskabet blev 
vundet af Neel Raagaard 
Zibrandtsen fra Dragør 
Store-Magleby Rideklub 
(DSM) med hesten Fredo af 
Hvarre. 
Ponymesterskabet var 
ligeledes en rytter fra DSM, 
nemlig Isabella Schwartz 
med ponyen Molen-horn´s 
Amaretto. 

Vinderne af mesterskaberne fik fine røde dækkener til hesten, 
pokaler og præmier. Henni Rytkjær fra KTR havde lavet de 
fineste sejrskranse, som de vindende heste fik om halsen. 
Traditionen tro blev de fire mestre indfanget og kastet i 
vandgraven og rullet på dressurbanen. Foto: Karin Ott.

Det kræver stor koncentration 
at  gennemride en springbane. 
Foto: Freja Holm Kristiansen

Spring 
Klubmester Louise Berger 
med ponyen Indy-Boy blev 
klubmester. 

Amagermester
Stephanie Reimers 
Svendsen, DSM, på ponyen 
Brogaardens Manja efter 
omspringning (38,90 
sekunder) mod Malou 
Houmark Hansen, DMS, på 
ponyen Buegaard Saturn 
(40,83 sekunder). 

Julie Petersen på hesten 
Bjerg-lunds Cabrina 
(eneste med nul fejl i begge 
hovedrunder).

Dommeren ser og bedømmer alt, når ekvipagen rider sit program. 
Foto: Karin Ott.

Der er hektisk aktivitet på opvarmningsbanen. Foto: Karin Ott.
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Aloe Vera Butik Amager
Aloe Vera Butik Amager

Kender du vores varmecreme?
Har du ofte ømme muskler? 

Prøv vores Heat Lotion.
 

Den er perfekt som afslapning efter træning, 
til trætte og hævede fødder efter en lang arbejdsdag 
eller blot som støtte til din almene velvære.

HUSK! vi har fri levering på Amager

Ring eller klik ind på www.AloeVeraButikAmager.dk

Aloe Vera Butik Amager
Jansvej 76, 2300 København S
Tlf. 32513223 / 20329414

Kontakt@AloeVeraButikAmager.dk

Lovesong – teaterpoesi på 
godt og ondt
Sæsonpremiere på Amager-
teatret med Lovesong, som 
læner sig op ad Dansen med 
Regitze

Publikum har sat sig, lyset 
dæmpes. Man hører fuglene 
og fornemmer de dufte, der 
hører med, når en varm som-
merdag går mod sin afslut-
ning i en smuk og frodig have. 
Publikum er hensat til hver 
deres yndlings sommerhave.

Langsomt fornemmer man 
skumringen, og vi ser et ældre 
ægtepar, der på hver deres 
vanlige måde gør klar til at gå 
i seng. Deres blikke er lange 
og fjerne…

I haven ser vi to forelskede 
unge mennesker, der begej-
stres over ferskentræet med 
de modne frugter og over 
stæren, der fløjter. Deres kær-
lighed er ny, ung og uspoleret.

Lovesong er historien om et 
ægteskab på godt og ondt.

Med et smukt og enkelt 
koreografisk arrangement 

flettes et par i 20’erne sam-
men med den samme mand 
og kvinde en menneskealder 
senere. Deres tidligere og nu-
værende selv mødes i denne 
tankevækkende og smukke 
fortælling om ægteskabet.

Lovesong har fire medvir-
kende, men handler egentlig 
kun om to mennesker.

Vi ser deres yngre og æl-
dre versioner i samme rum, 
og mens det ældre par bli-
ver mere og mere tynget af 
sygdom og alderdom, bliver 
deres yngre jeg stadig mere 
nærværende og forbundne. 

Forfatteren Abi Morgan læ-
ner sig op ad Newtons teori 
om absolut tid, hvor begre-
berne fortid, nutid og fremtid 
er subjektive beskrivelser af 
vore sansers bedrag, idet alle 
tider eksisterer simultant.

husk på Regitze
Stykkets instruktør Kaspar Ro-
strup udtaler ”Lovesong er et 
helt utroligt stykke teaterpoe-

si. Temaet læner sig voldsomt 
op ad ’Dansen med Regitze’, 
som blev oscar-nomineret i 
sin tid, og jeg kan ikke lade 
være at græde hver gang, jeg 
læser dette smukke og yderst 
velskrevne stykke dramatik. 
Lovesong handler om et helt 
almindelig ægteskab, et med 
opture og nedture, med mod-
gang og medgang, et ægte-
skab, en samhørighed mellem 
to mennesker, som vi alle kan 
relatere til, men som et stykke 
musik hæver det sig op over 
dagligdagen og fortæller om 
kærligheden, når den er stær-
kest”.

Medvirkende: Marie-Louise 
Coninck og Baard Owe 
som det ældre ægtepar og 
Patricia Schumann og David 
Owe, der spiller ægteparret 
som unge. Instruktør: Kaspar 
Rostrup. Komponist: Fuzzy

Marie Louise 
coninck genser sin 
mand som ung i 
skikkelse af Davis 
Owe.

Hodja fra Ørestaden er en filmklub for børn 
fra 3.-5. klasse, som mødes den første lørdag 
i hver måned og ser spændende og eventyr-
lige film sammen. Hodja fra Ørestaden mener, 
at film lader fantasien spire, samler forskellig-
heder og skaber nye venskaber. Vi har derfor 
udvalgt 8 film med omtanke som passer til 
aldersgruppen. Der vil være mulighed for at 
tegne medlemsskab ved første visning. 

Sæsonen i børnefilmklubben Hodja fra Øre-
stad bliver åbnet d. 4. oktober kl. 13 med den 
danske børnefilm og kæmpesucces “Antboy”. 
Hele arrangementet finder sted i den bedste 
superhelte-ånd. Alle interesserede børn er 
velkomne.

Ud over den danske superheltefilm by-
der sæsonen 2014-15 også på film fra hele 
verden. Filmene bliver vist i biografsalen på 
Ørestad bibliotek, hvor de voksne fra Hodja 

fra Ørestaden v i l 
være tilstede. 
Det er vigtigt 
for os, at børnene får en g o d 
oplevelse hver gang, og vi 
laver derfor sjove arrange-
menter i forbindelse med filmvisningen samt 
lader skuespillere, animatorer, instruktører 
m.m. præsentere filmene. 

Hodja fra Ørestaden holder til på Ørestad 
Bibliotek på Arne Jacobsens allé 19, 2300 
Kbh. S. Et års medlemskab, alt inklusiv, 
koster 100 kr. 

Se mere om Hodja fra Ørestaden og årets 
program på www.hodjabio.dk eller kontakt 
formand Marc Honoré på honoremarc@gmail.
com eller på tlf. 3070 3188. 

Hodja fra Ørestaden 
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Spejdere helt elektriske efter batterier
Spejderne passer på miljøet 
sammen med borgerne

En trist gråvejrslørdag havde 
en gruppe KFUM-Spejdere Ka-
strup fundet frem til et hjørne 
af Skottegårdens butikscenter 
med en ydmyg bod, som de 
håbede Tårnby-borgere ville 
finde frem til med brugte bat-
terier.

Og borgerne kom. Allerede 
ved middagstid var de med-
bragte beholdere fyldt pænt 
op. Samtidigt kunne de se 
spejderne lave sjove aktivi-
teter med batteri og strøm 
eller selv prøve, blandt andet 
kunne man lave et papirhus 
med lys i.

Formålet var et led i en 
landskampagne som skulle 
sætte fokus på, hvordan man 
kan skåne miljøet og hvordan 
man håndterer brugte batte-
rier. Projektet var lavet i sam-
arbejde med ERP (Eropean 
Recyling Platform).

I Danmark forsvinder hvert 
år omkring 2.000 ton batte-

rier, svarende til 40 procent af 
alle batterier, uden om de el-
lers ganske effektive officielle 
indsamlingskanaler og ender 
eksempelvis i husholdnings-
affaldet. 

- Danskerne er generelt 
gode til genbrug, men de er 
ikke gode nok til at genanven-
de batterier. Det er ærgerligt 
for både miljøet og samfunds-
økonomien, for batterierne 
indeholder vigtige materialer 
som jern, mangan og tung-
metaller, som kan omdannes 
til nye batterier eller bruges 
til f.eks. nye togskinner, siger 
administrerende direktør i 
ERP, Martin Therkelsen.

Tager ansvar lokalt
Lokalt havde KFUM-spejderne 
påtaget sig opgaven med at 
synliggøre kampagnen.

- Det er vigtigt, at vi alle 
tager et medansvar for mil-
jøet, og den letteste måde 
vi kan gøre det på, er ved de 
små dagligdags ting, som at 
håndtere vores affald rigtigt, 
så vi kan genanvende mest 

muligt, udtaler gruppeleder 
hos KFUM-Spejderne Kastrup, 
Simon Brøns.

- Hvis du ikke nåede at af-
levere batterierne i Skotte-

gården er du velkommen til 
at komme forbi spejderne om 
onsdagen på Nyhøj Alle 12 
(hvor KFUM-spejderne holder 
til) og aflevere dine batterier, 

så sørger vi for at komme af 
med dem på forsvarlig vis, til-
føjer Simon Brøns.

De batterier, som ERP og 
spejderne indsamler, bliver 
alle helt eller delvist genan-
vendt til nye formål. De få 
ikke-genanvendelige dele 
destrueres naturligvis på en 
miljømæssig forsvarlig måde. 

- Hvis du har lyst til at lave 
sjove ting i naturen, udfordre 
dig selv eller møde nye ven-
ner så tjek www.kastrupspej-
der.dk, siger Simon Brøns.

tsp

Dem der kom for at aflevere deres brugte batteier kunne samtidig se spejderne lave sjove 
aktiviteter med batteri og strøm eller selv prøve, blandt andet kunne man lave et papirhus 
med lys i.

Allerede ved middagstid var 
de medbragte beholdere 
fyldt godt op med brugte 
batterier.

Støt kampen mod 
brystkræft
Kræftens Bekæmpelses har iværksat 
en landsdækkende kampagne ”Støt 
Brysterne”  for at sætter fokus på 
brystkræft og for at indsamle penge 
til kampen mod den frygtede sygdom. 

Arbejdernes Landsbank støtter op 
om den vigtige sag ved at sælge Støt 
Brysterne-armbånd i bankens filialer 
over hele landet. således også de to 
filialer i Tårnby på Kastrupvej og Kon-
gelundsvej.

- Kampagnen fortjener masser af 
støtte og opmærksomhed, og i Arbej-
dernes Landsbank vil vi gerne være 
med til at sætte fokus på den alvorlige 
sygdom, som brystkræft er. Derfor har 
vi ligesom foregående år valgt at sæl-
ge Støt Brysterne-armbånd i vores 70 
filialer over hele landet. Det indsam-
lede beløb fra salget går ubeskåret til 
Kræftens Bekæmpelses arbejde med 
brystkræft, fortæller filialdirektør i Ar-
bejdernes Landsbank, Marianne Skov 

Jacobsen.
Armbåndet koster 40 kroner og det 

indsamlede beløb fra salget går ube-
skåret til Kræftens Bekæmpelses ar-
bejde med brystkræft inden for forsk-
ning, forebyggelse og patientstøtte. 

Armbåndet fås med pink snor med 
plade eller ring i metal, belagt med 
guldfarve, eller med koksgrå snor 
med plade eller ring, belagt med mørk 
sølvfarve.

Hvad laver de i SAS, 
når de ikke er på job?
Mange medarbejdere i SAS er uden 
for arbejdstid engageret i klubber 
med mange forskellige interesser og 
hobbies. 

Klubberne er også åbne for ikke-
SAS-ansatte og flere af klubberne vil 
meget gerne vise eksempler på deres 
kunnen og interesser frem.

- Og hvem ved – måske kunne du 
have lyst til at være med i en eller fle-

re af disse klubber. Det drejer sig om 
SAS Foto, SAS Travel Club, SAS Ulands-
gruppe, SAS-Koret, SAS Kunstforening 
og SAS Vinklub, fortæller Liselotte 
Dalsager, formand for SAS-koret.

Endvidere bydes der på underhold-
ning, og der kan købes øl og vand.

Onsdag 1. oktober kl. 19 – 21 i 
foreningscentret Postkassen på 
Amager Landevej 71. Gratis adgang, 
parkering bag Postkassen og foran 
Tårnby Rådhus. 

Kørestols-curling igen
Tårnby Curling Club har igen i år lagt 
is, klubhus og medlemmer til en Inter-
national Kørestols Curling turnering, 
8. Danish International Wheelchair 
Curling Cup, 2014 med hold fra Norge, 
Finland, Rusland, Skotland, Tjekkiet, 
Italien og Danmark, som stillede med 
to hold. 

- Turneringen bliver hjulpet godt 
på vej af en stor gruppe hjælpere og 

frivillige, som vi ikke kunne klare os 
uden og jeg vil på forhånd takke både 
disse og Tårnby Curling Club for deres 
store hjælp, siger organisator og træ-
ner Per Christensen. 

Der er på landsplan kun ca. 10 – 12 
kørestols curling spillere, heraf kun to 
kvinder, hvilket er vigtigt, da der skal 
være minimum én spiller af hvert køn 
på et hold. 

For at få flere nye spillere, vil der i 
løbet af efteråret blive åbent hus ar-
rangement i Tårnby Curling Club, hvor 
kørestols-brugere, som kunne have 
interesse i at prøve at spille curling, 
kan komme og spille.

Interesserede kan Per Christensen 
telefon 60 64 29 07, og man kan altså 
også i weekenden og se curling i ver-
densklasse. 
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AMAGERTEATRET
... spiller i KASTRUP BIO, hvor 
der er en stor scene og hvor 
stolesæderne netop er udskiftet 
med moderne stole.

Der er god plads til benene og et fint udsyn i 
biografen.
Det er stadig muligt at 
tegne abonnement for 
resten af sæsonen. Ring 
32 50 0811 eller benyt 
hjemmesiden www.
amagerteatret.dk.

Lovesong
Medvirkende: Marie-Louise Coninck og Baard Owe som 
det ældre ægtepar og Patricia Schumann og David Owe, der 
spiller ægteparret som unge. 

Stykkets instruktør Kaspar Rostrup udtaler: Lovesong 
er et helt utroligt stykke teaterpoesi. Temaet læner sig 
voldsomt op ad Dansen med Regitze, som blev oscar-
nomineret i sin tid, og jeg kan ikke lade være at græde 
hver gang, jeg læser dette smukke og yderst velskrevne 
stykke dramatik. 

- Lovesong handler om et helt almindelig ægteskab, et 
med opture og nedture, med modgang og medgang, et 
ægteskab, en samhørighed mellem to mennesker, som vi 
alle kan relatere til, men som et stykke musik hæver det 
sig op over dagligdagen og fortæller om kærligheden, når 
den er stærkest.

20. - 21. og 22. oktober 2014 kl. 19.30

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

Sæson 2014-15 byder desuden på:

Hvem støver af?
Komedie om to mænd med 
to ting til fælles: De er 
fraskilte og i panikalderen! 
Folketeatret.dk
17. - 18. og 19. november 2013 kl. 19.30

HMS Pinafore - 
Det hele sejler.
Usædvanlig frit efter 
Gilbert & Sullivan om ”at 
aldrig stå til søs”.
26. - 27. og 28. januar 2015. Kl. 19.30

Mord på Skackholm Slot 
En farce om arv og mord. 23 roller spillet af fem 
skuespillere. Comedieteatret.
9. - 10. og 11. marts 2015 kl. 19.30

• www.amagerteatret.dk •

KUN FÅ ABONNEMENTER TILBAGE OG KUN TIL MANDAGE

Kastrup-pige en ud af 20
Michelle Desideriussel er en 
af de 20 udvalgte piger, der 
forsøger at blive Danmarks 
næste Topmodel på Kanal 4

Af Terkel Spangsbo
Michelle Desideriussel, er 20 
år og bor i Kastrup. Hun er 
en af de 20 unge piger, som 
er udtaget til tv-programmet 
Topmodel, som sendes på Ka-
nal 4 nu på den femte sæson.

Konkurrencen ledes af Ca-
roline Fleming, der har Uffe 
Buchard og Jesper Thomsen 
med som sine faste meddom-
mere. Program-serien, der 
strækker over en længere pe-
riode, blev skudt i gang tors-
dag 25. september.

Michelle Desideriussel har 
medvirket i tv-reklamer og 
arbejder nu seriøst på at blive 
model. Hele tiden er hun op-
mærksom på castings/kon-

kurrencer både herhjemme 
og i udlandet, hvor modeller 
opdages.

Hun får hjælp af sin familie, 
som også spejder efter mulig-
heder på hendes vegne.

- Drømmen om at arbejde 
som model har altid siddet i 
mig. Jeg nyder at stå foran ka-
meraet og udtrykke følelser, 
tanker og spille forskellige 
roller

For tiden arbejder hun som 
tjener og på et lokalt fitness-
center, så der bliver tid og råd 
til pleje og selvforkælelse. 

- Derudover elsker jeg kva-
litetstid med venner, venin-
der og familie.

Klassiske model-spørgsmål
I pressematerialet fra tv-sel-
skabet er deltagerne blevet 
spurgt og deres opfattelse af 
sig selv. Vi plukker lidt ud:
Hvilken type pige er du?

- Jeg er udadvendt, glad og 
smilende pige.
Hvilke modeller, designere el-
ler andre inspirerer dig?

- Mit største idol og in-
spiration i livet er Marilyn 
Monroe. Hendes former var 
kvindelige og hun var altid et 
skridt foran. Cara Delevingne 

og Adriana Lima fra Victoria’s 
Secret udtrykker naturlighed, 
som jeg er vild med! 

Gæstedommere
Sidste års vinder af Topmo-
del på Kanal 4, Louise Mørk 
Mikkelsen, har om nogen be-
vist, at drømme kan blive til 
virkelighed, når man har en 
kontrakt med Unique Models 
i hånden og en forside på Co-
ver i ryggen. Siden hun vandt 
titlen sidste år, har hun allere-
de nu gået et utal af catwalks, 
var en af de mest brugte 
modeller under modeugen i 
København og har blandt an-
det skudt billeder for H&M i 
Stockholm.

Undervejs i programserien 
dukker gæstedommere som 
den amerikanske catwalk 
coach Miss Jay, Oliver Bjer-
rehuus, supermodellerne Ca-
milla Vest, Josephine Skriver 
og Emma Leth samt den en-
gelske modeguru Trinny Woo-
dall op.

- I denne sæson har vi end-
nu flere helt fantastiske og 
smukke piger og fænomenale 
gæstedommere, siger Caro-
line Fleming. 

- Vi har branchens allerdyg-
tigste inden for deres felt, og 
det betyder, at ”modelskolen” 
for alvor giver Topmodel-
pigerne et virkeligt indblik i 
den verden, der kan føre til en 
international modelkarriere.

Michelle Desideriussel 
kæmper i tv-programmet 
Topmodel på Kanal 4 med 
19 andre skønne piger om at 
vinde titlen ”Tomodel 2014”.

Povl Dissing og 
Livgarden i topform
Plan B blev nødvendig, da 
regnen tvang en udendørs-
koncert indendørs

Af Ninna Feldvoss 
Foto: Ivan Givskov

Kun vejrguderne drillede, 
da Kastrupgårdsamlingens 
Venner på den sidste dag i 
august i samarbejde med ho-
vedbiblioteket holdt den tra-
ditionsrige koncert med Den 
Kongelige Livgardes Messin-
gensemble.

Det silede ned, da de fem 
musikere skulle gøre klar i Ka-
strupgårds smukke gård, men 
plan B var Skottegårdsskolens 
teatersal, som blev en fin ram-
me om en eftermiddag af høj 
musikalsk karat. 

Det meget varierede re-
pertoire - fortrinsvis dansk/
nordisk - spændte fra renais-
sancen til i dag. Det lyste ud 
af musikerne, hvor glade de 
var for at akkompagnere Povl 
Dissing, der sang Bellmann og 
Benny Andersen.

Der var en helt vidunderlig 
varm og fortættet stemning i 
salen, da Povl Dissing - total 
ydmyg og ukrukket - sang ’Ro-
salina’. 

Og til slut spillede orkestret 
’Tin Roof Blues’ som hyldest 
til Dissing - i 50året for hans 
karrierestart som jazzmusiker.

Flere gange stående ap-
plaus til alle og ekstranum-
meret var... ja, gæt en gang!

Ikke underligt, at billetter-
ne til koncerten hurtigt blev 
revet væk... Vi kommer igen!

Povl Dissing sammen 
med musikere fra Den 
kongelige Livgardes 
Musikkorps gav koncert hos 
Kastrupgårdssamlingens 
Venner. Ikke alle fotografer 
var lige så diskrete som 
Tårnby Bladets fotograf. 
Bemærk den aktive herre i 
baggrunden. Undskyld Kurt!
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”Årets Foreningsleder” & ”Årets Forening” 
bliver kåret onsdag d. 19/11 2014 kl. 1800 på rådhuset! 

Har DU et forslag til hvem det skal være?  
 
Så send straks din indstilling samt en begrundelse herfor til Priskomiteen, som består af formanden 
for Kultur & Fritidsudvalget, Brian Franklin, samt Tårnby Forenings Råds forretningsudvalg. Indstillin-
gen sendes til: 
 Fælleskontoret, Englandsvej 290, Postboks 34, 2770 Kastrup ELLER 
 tfr@tfr.dk 

VI BRINGER EN EFTERLYSNING! 
Kender du en forening eller foreningsleder i Tårnby som har ydet en ekstraordinær indsats i det forgangne år, eller måske 
endda gennem rigtigt mange år, og faktisk fortjener en påskønnelse for dette, et vaskeægte skulderklap, så søger vi faktisk 
indstillinger til sådan nogen, så vi kan fejre og ære dem ved et flot arrangement på rådhuset. MEN - MEN - MEN, du skal 
skynde dig lidt! Der er deadline allerede fredag d. 17. oktober!! Så fat blyanten eller PCen og skriv - der er ingen krav om an-
søgningsskemaer eller fine formularer, blot gode argumenter for indstillingen.  

Strandløb med forhindringer

fotografen var sendt ud for 
at dække Naturens Dag på 
Amager Strand - se næste 
side. heldigvis var ekstrem-
sportglade ligeglade med 
vejret

Tekst og foto: Karin Ott

Samtidig med Naturens Dag 
var der Nordic Race, som er 

et fem kilometer langt forhin-
dringsløb på strand og i vand.

Langs ruten vil der være 
opstillet 10 fede forhindrin-
ger! Det er et krav at man kan 
svømme 75 meter, samt at 
turde spring ud fra 3,5 meters 
højde. (Kræver lav/middel 
form). 

Den hurtigste var 34 minut-

ter om det. Langsommeste 
er registreret til 4 t 42 min 
(1572. pladsen.) Bedst place-
rede kvinde på 14. pladsen 
står i programmet opført som 
Kbh. S

87 procent af de tilmeldte 
gennemførte 

Jeg har kigget på Facebook 
siden, og det gav en del ska-

der, at der var vand i bunden. 
Skaderne var både forvredne 
ankler og knæ - og en, der 
brækkede anklen.

Tanja Morell Vinløv Kruse på 
FaceBook:

(Av av av, jeg vil gerne have 
lov til at sige tusinde tak til 
folkene ved balancebommen 

for den super søde behand-
ling. Det var mig, der brække-
de en ankel, så man kunne se 
knoglen stikke ud på indersi-
den. Der er nok en del der har 
set og hørt mig, da jeg skreg 
en del. Også en kæmpetak til 
den super søde fyr, der hen-
tede sin bil og kørte mig op til 
ambulancen. Jeg fik min me-
dalje alligevel og vi ses igen 
næste år.) 

- Jeg tror faktisk, vi overvæ-
rede det. Min datter Ida var 
helt hvid i hovedet på grund 
af hendes skrig. Vi var ikke en 
gang klar over, at det var så 
slemt. Og alligevel er folk el-
levilde over at have deltaget

(https://www.facebook.com/
NordicRace) Hjemmeside: 
http://nordicrace.dk. 

Balancebommen 
- hvor én lander 
på tværs og får 
slået luften ud.  

Dagen motto var ”Embrace the Pain” !
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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

Få et nyt stærk decratag
Det er stærk

Det ser godt ud

Et er farveægte

Det er dansk produceret

Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti

Kan lægges direkte oven på eksisterende tag

Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolgordning

Vi er eksperter i at lægge det
TØMRERMESTER  
KNUD VERDICH A/S
Tømmerupvej 94 
2770 Kastrup

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. 
vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toliet • Bad •  Vand •

Krabber og børn kan lide regnvejr
Naturens Dag på Amager 
Strandpark blev en klam og 
tam affære. Kun seje børn 
dukkede op

Det skulle være en søndag 
med sjove naturoplevelser 
for hele familien, da DGI Stor-
københavn, Skoletjenesten 
Naturcenter Amager og Den 
Blå Foreningsby i samarbejde 
inviterer til Naturens Dag 
på Amager Strandpark foran 
Helgoland.

I stedet kom der ligeså 
meget vand opppefra som 
stranden selv bød på og kun 
få fandt vej til krabber og ål.
Der var ellers indkaldt krabbe 
til at klappe og ål til at røre 
ved. 

- Med arrangementet på 
Naturens Dag ville vi gerne 
give børn og familier mulig-
hed for at komme ud og prøve 
de mange oplevelses- og akti-
vitetsmuligheder den lokale, 
bynære natur omkring strand-
parken har at tilbyde, fortæl-

ler Martin Machado, Faglig 
leder i Natur der Bevæger.

Ikke meget ude
- Børn af i dag er mindre i na-
turen end bedsteforældrene 
var og uden konkrete naturo-
plevelser mister børnene fø-
lelsen af samhørigheden med 
naturen og forståelsen af, at 

naturen er vores livsgrund-
lag. En Gallupundersøgelse 
viser, at børns dagligdag har 
ændret sig markant de sene-
ste år. I dag er børn kun halvt 
så meget i naturen, som deres 
bedsteforældre var, da de var 
børn.

- Tilstrømningen i år var 
utrolig lav. Sidse år var der 
over 550 gæster og i år blot 
30-40 stykkert, Lad os gemme 
historien til næste år, hvor 
der (forhåbentlig) er mere at 
fortælle om, beklager Martin 
Machado.

(Ikke tale om med de gode 
foto som Karin Ott har 

hjembragt af seje børn)

I bugten lå en platform, hvor man kunne ligge på maven og 
se ned i vandet ved at kigge gennem et plastikrør.

På platformen var der et hul 
med et net, hvor nogle af de 
indfangede dyr gemte sig.

Vejlederen her havde fanget 
krabber og en enkelt ål.
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Plejehjemmet har en aftale med vuggestuen 
ved siden af om, at en håndfuld børn kommer 
på besøg hver onsdag formiddag. Det giver 
liv og glade dage og ser ud til at være til både 
plejehjemmets beboere og børnenes fornøjelse.
Den dag fotografen kom forbi blev besøget krydret 

yderligere med ispinde. Is-spiseri er tydeligvis en 
fællesnævner generationerne imellem.
Plejehjemmet på Ugandavej deltog i foråret i 
konkurrencen ”Danmarks bedste mindste idé” og 
kom videre til finalen med ideen ”Glæde for børn 
og ældre”. Plejehjemmet blev regionsvindere med 

netop dette forslag. 
Plejehjemmet har mange forskellige samarbejder 
med børneinstitutioner eksempelvis ugentligt 
besøg fra vuggestuen, børnehave til fastelavn, 
skolekor til jul, Lucia optog etc. 

 

Børn på plejehjem giver smil - og is!

Torben Jensen, Amager Fotoklub har tidligere besøgt 
Plejehjemmet Ugandavej med sit nysgerrige kamera (Tårnby 
Bladet august 2014).
Desværre var der ikke plads til alle hans billeder fra den 
begivenhed, så vi bringer en serie om et af de mange 
børnebesøg, som finder sted på plejehjemmet.



TÅ
R

N
B

y
 B

LA
D

ET O
K

TO
B

ER
 2

0
1

4
 4

3

For os handler god rådgivning om meget andet end 
penge.
Folk er jo forskellige steder i livet og har forskellige 
drømme og planer. Derfor drejer det sig om at finde frem 
til, hvad der er vigtigt for dig og din familie, før vi taler 
penge. 

Det er både let og gratis at skifte bank. Kig forbi en af 
vores filialer og aftal et uforpligtende møde. 
Eller se mere på al-bank.dk.

Vandt bronze i 
egen ”baghave”
Tårnbys ældre vægløftere gjorde 
det godt ved world Masters weight-
lifting Games

Af Terkel Spangsbo

Verdensmesterskaber i vægtløftning 
for veteraner løb af stablen gennem 
en hel uge i september i Sundbyøster-
hallen på Amagerbrogade og A.K. Vi-
kings formand, 65-årige Christian Bæ-
rensen var ikke bare på hjemmebane, 
men bogstaveligt talt i egen baghave. 
Han bor i Elbagade.

Der deltog 600 atleter, alle over 35, 
fra godt 45 nationer. Flere end 1000 
aldrende vægtløftere var på forhånd 
sorteret fra efter kvalifikationer over 
hele verden, så kun de bedste kom 
med i mesterskaberne. Det internatio-
nale vægtløfter-forbund har simpelt-
hen sat en grænse ved de 600 (ved at 
forhøje vægtkravene).

- Det er eksempelvis 20 år siden jeg 
deltog senest. Dels skal der trænes 

voldsomt meget og dels lå konkurren-
ce på den anden side af kloden, men 
da det for nogle år siden blev beslut-
tet, at det skulle være i Danmark blev 
jeg interesseret.

Det blev først senere besluttet, at 
Masters skulle foregå på Amager og i 
Sundbyøsterhallen.

Guld til viking
Dagen inden Christian Bærensen skul-
le på podiet fik A.K. Viking en verdens-
mester, Amanda Obel. 

Tirsdag var det så Christian Bæren-
sen, som løftede i veterangruppen 
over 65 år i 105+ kilo-klassen.

Der er en masse taktik i vægtløft-
ning. Der er et spring pr vægtklasse på 
fem kilo på løfteren. Det er en fordel 
af være den letteste løfter i en klasse, 
hvis to løftere klarer samme løft (antal 
kilo) er det den letteste, der vinder.

Christian Bærensen valgte at tvinge 
sig op i egenvægt (105,1 kilo) og ved 

første del af den todelte konkurrence 
lå han i spidsen for sin gruppe af vete-
raner over 65 år i øvelsen ”træk” med 
90 kilo. 

Der var rigtig mange hjemmebane-
publikummer til at heppe på Bæren-
sen, som nu kunne se en guldmedalje 
i horisonten, men først skulle han lige 
”varme op” med at sikre sig tredje-
pladsen med 95 kilo på vægtstangen i 
den anden disciplin ”stød”. Så satsede 
han med plus 10 kilo og vægtstangen 

kom til vejrs, men forsøget blev un-
derkendt. Det er ikke nok at få vægt-
stangen op over hovedet, det skal 
også ske regelmenteret – det er noget 
med strakte håndled! 

Ved tredje og sidste forsøg gik han 
”helt død”. Der var ikke mere tilbage 
i mig, fortalte han efter den næsten 
tre timer lange kamp og måtte tage til 
takke med en tredjeplads.

- Hvis jeg var blevet i vægtklassen 
lavere, var jeg blevet verdensmester, 
lidt øv, sagde han.

Til TV Lorry sagde han efter den tre 
timer lange kamp, at han fortsætter 
med vægtløftning i mange år endnu.

Næste års Master er i Rovaniemi i 
Finland.

Tv. Amanda Obel. Foto Mads Thøgersø

Herover:Vægtløftning er en taktisk sport - 
ved siden af det styrkemæssige. Christian 
Bærensen aftaler her med to sekundanter, 
hvordan opvarningen skal afviles. Alle 
kræfter skal jo ikke spildes før det er alvor.

Hvad sker i Tårnby  
I kalenderen på www.taarnbybladet.dk 
kan du se tid og sted for arrangementer 
i den kommende tid. Du kan 
også få dine / jeres arrangemanger med 
i kalenderen - samme sted. GRATIS!
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ÆSKETROLDENE, 2D – dansk tale
27 – 28/9:  kl. 13.00
4 – 5/10:  kl. 15.00
11 – 19/10: kl. 15.00 fr. u. 7 
ÆSKETROLDENE, 3D – dansk tale
27 – 28/9:  kl. 15.00 fr. u. 7

FLYVEMASKINER 2: 
REDNINGSAKTIONEN – 2D, dansk tale
27 – 28/9:  kl. 13.30
4 – 5/10:  kl. 13.00 fr. u. 7 
THE MAZE RUNNER
26 – 28/9:  kl. 17.30 t. o. 11

BEGRAVET I FORTIDEN
26/9 – 1/10:  kl. 18.00 t. o. 15

HUNDREDE-FODS REJSEN
27 – 28/9:  kl. 15.30
20 – 26/10:  kl. 17.00 fr. u. 7  
JERSEY BOYS
26 – 30/9:  kl. 20.00
2 – 8/10:  kl. 19.00 fr. u. 7 
THE EQUALIZER
26 /9 – 1/10:  kl. 20.30 t. o. 15 

BOYHOOD
29/9 – 1/10:  kl. 17.00 t. o. 11
DOXBIO: 
EKSTRA BLADET UDEN FOR CITAT
1/10:  kl. 20.00
Danmarkspremiere:
FASANDRÆBERNE
2 – 19/10:  kl. 17.30 + 20.00
20 – 22/10:  kl. 20.00
23 – 29/10:  kl. 17.30
30 – 31/10:  kl. 20.15
1/11:  kl. 15.30 + 20.15 t. o. 15
Visningerne 2 – 8/10 kl. 17.30, 9 – 15/10 
kl. 20.00, 16 – 19/10 kl. 17.30,
23 – 29/10 kl. 17.30 og 1/11 kl. 15.30 er 
tekstet for hørehæmmede 
Danmarkspremiere:
KRUMMERNE ALT PÅ SPIL
2 – 3/10:  kl. 17.00
4 – 5/10:  kl. 13.30 + 15.30 + 17.00
6 - 10/10:  kl. 17.00
11 – 19/10:  kl. 13.30 + 15.30
25 – 26/10:  kl. 13.30 + 15.30
1/11:  kl. 13.00 + 15.00 t. f. a.

Danmarkspremiere:
DRACULA UNTOLD
9 – 19/10:  kl. 19.30

PEDDERSEN OG FINDUS – DEN 
LILLE DRILLEPIND
11 – 19/10:  kl. 13.00
25 – 26/10:  kl. 13.00
1/11:  kl. 13.30 t. f. a.

DANNYS DOMMEDAG
11 – 19/10:  kl. 17.00 t. o. 11
Danmarkspremiere:
KVINDEN DER FORSVANDT
23 – 29/10:  kl. 20.00
30/10 – 1/11:  kl. 19.45
Danmarkspremiere:
MIN LEJLIGHED I PARIS
23 – 29/10:  kl. 19.30
30/10 – 1/11:  kl. 17.30

OPTIMISTERNE
25 – 26/10:  kl. 15.00
27 – 29/10:  kl. 17.00 
NICK CAVE: 20.000 DAGE PÅ 
JORDEN
30/10 – 1/11:  kl. 18.00

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

BILLETPRISER OG 
RABATKORT
Billetpris 70,- kr.
Børnebillet (til og med 12 år) 
60,- kr.
10-turs rabatkort  550,- kr. 
(hvert klip betaler for en billet 
op til 65,- kr.)
Tillæg ved 3D film kr. 20,-
Der kan forekomme tillæg ved 
helaftensfilm, forpremierer og 
danmarkspremierer.

BABY BIO KL. 11.00
30/9:  100 FODSREJSEN 
7/10:  FASANDRÆBERNE 
28/10: KVINDEN DER   
 FORSVANDT

 

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
30/9:  100 FODSREJSEN 
7/10:  FASANDRÆBERNE 
28/10: KVINDEN DER   
 FORSVANDT

Kastrup BIO
Kastrupvej 270

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

SE FILM I 
EFTERÅRSFERIEN! 
11 – 19/10 åbner vi alle dage kl. 
12.30. 

BEGRAVET I FORTIDEN
Den tidligere betjent Matthew 
Scudder har siden en skudduel, 
som fik uforudsete og tragiske 
konsekvenser, levet et liv som 
uautoriseret privatdetektiv. 
Den tvivlsomme levevej bringer 
ham i kontakt med personer, der 
søger hjælp, hvor de offentlige 
myndigheder må give op, og 
Scudder gebærder sig i en 
moralsk gråzone, hvor hævn og 
retfærdighed vejer tungere end 
lovens rammer. 
Han får et job af en narkogangster, 
hvis hustru er blevet brutalt 
myrdet og får færten af to 
seriemordere med forkærlighed for 
unge kvinder. 

HUNDREDE-
FODSREJSEN
Tragiske hændelser tvinger 
Papa Kadam og hans familie til 
at forlade Indien og slå sig ned 
i den idylliske franske landsby, 
Saint-Antonin-Noble-Val. Glæden 
spoleres af deres kølige genbo, 
ejeren af den traditionelle franske 
Michelin restaurant, Le Saule 
Pleureur, Mme. Mallory. Hendes 
protester mod den nye indiske 
restaurant, eskalerer hurtigt til 
en åben køkkenkrig mellem de to 
restauranter.

THE EQUALIZER
Robert McCall/The Equalizer er 
tidligere jægersoldat, som har 
foregivet at være afgået ved 
døden for at kunne trække sig 
tilbage til en fredelig tilværelse i 
en forstad til Boston.                  
Da han møder den unge 
prostituerede Teri (Chloê Grace 
Moretz), føler han sig kaldet til at 
hjælpe hende ud af det skruegreb, 
den russiske mafia holder hende i. 

BOYHOOD
Filmen følger drengen Mason og 
hans familie gennem 12 år fra 
han er seks år med irriterende 
storesøster, til han som ung 
voksen forlader hjemmets trygge 
ramme for at studere. Gennem 
disse formative år oplever Mason 
den ene omskiftende periode efter 
den anden. Moderens skiftende 
kærester, faderens pludselig 
genopdukken i deres liv og 
derefter mange års weekendbesøg 
hos ham, flytninger med nye 
skoler og nye venner, moderens 
nye ægteskab og nye skilsmisse, 
flere flytninger, spirende 

kærlighed, uforløst kærlighed, 
store drømme og brudte løfter. 
Og omkring ham skifter moden, 
musikken og verden. Og han 
forandrer sig med den.

EKSTRA BLADET UDEN 
FOR CITAT
Danskerne elsker at hade den. 
Den er beskyldt for at være 
både grænseløs, amoralsk og 
skruppelløs. Den er kendt for at 
snage i politikernes privatliv og 
aldrig tøve med at levere den ene 
forsidebasker efter den anden 
for at blive den avis, de andre 
taler om. Men kan vi overhovedet 
forestille os et Danmark uden 
Ekstra Bladet?
På tætteste hold får vi indblik i, 
hvordan avisens medarbejdere 
håndterer de mange etiske 
dilemmaer, de står i hver eneste 
dag. Vi ser, hvad der skal til, 
før en nyhed gør sig fortjent til 
avisens forside, og vi er med 
nede i avisens maskinrum, hvor 
der udspiller sig en dramatisk 
dødskamp for den 110 årige gamle 
avis.

DRACULA UNTOLD
Fyrst Vlad risikerer sin sjæl for at 
redde sit folk fra Sultan Mehmeds 
terror og sin egen søn fra slaveri 
for sultanen. Med sin viljestærke 
dronning Mirena ved sin side 

© Scanbox

© Nordisk Film

© UIP

© UIP

© doxbio

© UIP
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GRATIS ÆBLE FøR FILMEN
6 – 10/10 giver vi et gratis æble, hvis 
du lægger vejen forbi Kastrup Bio.
Du kan også prøve vores nye Twister 
spil.
Begge dele er en del af Sundheds-
ugen, som du kan se mere om på

sundhedscentertaarnby.dk

kæmper han mod overmagten. Af en 
dæmon, der skjuler sig i de nærliggende 
bjerge får han hurtighed, styrke og magt 
til at knuse sine fjender. Blot skal han i tre 
dage overvinde sin tørst – sin tørst efter 
blod – så er han fri. 

PEDDERSEN OG FINDUS - 
DEN LILLE DRILLEPIND 
Peddersen har egentlig alt hvad han 
behøver, men nogen gange er han 
lidt ensom, derfor giver hans søde 
betænksomme nabo Beda ham en dag en 
kat, der kan holde ham lidt med selskab. 
Peddersen giver katten navnet Findus, 
og da han finder ud af at katten kan tale, 
begynder et langt uadskilleligt venskab. 
Naboens hane galer og galer hele tiden, og 
den er lige ved at ende i en suppegryde, 
men så tager Peddersen den til sig. 

NICK CAVE:  
20.000 DAGE PÅ JORDEN
Grænserne mellem dokumentarisme og 
fiktion flyder sammen i en frapperende 
dissekering af Caves kunstneriske proces 
– fra skrivemaskine til scenekant. Vi er 
blandt andet med til psykiater, på besøg 
hos vennen og kollegaen Warren Ellis og 
på landevejen i Caves Jaguar, hvor blandt 
andre Kylie Minogue og Ray Winstone fra 
passagersædet supplerer hovedpersonens 
varme og indsigtsfulde beretninger fra sit 
livs frontlinjer.

KVINDEN DER FORSVANDT 
På deres fem års bryllupsdag rapporterer 
Nick Dunne sin smukke kone Amy savnet. 
Under pres fra politiet og en stigende 
mediebevågenhed begynder Nicks portræt 
af et lykkeligt forhold at smuldre. Snart 
skaber hans løgne, bedrag og underlige 
opførsel grobund for spørgsmålet: Slog 
Nick Dunne sin kone ihjel? 

© 2014 Deux Chevaux Inc. and British 
Broadcasting Corporation.

MIN LEJLIGHED I PARIS 
Mathias rejser fra New York til Paris for 
at afvikle en kæmpestor lejlighed, som 
han netop har arvet fra den far, han 
aldrig rigtig har kendt. Da han ankommer, 
opdager han til sin meget store 
overraskelse, at den 90-årige Mathilde bor 
i lejligheden med sin datter Chloe, og der 
går ikke længe, før Mathias må indse, at 
Mathilde absolut ingen planer har om at 
flytte. 

OPTIMISTERNE
I byen Hamar er et meget usædvanligt 
volleyball team af damer i alderen 66-98 
år. Selvom holdet har trænet en gang om 
ugen i 40 år, er der ikke blevet spillet en 
eneste kamp i de sidste 30. Men nu har 
de endelig besluttet sig for at lave om på 
det, og så er spørgsmålet bare mod hvem 
de skal spille? Goro (98 år) er dronningen 
på holdet. Med viljestyrke, livsglæde og 
lilla Converse udgør hun kernen af holdets 
livsfilosofi. Mange af os frygter alder. 
Men måske vil disse boldspillende damer 
ændre vores holdning.

DANNYS DOMMEDAG 
Teenagebrødrene Danny og William er 
uenige om alting, men da mystiske og 
ukendte rovdyr angriber byen og indtager 
deres hus, må de i al hast forskanse sig 
i kælderen for at undslippe rovdyrenes 
klør. Danny er overbevist om, at det er 
sikrest at blive i kælderen, mens William 
insisterer på, at de skal ud og lede efter 
deres mor. 

KRUMMERNE
Se side 46

© Per Arnesen

© øst for paradis

© Filmcompagniet

© Camera film

© Filmcompagniet

Red vores børn 
fra Natur-Mangel 
Syndromet

Boganmeldelse af Søren 
Markvard

”TRÆKLATRING v/ Tårnby 
Naturskole. Målgruppe: Børn 
over 5 år og voksne. Bryd 
dine grænser for hvad du tør 
og kom med i Naturskolen til 
tops, når der klatres i træer. 
Vi er uddannede klatrein-
struktører. Praktisk: Tag tøj 
på, der må blive beskidt og 
ikke sidder for løst. Klatrin-
gen tager ca. en time.”

Sådan lyder opfordrin-
gen fra Tårnby Naturskole i 
anledning af Tårnby Sund-
hedsuge i starten af oktober 
2014 og så spørger man sig 
selv, om det da skulle være 
nødvendigt at invitere bør-
nene med til træklatring 
– børn har da altid kunnet 
klatre i træer. Men det er 
nok en sandhed med modifi-
kationer: for blot en eller to 
generationer siden legede 
børn i det fri, de klatrede i 
træer, de byggede huler, de 
strejfede om i skoven – nu 
foregår meget af fritiden 
indendørs foran computer-
skærmen eller tv’et.

   Natur-Mangel Syndro-
met, som problemet er ble-
vet benævnt, bliver behand-
let nøjere i den bog, der skal 
omtales her. Forfatteren 
Richard Louv har i adskillige 
bøger og tidsskriftartikler 
beskrevet relationerne mel-
lem familie, natur og sam-
fund og han gør sig i bogen 
Det sidste barn i skoven til 
talsmand for, at børn skal 
genopdage naturen, de skal 
ud og lære om planter og 
dyr, der hvor de gror og le-
ver og finde ud af, at natu-
ren slet ikke er så farlig, som 
børnene ofte tror og selvom 
man-ge af forfatterens argu-
menter er tydeligt præget af 
hans hjemland USA, er der 

ingen tvivl om, at danske 
læsere kan hente udmærket 
inspiration her. Der er selv-
følgelig langt fra vildmar-
kerne og ør-kenerne i USA 
til de danske skove og mar-
ker, men også danske børn 
ville i mange tilfælde have 
godt af at få øjnene væk fra 
skærmen og bevæge sig ud 
i naturen.

   Hvis man vil vide mere 
om Natur-Mangel Syndro-
met er Louvs bog spækket 
med henvisninger til anden 
litteratur, men koncentrerer 
man sig om bogens sidste 
sider, får man adskillige 
gode tips til hele familiens 
naturaktiviteter også efter 
danske forhold, og det er 
tips, der ovenikøbet ikke 
kræver den store og dyre 
indsats, men blot interesse 
for at se nærmere på natu-
ren og hvad den indeholder.

PS: En speciel særhed 
ved bogens register er, at 
alle personnavnene er an-
ført med fornavnet først; 
det betyder så, at man har 
ganske svært ved at finde 
den person, man søger ef-
ter, hvis man ikke kan huske 
fornavnet, og hvem har lige 
psykiaterne Jungs og Freuds 
fornavne præsent, for slet 
ikke at tale om præsident 
Roosevelts hustru – men det 
er måske noget, man lærer i 
skolen i USA?

Desuden nævnes der på 
bogens første side en ligu-
sterhummer – det må vist 
være en oversættelses-lap-
sus – der er nok tale om en 
languster(hummer).

+ 2 
(næsten)
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Krummerne, kaos og kærlighed
den nyeste Krumme-film vi-
ser et specielt flot sammen-
hold i en familie som burde 
være gået i opløsning

Af Terkel Spangsbo
Historien i Krummerne – alt på 
spil er en variation over det 
velkendte tema, ”Det er svært 
at være 11 år” og det gøres eks-
trasvært i en familie, hvor fade-
ren er distræt opfinder og lærer 
på Mads Krumborgs skole. De 
burde have benyttet sig af mu-
ligheden for frit skolevalg.

I stedet vokser en uforståelig 
mobning frem. Desværre er 
det vist ganske normalt og der 
skal i filmens verden en helte-
gerning til for at komme ud af 
klemmen som den mobbede.

Mads har ingen cykel, en 
utænkelig situation i en tid, 
hvor de ældste børnehavebørn 
triller af sted på fortovet med 
vagtsom mor på kørebanen, 
men man skal lægge krav om 
realisme på hylden og accep-
tere, at et genbrugs-gedebuk-
ke-styr kan forvandles til en 
37-gears mountainbike og at 
11-årige drenge og piger går i 
kyssemode.

Man bliver ikke skuffet, hvis 

man forventer en Krumme-
klassiker. Skuespillerne tager 
opgaven med større alvor end 
mange af forgængerne, og 
hvis replikskriverne havde haft 
samme omhu, kunne filmen 
have løftet sig gevaldigt.

Der er ingen grund til, at 
Lars Bom og Jens Jørn Spottag 
ved deres entre erklærer, at de 
er de kriminelle. Det opdager 
publikum hurtigt – især fordi 
replikken gentages flere gange.

Den nye titelsang ”En stor 
familie” lægger et befriende 
lag ind i historien. De holder 
af hinanden i den kernefami-

lie. De er måske ikke for kloge 
(i filmen), men når mor Lisbeth 
Wulff sætter sig på sengekan-
ten hos sin store lille søn, som 
har sit at slås med i en 11-årigs 
univers, ser vi Krummernes 
stjernestund og så er spillet al-
ligevel vundet.

Tårnby Bladet og Regner 
Grasten film A/S sætter tre 
gange to billetter med caps 
og drikkedunk på højkant

Alt du skal gøre for at være 
med i konkurrencen er, at du 

skal kunne svare på, hvad den 
11-årige Krumme hedder rig-
tigt (i filmen).

Svaret mailer du til redak-
tionen@taarnbybladet.dk og 
i emnefeltet skriver du KRUM 
efterfulgt af tre selvvalgte ka-

rakterer, eksempelvis KRUM 
a2b. Vi skal have svaret se-
nest fredag 3. oktober klok-
ken 16, hvor vi trækker lod. 

Naturligvis tager vi også 
mod løsninger på postkort el-
ler uden på kuverter på adres-
sen Tårnby Bladet, Postboks 
34, Englandsvej 290, 2770 
Kastrup

Hvis du vinder bliver du 
kontaktet og du skal selv 
hente gavekortet på Tårnby 
Bladets redaktion på Eng-
landsvej.

Vi kan ikke garantere at 
gavekortet kan bruges i alle 
biografer, som viser filmen og 
kortet skal naturligvis benyt-
tes i perioden, filmen er på 
repertoiret og det kan ikke 
ombyttes eller erstattes.

I vindermailen får du lidt 
flere informationer vedr. af-
hentning.                     spanger

Vind billetter til Krummerne - Alt på spil

Hvad sker der så i KRUMMERNE – ALT PÅ SPIL? 
Der er som altid velordnet kaos i Krummefa-
milien. 

Krumme er ked af, at han ikke har nogen 
cykel, da skolen skal køre løb mod nabosko-
len i en konkurrence på mountainbike.  Mor 
er pædagog og blive fyret, hvis hun ikke ud-
danner sig til leder. Der kræves flere dygtige 
ledere til at drive en børnehave, når der ikke 
er så mange pædagoger tilbage.

Far er lærer på Krummes skole og har pro-
blemer med alle de nye regler. Far vil helst 
bare undervise i sløjd, hvor han eksperimen-
terer med sine opfindelser, der tit forvolder 
en del skade. Fars drøm er at opfinde en 
transformator, der kan spare strøm. Indtil vi-
dere har alle forsøg vist det modsatte.

Søster Stine skal på ekskursion til Paris, 

men har ikke penge til turen og hun mang-
ler tøj.  Far og mor lover at betale, når de har 
vundet i lotto.

Læg dertil, at far samtidig siger op for at 
blive selvstændig, at et par svindlere er ved 
at få alle smidt ud af ejendommen, at Grunk 
hjælper Far med at opfinde, og kineserne vil 
stjæle det hele, så er det ikke så mærkeligt, 
at Krumme synes det er svært at være 11 år. 

Victor Stoltenberg som Krumme og Rasmus Baldersen, som 
Krummes frygtløse kammerat. Når børn (undskyld knægte!) 
spiller godt, er det en fryd. Det er en fryd. Foto: Karin Blid 
Alsbirk.

Foto: Karin Blid Alsbirk

En dejlig scene mellem mor 
og halvstor knægt. Lisbeth 
Wullf som mor Krumborg 
og Victor Stoltenberg som 
Krumme. Foto: Karin Blid 
Alsbirk.

Klubben sendte de bedste piger
Dansk Skøjte Union holdt deres første konkurrence (Efter-
årskonkurrencen - Grandprix) i september og Tårnby Skøjte 
Klub sendte deres fire mesterskabsløbere af sted til Odense.

Det har været en kamp om tiden, og en smule nerver for at 
få alle de teknisk svære programmer og de smukke nye kjo-
ler klar. Men alt blev klar til de helt store medaljer og masser 
af personlige rekorder.

I Springs M (10-12 år) sendte klubben sin yngste delta-
ger, den kun 11 årige Annika Skibby. Hun løb et rigtigt flot 
program med flere flotte pirouetter og spring og  fik en fin 
placering i midten, som nr. 7 med personlig rekord.

De tre nyoprykkede Debs M piger (12-13 år) skulle for før-
ste gang løbe både kort og langt program. Ida Olivia Fabrici-
us løb begge programmer fint og meget smukt til en samlet 
ottendeplads. Katrine Hansen lå efter det korte program på 
en fin andenplads. Hun kæmpede bravt til det sidste og fik 
til  slut hevet bronze hjem til klubben. Ellen G. Danielsen løb 
begge programmer med høj sværhedsgrad og helt fejlfrit. 
Hun vandt det lange program og fik samlet en herlig sølv-
medalje. 

Viseaften
Visens Venner på Amagerland afholder viseaften. Gå ind på 
www.vvpa.dk og se, hvor du kan tilmelde dig. 
Adgang 50 kr. hvis du ikke er medlem. Torsdag 23. 
oktober kl. 18.20-22, Korsvejens Skole, Festsalen.

Mickel Dahl 3. bedste dødløfter i verdenen
Mickel Dahl fra Tårnby 
Styrkeløfter klub har netop 
tilføjet endnu en interna-
tional titel og medalje til 
samlingen

Ved dette års VM sub-junior/
junior skulle Europameste-
ren i dødløft i 83 kg klassen 
for sub-juniorer denne gang 
bide skeer med resten af ver-
den. Ikke nogen let opgave. 
Mickel har svært ved at over-
bevise dommerne om dybden 
i squat, men det lykkedes i 3. 
forsøg, hvor han let klarer sit 
åbningsløft på 230 kg. I bænkpres, som ikke er Mickels liv-
ret, får han presset 135 kg op. 

Nu kommer turen så til dødløft, hvor Mickel lægger ud 
med at løfte 245 kg. I 2. forsøg øges til 257,5 kg og nu star-
ter kampen om medaljerne i dødløft. Mickel ender med at 
skulle løfte 267,5 kg hvis der skal sikres en bronzemedal-
je i hans paradeøvelse, da de andre også viser sig stærke 
her. Mickel får endnu engang løftet vægten, som udover 
en bronzemedalje samtidig giver både ny personlig og ny 
dansk rekord. Samlet bliver Mickel nr. 5 i verden i et meget 
stærkt felt med 632,5 kg i alt, som var ny personlig rekord 
med 27,5 kg.

Basar
Soroptimist International Kastrup Tårnby klubben holder 
basar med smykker, tøj, nisser, blomster og god stemning til 
fordel for humanitære formål. Sidste år donerede forenin-
gen 50.000 kr til kvindeafdelingen på Asylcenter Kongelun-
den. Donationen blev brugt til en legeplads til de mindre 
børn i lejren.

Soroptimist International er en international NGO-orga-
nisation af kvinder i erhverv, der gennem serviceprojekter 
arbejder for at fremme menneskerettigheder og kvinders 
status. 
Søndag 16 november kl 12–16, Skottegårdsskolens aula.  



TÅ
R

N
B

y
 B

LA
D

ET O
K

TO
B

ER
 2

0
1

4
 4

7

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

gulv, KøKKeN Og iNDreTNiNg

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

6. oktober er de klogere
(foreningslederne er nemlig 
på kursus 4. og 5. oktober) Det 
er lykkedes for foreningernes 
fælleskontor at få stablet et 
godt program på benene til 
foreningsledernes inspirations-
kursus i oktober

Foreningslivet har det godt i Tårn-
by, men alle slås med at skaffe 
frivillige ledere og ildsjæle, som 
vil tage ledelsesopgaver. Derfor 
yder kommune og Foreningernes 
Fælleskontor mange kræfter på at 
gøre det spændende og interes-
sant at tage ledelsesopgaver.

En af de store satsninger er de 
tilbagevendende inspirationskur-
ser som de seneste par gange har 
været holdt på en kursusejendom 
ved Höör i Sverige. Næste gang, 
lederne eller kommende ledere 
tager af sted, er 4. til 5. oktober. 
Foreløbig har 80 ledere eller le-
deremner meldt sig, men da man 
denne gang også tager fat på det 
store emne Skolereformen og for-
eningerne, har kommunen bevil-
get 20 pladser mere.

- Vi skal ikke over og hetze mod 
skolereformen, men undersøge 
og få oplyst, hvordan Tårnby sko-
leledere vil samarbejde med for-
eningerne og hvordan og hvad vi 

skal gøre for at få gavn af det sam-
arbejde (som står skrevet i loven 
om reformen), siger formanden 
for Tårnby Forenings Råd, Terkel 
Spangsbo.

Det er Tårnby Forenings Råd, 
TFR og Kastrup Tårnby Idrætssam-
menslutning, KTIS som til sam-
men udgør Foreningernes Fæl-
leskontor.

- Vi har bestræbt os på, at det 
ikke bliver tørre foredrag, vi skal 
lægge øre til, men personer som 
det også er underholdende at 
lytte til, siger Fælleskontorets se-
kretær Michael Pedersen.

Overordnet handler lørdag om 
“skolereformen og foreningerne” 
– og søndag handler om “for-
eningsledelse”.

- Søs Egelind indleder, så vi læ-
rer at tage de følgende diskussio-
ner (og opgaverne i foreningerne) 
med humor og højt humør.

Aktivitetspiloterne fra Amager 
fortæller, hvad skolereformen og 
foreningerne har at byde hinan-
den til fælles glæde og gavn.

Repræsentanter fra andre kom-
muner, som allerede har lagt ram-
mer for samarbejdet mellem sko-
ler og foreningerne, deler ud af 
deres erfaringer.

Journalist Reimer Bo Christen-
sen får debatten op at køre i høj-
gear.

Direktør Frederik C. Boll fra 
NGO Ingerfair og giver os alle en 
opsang.

Lars Godbersen fra Flying Su-
perkids fortæller, hvordan man 
kan praktisere både krav og kon-
sekvens. Og alligevel står børne-
ne i kø for at være med!

Tilrettelæggerne har på for-
hånd lært af Søs Egelind og lover 
humør og overraskelser.

Sidste chance
Inspirationsturen er lørdag 4. og 
søndag 5. oktober. Afgang fra 
Tårnby Rådhus lørdag kl. 8.30, 
hjem søndag ca. 14.30.

Er foreningsengagerede per-
soner interesserede i deltagelse, 
er det sidste chance, men er man 
leder i en forening i Tårnby eller 
overvejer at engagerede sig yder-
ligere i ledelsesopgaver, så kan 
man tage kontakt med Forenin-
gernes Fælleskontor senest man-
dag 29. september. Send gerne 
mail tidligere tfr@tfr.dk.

Pris 300,- tal med din formand 
om, at klubben kan betale.

bb

Tårnby Forenings Råd (TFR) &Kastrup Tårnby Idræts  Sammenslutning (KTIS) 
inviterer hermed endnu engang til...

Foreningslederweekendd. 4. & 5. oktober 2014på Backagården i Sverige!

Tør du tale om det?
vejen fra alkoholafhængighed 
til ædruelighed. 

4.000 tomme flasker: Tør du tale 
om det?

I anledning af uge 40 holder Tårn-
by Lænke-ambulatorium åbent 
hus under temaet ”Vejen fra alko-
holafhængighed til ædruelighed. 

Åbent hus-arrangementet sæt-
ter fokus på, at det er muligt at 
komme ud af alkoholafhængig-
hed, og at man sagtens kan gå på 
arbejde, passe sit sociale liv og 
familieliv, når man er i alkoholbe-
handling. 

Samtidig skal det være med til 
at gøre op med nogle af de myter 
og fordomme, der hersker om-
kring alkoholafhængige, herun-
der at det ikke kun er manden på 
bænken, der drikker. Det er også 
familiefaderen/-moderen, - og 
det er mennesker i alle typer af 
jobs og sociale lag.

I Tårnby Kommune overskrider 
hele 7,7 % pct. af borgerne Sund-
hedsstyrelsens højrisikogrænse 
for indtagelse af alkohol.

Til arrangementet vil det være 
muligt høre om, hvordan et am-
bulant behandlingsforløb foregår 
samt få mere at vide om, hvordan 
pårørende bliver inddraget i be-
handlingsprocessen.
Sundhedshuset, Kamillevej 4-6. 
1.sal. Onsdag 8. oktober kl. 
13.30

Nyt program i 
Netværkshuset 
Kastruplund
 Som noget helt nyt starter en un-
geklub 20/30 for unge, der træn-
ger til at komme ud i trygge om-
givelser for at træffe nye venner. 

Desuden er der ture og udflug-
ter den første søndag og en ons-
dag hver måned. 

Deltagere, som synes det er 
vanskelig at komme ned i net-
værkshuset alene, kan lave en af-
tale med en af de frivillige, som så 
vil møde dem et sted. 

Interesserede kan få brochurer 
og yderligere oplysninger ved 
kontakt til daglig leder af net-
værkshuset, Elisabeth Fredriksen 
på 7199 1119 / Mob 2811 1860

Læs mere på www.rodekors.dk/
hovedstaden 
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