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Det sagde han 
blandt andet
Carsten Fuhr (C), medlem af 
Folkeoplysningsudvalget, 
havde de store ord fremme 
om foreningslivet og kaldte 
dem ildsjæle.

– Jeg er stolt over at se, at for-
eningslivet i Tårnby og ikke 
mindst Tårnby Foreningsråd, 
TFR, og Idrætssammenslut-
ningen, KTIS, har styrke til at 
binde an med så stort og flot 
arrangement, sagde han.

Om de frivillige ledere:
- Vi hører for sjældent om 
dem, der gør det hele muligt. 

- Det er disse utrættelige 
ildsjæle, der kaster sig over 
opgaven med at give andre 
oplevelser og socialt samvær. 
De gør det for at glæde andre. 
Det er ulønnet i kroner, men 
godt betalt, når man ser glæ-
den hos medlemmerne.

- Dem skal vi være stolte af 
og bruge enhver lejlighed til 
at hylde! Herfra vil jeg gerne 
sige tak – I gør en fantastisk 
indsats!

Også foreningernes rolle i 
samfundet fik et par ord med 
på vejen.

- Børn vænnes i forenin-
gerne til et liv med motion og 
udnyttelse af deres kreative 
evner og de får et personligt 
netværk. Livslange venskaber 
skabes i foreningslivet, sagde 
Carsten Fuhr.

Til slut lød det fra en glad 
Carsten Fuhr: 
- Gå ud og være nysgerrige – 
få en på opleveren! 

Og så gik 500 farverige bal-
loner i luften. (se foto)

- Jeg er stolt over 
forningslivet i Tårnby, sagde 
Carsten Fuhr (C), da han talte  
ved Spræl i Havnen.

OKTOBER
 2015

”Vi kæmper 
for retten til at 
beholde den 

nedlagte jernbane 
med det primære 
formål at tilbyde 
københavnere og 
turister kørsel med 

skinnecykler”

Amagerbanens Venner.

Se side 20.

Vind og vejr var imod. Sensommeren holdt sig væk og alligevel blev Spræl i Havnen, 
foreningslivets manifestation af sin idérigdom og farverighed, en folkefest. 1,7 kilometer 
havnefront ved Øresund var fyldt op med aktiviteter (for mange?) og information om Tårnbys 
rige foreningsliv - som året igennem foregår ind og ude. Foto - her fra markeringen af dagen - 
som øvrige foto, hvor intet andet er nævnt er taget af © Amager Fotoklub (selv en forening).

Tårnby Kommune vil om-
sætte for godt 3,xxx mia. i 
2016. Det er mere end re-
geringen ønsker, men borg-
mesteren forventer ingen 
stafafgift

Af Terkel Spangsbo

Samtlige partier og løsgæn-
ger i Tårnby Kommunalbesty-
relse er blevet enige om det 
kommunale husholdnings-
regnskab, som tager udgangs-
punkt i en uændret skatteud-
skrivning på 23,3 procent, en 
grundskyldspromille på 0,24.  
128 mill. kroner skal bruges 
på anlæg.

I 2015 har der været et 
serviceløft i årets budget og 

også i 2016 tale servicen til 
borgerne øget.

- Vi har således valgt at 
overskride vores service-
driftramme med 27 mill. kr. 
i forhold til aftalen mellem 
Regeringen og Kommuner-
nes Landsforening, men vi 
påregner ingen sanktion fra 
finansministeren, idet kom-
munernes samlede drifts-
ramme ikke ser ud til at blive 
fyldt helt ud, siger borgme-
ster Henrik Zimino.

Merforbruget i 2016 finan-
sieres dels af ekstra indtæg-
ter og et kassetræk på et vist 
antal millioner kroner. 

Det specifikke indhold i af-

talen vil fremgår af indstillin-
gen fra Økonomiudvalget til 
Kommunalbestyrelsens møde 
tirsdag 29. september.

De kommunale udgifter lig-
ger på 3,1 mia. Udgifterne fi-
nansieres af skatter på 2 mia. 
og en række statsrefusioner 
på godt 500 mill. Dertil kom-
mer betalinger fra modtagere 
af ydelser både fra Tårnby og 
andre kommuner.

Den største samlede konto 
udgøres af socialeopgaver og 
beskæftigelse, der alene slu-
ger 1,2 mia.

Mere om budgettet på side 3.

Total politisk enighed om det 
kommunale budget for 2016
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Blå nyhed - gul fisk
et besøg på Den Blå Planet 
skal altid være fyldt med 
leg, læring og oplevelser - 
og missionen er at få børn 
og voksnes hjerter til at 
banke for vandets forunder-
lige liv.

Gæsterne kan nu aktivt 
bruge deres mobiltelefon 
som en del af besøget. arts-
skiltene er blevet digitali-
seret, og en ny app benyt-
ter sig af iBeaconteknologi, 
hvor mobilindholdet afspej-
ler, hvad gæsten ser. appen 
fungerer også som fiskelek-
sikon før og efter besøget. 

Gæsterne kan eksempel-
vis kæmpe mod en hancich-
lide på bedste Wii-manér og 
lære, hvordan fisk kommuni-
kerer med deres kropssprog. 
Som Sebastian Klein, kendt 
fra DRs børneprogrammer, 
sagde, da han åbnede udstil-
lingen: ”Det er røvblæret!” 

Lufthavn skaber 
arbejdspladser 
44.000 jobs i Jylland, Fyn og 
Sjælland og 40.000 i Hoved-
staden. Sådan er fordelin-
gen af de jobs, som vil blive 
skabt, hvis Københavns 
Lufthavn, CPH, vokser fra 25 
mio. passagerer om året til 
40 mio. passagerer, viser en 
ny analyse. 

CPH er positivt overrasket 
over det store antal (84.000) 
arbejdspladser – over halv-
delen af dem i Jylland og på 
Fyn og Sjælland. Det viser 
en analyse, som Oxford Re-
search har udarbejdet for 
CPH. 

Mand mod maskine
WorldSkills, som har været 
afviklet i São Paulo i Brasi-
lien, blev en succes for det 
danske landshold beståen-
de af 18 unge håndværkere, 
der i fire dage dystede med 
1.200 andre unge i forskel-
lige fag.

De samlede resultater er 
nu offentliggjort på wor-
ldskills.org, og det danske 
hold fra SkillsDenmark blev 
samlet nummer 17 ud af 59 
deltagende nationer.

Fra Kastrup deltog Robin 
Wilfred Oudal, der har været 
i lære hos a.K.S. Finmekanik 
i Hvidovre. Han blev kendt 
over det meste af Danmrk, 
da han i underholdnings-
programmet Versus på DR 
dystede i hurtighed mod 
en 3D-printer. Robin blev 
først færdig med sit special-
tandhjul.

Man har en mening, til man ...
DET ER OvER miDNAT, natten til mandag. Om 36 timer skal 
Tårnby Bladet afleveres til tryk, så det kan ligge klar til omde-
ling tidlig torsdag morgen.

iKKE AT DET KOmmER til brevkasserne torsdag, men et sind-
rigt fordelingssystem mellem chauffører, fordelingsposter og 
bude gør, at et Tårnby Bladet er færdigtrykt godt og vel 24 
timer før det omdeles.

ENDNu ER mÅNEDENs KLummE iKKE sKREvET endsige bare 
begyndende formuleret. alle avisens aktive medarbejdere 
har været dybt optaget de to sidste uger op til deadline af 
deres opgaver i Spræl i Havnen og oprydningen bagefter, så 
arbejdet med avisen er gledet i baggrunden. Jeg er nervøs for, 
at det skinner for tydeligt igennem på resultatet.

YDERmERE DisTRAhEREs KONcENTRATiONEN af noget yderst 
privat, som i bund og grund ikke kommer læserne ved, men 
det plager alligevel – og måske kan denne uventede begiven-
hed give kimen til en seriøs klumme.

RuBRiKKEN eller overskriften skulle gerne blive en ironisk 
one-liner om, hvordan bitte små oplevelser kan føre til et irra-
tionel holdningsskifte. Måske dukker inspirationen op, inden 
det sidste punktum i oktober-udgaven af Tårnby Bladet sæt-
tes. Vi får se.

JEG sKAL OGsÅ hAvE DEN siDsTE TiDs BEGivENhEDER med 
flygtninge ind i historien. Det er en uopnåelig grundregel, at 
en journalist skal være objektiv og ikke gennem sine skrive-
rier udtrykke endsige farve sine artikler, intet er nemlig nem-
mere. Hvis man ikke er meget varsom, kan en overskrift lede 
læseren i en bestemt retning, hvilket er uetisk. Der er lidt 
større spillerum for en blogger eller klummeskriver, men da 
denne klummeskriver samtidig er både journalist og redak-
tør på Tårnby Bladet, bør heller ikke en klumme udtrykke en 
mening.

mEN hvis JEG Nu ADvARER pÅ fORhÅND og siger, at det sta-
dig er ambitionen at bringe budskaber og iagttagelser i resten 
af avisen neutralt og objektivt (som det faktisk er umuligt at 
gennemføre, men vi prøver efter bedste evne), så kan jeg vel i 
klummen have et frirum, for naturligvis ligger der en mening 
bag mine refleksioner.

LiGE Nu i DENNE NATTETimE efter afslutningen af et seksti-
mers indsamlingsshow (tre timer på hver af de store kanaler) 
til fordel for folk i nød og et døgn, hvor radioens P1 modsat 
har fortalt om hade-ytringer på FaceBook mod Venligboere, 
vinkevenner, regering og opposition, som har opfordret til, 
måske ligefrem selv overtrådt landets love for at vise ven-

lighed over for familier, der har forladt alt, hvad der for få år 
siden var grundlaget for deres eksistens og velfærd, vrider 
jeg mig for at forstå, hvordan der dannes holdninger hos per-
soner, som kan have noget imod, at andre rækker disse hjæl-
pende hænder og giver småbeløb, så tilværelsen kan blive 
lidt mindre hård og ussel for disse flygtninge. 

Jeg hører i et radio-debatprogram, at udtalelser fra uvenlig-
boerne og minusvinkevennerne på fænomenet Facebook kal-
des kloakkommentarer.

hvAD misTER mAN vED vENLiGhED – ovenikøbet venlighed, 
man ikke selv udøver?

LiGGER DER EN pARALLEL i den begivenhed, jeg ellers ikke vil 
omtale? Okay, jeg fortæller. Giv agt, at min glorie ikke blæn-
der dig, for jeg starter med at sætte fuldt blus på. Jeg er en 
bilist, som holder for gult lys, jeg giver plads til andre bilister, 
som vil ud i hovedstrømmen i min retning. Jeg holder for cyk-
lende børn, som alt alt for tidligt er jaget ud på cykel, mens 
mor følger trop med to mindre søskende på styret og baga-
gebærer. Jeg kører ikke ud i et kryds, hvis jeg ikke kan komme 
ud igen inden lyset skifter, så jeg vil spærre for andre bilister. 
Jeg går ind for al den fartkontrol, der kan opfindes – og så sker 
det. en sms opfordrer mig til at gå på borger.dk, hvor rigspoli-
tiet har en vigtig meddelelse til mig.

fREm mED NEm-iD’EN blot for at konstatere, at jeg i juli må-
ned, altså for halvanden måned siden har kørt ca. 59 km/t på 
Åboulevarden. Hele min opfattelse af god trafikadfærd sæt-
tes på en voldsom prøve. Jeg hvæser argumenter om fartkon-
trol ud med en kraft, som jeg ville have forsvoret for to måne-
der siden og indtil den famøse sms ødelagde min indstilling.

AT DET ER EN iRRATiONEL hOLDNiNG er jo helt klart. Men gror 
der virkelig kimen i mig til pludselig at synes, at det, der tidli-
gere var ret, på et øjeblik kan ændre sig til at være uret?

viL DET EN DAG ikke genere mig voldsomt, at venligboere og 
vinkevenner er hadeobjekter? Og vil jeg rode donationer/
skattepenge til folk i nød sammen med arbejdsløshed og 
trangen til en bedre bolig med boligstøtte? Hvis det er tilfæl-

det, har jeg en mental opgave foran mig.

hvORDAN sKAL DET GÅ, når det samtidig er ved 
at blive efterår med silende regnvejr og lang tid 
til jul?

En hilsen fra en mediterende redaktør.
Terkel Spangsbo

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

BANK: 
arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

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

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

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

renreich, Birgitte Barkholt, Karin 
Ott (foto), Mona Gjedved, Ole 
Gjedved (foto).

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

OpLAG: 23.000.  
17.200 husstandsomdeles, 
resten distribueres via butiks-
centre, biblioteker oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

DisTRiBuTiON: Forbruger Kon-
takt. Udebliver Tårnby Bladet 
kontakt venligst Forbruger 
Kontakt tlf. 43 43 99 00 man-
tors 8.30-16, fre 8.30-15.30 
eller email diskvalitetost@fk.dk 
hurtigst muligt efter udebli-
velse af blad.

DENNE uDGAvE OmDELEs  
fredag 25. og lørdag 26. sep-
tember.

fØRsTKOmmENDE uDGAvE  
herefter er november-udgaven 
som omdeles 30.-31. oktober. 
Deadline mandag 26. oktober 
Deadline for større annoncer og 
redaktionelt stof 7 dage før udgi-
velsesdagen - men ring, hvis man 
er senere på den.

uDGivELsEsDATOER i 2015: 
10 måneder om året den sidste 
fredag/lørdag i en måned, dæk-
kende den kommende måned, 
dog januar og august. Se udgi-
velsesdatoerne herunder
December: Udkommer27.-28. 

november. Deadline mandag 23. 
november
uDGivELsEsDATOER i 2016: 
Januar: Udkommer 8. januar. 
Deadline mandag 4. januar
Februar: Udkommer 26.-27. 
januar. Deadline mandag 25. 
januar
Marts: Udkommer 26.-27. fe-
bruar. Deadline: mandag 24. 
februar

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

Lidt og for meget
Kan man få for meget information?

Oveskrtiften kan oversættes til ”Kan 
man få for meget avis?” Spørgsmålet  
dukkede op på redaktionen efter vi hav-
de produceret et 16-sider program til 
det store arrangement ”Spræl i Havnen”. 

De 16 sider var i al fald ikke gennem-

tygget af mange som fandt vej. Der blev 
spurgt efter oplysninger, som endda me-
get tydeligt stod i programmet.

Jeg blev klar over, hvordan viden er 
en kraft, da jeg kom i tanke om filmen 
Fahrenheit 451. Da jeg så den i 60’erne 
tænkte jeg mest på Julie Christie, der 
spillede to roller, nu tror jeg mere på, at 
man kan overinformere folk.

Overøs folk med Facebook, masser 

af mail og tilsvarende og forvent ikke, 
at modtagerne som i ”gamle” dage luk-
ker posten op dagligt. Husk at ringe og 
spørge ”Har du fået min mail/sms?” som 
vi gjorde, når man sendte en fax.

Hvordan skal vi dog holde kontakten, 
når man skal ringe og spørge om du har 
fået min information. Gjorde vi også det, 
dengang, det var til at betale for et rig-
tigt brev?
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Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

hERRE
Klip 150,-
pensionist 130,-
Drenge u/ 12 år 130,-
Gl.dags barbering 100,-

DAmE
Klip 200,- 
pensionist 180,-
pige u/ 12 år 160,-

ÅBNiNGsTiDER:
mandag - fredag 10.00 - 17.30
Fredag 10.00 - 18.00
Lørdag 09.00 - 15.00

vi tilbyder også at komme 
og klippe dig i dit hjem
GAvEKORT uDsTEDEss

A
LO

N
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EN
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m

EN

Sammenlign gerne vores priser med autoriserede mærke-værksteder

SENSOMMERPRIS på lille service og aircon-service

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.45 - 16.45 • Weekend efter TELEFONISK AFTALE
Book gerne online på www.biloens-autoservice.dk under servicebooking

Er bilen klar til efteråret?
Giv din bil et efterferietjek 

 Personbil inkl. olie og oliefilter. 
(Gælder ikke sportsvogne og 

special-biler)

1350,00
 inkl. moms. 

T i l b u d  i 

o k t o b e r

s e  h e r u n d e r

s p a r  

5 0 %

A i r c o n  s e r v i c e999,00
i n k l .  k a b i n e A c - r e n s

s æ r l i g t  o k t .  t i l b u d :F i r h j u l s u d m å l i n g  i n k l . b r e m s e t e s t  p å  f e l t  899,00

Aircon service ... 
Om vi vil det eller ej - så kommer tiden, hvor vi sætter varme 
i kabinen. Helst med frisk luft. Få tjekket dit luftfilter og aircon 
ved samme lejlighed. Du bør mindst hvert andet år få efterfyldt 
kølemiddel, udført vacuum-test og få tilført uv-sporstof efter 
specifikationerne i bilens serviceskema. 

Inkl. moms, kølemiddel og sporstof. 999,00

HAv vINtERdækkENE klAR.
Det overrasker de fleste, at der kommer en vinter - og så bliver der kø 
for at få vinterdæk - vær på forkant. Køb dækkene nu og sæt dem på 
vores dæklager. Så er du - og vi - parat med kort varsel - for det er jo 
sådan vinterføret kommer - uden varsel! Et års dækhotel ...  

550,00

væR gOd vEd dINE dæk. Få en firhjulsudmåling, så 
dækkene ikke slides skæve. Inklusiv kontrol af bremsevirkning på 
bremsefelt. (forbehold ved fastrustne dele)    

899,00 

vI SættER NuMMERPlAdERNE fASt, hvis du køber 
en af ovenstående ydelser. Fra 1. november vanker der bøde, hvis 
pladerne ikke er skruet fast, så ...

Budgettet for næste år er nu på plads
Når Kommunalbestyrelsen 
tirsdag 29. september skal 
stemme om kommunens 
budget for 2016 under for-
slagets 2. behandling er der 
ikke meget at slås om. Alle 
partier samt løsgængeren 
Brian Franklin er enige om 
budgettet

Af Jesper Israelsen 
freelancejournalist

Der er indgået budgetforlig 
for 2016 mellem samtlige 
partier og den enkelte løs-
gænger i Tårnby Kommunal-
bestyrelse. 

Tårnby Bladet har forelagt 
en række spørgsmål vedrø-
rende forliget for de afta-
lende parter, og de, som har 
svaret udtrykker samstem-
mende tilfredshed med bud-
getforliget.

Budgettet betyder en over-
skridelse af den såkaldte ser-
vicedriftramme med 27 mil-
lioner kroner i forhold til den 
aftale, der er indgået mellem 
regeringen og Kommunernes 
Landsforening. Men kom-
munalbestyrelsen påreg-
ner ingen lokale sanktioner, 
idet kommunernes samlede 
driftsramme ikke ser ud til at 
blive fyldt helt ud.

Et udmærket forlig
Det erklærer den konserva-
tive repræsentant i kommu-
nalbestyrelsen, Carsten Fuhr, 
sig aldeles tilfreds med:

- Jeg synes det er et udmær-
ket forlig. Vi er selvfølgelig 
pressede økonomisk og lig-
ger over budget i forhold til, 
hvad vi må, men vi har skabt 
en økonomi, der hænger sam-
men fremad. Vi har jo en kom-

munal kassebeholdning, der 
sagtens kunne retfærdiggøre 
et større driftsbudget, men 
den må vi ikke udnytte udover 
driftrammeaftalen. Vi presser 
på for at få rammeaftalen ud-
videt, siger han.

T o m m y 
Frederiksen 
(R) er knap så 
begejstret for 
budgetafta-
len, men har 
dog alligevel 
stemt for: 

- Jeg synes 
ærlig talt, 

at forbedringerne er til at 
overse. Dette budget har for 
os radikale været et budget, 
hvor det gjaldt om at undgå 
de mest smertefulde bespa-
relser, udtaler han.

Det hæfter Carsten Fuhr sig 
også ved: 

- Skatterne er jo i princip-
pet låst, og alligevel leverer 
vi samme ydelse i 2016 som 
i år, ja faktisk bedre i nogle 
tilfælde. 

- Vi havde selvfølgelig 
gerne set en nedsættelse af 
skatterne, men vi har måttet 
acceptere, at det ikke blev til-
fældet, når vi så til gengæld 
har opnået, at der ikke er lagt 
op til at nedskære i antallet af 
”varme hænder.” 

Opgradering af jobcenteret
- Faktisk opprioriterer vi an-
tallet af sagsbehandlere i 
jobcenteret, så vi får en hur-
tigere sagsbehandling og 
afklaring af borgere på over-
førselsindkomst, så de forhå-
bentlig også kommer hurtige-
re i arbejde og dermed skaber 
øgede indtægter for kommu-

nen, siger Carsten Fuhr.
Også Tommy Frederiksen 

er glad for at man på beskæf-
tigelsesområdet prøver at 
investerer sig til besparelser: 
- Men det vigtigste for De Ra-
dikale er, at de dybe nedskæ-
ringer på daginstitutionsom-
rådet, som ville være konse-
kvensen af at et flertal i Børn 
og skoleområdet ønskede at 
indføre en uigennemtænkt og 
teoretisk implementering af 
”pengene følger barnet” prin-
cippet. De foreløbig er skudt 
til hjørne.

- På bør-
n e - /u n ge -
o m r å d e t 
synes jeg 
det er lidt 
æ r ge r l i g t , 
at vi ikke 
kunne til-
godese sko-

lerne lidt mere. Men skolerne 
er ikke blevet ramt af bespa-
relser, det er daginstitutioner, 
der har måttet holde for i den-
ne omgang, mener han.

Det er Carsten Fuhr ikke 
helt enig i: - Det har knebet 
med forældreandelen – bl.a. 
på grund af for få børn. Men vi 
skal jo ikke have børnehave-
pladser stående tomme, så vi 
er nødt til at justere løbende.

spørgsmålene
Spørgsmål fra Tårnby Bladet 
til medlemmerne i Økonomi-
udvalget i Tårnby:
• I har indgået forlig, hvor I 
skriver, at I der også næste 
år bliver tale om øget service 
for borgerne. Hvorledes og på 
hvilke områder?
• I siger, at I har besluttet at 
overskride servicedriftram-

men med 27 millioner, men 
er den ikke allerede beskåret 
med 1 procent i forhold til 
sidste år?
• Hvad har I opnået af politi-
ske mærkesager i forbindelse 
med indgåelsen af budgetfor-
liget?
• Hvilken er bedst set med je-
res politiske briller?
Hvilke forringelser har I måt-
tet indrømme? 
• Hvilken indrømmelse/for-
ringelse er værst
• Det ser ud til, at I skal for-
tage besparelser på bl.a. bør-
ne- og ungeområdet. Hvordan 

hænger det sammen med 
udmøntningen af skolerefor-
men?
• Får I ikke i økonomiudval-
get et resumé af de vigtigste 
prioriteringer/besparelser/
forbedringer i budgettet, så I 
har noget konkret at tage stil-
ling til, og i så fald. Kunne man 
ikke få det tilsendt?
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Vi klipper 
byens spidser

MED OG UDEN TIDSBESTILLING

DAME- & HERREFRISØR 32 50 51 27

Saltværksvej 82 • 2770 Kastrup

Mandag samt søn- og 
helligdage lukket

 Dame   Herre

Klip   209,-   159,-
Vask, klip og føn   250,-   189,-
Vask & føn   100,-   30,-
Pensionist klip   169,-   130,-
Børneklip (u. 12år)   159,-   139,-
Striber med hætte   299,-
Striber   350,-
Farve   250,-
Bundfarve   200,-
Farvning af øjenbryn   50,-
Farvning af øjenvipper    50,-
Retning af øjenbryn   39,-

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

Se mere på 

www.3fkastrup.dk

Dyr uønskede på Kirstinehøj
Det er stadig muligt at pro-
mere sin hund efter gælden-
de regler i Kirstinehøj, men 
salg af hamstere, undulater 
og akvariefisk skal en tur i 
retten

Af Terkel Spangsbo 
Foto: Karin Ott

Tårnby kommune har anmeldt 
Poppi Zoo på Kirstinehøj til 
politiet, og sendt det lille fa-
miliefirma i Landsretten. Bag-
grunden er, at de i 2013 har 
lejet sig ind i en bygning (ved 
siden af Jem&Fix og Jysk) og 
indrettet sig med en dyrehan-
del med diverse tilbehør som 
bure, akvarier, foder.

På rådhuset var man imid-
lertid af den opfattelse, at 
aktiviteten i lejemålet stri-
der mod lokalplanen, idet en 
dyrehandel ikke kommer ind 
under de tilladte aktiviteter i 
Kirstinehøj.

I et salgsmateriale for an-
dre grunde i Kirstinehøj står 
blandt andet følgen:

”Grundene må afhængig af 
beliggenhed anvendes til 
industri-, lager-, værksteds- 
og håndværksvirksomhed 
samt entreprenør- og 
oplagsvirksomhed. Området 
må endvidere kun anvendes 
til forretningsvirksomhed, 
som har tilknytning 

til de pågældende 
erhverv eller som efter 
Kommunalbestyrelsens 
skøn naturligt finder plads i 
området. Der må ikke drives 
handel med dagligvarer eller 
foregå anden detailhandel.”

Indehaverne af Poppizoo, 
Ægteparret Jeanette og Ben-
ny Siering, ændrer i løbet af 
de seneste to år sortimentet, 
så det på mange måder ligner 
det udbud af detailvarer, som 
man ser i det nære område i 
Kirstinehøj.

helt ny forretning
- Det er nu nået så vidt, at vo-
res forretning ikke længere 
er en dyreforretning, men en 
forretning med store plads-
krævende udvalgsvarer, et 
gros salg, internethandel – og 
kun i mindre grad dyrehan-
del – som vi endda er parat til 
helt, at opgive i sortimentet, 
forklarer Benny Siering.

- Vi mener, vi har gjort alt 
for, at stille Tårnby kommune 
tilfreds, men kommunen vil 
ikke fortælle os, hvad vi skal 
gøre, men vender bare tom-
melfingeren ned, hver gang 
vi igangsætter nye tiltag for, 
at komme med i kategorien 
”særligt pladskrævende va-
rer”. Kunne kommunen endda 
anvise en anden forretning af 

den størrelse og beliggenhed, 
vi har behov for, men det kan 
ikke lade sig gøre i kommu-
nen. Vi må ikke engang ligge 
i butikscentre med det sorti-
ment, vi fører.

- Lovgrundlaget er det sam-
me for lokalplanerne i mange 
erhvervsområder i andre byer. 
Som oftest har både kommu-
ner og natur- og Miljøklage-
nævnet godkendt forretnin-
ger, herunder dyreforretnin-
ger med mindre pladskræven-
de sortiment, end vores. Fak-
tisk er der mange kommuner 
som dispenserer på de meget 
stramme regler i Planloven. 
De ønsker ønsker handel, 
udvikling og arbejdspladser , 
mener Benny Siering.

underskrifter og sympati
Over 4.000 mennesker har 
støttet amager familie med 
underskrifter på en protest-
adresse til kommunen, da det 
for de fleste er helt uforstå-
eligt, at familien skal lukke 
vores forretning, drives ud på 
fallittens rand og i økonomisk 
ruin, foruden at personalet 
mister deres job. 

- Vi forstår ikke, at sagsbe-

handlerne i kommunen ikke 
hjælpe os med, at finde en 
løsning. Vi kan ikke få et svar 
på, hvad vi skal gøre, kun hvad 
vi ikke må, når vi selv kommer 
med forslag, siger Benny Sie-
ring.

Han har sat sig godt ind i 
lovstoffet.

- Det har jeg været nødt til, 
og fremhæver:

-  Planlovens § 5m, stk. 1 
(hovedstads- og aarhusaf-
snit) åbner således mulighed 
for, at Tårnby kommune kan 
lovliggøre alle ovennævnte 
forretninger inklusive vores, 
ved ændring af lokalplanen, 
særligt under hensyn til, at in-
gen af de pågældende forret-
ninger pt. kan placeres andre 

steder i kommunen.
- I Kommunes ”Kommune-

plan 2014-26” står der blandt 
andet, at ”Det er Kommu-
nalbestyrelsens opfattelse, 
at planlægningen ikke skal 
være for snæver og bindes 
af billeder af en fremtid, hvis 
forudsætninger hele tiden 
ændres”.  

- Vi kan så ikke se, at vores 
forretning er modstridende 
Tårnby kommunes værdier.

- Vi driver en lille virksom-
hed, der som så mange andre 
forretninger arbejder mange 
af døgnets timer for, at få det 
hele til, at køre rundt.

Se borgmester Henrik Ziminos 
kommentar på side 10

Sagen tager hårdt på hele 
familien, som blot vil drive 

livsværket i fred, siger Benny 
Siering.
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NYT FLOT STRIK FRA SKOVHUUS!

549,-
599,-

399,-

599,-

599,-

899,-

Klassisk mode til voksne piger 

Alle de NYE varer er ved at 
komme ind i butikken - kom  
og bliv klædt på i alle de nye 
dejlige farver. Str. 34-56

699,-
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WWW.TAARNBY.DK
Skal du flytte, giftes, have pas eller søger du information 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 ind-
gang til links til de mange selvbetjeningsservices, som kommu-
nen og de offentlige myndigheder stiller til rådighed.

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 29.9.2015, 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 2015
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2015 afholdes i mødesa-
len på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30: 
27.10., 24.11. og 15.12. Der tages forbehold for ændringer.

BøRNE- OG KULTURfORVALTNINGEN
Indskrivning til 0. klasse med skolestart august 2016/2017.
Er dit barn fra årgang 2010 starter undervisningspligten pr. 1.8.2016.
Ultimo oktober er der fremsendt brev til alle skolepligtige fra årgang 
2009 og 2010, der ikke er tilmeldt skole, med nærmere oplysning om 
indskrivning til skole.
Tilmelding til 0. klasse sker digitalt på Tårnby Kommunes hjemme-
side www.Taarnby.dk i ugerne 45-47

UDSæTTELSE Af SKOLESTART
Der kan ansøges om 1 års udsættelse af undervisningspligten. An-
søgningen skal være begrundet i barnets udvikling. Ansøgning sker 
også digitalt via www.Taarnby.dk i forbindelse med tilmelding 

SKOLEVALG
Tårnby Kommune er geografisk opdelt i 7 skoledistrikter, og opta-
gelse finder normalt sted på distriktsskolen.
folkeskoleloven indeholder en bestemmelse om, at kommunen 
kan foretage distriktsændringer i perioden efter indskrivningen, men 
inden endelig optagelse. Såfremt elevtallet til den enkelte skole 
afviger fra plan-grundlaget, kan det være nødvendigt at foretage 
sådanne omlægninger.

Ønske om opTagelse på anden skole end 
disTrikTsskolen
Hvis forældrene ønsker det, kan barnet optages på anden skole end 
distriktsskolen, hvis der er plads på den ønskede skole. Kommunal-
bestyrelsen har besluttet, at en skole ikke må optage flere elever fra 
andre skolers distrikter, når der i gennemsnit er 24 eller flere elever 
pr. klasse på det relevante klassetrin.
Hvis skolen modtager flere ønsker om optagelse af elever fra an-
dre skoledistrikter end skolen har plads til, optages først børn fra 
familier, der allerede har børn indskrevet på den ønskede skole og 
herefter de børn, der bor nærmest ved den ønskede skole.
Kommunalbestyrelsen har dog besluttet at give dispensation til, at 
børn fra følgende veje i Løjtegårdsskolens distrikt: Dortheasmin-
devej, fægårdsvej, Kalvebodvej 30, Rytterstien, Skelgårdsstræde, 
Tømmerupvej fra nr. 62 og 77, Ullerupstræde og Viberupstræde kan 
optages på Skelgårdsskolen, hvis man ønsker det, uanset at elev-
talsgrænsen på 24 elever er nået.
fraskilte forældre med bopæl i Tårnby Kommune, der har aftalt at 
dele forældremyndigheden, kan selv vælge hvilken af de 2 distrikts-
skoler, som forældrenes adresser har, der skal være gældende som 
barnets distriktsskole. Det er en forudsætning, at barnet opholder 
sig lige meget hos hver af forældrene, og at der kan forelægges do-
kumentation for aftale om fælles forældremyndighed.

SUNDHEDSCENTER TåRNBY INfORMERER
Se alle tilbud fra SundhedsCenter Tårnbys på www.sundhedscen-
tertaarnby.dk

Vil du Være rØgfri?
KOM & KVIT Bliv røgfri i det eget tempo med et fleksibelt ryge-
stopforløb. 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 ry-
gestopinstruktør. 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.
nyt hold
Nyt hold afholdes på tirsdage fra 20. oktober – 15. december 2015 
kl. 16.30 - 18.00.
Tilmelding
Du kan tilmelde dig et rygestopkursus ved at kontakte sundheds-

TårnBY kommune

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

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

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

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

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

 

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

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

Den 16.11.15 vil der være 
åbent på skolens kontor frem 
til kl. 17.00, hvor der vil være 
mulighed for hjælp til digital 
indskrivning – Husk NEM-ID 

Nordregårdsskolen 
Tejn Alle 3, 
Tlf.: 3251 4033 
Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen 
mail: ng.uk@taarnby.dk 
www.ng.uvtaarnby.dk 

Spørgsmål og hjælp til 
indskrivning kan ske på 
skolens kontor mandag 
til fredag kl. 9.00-15.00. 

Den 19.11.15 vil der være 
åbent på skolens kontor frem 
til kl. 18.00, hvor der vil være 
mulighed for hjælp til digital 
indskrivning – Husk NEM-Id 

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

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

Den 19.11.15 kl. 15.00-17.00 
i indskolingen på 1.sal.  
På kontoret vil der være 
mulighed for hjælp til digital-
indskrivning. Husk NEM-ID 

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

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

Den 12.11.15 kl. 16-18 er der 
åbent hus i 0.kl. lokaler, og 
der vil være mulighed for 
hjælp til digital indskrivning på 
kontoret. Husk NEM-id  
 

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

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

Den 19.11.15 vil der være 
åbent på skolens kontor frem 
til kl. 18.00. Her vil der være 
mulighed for hjælp til digital 
indskrivning. Husk NEM-id  
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konsulenterne tlf. 3076 0431 eller sc.sf@taarnby.dk
Er i en gruppe af kollegaer, venner eller familiemedlemmer, som øn-
sker at foretage et rygestop sammen, tilbyder vi også rygestopkurser 
til grupper. Tilmelding sker som ovenfor nævnt.
Sted: Kurserne finder sted i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 
1.th eller efter aftale.

få appeTiT på liVeT og næring Til nYe VenskaBer 
med TårnBYs spiseVenner 
SundhedsCenter Tårnby har etableret spisevenner i samarbejde med 
ældre Sagen. En spiseven er en form for besøgsven, som du har 
mulighed for at invitere til middag. En spisevært er 65+, bor i Tårnby 
og savner ind i mellem mere selskab. Du får din spiseven på besøg 
en gang om ugen til hyggeligt samvær - og Galsgaardkøkkenet leve-
rer maden. Du får leveret mad til to personer, men betaler blot for det 
ene måltid.

Er du interesseret i spændende livsfortællinger over middagsbordet, 
og ønsker du samtidig at glæde et andet menneske med dit selskab - 
er du måske vores nye spiseven. Spisevenner bliver organiseret gen-
nem ældre Sagen, hvilket bl.a. indebærer, at du er dækket af ældre 
Sagens forsikring, og at du bærer et personligt id-kort.
ønsker du at få en spiseven på besøg – eller vil du være spiseven 
skal du blot kontakte: 
Naomi Gurfinkiel, frivillighedskoordinator, tlf. 3076 0525 eller ngu.
sc.as@taarnby.dk

foredrag: diaBeTes nu og i fremTiden
Ved forskningschef og professor dr. med. Lise Tarnow, Nordsjæl-
lands Hospital. Tirsdag 6. oktober kl. 19.00 – 21.00
Kom og hør hvor langt man er nået, rent forskningsmæssigt, med 
diabetes og hvad man kan forvente fremover af diabetesbehandling.
Lise Tarnow har en levende og letforståelig måde at forklare om 
symptomer og behandling for såvel type 1- som type 2-diabetikere.
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0079

prØV kræfTer med eT rigTigT orienTeringslØB 
Lørdag 3. oktober 2015 
Her har du mulighed for at teste dine evner som O-løber. Alle kan 
deltage bare du har et par løbesko og lyst til at prøve kræfter med at 
løbe efter et O-kort
Med start kl. 10.00 afvikles et Point-orienteringsløb, hvor løberne skal 
samle så mange poster som muligt indenfor en bestemt tidsramme. Po-
sterne giver forskelligt antal point alt efter distance og sværhedsgrad.
Med start ca. kl. 13.00 afvikles et sprint (stafet) Orienteringsløb, hvor 

man enten kan stille op som hold med 3 løbere (mindst en kvinde/pige) 
eller løbe et traditionelt Orienteringsløb.
Alle baner er på ca. 3 km.
sted: Motionsklubben Amagers lokaler, Amager Strandvej 341
Tilmelding: Senest 30. september til info@runamok.dk.
pris pr. bane: Kr. 60 under 20 år, kr. 80 over 20 år. Ved tilmeldingen 
på dagen tillægges et gebyr.

TåRNBYLøBET 2015
Tårnbyløbet er for alle – motionister, hurtigløbere, mænd, kvinder, unge 
og ældre. Kom og vær med til et herligt efterårsløb. Du kan løbe 5 el-
ler 10 km på en rute rundt i kommunen med start og mål ved Tårnby 
Sundhedshus.
Løbet finder sted onsdag 7. oktober kl. 17.30 og koster 80 kr. ved for-
håndstilmelding, 100 kr. ved tilmelding på selve dagen.
Du kan tilmelde dig på følgende måder:
• www.events4u.dk, senest 1. oktober (startnummer tilsendes).
• Giro eller netbank: Danske Bank, senest 1. oktober (Startnummer 
tilsendes).
• Englandsvejens Tømmerhandel, Englandsvej 229, 2300 Køben-
havn S, fra 25. august til 6. 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 til alle løbere.
Læs mere på www.sundhedscentertaarnby.dk eller www.amagerat-
letik.dk.

TåRNBY SUNDHEDSUGE 2015
Tårnby Sundhedsuge finder traditionen tro sted i uge 41 – i år således 
fra lørdag 3. oktober til søndag 11. oktober. Programmet kan blandt 
andet hentes på Tårnby Kommunebiblioteker, Tårnby Rådhus og 
SundhedsCenter Tårnby. Programmet for ugen kan også ses på www.
sundhedscentertaarnby.dk

er du graVid?
Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i 
SundhedsCenter Tårnby
Vi afholder foredraget på følgende dage i 2015:
• Mandag 19. oktober 
• Mandag 7. december
Begge dage kl. 14.00 - 15.30
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
Tilmelding er ikke nødvendig.

TårnBY kommune
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Fortsættes næste spalte

foredrag: kosT og kræfT 

Ved Ernæringsforsker, p.hd., Anja Olsen, Kræftens Bekæmpelse
Onsdag 28. oktober kl. 19.00 - 21.00
Kom og hør nærmere om kostens betydning for kræftrisiko. Spis 
sundt og forebyg kræft. Anja Olsen er medforfatter til bogen ’Spis 
sundt og forebyg kræft’ udkommet på Politikens forlag. foredraget 
er for alle uanset kræftart eller køn. Pårørende og andre interesse-
rede er også velkommen.
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0079

TilBud Til Borgere med diaBeTes TYpe 2  
eller kol i sundhedsCenTer TårnBY
Tilbuddet består af:
• 12 ugers træningsforløb
• 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 Kommune 
du kan bl.a. 

• indgå i et individuelt for-
løb med fokus på vægt-

tab eller vægtøgning 
• få opfølgende sam-
taler 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 0502 

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 moderat 
tempo, 4 km-ruten er rask i tempo.
Stave kan lånes eller købes af Diabetesforeningen, Tårnby Lokalfor-
ening. 
Mødested P-pladsen ved Pleje- og Daghjemmet Travbanehuset, 
Løjtegårdsvej 98, Kastrup

TårnBY kommune TilBYder pårØrendegrupper for 
pårØrende Til demenTe i TårnBY
Ved forebyggelseskonsulenterne Annette Nordal Lund og Christina 
Sahl. Pårørendegruppen er for alle pårørende, uanset om den de-
mente bor hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens, kan skabe et stort 
pres, da mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver 
og daglig støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn og gode ven-
ner. Målet med pårørendegruppen er, at tilbyde et forum hvor det er 
muligt,

• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske med 
demens
• At få information omkring kommunens tilbud
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. På føl-
gende dage:
• Tirsdag 20. oktober kl. 17.00 – 18.30
• Torsdag 22. oktober kl. 10.00 – 11.30
Vi har et nyt emne hver måned, som drøftes på begge møder, der 
afholdes den pågældende måned. Der serveres kaffe, the og vand. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

Bare fordi du BliVer ældre, BehØVer du ikke aT falde!
fald kan nemlig forebygges… og det er 
aldrig for sent!
Er du en af Tårnby Kommunes ældre 
borgere, som enten er faldet eller er i 
risiko for at falde?  - Så er det måske en 
ide, at få besøg af en faldforebygger, som 
tilbyder råd og vejledning om, hvad du kan 
gøre for at undgå at falde. 
Ring eller send en mail og aftal tid med:
faldforebyggelseskoordinator Charlotte 
Wærling (Sygeplejerske), tlf. 3076 0677 
eller mail sc.sf@taarnby.dk

udleVering af foreBYggende 
hjælpemidler
Er dit funktionsniveau dalende og er du i 
risiko for at falde eller er du på vej til at få 
brug for hjælp i hverdagen, så er et fore-
byggende hjælpemiddel måske noget for dig.
Hvis du har brug for et gangredskab (rollator, gangbuk, stok), en ba-
debænk eller måske en toiletforhøjer, kan du henvende dig til Sund-
hedsCenter Tårnby på tlf. 5144 3148 i telefontiden torsdag kl. 13.00 
– 15.00, eller på mail: hjaelpemidler.sc@taarnby.dk  
Der er åbent for personlig henvendelse samt udlevering af hjælpemid-
ler hver torsdag kl. 13.00 – 15.00 i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 
4, 1 th., 2770 Kastrup.

foredrag Ved pernille hØjmark
I anledning af årets Alkoholkampagne i uge 
40-42, har SundhedsCenter Tårnby i sam-
arbejde med Amager Lænke-ambulatorium, 
inviteret skuespilleren Pernille Højmark til at 
komme og fortælle sin egen barske historie. 
Alkoholen har haft en stor indflydelse på 
Pernilles liv. Hendes far, der var alkoholaf-
hængig, begik selvmord da Pernille var 13 
år gammel, og som 21 årig mistede Pernille 
også sin mor. 
foredraget lægger vægt på håbet, og hvor-
dan man kæmper sig frem, når livet viser sig 
fra sin hårdeste side. Pernille krydrer fore-
draget med et par viser.
dato: Onsdag 30. september 2015
tid: Kl. 19.00 – 21.00
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 
4, 1. th. 
Tilmelding: På telefon 3247 0079 eller mail foredrag.sc@taarnby.dk 

VIL DU VæRE VENLIG I TåRNBY 
Venligboerne er frivillige, der har dannet grupper forskellige steder 
i landet, som træder til og hjælper flygtninge med at få en bedre 
hverdag i Danmark. Venligboerne laver sociale arrangementer, hvor 

TårnBY kommune
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flygtninge og lokale mødes til hyggeligt samvær. De hjælper med 
bl.a. danskundervisning, med at samle legetøj til børnene og ting 
familierne kan bruge til at etablere sig med. Nu er Venligboerne 
også kommet til Tårnby. Du kan tilmelde dig gruppen Venligboerne i 
Tårnby på facebook.
Alternativt kan du kontakte frivillighedskoordinator Naomi Gurfinkiel 
på ngu.sc.as@taarnby.dk eller på tlf.: 3076 0525 

PENSIONISTCENTRET ”SOLGåRDEN”
nordmarksvej 90 
2770 kastrup 
Tlf. 32 52 95 00 
www.taarnby.dk/solgården
torsdag 1. oktober kl. 
13.00 - 15.30
Caféeftermiddag: 
Modeopvisning fra Seniorshop.

Mandag 5. oktober kl. 13.30 - 16.00  
Influenza vaccinationer.
torsdag 8. oktober kl. 13.15 - 15.30
Petanque i haven.

fredag 9. oktober kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Jens Gothenborg, En musikalsk rejse 
gennem 60 år.

tirsdag 13. oktober kl. 9.00 - 12.00
Influenza vaccinationer

torsdag 15. oktober kl. 10.00
Skovtur til De Hvide Svaner i Karrebæksminde.

fredag 16. oktober kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Tryllekunstneren, Jenny Abelgren 
kikker forbi og underholder os.

19.-20. oktober:  2 dages workshop: 
Intuitiv malerkursus (se opslag i caféen med tilmelding)

fredag 23. oktober kl. 12.00 - 16.00
VIN og ØLFEST  -  efterårsfest

torsdag 29. oktober kl. 10.30 - 14.30
Temadag: Glashold for nybegyndere.

fredag 30. oktober 
Caféeftermiddag: Åbent hus kl. 11.00. Bankospil kl. 
13.15

BORDINGHUS
Tårnby kommunes  
pensionisthus 
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 fredag i måneden kl. 13.00) 
Lørdag lukket  
Søndag kl. 13:00 - 16:00
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til arran-
gementerne i Bordinghus. Er du interesseret i at se, hvad der sker i huset 
og kunne du tænke dig at høre nærmere, så kik inden for tirsdag, fredag 
eller søndag, der hygger vi os som regel med kaffe og kage. 
Se også vores hjemmeside - www.bordinghus.dk – for yderligere infor-
mation. for brugere i huset er der adgang til Pc’erne. Der er næsten altid 
en, som kan give en hjælpende hånd, hvis man ikke selv kan betjene den. 

fælles akTiViTeTer:
oktober: 
Lørdag 10. Tapas-dag hvor vi får noget lækkert at spise. Tilmelding og 
betaling. Se opslag i huset.
Onsdag 14. Tur ud af huset, til Kastrupgård for at se den nye udstilling. 
Tilmelding se opslag i huset.
fredag 23. Underholdning og sang med Hopla-Duoen, Kaj som er kendt 
fra bl.a. Rørover og Amager kabaretten. Salg af billetter i Bordinghus.
fredag 30. fællesfrokost, med vores egen madpakke.
november:
fredag 6. Valg til Brugerbestyrelsen kl. 12.00. Efter valget vil der traditio-
nen tro være spisning. ønsker man at deltage i spisningen skal tilmelding 
ske i Bordinghus.
fredag 27. fællesfrokost, med egen madpakke.
Søndag 29. Vi hygger i forbindelse med den 1. søndag i advent.

PENSIONISTHUSET 
PILEHAVEN
kongelundsvej 298 
Tlf. 32 52 09 72
Mandag lukket – åbent ved særlige  
arrangementer
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
Torsdag 1. oktober  fællesspisning - udsolgt kl. 18.00 – 20.00.
Tasker fra Bjørn & Bjørn fra tirsdag 29. september til tirsdag 6. oktober.
Mandag 5. oktober  Vaccinationsdag kl. 9.00 – 12.00.
Mandag 5. oktober  Prøv de nye el bycykler kl. 13.00 – 16.00, ca. 40 kr.
fredag 9. oktober  Cykelkanon kl. 11.00 – 13.00. 
 start: den røde låge til fælleden – finderupvej.
fredag 9. oktober  Historisk byvandring Christianshavn  
 kl. 16.00 – 18.00 – 50 kr. billet købes i PH.
Søndag 11. oktober  Dyrehaven m. toget kl. 11.00 – 16.00. 
 Medbring madpakke og penge til en kop kaffe.
Mandag 12. oktober  Massagedag - Shiatsu kl. 8.00 – 13.00. ½ time – 
 100 kr. for ny – ellers 200 kr. Bestil tid i Pilehaven.
Tirsdag 13. oktober  Vaccinationsdag kl. 13.30 – 16.00.
Lørdag 17. oktober  Hobby kl. 9.30 – 14.00. Nisser og trolde.  
 Materialer kan evt. købes i PH.
Tirsdag 27. oktober  Tøjsalg - Lotte kl. 14.45 – 16.00. Mød bare op.
Torsdag 29. oktober  Harpekoncert og grønfoder kl. 16.00 – 18.00. 
 Billet 60 kr. købes i PH.
Lørdag 31. oktober  Hobby kl. 9.30 – 14.00.
fredag 6. november  fortælling – Et liv ved sporvejene kl. 15.00 – 17.00. 
 35 kr. inkl. kaffe og kage.

TårnBY kommune
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Aloe vera Butik Amager
NYHEd! vi har fået  
et slanke program

CHANGE 9 er programmet, som på ni dage kan hjæl-
pe dig med at kickstarte din rejse mod dit  
slankere og sundere jeg.  
Virker det ikke for dig, får du pengene tilbage.

HuSk! vi har fri levering på Amager

Ring eller klik ind på www.AloeveraButikAmager.dk

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

kontakt@AloeveraButikAmager.dk

PLYSSEN • UDSTILLING • SEPTEMBER
i samarBejde med sTads- og lokalarkiVeT i TårnBY 
kommune, lokale foreninger
Billedkunstnere, hobbyfolk og frivillige medarbejdere.
Malerier i olie, akryl og akavarel: Bo Elmbak, Eva Hvidtfelt Andersen 
og Rodolfo Beth.
Samlinger: Håndværktøj i mini-format ved Kaj åge Jørgensen. Sou-
venir-skildpadder fra hele verden ved Gerda Rasmussen, spillekort 
fra hele verden ved Lis Juel Andersen, smykker ved Ritva frederik-
sen. Modeller af en kirke fra østen og mølle fra Amager ved Theodor 
von der Ahe.
fotoudstillinger: Kaj Petersen: Naturbilleder.
fra det Gamle Kastrup og Tårnby ved Poul Broholm. Saltholm, Tøm-
merup, Kastrupgård, Skelgårdskirken, Kastrup kirke og Tårnby kirke 
ved Allan Meyer. Pogeskolen og Arkitekturpriser ved Bevaringsfor-
eningen for Tårnby Kommune.
Amagerbanens historie: Togbane med modeller af Syrevej station, 
Kastrup station og Tømmerup station samt modeller af gamle lo-
komotiver ved Allan Meyer. Plancher med fotos om Amagerbanens 
historie.

Lufthavnens historie: Store og små flyvemodeller og andre effekter fra 
lufthavnen i gamle dage ved Poul Broholm. 
Bryggergården: Tegninger og foto ved Bevaringsforeningen for Tårnby 
Kommune.  farvetegninger fra Bryggergården og omegn ved Chr. 
flindt og diverse fotos og tegninger.
Stads- og Lokalarkivet i Tårnby udstiller fotografier i Carl flensborgs 
fodspor.
Bevaringsforeningen: fotos: Op og ned og op igen. 
Plyssens historie - Kastrup Broforening – Tårnby Brandvæsen og for-
eningsportrætter.
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00. Gratis adgang
Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk

underholdning
Søndag 11. oktober Kl. 14.00: Koncert med Højdevangskoret
Søndag 18. oktober Kl. 14.00: Amager Harmonikaklub - Gårdsangerne
Søndag 25. oktober Kl. 14.00: Optræden af Ullerup Line-Dancers

BIBLIOTEKET INfORMERER På SIDERNE 40-42

TårnBY kommune

Men hvad er der inden i Bryggergården?
Få svaret i Kirsten Nørregaard Pedersens 
bog om de beboere og de funktioner, som 

bygningerne har haft indtil 1900. 

Køb bogen hos Tårnby Bladet 
- tilbud 150,- kr.
Tårnby Bladet, englandsvej 290, 2770 Kastrup (lige ved Tårnby 
Torv). Kontortid dlg. kl. 9-12. Ring 32  509 290 og hør om vi er her på andre 
tider. Kun kontakt. Bestil på mail redaktionen@redaktionen.dk men afhentning.

Har talt med dem
Denne artikel er borgmester 
Henrik Ziminos svar til 
Benny og Jeanette Siering 
(side 4)

Borgmester henrik Zimino 
har haft to samtaler med 
Benny og Jeanette siering

Af Terkel Spangsbo

Benny og Jeanette Siering, 
indehavere af Poppizoo har 
henvendt sig til en række 
kommunalbestyrelsesmed-
lemmer og andre politikere 
og fortalt om deres genvor-
digheder. 

Det overrasker borgmester 
Henrik Zimino, der faktisk 
regnede med, at man (forvalt-
ningen og firmaet) havde fun-
det en løsning.

- Jeg har selv talt med æg-
teparret to gange. Den første 
gang næsten en time. Heref-
ter bad jeg forvaltningen om 
at finde en løsning. Vi har be-
stemt ikke prøvet at få dem 
ud, men for at få dem til at 
finde de rigtige vilkår at blive 
under.

Henrik Zimino ringede se-
nere til Benny og Jeanette 
Siering for at høre hvordan 
sagen nu stillede sig.

- Det er rigtigt, at vi kan dis-
pensere, hvis vi vil, men en 
dispensation kan bruges af 
andre og så danner det præ-
cedens. Det vil vi ikke have.

Henrik Zimino har nu bedt 
om en redegørelse i kommu-
nens Bygge- og ejendomsud-
valg, hvor han er formand.

Han kan dag dato (tirsdag 
22. sept.) bekræfte, at sagen 
allerede er sendt til retten.

Borgmester Henrik Zimino siger, at han i to omgange har 
talt med ejerne af Poppizoo og egentlig troede, at sagen 
var ordnet, så Benny og Jeanette Siering kunne blive i deres 
forretning.
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Gør klar til det nye Kastrup Apotek
Kastrup Apotek bliver et moderne apotek med alle de funktioner fremtidens apotek 
skal have.

Blandt andet bliver kunderummet i apoteket meget større, så der er bedre plads til dig 
og varerne, og samtidig installere vi en ny hurtig robot til fremtagning af din medicin.

Vi starter ombygningen i oktober og slutter i starten af december 2015, hvor vi glæder 
os til at byde dig velkommen i det nye Kastrup Apotek.

Vi holder åbent under hele ombygningen, og undskylder på forhånd at vi roder lidt.

Hilsen
Kastrup Apotek

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

ColdZyme på kastrup apotek, lad os rådgive dig om forkølelse

Den undseelige 
skybrudsventil 

er en splinterny 
opfindelse begået af 

Cathrine Leth og Poul 
Erik Christensen. 

I samarbejde 
med tagrende-

producenten Plastmo 
og Tårnby Forsyning, 

Kloak skal ventilen 
nu testes i større 
målestok blandt 

et halvt hundrede 
husejere i Tårnby.

Regnvejsplagede borgere bliver prøveklude
Det er positivt ment, når 
50 familier i Tårnby skal 
afprøve en ny ventil, som 
kan begrænse skader ved 
skybrud

Det bliver de lokale husejere 
i Tårnby og omegn, der først 
får glæde af en splinterny 
opfindelse, som skal forhin-
dre eller i hvert fald mindske 
risikoen for opstigende kloak-
vand under de tiltagende an-
tal skybrud, som før har kostet 
Tårnbyborgerne dyrt.

Produktionsvirksomheden 
Plastmo a/S, der er kendt for 
at producere tagrender og 
nedløb er snart klar til at in-
troducere en løsning, der vil 
være med til at mindske ét af 
tidens store samfundsproble-
mer. Det gælder håndteringen 
af store mængder regnvand 
under skybrud, hvor over-
svømmede kloakker kan be-
tyde ødelagte samfundsvær-
dier for milliarder af kroner.

Løsningen består i al sin en-
kelthed af en ventil, som kan 
monteres under tagrendens 
nedløbsrør, og som bortleder 
regnvandet før det ender i 
kloakken. 

I følge Uddannelses- og 
Forskningsministeriet er det 
usædvanligt kraftige sky-
brud, der ramte København i 
sommeren 2011, et konkret 

eksempel på, at ekstreme 
vejrhændelser kan have dra-
matiske konsekvenser for den 
danske infrastruktur, boliger 
og virksomheder. De samlede 
forsikringsudbetalinger for 
skybrud i hele Danmark beløb 
sig i 2011 til cirka seks milli-
arder kroner.

en skybrudsventil er en 
simpel mekanisk enhed, der 
placeres under et nedløbsrør, 
over en brønd, uden det store 
anlægsarbejde. 

Under normalregn leder 
ventilen vandet til kloak, og 
under skybrud leder ventilen 
til terræn. Det vil sige, at un-
der skybrud ledes tagvandet 
for eksempel ud i haven frem 
for at blive samlet i kloakker-
ne, der måske er små og ned-
slidte, og som dermed ikke 
kan rumme vandet. Skybruds-
ventilen er beregnet til at 
blive udbredt i villaområder, 
etageejendomme med grøn-
ne arealer ud til skybrudsveje, 
til søer eller til havet.

Testes i Tårnby
Opfinderne Cathrine Leth og 
Poul erik Christensen har ud-
viklet ide og design til Sky-
brudsventilen. De henvendte 
sig til Plastmo i 2014, der 
kunne se opfindelsens poten-
tiale. Herefter blev man enige 
om at færdigudvikle ventilen 

til et kommercielt patentan-
søgt produkt. Realdania støt-
ter test af Skybrudsventilen 
som led i deres støtte til dan-
ske klimaprodukter. 

Skybrudsventilen er alle-
rede testet med succes hos 
Teknologisk Institut, og den 
er nu på vej ud i en storskala-
test i Tårnby.

I samarbejde med Tårnby 
Forsyning testes skybruds-
ventilen i efteråret 2015 på 
cirka 50 villaer i et kvarter i 
Tårnby, der tidligere har væ-
ret plaget af oversvømmelser 
ved skybrud. 

Hver villa forsynes med 
skybrudsventiler under deres 
nedløbsrør. Dermed aflastes 
det fælles offentlige kloaksy-
stem under ventuelle fremti-
dige skybrud.

store forventninger
- Vi er gået med i testen af 
Skybrudsventilen, da vi først 
og fremmest gerne vil under-
støtte udviklingen af nye og 
innovative løsninger på vores 
store problemer i forbindelse 
med skybrud, udtaler direk-
tør Raymond Skaarup, Tårnby 
Forsyning.

- Skybrudsventilen er en 
spændende ide, hvor man 
med enkle midler kan være 
med til at mindske oversvøm-
melser i nogle af forsynin-

gens udsatte boligområder. 
Falder testen positivt ud, er 
der et stort potentiale, og jeg 
kan godt forestille mig, at vi 
vil anvende skybrudsventiler 
på flere af kommunens sky-
bruds-udsatte områder, siger 
han. 

Testperioden forventes at 
strække sige over et år, så det 
bliver dokumenteret, at Sky-
brudsventilen med fordel kan 
indgå i forsyningsselskaber-
nes fremtidige spildevands-
planer.

- Vi forventer, at den nye 

Skybrudsventil bliver endelig 
introduceret på markedet i 
2016, siger forretningsudvik-
ler i Plastmo, Bjarke Fjeldsted.
 jli

Har talt med dem



1
2

 T
å

R
n

B
y

 B
La

D
eT

 O
K

TO
B

eR
 2

0
1

5

Kære borger i Tårnby.
Blåt Kort koster normalt 365 kroner, men borgere i 
Tårnby Kommune kan købe Blåt Kort til halv pris. 
Mød personligt op, husk sygesikringsbevis og  
gyldigt billed-id. Vi glæder os til at se dig.
      

Med Blåt Kort kan du gå på opdagelse 
på Den Blå Planet 365 dage om året. 
Nye oplevelser venter hver dag - 
året rundt.

Årskort til halv pris

Tænker allerede på næste sommer
fDfs Landslejr 2016 blev 
skudt i gang i weekenden 
da 1.135 ledere mødtes på 
sletten ved himmelbjerget. 
Fra Tårnby deltog ledere fra 
Korsvejsens og Tårnby fDf-
kreds

Af Michael Pedersen, 
Kasserer i Korsvejens FDF

For at komme i stemning til 
næste års kæmpelejr med 
mere end 14.000 deltagere, 
for at få en masse input om 
lejren og ikke mindst for at 
hygge sig sammen kom man 
til fra hele landet, her i blandt 
7 ledere fra FDF Korsvejen 

samt 4 børn. 
Børnene, store som små, 

var der arrangeret pasning 
af i alle tre dage, sådan at de 
voksne kunne fokusere på 
det, som det handlede om. 

Temaet for landslejren bli-
ver leg og derfor havde man 
hyret Signe Lindkvist, DRs 
lege-dronning nr. 1, til at for-
tælle om hvordan hun faktisk 
gør alt til leg i hverdagen, og 
det gjorde hun helt fanta-
stisk. Hun brugte ofte Pippi 
Langstrømpe og hendes to 
venner Tommy og annika som 
eksempler. De to sidste er 
pæne og korrekte men også 
lidt kedelige, mens Pippi gør 
alt modsat, men til gengæld 
har hun det også utroligt 
sjovt. 

Lejren sluttede søndag 
middag, hvor hovedparten 
blev fragtet i store busser til 

togstationen i Ry, og de af os 
som tog bilen fik en P-bøde 
at køre hjem med! Ja, altså en 

”Pustebøde” som sad i forru-
den med en rød ballon. når 
man puster røde balloner, så 

kommer der altid noget sjovt 
ud af det! Så det gjorde jeg 
hele vejen hjem! 

Find lederne og de unge fra Tårnby 
og Korsvejsens FDF

Ny station – en hurtiglade
Gæster med elbil hos Crowne Plaza 
Copenhagen Towers får nu glæde af 
en ny hurtiglade-station, som elbil-
operatøren CLeVeR har sat op ved det 
bæredygtige hotel i Ørestad. Laderen 
har tre stik og passer til alle elbiler. 
Opladningen tager blot 20-30 minut-
ter.

Nedlægningstruet  
pris-belønnet
I februar i år indgik Movia et samar-

bejde med Danmarks Radio om et ra-
dioprojekt med fokus på passagerne 
i 5a. Projektet hedder ”næste Stop 
Hjem”, og beskriver de forskellige 
kvarterer, som nordeuropas største 
buslinje, linje 5a. 

Juryen bag den prestigefyldte Ra-
dio Prix pris var enige i. Prisen for 
årets radioevent gik til ”næste Stop 
Hjem”. Prisen uddeles til den ra-
diostation, der har skabt årets mest 
spændende og eventuelt nytænken-
de event. 

Jumboen vender tilbage
Så er der godt nyt til fly-fans. Fra 
11. december til 31. januar vil Thai 
airways flyve to gange ugentligt fra 
København til Phuket med et Boeing 
747-400 fly – nok bedre kendt som 
Jumbo-jetten, der har plads til 375 
passagerer. Det skriver luftfartshjem-
mesiden Check-in.dk

når Thai-jumbojetten atter træk-
kes væk fra ruten fra begyndelsen af 
februar måned, vil det noget mindre 
Boeing 777-fly med 83 færre sæder 

atter blive indsat på de skandinaviske 
Phuket-ruter indtil udgangen af marts 
måned.  jli

Sommeren satte rekord
Desværre ikke med sol, men med næ-
sten 2,6 mio. passagerer gennem Kø-
benhavns Lufthavn i august, hvilket 
var månedsrekord. Det betød samti-
dig, at sommeren satte rekord med 
over 7,8 mio. passagerer i de tre som-
mermåneder.
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•  Husets varmtrøget laks med peberrodscreme tilsmagt med honning,  
    serveret med brød

•  Gammeldags andesteg serveret med hjemmelavet rødkål, hvide og brunede   
    kartofler, hertil andesky.

•  Husets æblekage med flødeskum.

Under hele arrangementet serveres der øl, vin, vand og soda ad libitum.

Der serveres ligeledes kaffe, te, cognac, Baileys efter middagen. 

Der er også chokolade til den søde tand.

Pris pr. person kr.    KUN 349,-
Mange hilsner fra

Kenneth & Co.
Tårnby Selskabslokaler

For at booke bord, gå ind på www.taarnbyselskabslokaler.dk - og vælg Mortens aften i kolonnen til højre - eller ring til Kenneth på 
50 50 40 90

Vi glæder os til at se Jer

Ud af huset  
 

        KUN 249,-

Mortens Aften  
tirsdag d. 10. november 2015 kl. 17.30 – 22.30

Vi slår dørene op til tirsdagshygge i selskab med 
Morten og en masse andre hyggelige mennesker.

Vi serverer en menu, fyldt med kærlighed, som ser således ud:
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 Farvefest på  
 Kirstinehøj Genbrugsplads
Kom og vær med, når vi fejrer vores nye skilte. 
Lørdag den 3. oktober kl. 11:00 – 14:00. 
Gratis sodavand og pølser. Quiz og præmier.

Vi ses på Kirstinehøj 25c i Tårnby.

– en del af byen

 

FØR

EFT
ER

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

SKIFT IKKE KØKKEN - SKIFT KØKKENLÅGER!
 

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

HÅNDVÆRKER-
FRADRAGET
ER TILBAGE

 

Få et skattefra-
drag resten af

2015

NYGAMMELT KØKKEN
køkken, bad og garderobespecialister siden 1985

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

√
√
√
√

4 GRUNDE TIL AT VÆLGE EN KØKKENRENOVERING 

NYE
KØKKEN-

LÅGER
  

NEMT OG
BILLIGT

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

14.872,-inkl. moms
inkl. montering

Fritidsområdet får millioner - i 
København

Manglen på boldbaner og andre 
idrætsfaciliteter er særlig udtalt i 
Ørestad, der får stadig flere indbyg-
gere. nu er en boldfælled i Ørestad 
Syd med i Københavns Kommunes 
budget for 2016.

Den nye boldfælled skal placeres 
mellem Kanonvej og Ørestad Syd. 
Området er fredet og ejet af natur-
styrelsen, men det bliver muligt at 
opstrege fælleden og placere mo-
bile fodboldmål.

- Det er jo ingen hemmelighed, 
at der helt fra starten burde være 
tænkt langt flere idræts- og kul-
turfaciliteter ind i Ørestad. Det nye 
rekreativt tilbud tilgodeser både de 
organiserede og selvorganiserede 
brugere i lokalområdet, siger kultur- 
og fritidsborgmester Carl Christian 
ebbesen (DF).

Boldfælleden vil få samme ka-
rakter som andre af kommunens 
brugsplæner i parker og grønne om-
råder og ventes at være klar til brug 
i 2017. Prisen (for kommunen) bliver 
små tre millioner kroner.

sportshal på islands Brygge 
Den planlagte udskolingsskole på Is-
lands Brygge får tilknyttet en ny og 
stor sportshal. 

De netop afsluttede budgetfor-
handlinger på Københavns Rådhus, 
udløser godt 30 mio. kroner til en 
ny hal til skoleelever og alle andre 

sportsinteresserede på Islands Bryg-
ge. Hallen vil kunne rumme en hånd-
boldbane på 20x40 meter.

Den ny sportshal bygges ved den 
planlagte skole på artillerivej. Is-
lands Brygge er et område i rivende 
udvikling med masser af skoleelever 
og aktive beboere, som nu får byde-
len den sportshal, som de så længe 
har ønsket sig.

Den nye hal skal også benyttes af 
idrætsforeninger og selvorganise-
rede idrætsaktive på Islands Brygge 
forventes færdig 2021.

millionrenovering af Bibliotek
Borgerne i et af Københavns mest 
udsatte boligområder, Urbanplanen 
på amager, kan nu se frem til et mere 
moderne bibliotek. 

Som led i en større helhedsplan 
for området er der netop blevet af-
sat 7,5 mio. kroner til at renovere 
Solvang Bibliotek.

- Det lokale bibliotek spiller en 
stor rolle i et lokalsamfund, og der-
for er det også positivt, at netop 
Solvang Bibliotek i Urbanplanen nu 
får et løft, så det bliver mere tidssva-
rende og attraktivt at besøge for om-
rådets beboere. Forhåbentlig vil bib-
lioteket i fremtiden kunne tiltrække 
endnu flere brugere, siger kultur- og 
fritidsborgmester i København Carl 
Christian ebbesen (DF)

Solvang Bibliotek tilbyder blandt 
andet læseklubber, lektiehjælp, pi-
geklubber, foredrag og meget andet.

Sådan bruges penge nord 
for kommunegrænsen
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MÅNEdENS BIllEdE OktOBER 2015: Billederne er taget torsdag 17. september ved 
middagstid i Scanport Marina (den gamle Kastrup Havn). Det gode skib ”Hawila” stævnede ud på sin 
første tur i mere end tre år for at sejle på værft i Gilleleje. Fotograf: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Broen fik varmetæppe på
Øresundsbroen får opvarmede wirere for at mod-
virke rust

Det er ikke gratis at passe på en bro, som skal holde 
i (mindst) 100 år. 

De store wirere som vejbane og skinneanlæg hæn-
ger i ligger i et beskyttende rør og alligevel trænger der 
fugt ind.

Den fugt måles og nu har Sund&Bælt yderligere iso-
leret samlingerne i røret og opvarmer luften inden i, så 
fugten kan minimeres. Derved hindres også rust, som 
senere ville kræve en stor vedligeholdelses indsats.

Ved en pressebriefing fortalte økonomidirektør Mo-
gens Hansen, at økonomien i Øresundsbroen udviklede 
sig fornuftigt og at tilbagebetalingstiderne kunne fast-
holdes. Det blev samtidig oplyst, at a/S Øresund, som 
ejer banestrækningen fra Hovedbanegården halvt ind 
op på broen, nu også varetager vedligeholdelsen. Det 
inkluderer de to stationer Tårnby og Lufthavnen, mens 
Ørestad stadig er i Banedanmarks regi.

Ud over affugtningsanlægget skal Sund&Bælt inve-
stere i nyt elektronisk styresystem, jernbanesystemer 
og kameraovervågning.

Sammen med firmaet BroBIzz, som for to år siden 
overtog betalingssystemet udvikler man på satellitba-
seret betaling.

Der var ikke noget nyt og sporudvidelsen på Ørestad 
og det ekstra spor ved lufthavnen.

spanger
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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 4. OKTOBER 2015
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 bonustal i 
hvert spil! Kaffe, vand, øl, pølser og 
Lionssnegle til rimelige priser.

Ungdomsværn rykker ind
To klasser fra pilegårdskolen 
dyster mod mere end 30 
andre klasser i landet om 
at lave den bedste og mest 
innovative pR- og indsam-
lingskampagne til fordel 
for anbragte børn og unge i 
Danmark 

I sidste uge besøgte Børne-
hjælpsdagen 7.x. og 8.x. fra 
Pilegårdskolen. Formålet 
var at præsentere projekt 
Ungdomsværn for eleverne. 
Sammen med eventbureauet 
Fremtidsfabrik og Danske 
Bank gennemførte de tre par-
ter en stor workshop for de to 
klasser. 

I løbet af dagen fik ele-
verne information om de an-
bragte børn, som de kommer 
til at støtte gennem deres ind-
samling - anbragte børn, der 
jo bor i alle dele af Danmark 
- også i Tårnby. 

Derudover fik eleverne et 
indblik i læringsredskabet 
Control your Money, som de 
skal styre deres indsamlings-
aktiviteter med. eleverne får 
på den måde styrket deres 
finansielle kompetencer, alt 
imens de gør en god gerning 
til fordel for anbragte børn i 
Danmark. 

elevernes arbejde foregår 
herefter indenfor forskellige 
ansvarsområder med fokus på 
projektledelse, fundraising, 
events, presse, film- og foto-
dokumentation samt kontakt 
på sociale medier.

Som led i projektet skal 
klassens elever nu udvikle en 
velgørende PR- og indsam-
lingskampagne - og det er 
en opgave, der blandt andet 
sætter finansiel forståelse på 
skoleskemaet.

eleverne skal både hånd-
tere pengedonationer, gen-

nemføre indtægtsgivende ak-
tiviteter og sælge muleposer 
i Kastrup og omegn. De ma-
tematiske færdigheder bliver 
dermed testet af i praksis og 
på kreativ vis. Selve indsam-
lingen går til Børnehjælpsda-
gen, der støtter anbragte børn 
og udsatte unge i Danmark.

Skoleklasser over hele lan-
det dyster mod hinanden og 
den klasse, der sælger flest 
muleposer, har opnået størst 
synlighed på de sociale me-
dier og i pressen og som har 
gennemført flest missioner i 
projektstyringsværktøjet vin-
der 10.000 kroner. 

- Vi har nydt at besøge Pi-
legårdskolen, og bidrage med 
denne case fra ’den virkelige 
verden’. Det er en gevinst for 
alle parter - ikke mindst for 
eleverne, som får praktisk 
erfaring med budgetplanlæg-
ning og regnskab, forklarer 

projektleder Stine Valentin 
fra Børnehjælpsdagen, der 
har udviklet ’Ungdomsværn’ 
i samarbejde med Fremtidsfa-
brik og Danske Bank.

værdi til voksenlivet
- Som bank vil vi gerne være 
med til at styrke børn og un-
ges forståelse for penge og 
privatøkonomi. Derfor udvik-
ler vi løbende koncepter og 
undervisningsmateriale, som 
både børn, lærere og forældre 
kan få glæde af, fortæller Sø-
ren Staufeldt, privatdirektør 
i Danske Banks afdelinger på 
amager.

fakta om ungdomsværn
Ungdomsværn handler om, 
at unge går forrest og tager 
et socialt ansvar. I løbet af 
kampagneperioden omdan-
nes skoleklasserne til socialt 
bevidste mikrovirksomheder, 
hvor de får viden om at drive 
virksomhed, søge sponsora-
ter, lægge budgetter, salgs-
teknikker og PR samt kreativ 
eventudvikling på skoleske-
maet.

Ungdomsværn er nomi-
neret til Fundraisingprisen 
2015! 

- Vellykket CSR-samarbej-
de. engagement af ny og re-
levant målgruppe. Produktud-
vikling og nybranding af or-
ganisationen. Bredt lærings-
perspektiv for de involverede 
elever, skriver nominerings-
panelet i begrundelsen.

Fakta om anbragte børn i 
Danmark
I følge ankestyrelsens sene-
ste tal er cirka 12.000 børn og 
unge anbragt uden for hjem-
met i Danmark. De bor typisk 
i plejefamilier, på døgninsti-
tutioner, opholdssteder, be-
handlingshjem eller lignende.

aktuelt er 48 børn anbragt 
uden for hjemmet af Tårnby 
kommune.

en anbringelse kan skyldes 
mange forskellige årsager, 
men typisk har barnet været 
udsat for omsorgsvigt, over-
greb, misbrug eller psykisk 
sygdom i familien.

Fakta om Børnehjælpsdagen
Børnehjælpsdagen støtter an-
bragte børn og udsatte unge i 
Danmark. Sidste år fik 9.453 
anbragte børn og udsatte 
unge glæde af Børnehjælps-
dagens arbejde.

Børnehjælpsdagen har fo-
kus på at inddrage børn og 
unge fra traditionelle familier 
i det velgørende arbejde ef-
ter konceptet ’børn hjælper 
børn’. Det sker blandt andet 
gennem salg af Lillebror Lot-
teriet og Julelotteriet samt 
projektet Ungdomsværn.

Fakta om unge og økonomi
I følge en undersøgelse fra 
Finansrådet mangler hver an-
den unge mellem 15-24 år - 
og hver tredje af alle danskere 
over 15 år - fundamentale pri-
vatøkonomiske kompetencer. 
Finansrådet mener, der er et 
udtalt behov for at højne den 
finansielle forståelse blandt 
unge mennesker.

Eleverne i de to klasser skal blandt andet dyste om at sælge 
flest muleposer til 50 kroner stykket, hvor anbragte børn har 
tegnet motivet. Ved salg af muleposer tjener klassen selv 10 
kroner pr. solgt pose, mens resten går til Børnehjælpsdagens 
arbejde for anbragte børn og unge. Foto: Børnehjælpsdagen.

Eleverne fik foruden 
information om anbragte 
børn, som de kommer 
til at støtte gennem 
deres indsamling 
også præsenteret 
læringsværktøjet ’Control 
Your Money’, som de skal 
bruge. Efter præsentationen 
gik eleverne i gang med at 
brainstorme i forskellige 
grupper – med fokus på 
ansvarsområder som 
fx fundraising, PR og 
eventplanlægning. Foto 
Børnehjælpsdagen.
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7Tilbuddene gælder fra ti. 29. sept til 9. okt. 2015. Kan ikke kombineres med andre rabatordninger og forbrugsforeningen.
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Din mobile frisør
Camilla Hulkvist

Inspirerende og dygtig 
frisør med 

flere års erfaring. 

Kører alle 
ugens dage 

Kontakt på: 2812 4155 

Husk www.taarnbybladet.dk

På www.taarnbybladet.dk kan du finde tidligere 

udgaver af Tårnby Bladet - og seneste nyt.

Her fortæller vi også om, hvordan og hvorfor du 

skulle overveje at blive medlem af

Tårnby Bladforening, som udgiver Tårnby Bladet.

Institutioner landet over leger i denne tid med de særligt udviklede 
Balanceblokke fra designvirksomheden bObles. Legene er udarbejdet i 
samarbejde med børnefysioterapeut Louise Hærvig. © Børneulykkesfonden

i Tårnby er en seks dag-
institutioner og dag-
plejegrupper klar til 
”hej skal vi Lege?,” en 
bevægelsesuge. målet 
er at lege sig til bedre 
børnemotorik. 

Hop på ét ben, kryb på 
maven, kast og grib, grin 
og dans. Børn i alderen 
1-6 år bliver i uge 41 ud-
fordrede på motorikken, 
når daginstitutioner og 
dagplejere landet over 
sætter fokus på at for-
bedre børnenes motorik 
gennem leg. 

Bevægelsesugen ”Hej 
Skal Vi Lege” skydes i 
gang mandag 5. oktober, 

og det er Børneulykkes-
fonden, bObles og DGI, 
der står bag.

Rekordmange børn
Med 50.000 deltagende 
børn sætter bevægel-
sesugen igen i år rekord. 
Men det er ikke kun skæg 
og ballade, for bevægel-
sesugen tager afsæt i en 
kedelig statistik.

Tal fra Statens Institut 
for Folkesundheds data-
base Børns Sundhed vi-
ser, at antallet af førsko-
lebørn med motoriske 
udfordringer er steget 
fra 25,9 procent i 2010 
til 31,4 procent i 2014.

- Det er kedeligt at 
se, at udviklingen går 
den forkerte vej, og vi så 

gerne, at flere børn be-
vægede sig meget mere, 
siger Henriette Madsen, 
der er projektleder på 
bevægelsesugen og ge-
neralsekretær i Børne-
ulykkesfonden. 

Hun peger på, at leg 
og en aktiv hverdag ikke 
kun er godt for den fysi-
ske sundhed og det psy-
kiske velvære.

- en god motorik kan 
også være med til at 
forebygge ulykker, fordi 
børnene har bedre ba-
lanceevne og koordinati-
onssans, og vi håber be-
vægelsesugen kan være 
et skridt på vejen til at 
vende udviklingen. 

tsp

400 børn fra Tårnby hopper
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Næste udgave november-udgaven) af Tårnby Bladet 
udkommer fredag 30. oktober

Deadline mandag 21. september

Endelig et 
brilletilbud
der er til at 
forstå.

25%*

PÅ HELE BRILLEN

Køb briller nu og få 25% rabat. Ikke kun på stellet. 
Og ikke kun på glassene. Vi gi’r dig 25% rabat på 
hele din nye brilles pris*.
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Profil Optik Kastrup · Skottegården 6 · 2770 Kastrup  ·  Tlf. 3250 5172 · www.profiloptik.dk

Det værste må være at 
skulle skjule sig …

Søren Markvard har læst ...

Lundis, Bjarne henrik: må 
jeg være fri. sidespejlet, 
2015

en af ekstra Bladets slagkraf-
tige overskrifter i forrige må-
ned lød sådan: Camilla andersen: jeg 
var kæreste med anja. Og historien, 
som er hentet fra bogen, Må jeg være 
fri, er den, at håndbolddarlingen Ca-
milla andersen for mange år siden et 
halvt års tid var kæreste med en anden 
kendt håndboldspiller anja andersen, 
og det er Camilla, der siger: ”Det vær-
ste må være at skulle skjule sig”. 

Dermed er debatbogens tema slået 
an: hvordan er samfundets syn på bøs-
ser og lesbiske i dag, her hvor det er 25 
år siden, at det første homoseksuelle 
par blev viet på Københavns Rådhus.

Det slås bogen igennem fast, at 
trods frisind og tolerance mange ste-
der fx rundt omkring på arbejdsplad-

serne, så trives modstand og snæver-
syn særdeles godt ganske bestemte 
steder, det gælder fx i mange håndbold 
og fodboldklubber. Og alligevel er der 
forskel, når man ser på hvilket køn, der 
spiller: i pigehånd og –fodbold er det 
sjældent noget problem, at nogle af 
spillerne er homoseksuelle, men på 
mandeholdene er det ofte ud af vag-
ten, hvis holdkammeraterne bliver be-
kendt med, at man er bøsse, for så skal 
man ikke forvente nogen som helst to-
lerance i omklædningsrummet.

Bogen består af en halv snes omtaler 
af kendte homoseksuelle personer fra 
medierne og sportens verden og deres 
fornemmelse af, hvordan omverdenen 
opfatter dem, men der er også et par 
afsnit om unge andengenerationsind-
vandrere og deres specielle problemer 
bl.a. med at fortælle deres familie, at 
de er homoseksuelle. 

Desuden beretter Lise nørgaard om 
Matador set med homobriller og kron-
prinsesse Mary konstaterer, at nok er 
forholdene for de homoseksuelle i 
Danmark blevet bedre med årene, men 
”der er stadig lande, som er meget kon-
servative i deres tankegang og hold-
ning til homoseksualitet”.

alt i alt er der ingen tvivl om, at 
denne lille bog kan være til god hjælp 
for de, der har svære betænkeligheder 
ved at springe ud og få fortalt familie 
og venner om, at de er til personer af 
samme køn som de selv. 

På samme måde kan mange syns-
punkter og udsagn fra bogen også helt 
klart være med til at flytte nogle pæle 
og meninger rundt om i samfundet.
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Et smukt smil
er mere end forfængelighed

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN 
Aut. klinisk tandtekniker

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

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

Onsdag  kl. 8 - 18 eller efter aftale

Tårnby Torv 7

32 50 08 50
www.tandtekniker.dk

.... det er 
livskvalitet!

»Klubben« 
og Lions Klub Kastrup-Tårnby  

Indbyder til en spændende temaaften og 
foredrag i den lokale Alzheimer Café.

»Klubben« er Alzheimerforeningens lokale støttegruppe.

Torsdag d. 22. oktober 2015 kl. 19 - 21
Er du pårørende til en dement, eller ønsker du at være 
forberedt, vil du have stort udbytte af dette foredrag:

»NÅR ORDENE GÅR TIL GRUNDE«
v. Kasper Jørgensen,

Neuropsykologisk fagkonsulent ved Nationalt 
Videncenter for Demens.

»Hvad sker der egentlig inde i hjernen når 
Alzheimer sygdommen rammer?«

Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål.

»Postkassen« (Det gamle posthus)
Amager Landevej 71, 2770 Kastrup

Alle er velkomne.
Gratis adgang - tilmelding unødvendig

der kan købes kaffe/the og kage

Af Peter Kjær Kristensen

Hele sommeren igennem havde den 
lille forening amagerbanens Venner, 
drevet af frivillige kræfter, holdt åbent 
hus med jernbanehygge og skinnecy-
kelkørsel for både lokale amagerka-
nere, københavnere og turister og 
ikke mindst børn i alle aldre på DSB´s 
gamle banetrace fra 1907  i Vermland-
gade/Uplandsgade. 

Sidst i august sluttede sommerens 
sidste skinnecykelarrangement med 
mange gæster. To uger senere var en 
skinnecykel udstillet på Spræl i Hav-
nen, dog uden skinner, men med man-
ge interesserede tilskuere.

hvad er skinnecykling
Skinnecykling er såmænd præcis det, 
som navnet angiver: cykling på skin-
ner. nærmere bestemt togskinner og 
endnu nærmere bestemt: amagerba-
nens togskinner. 

Dette, kunne man tænke, lyder som 
lidt af et balancestunt, men det er det 
faktisk ikke. Det foregår nemlig på 
en speciel cykel, som passer præcist 
på de to skinnespor. Skinnecyklerne 

blev blandt andet brugt under 2. ver-
denskrig af DSB´s og privatbanernes 
medarbejdere for at komme mellem 
stationerne, når Tyskerne havde stjå-
let DSB´s kul og diesel.

Glimt af Amagerbanens historie
amagerbanen blev grundlagt i 1907 
og forbandt amagerbro med Dragør. 
Gennem tiderne har banen været 
brugt både til person- og godstrans-
port indtil den i 1995 blev helt lukket. 
Banen er desuden blevet brug i filmen 
”Olsen-banden på sporet” fra 1975. I 
dag ejes det meste af baneterrænet af 
DSB ejendomsudvikling.

I 1996 da København (og omegn) 
var kulturby var der store planer om 
at køre tog på strækningen med kultu-
relle stop undervejs – heraf overlever 
Udstillingscenter Plyssen stadig.

Banen blev for så vidt ikke benyttet 
indtil for nylig, hvor amagerbanens 
venner besluttede sig for at rydde 
skinnerne for græs og bevoksning for 
at hive de gamle skinnecykler frem 
igen. Fra 1995 til 1997 holdte den-
gang Jernbaneklubben amagerbanen 

særtog for hyggens skyld. I 1998 over-
tog Metro a/S store dele af amagerba-
nen, som betød døden for særtog og 
veterantogskørsel. I januar 1999 kørte 
det allersidste lokomotiv for at samle 
diverse efterladte jernbanevogne 
sammen. De eneste vogne der er til-
bage, er den kendte DSB godsvogn på 
kajen på Islands Brygge, men også en 
urørt vogn af samme type, som står 
helt uden graffiti i en industribaggård 
på Islands Brygge.

projektets udfordringer 
Selvom skinnecykel-projektet er et 
temmelig nyt tiltag, står det allerede 
overfor et par udfordringer. I efteråret 
skal kommunen nemlig beslutte, om 
de vil anlægge en supercykelsti oven 
i banen eller, som amagerbanens Ven-
ner ønsker det, ved siden af banen. 

Vi – banens venner, er bestemt til-
hængere af de nye supercykelstier og 

vi cykler alle selv til dagligt. Dog hå-
ber vi på, at kommunen beslutter sig 
for at bevare jernbanen, da det er den 
eneste nedlagte jernbane på Sjæl-
land, hvor det er muligt, at have en 
skinnecykelbane. 

”Vi kæmper for retten til at beholde 
den nedlagte jernbane med det pri-
mære formål at tilbyde københavnere 
og turister kørsel med skinnecykler” 
og at banen, som næsten er de eneste 
synlige rester, også skal være et slags 
åbent museum med skiltetavler om 
banens rute og historie.

Ny film om Amagerbanen
amagerbanens Venner har netop ud-
givet en ny film om banens historie 
som kan se ses på youtube: ’Spor af 
en storhedstid 2’’. Filmen er lavet med 
støtte fra Lokaludvalget amager Øst. 
Filmen varer 25 min. https://www.
youtube.com/watch?v=rpZarWjBMds

Linket finder du på www.taarnby-
bladet.dk og på Facebook

Kontakt til foreningen via amager-
banens.venner@gmail.com

Skinnecykling med Amagerbanens Venner

Skinnecyklerne 
kan opleves igen 

Kulturnatten  
fredag 8. oktober.

Forfatteren Mylius Thomsen har 
været gæst på Amagerbanen - kan 
man vente en fortælling på DK? 
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Tårnby SundhedSuge 2015 

3. oktober - 11. oktober

TÅRNBY KOMMUNE

hent programmet på Tårnby rådhus, Tårnby Kommunebiblioteker og i SundhedsCenter Tårnby 
eller se det på www.taarnby.dk

Dansk Flygtningehjælp søger indsamlere
Køkkengrej til 8 familier, 
Rent vand til 200 flygtninge 
eller vintertøj samt tæpper 
til en hel familie. så langt 
rækker de 1000 kr., som en 
gennemsnitlig indsamler for 
Dansk flygtningehjælp får 
i bøssen på de tre timer, en 
indsamling tager 

Igen i år er det foreningernes 
fælleskontor med sekretær 
Michael Pedersen i spidsen, 
der er indsamlingskoordina-
tor lokalt i Tårnby og nu leder 
Dansk Flygtningehjælp med 
lys og lygte efter indsamlere.

- Dansk Flygtningehjælp og 
jeg opfordrer indbyggerne i 
Tårnby til at gå på gaden med 
os søndag 8. november, hvor 
vi samler ind til verdens flygt-
ninge. Dine tre timer gør en 
betydelig forskel for nogle af 
verdens mest udsatte flygt-
ninge, fortæller Michael Pe-
dersen, indsamlingskoordina-
tor i Tårnby.

Flygtninge har fået ryk-
ket deres liv op med roden. 
Mange har mistet kontakten 
til deres familie, naboer og 
venner. De har ikke mulighed 
for at give deres børn og syge 

fornødne ting som medicin, 
mad, drikke, tøj og sko og de 
lever i uvished omkring, hvad 
fremtiden byder dem. 

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

- Vores arbejde verden over 
hjælper hver dag tusindvis af 
mennesker med de helt ba-
sale behov, som de har, når 
de er på flugt. I Tårnby har vi 
brug for frivillige til 120 ruter. 
Det tager cirka tre timer at 
gå en rute. Pengene går til at 

gøre livet sikrere for verdens 
flygtninge, siger Michael Pe-
dersen.

Om krisen i syrien 
Ifølge Fn er 12.2 millioner 
syrere rapporteret som væ-
rende konfliktramte med 
behov for humanitær hjælp 
i Syrien, med 7,6 mio internt 
fordrevne og flere end 4 mil-
lioner syrere, som er flygtet 
til nabolandene. Dansk Flygt-
ningehjælp er tilstede både i 
Syrien og nabolandene, hvor 

det enorme antal flygtninge 
udgør en kolossal udfordring 
for landenes kapacitet til at 
møde flygtningenes stigende 
behov for basal hjælp.

meld dig... 
... som indsamler hos din lo-
kale koordinator på tlf. 3373 
5111 eller http://vi-er-der.dk, 
hvor du også finder praktiske 
oplysninger om indsamlin-
gen.
Indsamling til verdens 
flygtninge søn. 8. november.

Tårnby Foreningsråd 
har i mange år stået for 
det praktiske arbejde 
med at udlevere 
indsamlingsudstyr. Det gør 
Paraplyorganisationen igen 
i år og det foregår igen fra 
Tårnby Skole.

Det er ikke hemmeligt
… vi har bare ikke sagt det 
til så mange!

Af Terkel Spangsbo

I mange måneder har beboere 
omkring amager Landevejs 
nordlige ende været generet 
af trafikale omlægninger i 
forbindelse med en ”miljøas-
faltering”.

Vejarbejdet har betydet 
busomlægninger, flytning 
af stoppesteder, spærring af 
udkørsel fra småveje. alt i alt 
hindringer, som mange først 
oplevede, når de holdt ved en 
spærret vej eller gloede efter 
en bus.

- Vi har sendt breve ud til 
de nærmeste naboer til vej-
området, men havde ikke 
fantasi til at forestille os at de 
betød så meget for borgere 
længere væk, siger leder af 
Vej og Park på Tårnby Rådhus 
Peter Günther.

Peter Günther fortæller 
også, at entreprenøren egen-
hændigt og mod alle aftaler 
har spærret sideveje af og 
har flyttet stoppesteder efter 
aftale med Movia uden at in-
formere/spørge i Vej og Park.

- Og det kunne vi jo ikke 
tage højde for, men har da på-
talt efterfølgende. Desuden 
har vi informeret på Kommu-
nens hjemmeside, siger Peter 
Günther.

De trafikale forhold på hele 

strækningen fra Korsve-
jen til Følfod vej skulle være 
tilbage til det normale midt i 
november – helt efter planen

- Vi har en idéskitse til over-
vejelse om at fortsætte anlæg 
af en tilsvarende grøn klima-
vej på resten af amager Lan-
devej, men der er ingen kon-
krete beslutninger om sådan 
et anlæg, siger Peter Günther.

Siden september har 
pludselig opdukke skilte med 
blind  vej jævnligt dukket ud 
af morgenmørket, men det 
er entreprenøres opfindelse, 
ikke bygherren Tårnby 
Kommune.

(som en hjælp til at finde oplysningerne fra hjemmesiden 
er her adressen: http://www.taarnby.dk/borger/veje-og-tra-
fik/aktuelt-om-veje-og-trafik/skybrudssikring-af-amager-lan-
devej-mellem-korsvejskrydset-og-foelfodvej)
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Skoletid af Claus Juul Dupont

Der er kommet nye ansigter i Hjørnegårdens Dyreklinik.
Da to af vores dyrlæger har valgt at forlade os, for at 
prøve kræfter med hhv. livet i Tyskland og orangu-
tangerne på Borneo, er der kommet nyt personale på 
klinikken.
Vi byder varmt velkommen til både Jesper og Heidi, samt vores 
veterinærsygeplejerske Trine, som man som kunde også kan være 
heldig at støde på.
Trods ændringer vil vores klienter stadig få glæde af en klinik, 
hvor faglig kompetence og personlig kundepleje i topkvalitet er 
vigtige nøgleord, da vi ønsker 100% tilfredshed hos vores kunder.

hJEmmE KONsuLTATiON
Vi tilbyder desuden hjemmebesøg, da det af forskellige årsager, kan 
være at foretrække, at dyrlægen kommer til dyret og ikke omvendt. 
Hjemmekonsultation efter aftale.

åBnInGSTIDeR: Mandag 8.00-17.00 • Tirsdag, torsdag og 
fredag 9.00-17.00 • Onsdag 9.00-19.00

Døgnvagt ved akut sygdom på tlf.: 36 30 10 30

Kastrupvej 243 • 2770 Kastrup • Tlf.: 36 30 10 30

info@hjørnegårdens.dk • www.hjoernegaardens.dk

DØGnVaGT VeD aKUT SyGDOM På TLF.: 36 30 10 30

EFTERLYSNING
Får du eller søger du kommunal bevillig til hjælpemidler som 

følge af sygdom, handicap eller alder?
“Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan blive aflastet i 
hverdagen med hjælpemidler. Hvis du søger og kommunen bevilger et hjælpemiddel, 
kan du låne det gratis, eller du kan få tilskud til, at du selv kan købe det.” 

fra Tårnby Kommunes hjemmeside

Tårnby Bladet har fået en del henvendelser fra borgere og deres pårørende om situationer, som har med tildeling 
af hjælpemidler som støtteskinner, ortopædiske sko, indretninger i hjemmet. Nu undesøger vi, om der er tale 
om enkelttilfælde, hvor modtagerne ikke har været tilfredse med sagsbehandlingen - eller om der er et mønster i 
sagerne.

Hvis du er en af ovenstående eller du er pårørende til personer, som i forbindelse med tildelig af/ansøgning om 
hjælpemidler har haft særlige oplevelser vil redaktionen på Tårnby Bladet gerne høre om det. Vi garanterer fuld 
anonymitet, men vi må vide hvem du er.

Kontakt redaktøren på mail tsp@taarnbybladet.dk eller ring i kontortiden på 32 509 290 og bed om, at 
redaktøren kontakter tilbage. Vi kan også nås pr. klassisk brev.

Tårnby Bladet • Englandsvej 290
2770 Kastrup • 32 509 290

www.taarnbybladet.dk

når eventyrteatret opfører 
sin nye familiemusical ”Fugl 
Fønix” i Glassalen i Tivoli er 
9-årige Sebastian Hansen fra 
Kastrup Blandt de 100 med-
virkende unge scenetalenter. 
Han får sin debut i rollen som 
Gnom (Gnomerne er et lille 
naturfolk, der beskytter den 
magiske Fugl Fønix under 
dens sjældne besøg på jor-
den).

Sebastian går i 4. klasse 
på musikskolen Skt. annæ 
Gymnasium i Valby. Han er 
begyndt på eventyrteatret i 
foråret 2015 og har desuden 
medvirket i flere tv-reklamer 
og Motor Mille på DR’s børne-
kanal Ramasjang.

Familiemusicalen Fugl Fø-
nix er en eventyrlig rejse til 
det gamle Rusland med ko-
sakdansere, tatarer og babus-

hkaer, en tyrannisk storfyrste, 
en oprørsk pigegruppe samt 
masser af både levende og 
udstoppede magiske væse-
ner.

iNfO:
Eventyrteatret 2. – 18. 
oktober i Glassalen i Tivoli.

Sebastian er Gnom i 
Eventyrteatret

Sebastian og Freya har kun 
været med i Eventyrteatret et 
halvt år. Nu er de allerede på 
scenen i Gladsalen i Tivoli.

Rigtig god kulturnat fredag 9. oktober. prøv en skinne-
cykel i vermlandsgade/uplandsgade eller noget andet. 

Bare prøv noget
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Noget at gå til i oktober

Tre erfarne fritidsmalere, 
Bo Elmbak, Ena Hvidthøft 
Andersen og og Rodolfo Beth 
udstiller malerier i akryl og 
akvareller på Udstillingscenter 
Plyssen

Af Heinrich Ehrenreich, leder af Udstillingscenter 
Plyssen 

Bo Elmbak gik til tegning hos AOF, men 
i starten af 1990’erne gik han over til 
at male akvarel. Motiverne er hentet på 
med rejser såvel i udlandet og i Dan-
mark. Med tiden er der kommet mere lys 
og luft i akvarellerne og samtidig en løs 
streg i landskabsakvarellerne.

Ena Hvidt Andersen maler akryl på 
lærred. Sin inspiration får hun overalt, 
hvor hun færdes idéer bliver til virkelig-
hed enten abstrakt eller figurativt. 

Rodolfo Beth er født i Argentina men 

bor nu på Amager.  Hans interesse sig 
for kunst opstod, da han var ansat på 
Statens Museum for Kunst, SMK. Men 
han begyndte først at male, da  han blev 
pensioneret for en del år siden.

Plyssen er åben hver lørdag-søndag 
fra kl. 13.00- 16.00. Gratis adgang.

UNDERHOLDNING
Søndag 11. oktober kl. 14.00. Koncert 
med Højdevangskoret
Søndag 18. oktober kl. 14.00: Amager 
Harmonikaklub Gårdsangerne
Søndag 25. oktober kl. 14.00: Opvisning 
af Ullerup Line-Dancers

Flere detaller om Udstilingscenter Plys-
sen i Tårnby Kommunes informationsan-
nonce side 10.

Akryl og akvareller på 
oktober-væggene

HOT, Harmoniorkester 
Tårnby fejrer 31. oktober 
tyve års jubilæum. Det sker 
med en storslået koncert i 
Skottegårdsskolens Aula

Af Steen Øst-Jacobsen, FUT, Foreningen For 
Ungdomsharmoniorkestre i Tårnby 

Koncerten ledes af orkestrets mangeåri-
ge dirigent, trompetist ved den Konge-
lige Livgarde, Carsten Larsen. Koncerten 
er sammensat af et udvalg af orkestrets 
mest spillede og elskede værker gennem 
de sidste 20 år. 

Koncerten byder på solistpræstationer 
ved bl.a. tidligere musiker i orkestret, 
nu basbasunist i den Kongelige Livgarde, 
Daniel Clemmensen. 

Skotterne
Orkestret er efterfølgeren for Skotterne 
som igennem 40 år repræsenterede 

Tårnby i ind- og udland. Skotterne del-
tog i talrige konkurrencer og kom hjem 
med mange flotte sejre. Kommune, 
borgere og erhvervsliv var stolte af 
orkestret og brugte det ved adskillige 
lejligheder, bl.a. var det en fast tradition 
at Skotterne hvert år tændte juletræet i 
Skottegården.

I 1995 overdrog Skotterne deres ak-
tiver, musikinstrumenter, nodearkiv m.v. 
til Tårnby Musikskoles nyetablerede or-
kester HOT og tilbageværende musikere 
fra Skotterne fortsatte i  HOT og gjorde 
et stort arbejde i samarbejde med mu-
sikskolen, for at videreføre et harmo-
niorkester i Tårnby Kommune. I denne 
sammenhæng skal især fremhæves 
orkestermedlem Marija Vinquist, som 
gennem alle 20 år har ydet en kæmpe 
indsats.

Orkestrets dirigenter, Ulf Nordlund, 
Tina Husby, Paul Holfod og i de fleste 

år Carsten Larsen har sammen med 
musikskolens lærere ydet en utrættelig 
indsats og bragt orkestret op på et flot 
musikalsk niveau. Via musiklærernes 
indsats, et aspirantorkester og lokaliteter 
på KulturZonen på Nøragersmindesvej, 
er fødekæden til orkestret p.t. intakt, 
mange nye elever er på det seneste op-
taget i orkestret.

Orkestret har gennem årene været på 
adskillige koncertrejser, senest denne 
sommer hvor orkestret var i Prag.  Sam-
tidig har orkestret spillet ved mange ar-
rangementer i Kommunen og især gjort 
sig bemærket ved de store musicalarran-
gementer i Kastrup Bio.

Den sociale effekt
Musikskolens arbejde har en yderst po-
sitiv indflydelse på de unge mennesker, 
som deltager aktivt.

Der skabes mange sociale relationer 
og venskaber. Samtidig banes vejen for 
indlevelse i musikkens fantastiske uni-
vers. Den gave følger en igennem livet, 
uanset om man forbliver amatør, eller 
man får en professionel musikkarriere.

Gennem orkestrets 20 år er der lige-
ledes på sidelinjen ydet er stor indsats 
til praktiske gøremål. Uden forældrefor-
eningen FUT, Foreningen For Ungdoms-
harmoniorkestre i Tårnby, havde det væ-
ret svært for orkestret ud over det mu-
sikalske, at gennemføre træningsweek-
ender, koncertrejser, transportopgaver 
og meget andet. Den opgave har FUT 
påtaget sig.

Efter 20 år stopper mange af de 
gamle, både musikere og FUT medlem-
mer. Heldigvis er mange nye musikere 
på vej. Det er et ønske, at forældrene til 
disse vil samle tråden op og fortsætte 
arbejdet i  FUT.

Jubilæumskoncert med HOT, Harmoni-
orkester Tårnby: 31. oktober kl. 15-17, 
Skottegårdsskolens Aula.  Der er gratis 
adgang til koncerten.

HOT jubilæum med manér

Stemningsbilleder fra HOTs turné til Prag sommeren 2015.

I denne beretning fra Skottegårdens Film-

klub kan bestyrelsen fortælle, at det også 

er lykkedes at få etableret orkesteret Skot-

terne. Dermed havde Filmklubben opnået 

begge sine to oprindelige formål.

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.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle 
samlingspunkt med blandt andet øve- 
og mødelokaler, café- og spilleområde 
og en række inden- og udendørsaktivi-
teter. Det er gratis at benytte Kulturzo-
nens faciliteter.

Vi arrangerer løbende forskellige kul-
turelle arrangementer såsom koncerter, 
teaterforestillinger, kunstudstillinger og 
diverse workshops. Du kan læse mere 
om, hvad der sker på Kulturzonen her.
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Noget at gå til i oktober

Et stort stykke dansk rockhistorie
Rockcafé: Gæst: Wili Jönsson

Med numre som Kvinde min, 
Rabalderstræde og Masser af suc-
ces, skrev Gasolin’ sig for alvor 
ind i den danske rockhistorie på 
albummet Gas 5, der udkom for 
snart 40 år siden. Wili Jönsson 
lægger vejen forbi Tårnby Biblio-
tek til en snak om Gasolin’, Gas 5 
og tiden efter. 

Gasolin’ drog sommeren 1975 på øvelejr på en gård 
i Thy. De havde 20 demosange med, men ikke andre 
tekster end Rabalderstræde. Derfor var tekstforfatteren 
Mogens Mogensen også med i Thy. Resultatet blev et 
mesterligt album med blændende tekster og fængende 
melodier. 

Efter interviewet er der mulighed for at stille spørgs-
mål til Wili Jönsson, og rockcaféen slutter som sæd-
vanlig med en musikquiz med præmier. En af Tårnby 
Rockcafés garvede quizmagere, Helle Sirich, står for 
quizzen, og hun har sammensat en række meget blan-
dede spørgsmål. 
Torsdag 1. oktober kl. 19, Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 30 kr. 

Bogsalg på Hovedbiblioteket – i hele 
åbningstiden i 3 dage
Biblioteket har ryddet op og gjort plads på hylderne til 
nye materialer, så du har god mulighed for at gøre et 
godt køb, når biblioteket holder bogsalg. 
Lørdag 26. kl. 9.00 - mandag 28. september kl. 20.00 i 
hele åbningstiden på Tårnby Hovedbibliotek. Fri entré.

Byttemarked 
Vestamager bibliotek holder byttemarked.

Kom forbi med ting som du ikke 
længere bruger og tag de ting, du 
selv kan bruge med hjem. Med-
bragte ting skal være i god stand 
og ikke større end de kan bæres i 
favnen. På byttemarkedet er alting 
gratis, for det er genbrug som er 
ideen.

Lørdag den 26. september kl. 11 - 13. Vestamager Bib-
liotek. Gratis adgang.

Sådan får du Ole Henriksens hjerne
ved journalist og forfatter Ole Juncker

Ole Henriksen er kendt for sit 
sprudlende, positive humør. Det 
humør har pessimisten og tv-
produceren Ole Juncker, der står 
bag Ole Henriksen-programmer-
ne på TV2, altid været misun-
delig på. 

Derfor besluttede han at tage 
Ole Henriksen under armen og 
besøge en lang række viden-
skabsfolk, der skulle give ham 
svaret på, hvordan han på to 

måneder kan få en hjerne, der er lige så glad i låget 
som Ole Henriksens.

Hør Ole Juncker fortælle om hjerneskanninger, ad-
færdseksperter, gentest og meget mere og kom tættere 
på Ole Henriksens opskrift på lykke.
Tirsdag 29. september kl. 19.30, Tårnby Ho-
vedbibliotek. Billetpris: 60 kr. 
Arrangementet afholdes af AOF-Amager i 
samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker. 

Carsten Niebuhr - Det Lykkelige Arabien 
En fotorundrejse ved fotograf Flemming Bo Andersen 
For over 250 år siden sendte kong Frederik V seks sær-

ligt udvalgte 
personer af 
sted til det, der 
dengang blev 
kaldt Arabia 
Felix – Det Lyk-
kelige Arabien. 
Ekspeditionens 
mission var at 
udforske den 

ukendte og mystiske arabiske verden og finde svar på 
en række videnskabelige spørgsmål. Efter næsten 7 år, 
hvor mange havde opgivet håbet om at se ekspediti-
onsdeltagerne igen, vendte Carsten Niebuhr tilbage til 
Danmark som ekspeditionens eneste overlevende.

Niebuhr beskrev alt, hvad han så i sine bøger og han 
var den første i verden det tegnede kort over Yemen, 
”Det Lykkelige Arabien”. Foredraget fortæller historien 
om rejsens dramatiske forløb og er ledsaget af ca. 500 
billeder 
Torsdag 1. oktober kl. 19.00, Vestamager Bibliotek.
Billetpris 30 kr. 

Musikalsk foredrag
Daimi: Jeg sætter min hat som jeg vil

Nu kommer Daimi til Tårnby. Lyt til 
hendes dejlige sange og hør hen-
des fortælling om et spændende 
liv. 

I 1961 optrådte unge Daimi fra 
Esbjerg i en talentkonkurrence på 
TV, datidens X-faktor, og med ét 
var hun verdensberømt i Danmark. 
Men modsat mange andre stjerner, 
var hun ikke nogen døgnflue. 

Oplev en veloplagt Daimi synge og fortælle om et 
spændende liv på scenen. Hvad der skete, da hun plud-
selig blev stjerne og startede en professionel karriere 
som sangerinde i Jørn Graungaards orkester, Lom-
merpige på ABC-Scenen, skuepiller i Cirkusrevyen og 
senere på Jytte Abildstrøms Teater Riddersalen.
Torsdag 1. oktober kl. 14 - 16. Tårnby Hovedbibliotek.
Arrangementet er fortrinsvis for bibliotekets hjemme-
lånere. Resterende billetter kan købes fra torsdag 24. 
september. (Max 4 billetter pr. person). Billetpris 30 kr.

Anders Kofoed: Alt godt fra havet
Anders Kofoed har 
dykket ved Borneo, 
hoppet i vandet til 
hvidhajer og jagtet 
kæmpe havskild-
padder og han 
elsker at fortælle og 
gøre opmærksom 
på alt det forun-
derlige, finurlige og 

fantastiske, som findes i naturen. Få kan gøre det så le-
vende og underholdende som ham, så derfor bliver han 
ofte brugt af TV, radio og aviser til at forklare om alt fra 
udødelige vandmænd til meningen med livet.

Anders Kofoed har tidligere arbejdet i København Zoo 
og på Den Blå Planet, inden han nu deler ud af sin store 
viden om dyreverdenen som fast naturekspert på tv. 
Foredraget henvender til børn fra 8 år og voksne.
Arrangementet afholdes i samarbejde med Foreningen 
Frie børnehaver og fritidshjem i Tårnby.
Lørdag 3. oktober kl. 13.00, Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 20 kr. 

En gåtur og en go´ historie
Kom med på en gåtur ad Hjertestien fra Vandtårnet 
gennem Byparken til Hovedbiblioteket. På biblioteket 
runder vi turen af med en kop kaffe eller te, mens bib-
liotekar Laura Michelsen læser en historie højt.

Turen er knap 2 kilometer lang. Rikke Klæsøe møder 
jer ved rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien 
starter. Gå med og få motion til både hjerte og hjerne! 
Mandag 5. oktober kl. 14.00. 
Mødested: Rundkørslen ved Vandtårnet på Englandsve-
jen, hvor Hjertestien starter. Fri adgang – uden billetter.

Husker du Erindringscaféen?
Vi viser en kortfilm fra 
vores lokalarkiv, og 
derefter vil vi se, hvor 
fortællingerne bringer 
os hen. Man er som 
altid velkommen til at 
medbringe materiale 
og fotos, der vil være 
interessant for tilhø-
rerne.

Du kender måske også nogen, som kunne have glæ-
de af at følges med dig til arrangementet.

Vi leverer kaffe / te og lidt sødt og du leverer fortæl-
lingerne fra dit liv, eller lader dig blot inspirere af de 
andre fortællelystne deltagere.
Tirs. 6. okt. kl. 14.30. Hovedbiblioteket. Gratis billetter.

Fra rocker til iværksætter 
Foredrag af Torben Bohnhardt

For Torben Bohnhardt har den kriminelle verden og 
rockermiljøet været en fast del af hans liv, til han var 
30 år. Som en vej ud af miljøet valgte Torben at ud-
danne sig og begyndte at holde foredrag om sit, nu 
tidligere, liv på kanten.

Torbens involvering i rocker-miljøet kom til en brat 
afslutning efter afsoning af en fængselsdom og efterføl-
gende skulle han finde en ny identitet. Med erfaringerne 
fra rockermiljøet i frisk erindring tog han springet ud 
i det uvisse og startede op som NLP-udlært terapeut i 
det projekt som senere skulle blive til HeadON, som ar-
bejder for at hjælpe unge ud af bandekriminalitet. 
Mandag 19. oktober kl. 19.30 på Tårnby Hovedbiblio-
tek. Billetpris: 60 kr. 
Arrangementet afholdes af AOF-Amager i sam-
arbejde med Tårnby Kommunebiblioteker.

Vævestrik – og lidt om kanter og 
montering
Strikkecafé med Bodil Munch

Mindst en times strik om dagen 
nedsætter stressniveauet og øger 
dit velvære, siger Bodil Munch, 
der har strikket det meste af sit 
liv. Kom og mød Bodil og bliv in-
spireret til nye spændende arbej-
der i vævestrik.

Før var Bodil en travl skolele-
der, i dag har hun sit eget firma ”Madam Munch – strik 
og design”. Medbring garn i forskellige farver og pinde, 
der passer til.
Onsdag 21. oktober kl. 16.30-19.30 på Tårnby Hoved-
bibliotek. Billetpris 30 kr. 

Livet som krigsfotograf 
Foredrag ved Jan Grarup
Jan Grarup har gennem de sidste årtier rejst verden 
rundt flere gange for at dække krige, konflikter og hu-
manitære katastrofer.

Her fortæller han om sin seneste fotobog, Mærket for 

Biblioteket i oktober
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Noget at gå til i oktober

livet (2013), der handler om 
Livgarden i Afghanistan, som 
han tilbragte en tid sammen 
med i forbindelse med arbej-
det med bogen. Han fortæller 
om sine billeder, tilblivelsen 
af bogen og sin personlige 
beretning om arbejdet som 
krigsfotograf.

Grarup lægger ikke skjul på, 
at han selv har betalt en høj 
pris for sit arbejde i verdens 
brændpunkter. Han har en for-

tid med misbrug og har fået konstateret posttraumatisk 
stress. At være vidne til folkemord, hungersnød og krig 
og dokumentere verdens skyggesider - det koster. 
Torsdag 22. oktober kl. 19.30 på Tårnby Hovedbiblio-
tek. Billetpris: 60 kr. 
Arrangementet afholdes af AOF-Amager i 
samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker.

Drop opdragelsen
Foredrag med Fie Hørby:

”Nu er det slut! Hvor mange 
gange skal jeg sige det, for at du 
kan forstå det? Du kommer ikke 
med en anden gang.”

Kender du det, at du råber ad 
dit barn og bagefter fortryder 
det? I den bedste mening og af 
kærlighed føjer vi børnene og si-
ger ja til mange flere ting, end vi 
kan stå inde for og lige pludselig 
bliver det for meget. Vi bliver ir-
riterede over, at vi siger ja, når 

vi egentlig mener nej og så eksploderer vi.
Mød familie- og psykoterapeut Fie Hørby og få hen-

des tips til, hvordan du bliver bedre til at kommunikere 
med dit barn. Hvordan du klart og tydeligt udtrykker 
dine grænser, så børnene lettere kan forstå, hvor de 
har dig og hvad du som forælder vil være med til. 

Hør hvordan du kan sige farvel til skældud, kritik og 
moral og goddag til oplevelsen af større frihed, glæde 
og sikkerhed i relationen til dit barn.
Mandag 26. oktober kl. 19.00 på Tårnby Hovedbiblio-
tek. Billetpris 30 kr. 
Arrangementet afholdes i samarbejde med Foreningen 
Frie Børnehaver og Fritidshjem i Tårnby.

Om at være barn i Uganda
Foredrag ved Karsten Dam, formand for foreningen 
Børn i Afrika.

I billeder og 
film vil vi høre 
om Uganda 
og børneliv i 
et af verdens 
fattigste lande. 
Vi skal se det 
smukke og 
gæstfrie land, 
men også høre 
om, hvordan 

et barn på 12 år pludselig klarer at være familieoverho-
ved for sine 3 yngre søskende uden far og mor. 
Onsdag 21. oktober kl. 19.00 Tårnby Hovedbibliotek.
Arrangementet afholdes af Karsten Dam i samarbejde 
med Tårnby Kommunebiblioteker.

Sundhedsdag på bibliotekerne i Tårnby 
Torsdag 8. oktober 
Kom og bliv inspireret til et sundere og sjovere liv.

På Hovedbiblioteket
kl. 11.00-15.00
Mål din sundhed
Få tjek på dit blodtryk, blodsukker, 
håndtryk og lungefunktion.
Mød de forskellige patientforeninger 
og hør om foreningernes arbejde.

kl. 11.00-15.00
Kender du dit kondital, bodyage og fedtprocent?
Fysioterapeuter fra SundhedsCenter Tårnby kommer 
på besøg med en testcykel. Kom og få målt dit kondital 
(kræver tilmelding) og få tjek på din fedtprocent og 
bodyage. 
Tilmelding til konditest: kontakt SundhedsCenter Tårn-
by på tlf. 3247 0079.

kl. 11.00-15.00
Hvordan har dine fødder det?
Få et gratis fodtjek. Statsaut. fodterapeuter fra Klinik 
for Fodterapi, Kastrupvej 326, svarer på spørgsmål 
vedr. fødder og fodtøj. Både børn og voksne er vel-
komne.

kl. 11.00-15.00
Har du et ønske om at holde op med at ryge?
Få lavet en kuliltemåling og hør mere om rygestoptil-
bud ved Tårnby SundhedsCenter. 
Få hjælp til dit rygestop og hør om muligheden for til-
skud til nikotinerstatning, hvis du ryger over 15 cigaret-
ter dagligt.

kl. 11.00-15.00
Har du nedsat hørelse?
Oplever du, at folk omkring dig mumler? Få en gratis 

høretest. 
Kom forbi og få testet din hørelse af hørespecialist Met-
te Hovmann fra Din Hørelse. Det tager kun et øjeblik 

kl. 11.00-16.00
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. 11.00 vises krystalslibning - en særlig ansigtsbe-
handling for kvinder
Kl. 12.00 vises en gammeldags barbering for mænd

kl. 13.00-14.00
Kender du sundhed.dk?
Hjemmesiden Sundhed.dk er en guldgrube af oplysnin-
ger om sundhedsvæsenet. Hør om mulighederne for at 
finde oplysninger om din egen sundhed. 

kl. 14.30-16.30
Cykling uden alder
Kom og hør om det glædesspredende cykelfællesskab 
Cykling uden alder, som Tårnby Kommune er med i. 
Du kan også prøve en tur i en af kommunens rickshaws 
og se, om du skal være en af piloterne.

kl. 16.00-18.00
Akrobatik workshop ved GLIMT
Kom og prøv akrobatik med scenekunstkompagniet 
GLIMT. 
Med gulvakrobatik og dobbeltakrobatikøvelser får I rørt 
hele kroppen, og samtidig er det sjovt og udfordrende. 
Akrobatik træner balance, styrke, smidighed, selvdi-
sciplin og samarbejde, og det er muligt for både børn, 
unge og forældre at være med. 
Billetpris 20 kr. 

I hele bibliotekets 
åbningstid i sundhedsugen
Spil dig sund med sportsspil
Prøv at spille uden at sidde stille. 
Her kan du prøve sjove sports- og 
træningsspil fuld og leg, dans og 
bevægelse

På Vestamager Bibliotek
Kl. 10.30-11-30
Babysang og bevægelse v. Gitte Ziebel
Babysang og bevægelse er en form for musikalsk lge-
stue med sansemotorisk stimulering for de mindste. For 
forældre og babyer. 
Billetpris for voksne: 20 kr.

Kl. 14.00
Hold balancen og kom faldet i forkøbet
Faldforebyggelseskoordinator Charlotte Wærling fortæl-
ler hvordan du kan forebygge fald i hverdagen ved at 
have fokus på kost og væske, hjemmets indretning, 
helbred, medicin og aktiviteter.

Kl. 16.00-17.00
Tandbørstning for rygsøjlen
Passer du på din ryg? Og hvad sker der, hvis ikke du 
gør det?
Kiropraktor Jan Enggaard giver dig svarene og fortæller 
hvordan du forebygger ryg- og nakkesmerter. 

Fri adgang uden billetter UNDTAGEN til konditesten og 
akrobatik workshoppen v. GLIMT på Hovedbiblioteket 
og til Babysang og bevægelse på Vestamager Bibliotek. 
Billetter til akrobatik workshop v. 
GLIMT og til Babysang og bevæ-
gelse købes online på taarnbybib.
dk, eller på bibliotekerne i kom-
munen. 

Bibliotekernes  (vinter)åbningstider:

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

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

Billetter og info
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk 
eller ved personligt fremmøde på et bibliotek.

Ved arrangementer, der afholdes af AOF i sam-
arbejde med Tårnby Kommunebiblioteker købes 
billetter på tlf. 3251 1495 eller via www.aof-
amager.dk

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

Som udgangspunkt er de arrangementerne gra-
tis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angivet ved 
de pågældende arrangementer.

Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499
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Noget nogen oplevede i august

US 10, Tårnby var på introtur i august for 
at lære hinanden bedre at kende

Af: Emma Julie Hansen, 10.C US10 
21. august 2015

Næppe var US10’s seks 10. klasser mødt op til endnu 
et skoleår i nye omgivelser før de (vi) blev sendt af sted 
mod Gribskov på en fed og hyggelig introtur, for at lære 
hinanden godt at kende tværs gennem klasserne, og 
få et godt sammenhold. På turen blev der blandt andet 
sat gang i bål, kæmpegynge, Olympiske Lege og meget 
andet. 

Der var arrangeret en masse sjove opgaver og aktivi-
teter under turen. Der var sat en kæmpegynge op inde 
i skoven mellem to træer. Det gav et sus i maven, når 
man skulle afløse sig selv, for derefter at svinge højt 
i en sele i 15-20 meters højde. Udover dette var der 
også opsat rundbold og fodbold på den store plæne på 
lejrpladsen, hvor eleverne også deltog aktivt. 

Onsdag var der de obligatoriske Olympiske Lege, 
hvor hver klasse var et land med bogstavet for hvilket 
klasse de går i.  

Landene blev Albanien, Bosnien, Columbia, Danmark, 
England og Fiji. Alle var kampklar med streger og ma-
ling i ansigtet og flotte flag samt bannere blev vist frem 
ved marchen med sang og kampråb. 10.F som var Fiji 
blev den endelige vinder med 92 point.

Onsdag nat blev der lavet natløb for de som turde 
begive sig ud i den mørke skov uden lommelygte, men 
kun ved brug af sanserne.

Man blev sendt ud én og én, og skulle følge en tynd 
snor mellem træerne og over grene, mens man hvert 
øjeblik ventede på at blive skræmt. Nede fra lejrpladsen 
kunne høres drabelige skrig fra skoven hele aftenen.

Lækker mad over bål
Både morgenbollerne og aftensmaden blev lavet over 
bål på rigtig lejrmanér. Kalkun til tortillas og lækre bøf-
fer, burgerboller, pølser og pølsebrød blev lavet over 
bålet af klasserne og lærerne. 

Maden fik en lækker smag af bål, og alle var tilfredse 
og mætte. Nærmest obligatorisk for en lejrtur med bål 
skulle der også laves snobrød, og der blev hygget rundt 
om det varme bål og sunget lejrbålssange, som alle var 
med på.

Mobil forbudt
Vi fik hurtigt opbygget nye venskaber og snakket tværs 
over klasserne. I klasserne snakkede man i teltet om 
aftenen om alt mellem himmel og jord, og man følte sig 
helt trygge ved hinanden og grinede sammen.

Det var ikke tilladt at have mobil med, netop for at 
opnå samværet og det sociale. Det lykkedes med suc-
ces, og alle blev hurtigt gode venner og hyggede sig 
sammen. En del kendte andre i forvejen, men der blev 
også opbygget helt nye venskaber, og snakket fælles 
interesser. 

Man fik også snakket med lærerne, og fik et ander-
ledes og godt forhold til lærerne i forhold til lærerne i 
folkeskolen. 

Man var tæt sammen med dem i tre dage, og det 
gjorde en hel del. Vi fik et rigtig godt forhold til lærerne 
og følte sig allerede tæt knyttet med alle lærerne.

Endelig hjem
Selvom det havde været en fed og hyggelig tur, så glæ-
dede alle sig til at komme hjem om torsdagen, til at so-
ve i sin egen seng, til at komme hjem til sine forældre, 
til bare t komme hjem og få et bad, og slappe af.

Jeg selv savnede allerede samværet med alle de an-
dre skønne mennesker, da jeg kom hjem, men alligevel 
lettet og glad for at være hjemme. 

Bål, OL og kæmpegynge med US10

På turen skulle klasserne dyste i helt alternative sportsdiscipliner. Her 
er det gruppeskiløb på fællesski. Det lignede en veritabel beduinlejr, da de seks nye 10.klasser tog på introtur i august.

Mange nye venskaber blev etableret i løbet af de få da-
ge. Nogle kendte selvfølgelig hinanden i forvejen, men 
det hjalp også, at mobiler var forbudte og at de unge 
var så tæt sammen i naturen.

Både morgenbollerne og aftensmaden blev lavet over bål på rigtig lejrmanér. Kalkun til tortillas og lækre bøffer, 
burgerboller, pølser og pølsebrød blev lavet over bålet af klasserne og lærerne. 

US10 er et tilbud til unge, som ønsker 
et ekstra skoleår efter gennemført 9. 
klasse. Det ekstra år tilbyder et fagligt 
løft, større social modenhed og et år, 
hvor den unge målerettet kan finde sin 
uddannelsesvej. I Tårnby samles alle 
US10-eleverne på Tårnby Ungdomsskole.
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Gå-venner

Gå en tur - sammen! Ring for yderligere 
oplysninger til Lisbeth: 2258 4457

Pilates/GotvedGymnastik 
Henvender sig både til herrer og damer.
Den frigørende bevægelse i Gotvedgymnastikken 
kombineres med den effektive træningsform - 
pilates. Kroppen arbejdes igennem, konditionen 
forbedres med særligt fokus på sammenhængen 
mellem mavemuskler og åndedræt. Det øger 
stabiliseringen af rygsøjlen m.m.
(onsdage og torsdage)
Få ledige pladser for herrer.
Ring til Solveig: 6167 5215
Husk! at vi nu også vandrer fra Kastrup!
Mødested: Kastrupgårdssamlingens 
parkeringsplads tirsdag kl.10

UndervisninG i BridGe?  
Kom i Postkassen 1.sal om onsdagen fra kl.13-16 
Ring til Ena: 3250 7727 • Hanne: 2965 4404 

Har dU lyst til at Bowle? 
Vi har nogle få ledige pladser.  
Ring til Poul og hør nærmere tlf. 2480 1226.

efterlysninG 
Læsevenner. Har du lyst til at få herlige 
oplevelser bl.a. med at lægge øre til skolebørns 
højtlæsning? Så ring til Bente: 2662 3421

Barista-team 
Kan du tænke dig at være med i et ”Barista-
team” (kaffebrygning o.a.) til hjælp til vores 
mange aktiviteter? Så ring til Anne-Grethe: 2629 
8016

”rinGen er slUttet” 
Tirsdag 6. oktober kl.14-16 i Postkassen.
Spændende foredrag af den bogaktuelle Tom 
Thomasen med kriminalromanen: ”Ringen er 
sluttet”. Tom har været fængselsbetjent gennem 
37 år ved Københavns Fængsler og fortæller om 
et miljø, som altid var fyldt med spænding og 
action.
For interesserede vil der blive udloddet 10 stk. 
billetter til en rundvisning (hvor det er muligt!) i 
Vestre Fængsel. Nærmere herom på dagen.
Tilmelding via vores hjemmeside eller til kontoret 
hurtigst muligt og inden torsdag 1. oktober. 
Betaling så vidt muligt via Netbank til 4183 
4183098047 - husk navn og arrangement. 
(Kontoret modtager kun lige penge.) 
Pris kr.75,00. Øl/vand kan købes.

oPlysninG vedr. BetalinGer 
Da vi - lokalforeningen - betaler gebyr for at 
indbetale kontanter i banken, vil vi bede om, 
at man så vidt det er muligt, betaler for ture, 
foredrag, arrangementer og svømning på vores 
konto 4183 4183098047
Bowling dog på konto 4183 41835300126

Vi håber på jeres forståelse.
Printer som Gave
En printer kan afhentes på kontoret - ring inden! 
HP-color Laser Jet CP 2025

søndaGscaféen
Søndagscafeen holdt 5 års fødselsdag 105 
år efter den første cafe i EGV ”Studenternes 
Vinterstuer for Gamle”.

Se også billederne fra 1910 og 2015 på vores 
hjemmeside.

sPræl i Havnen 2015
ÆldreSagenTårnby siger tak for et fantastisk 
arrangement, der gjorde, at vi fik en festlig dag. 
Over 100 kopper kaffe blev udleveret.

En træt, men glad Terkel, projektleder på Spræl, 
bliver kørt hjem af ÆldreSagen.
Vinderen af konkurrencen blev: Erik Nielsen. 
Han har fået besked og kan hente sin præmie på 
kontoret.

Løsningen: Julefest på Tårnby Skole, 
SøndagsCafe een gang om måneden, 
lokalafdelingen startede i 1988, formand Anne-
Grethe Kragerup, medlemmer ca.6.100 og vi er 
den største forening i kommunen.

vores faste aktiviteter:
badminton, Vestamagerhallen 
Onsdag og fredag kl. 8-12

bowling, englandsvej 
Onsdag kl. 10-14  
Torsdag kl. 10-12

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

nyt: bridge-undervisning i Postkassen  
Onsdag kl. 13-16

Cykling, rødeport p-pladsen finderupvej 
Mandag kl. 10.30

danseundervisning i Tårnby Skoles festsal  
Onsdag kl. 14.30 til 16

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

ipadkursus, begyndere, Postkassen 
Onsdag kl. 10-12

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

krolf, Travbaneparken 
Mandag - torsdag kl. 10

Madlavning for mænd, korsvejens Skole  
Torsdag kl. 17

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

PC-undervisning i Postkassen 
Fredag kl. 09.30-11.30

Petanque, Vestamagerhallen 
Torsdag kl. 10 

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

roning, Øresund (venteliste) 
Onsdag kl. 10

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

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

Søndagscafé, Postkassen 
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16

Tablet-kursus, Postkassen 
Onsdag kl. 10-12 (start 7. oktober)

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

Tøjreparationer, Postkassen 1.sal 
Fredag 2. oktober kl. 13-15

Vandring, røde port ved Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedhold  

nyT: Vandrehold, mødested 
kastrupgårdsamlingen ved parkeringen 
Tirsdag kl. 10 

Lokalafdelingen
Kastrupvej 324

• Tlf. 3252 0516 •
Kontortid:  

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

12.00 til 13.00” 

Handymænd IT og håndværker 
Kontakt kontoret for en aftale

www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
Facebook: Ældre Sagen Tårnby
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Gudstjenester
Oktober    
Søndag 4.  kl. 10.00 18. s. e. trin. Matt. 22,34-46  Julie Aaboe
Søndag 11.  kl. 10.00 19. s. e. trin. Mark. 2,1-12  Julie Aaboe
Torsdag 15.  kl. 11.00 Plejehjemsgudstjeneste på Tagenshus  Julie Aaboe
Torsdag 15.  kl. 13.00 Plejehjemsgudstjeneste på Pyrus Allé  Julie Aaboe
Søndag 18.  kl. 10.00 20. s. e. trin. Matt. 22,1-14  Martin Herbst
Søndag 25.  kl. 10.00 21. s. e. trin. Johs. 4,46-53  Martin Herbst

November    
Søndag 1.  kl. 10.00 Alle Helgens dag Matt. 5,1-12  Herbst/Aaboe
Søndag 8.  kl. 10.00 23. s. e. trin. Matt. 22,15-22  Julie Aaboe

  Aktiviteter - Oktober
 
Dantes Guddommelige Komedie 
Studiekreds ved Martin Herbst

Torsdag 1. oktober kl. 19.30: 
Vi gennemgår ’Paradiset’ Sang 1-18  
Torsdag 5. november kl. 19.30. 
Vi gennemgår ’Paradiset’ Sang 19-33
Torsdag 3. december kl. 19.30. 
Afslutning og sammenfatning på ’Komedien’
Alle er velkomne, også selvom man ikke har 
fulgt studiegruppen fra starten.

 

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

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

skriftens ord ud fra et moderne og personligt 
perspektiv. En rolig stund i kirken med tid 
til eftertanke. Efter andagten nyder vi 
fællesskabet over en kop kaffe m.m.  
Tirsdag 6. kl. 10.00

 

Om Händels Messias
Korsvejstræf ved Ole 
Reuss Schmidt
Händels Messias er ganske 
givet det musikstykke, 
der hyppigst bliver opført 
ud over hele jordkloden, 
og sådan har det været 
siden værket blev 
uropført i Dublin i 1742. 

Korsvejskirkens organist, Ole Reuss Schmidt, 
har selv opført værket omkring 30 gange og 
har derfor beskæftiget sig indgående med 
det. Denne eftermiddag fortæller han om 
musikken, og der vil blive spillet eksempler 
på lydanlægget.
Onsdag 7. kl. 14.00

Kristne nydanskere på Amager
Sogneaften ved Hans Henrik Lund
Amager er et sted, hvor der bor mange 
nydanskere, og flere og flere af dem har en 
kristen baggrund. Mange har et ønske om at 
komme i en kirke, og flere af dem danner 

Pust liv i en gammel tradition og 
hjælp et barn i nød!
I 1945 fik Anden Verdenskrig endelig sin 
afslutning og et stykke efterkrigshistorie, 
som få i dag måske kender til, tog sin 
begyndelse. Krigen havde ødelagt og 
smadret mange hjem, og over hele Europa 
led millioner af børn stor nød. Som følge 
heraf påbegyndte man derfor fra dansk side 
et omfattende hjælpearbejde. Røde Kors 
hjalp i samarbejde med Red Barnet mere 
end 21.000 børn fra de mest krigshærgede 
lande i Europa ved at sende dem til Danmark 
på rekreation. Togvogne blev proppet med 
børn fra Frankrig, Luxemburg, Holland, 
Italien, Polen, Ungarn og Østrig, der alle 
kom på et tre måneders ophold i det danske. 
Et stykke historie der næsten er glemt, 
men som forfatteren Aase Nørrung atter 
har fået frem i lyset. Et stykke historie, der 
betød alverden for de plejebørn, der kom 
herop, men også for de familier, der modtog 
børnene. Bånd blev knyttet og venskaber, 
der stadig den dag i dag eksisterer, opstod. 
Som Aase Nørrung udtalte i en artikel i 
Kristeligt Dagblad: ”Vi kunne lære meget af 
de familier. De åbnede frivilligt deres hjem 
for fremmede børn og behandlede dem som 
deres egne. De hjalp børn, der havde måttet 
kæmpe for at overleve, og som måske havde 
været vidne til frygtelige ting.” 
I dag gentager historien sig desværre. I dag 
er mange børn atter i den situation, at de 
har måttet overleve og flygte fra frygtelige 
ting. Hvert år kommer hundredevis af 
uledsagede børn til Danmark for at søge 
asyl. Børn, der har mistet forældre og 
deres hjem pga. krig, og i de sidste uger 
er situationen blevet yderligere tilspidset. 
Men så længe disse børn er uledsagede, kan 
man efter dansk lov ikke behandle deres 
asylsager. Derfor søger Røde Kors med lys og 
lygte efter frivillige, der kan hjælpe disse 
børn ved at blive deres officielle værge. 
Lige nu mangler der omkring 60 værger 
rundt om i landet, fortæller Niels Svankjær 
Christiansen, der er udviklingskonsulent 
i Røde Kors, som står for at arrangere 
kontakten mellem de frivillige voksne og 
flygtningebørnene.

Det handler om, at alle børn i Danmark 
skal sikres af en person, der alene holder 
sig deres interesser for øje. Det betyder, 
at børnene ikke alene er overladt til et 
professionelt system. Værgerne får som 
udgangspunkt forældremyndighed over 
flygtningebørnene, til de fylder 18 år. Ud 
over at hjælpe børnene til at falde på plads 
i Danmark, hjælper værgerne som bisiddere, 
når børnenes asylsager skal behandles. Man 
er i gennemsnit værge i et til tre år da de 
fleste børn kommer her til som teenagere.
Men udover den officielle del, er der også 
meget at vinde ved at blive værge. Man 
kan, hvis man har lyst, bruge mere tid på 
den sociale del. Gå ture sammen, deltage 
i fritidsaktiviteter og evt. i arrangementer 
på skolen eller hvad man kan finde mening 
i. For generelt handler det om samvær og 
at være der for barnet. Det handler om 
at kunne give barnet lidt af den tryghed 
og varme, som det har mistet, da det blev 
skilt fra sine forældre og familie. At være 
en stabil og omsorgsfuld hovedperson i 
dette lille menneskes liv. Mange steder har 
børnene kunnet blive en del af familien til 
stor glæde for alle parter. 
Opfordringen herfra lyder: Følg i fodsporene 
på en god tradition, der tog sin begyndelse 
i efterkrigsårene, og bliv værge for et barn! 
Vær med til at ændre et andet menneskes 
liv for altid. Man kan kontakte Røde Kors 
tlf.: 3525 9200 eller få mere information på 
www.rodekors.dk.

Julie Aaboe, sognepræst
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Kontakt  

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

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

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

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

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

Menighedsrådsformand: 
Tom Allan.  Tlf. 2235 3222.
 

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

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

egne menigheder, de såkaldte migrant-
menigheder. Hans Henrik Lund er daglig 

leder i 
Kirkernes 
Integrations 
Tjeneste. 
Han har 
arbejdet 
med denne 
udfordring 
de seneste 

10 år og vil holde et inspire  rende foredrag, 
som belyser de mange migrantmenigheders 
behov, og hvordan vi som danske menigheder 
kan støtte og hjælpe på bedst mulig 
måde. Samtidig kan mange af disse nye 
migrantkirker også være til inspiration for os 
”gammel-danskere”.
Torsdag 15. oktober kl. 19.30

Sorte, gule, hvide, brune børn 
– men hjertet, det er rødt 
- dramaworkshop for børn i 2. - 5. klasse.
Ud fra en fortælling fra Bibelen og med 
redskaber fra teaterets verden forbereder vi 
et dramaindslag ved arrangementet ”Børn, 
mad og kirke i Sydafrika”, som finder sted 
torsdag 29. oktober kl. 16.30 – 18.30. Man 
skal helst kunne deltage begge dage. 
Vi leger, synger, danser og lytter til en 
bibelfortælling, laver dramaøvelser og øver 
enkle replikker. Der bliver serveret lidt at 
spise midt på eftermiddagen.
Kirke- og kulturmedarbejder Lone Madsen 
leder workshoppen. Det koster ikke 
noget at være med! Tilmelding til lone@
korsvejskirken.dk senest tirsdag 20. oktober 
kl. 10.
Lørdag 24. oktober kl. 14-17.

Søndagsforedrag om Fråseri
Højskoleforstander 
Jørgen Carlsen taler 
om De Syv Dødssynder 
Nogle af de syv 
dødssynder rummer 
både en etisk og en 
æstetisk dimension. 
Det gælder fråseri. 
Fråseri er ubehageligt 
at overvære. Det er 
stødende at se på, at 

folk mæsker sig med mad eller drikke eller 
rigdom og overflod ud over alle grænser. 
Fråseriet er ikke kun et individuelt problem. 
Vi i den rige del af verden deltager i 
fråseriet på kollektiv basis, og så godt som 
ingen kan sige sig fri. Vi betragter det som 
vores velerhvervede og selvfølgelige ret at 
leve, som vi gør. Det sker samtidig med, at 
vi alle dagligt bliver konfronteret med stor 
elendighed blandt folk i verden.
Søndag 25. kl. 11.30 efter højmessen

     

Ulvetime – Børn, mad og kirke i 
Sydafrika

Velkommen 
til ”Børn, 
mad og kirke i 
Sydafrika”. Kom 
og vær med 
til en særlig 
gudstjeneste 
og eftermiddag 
med Sydafrika 
i fokus. Vi 

skal lære lidt om, hvordan det er at være 
barn i Sydafrika og kirkens rolle i landets 
historie. Vi skal også spise børnevenlig 
sydafrikansk mad og hygge os sammen efter 
gudstjenesten. Man kan tilmelde sig hos 
Lone Madsen på: Lone@korsvejskirken.dk 

senest 22. oktober. 
På gensyn til en 
dejlig aften.
Lone Madsen og Julie 
Aaboe
Torsdag 29. oktober 
kl. 16.30 – 18.30

  Aktiviteter - November

Koncert – Musikkoret København, 
solotrompetist Nikolaj Viltoft m.fl.

Solotrompetist 
i Det kgl. Kapel 
Nikolaj Viltoft 
spiller Tartinis 
trompetkoncert, 
og efterfølgende 

opfører Musikkoret København under ledelse 
af Ole Reuss Schmidt kantate af Dietrich 
Buxtehude ”Alles was Ihr tut” samt ”The 

King Shall Rejoice” af Georg Friedrich 
Händel. Orkestret udgøres her af Nikolaj 
Viltoft, Peter Halaburt, obo, Line Fredens, 
violin, Helena Højgaard Nielsen, violin, 
Aleksander Øllgaard, bratsch, Emilie Eskær, 
cello og Eva Gaarn, cembalo.
Søndag 1. november kl. 16.00

 

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

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

skriftens ord ud fra et moderne og personligt 
perspektiv. En rolig stund i kirken med tid 
til eftertanke. Efter andagten nyder vi 
fællesskabet over en kop kaffe m.m.  
Tirsdag 3. november kl. 10.00

 

Frihed og lighed – arven efter 
Desmond Tutu
Korsvejstræf ved Julie Aaboe

Vi kan alle 
genkende 
billedet af 
manden 
med det 
underfundige 
smil og glimt 
i øjet. Ja, vi 
kender alle 
Desmond Tutu 
og måske 
også lidt til 
hans rolle 

under Apartheidtiden i Sydafrika. Men hvem 
var han egentlig, og hvorfra stammede det 
kristendomssyn, som i den grad engagerede 
ham i kampen for retfærdighed og lighed? 
Julie Aaboe ser på historien og teologien bag 
frihedskæmperen og stiller spørgsmålet, om 
vi overhovedet kan bruge det til noget i dag.
Onsdag 4. november kl. 14.00.
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Gudstjenester

Oktober
Torsdag 1.  Konfirmandgudstjeneste   19.30 Hansen
Søndag 4.  18.s.e.t.   10.00 Risum
Torsdag 8.  Aftengudstjeneste   19.30 Nielsen
Søndag 11. 19. s.e.t.   10.00 Hansen
Søndag 18. 20.s.e.t.  m. kirkekaffe og foredrag bagefter 10.00 Nielsen
Søndag 25. 21. s.e.t. BUSK   10.00 Nielsen
Torsdag 29. Aftengudstjeneste for konfirmander  19.30 Nielsen
Lørdag 31. Dåbsgudstjeneste   12.00 Hansen

November
Søndag 1.  Alle Helgens Dag   10.00 Alle 3 præster
Onsdag 4.  Ældreeftermiddag   13.45 Hansen 
Søndag 8. 2 3 s.e.t.   10.00 Risum       

Det er ikke solen som går 
ned, det er bare en illusion 
forårsaget af at jorden drejer

Det hele gentager sig. Sommeren gik på 
hæld, måske før den for alvor havde sat 
sig fast i kroppen, og dog var vi så forvænt 
med dens lys og mildhed. 
Efteråret mærkes mest af alt i måden 
vinder trænger igennem tøjet, når man 
cykler. Måden den blæser igennem håret, 
og tager fat i tøjet på. Dens kulde, som 
bestemt ikke er mild. Gyldne farver og 
blommer, æbler og pærer – alt det som 
sommeren modnede giver træerne nu 
slip på. Svampe og hyldebær. Jeg er ikke 
selv særlig god til at forvandle det hele til 
kager og marmelader, men jeg nyder godt 
af andres kundskaber. 
Hele naturen står klar til at forvandle 
sin klædedragt til de smukkeste gyldne, 
røde og orange farver. For til sidst at 
smide det hele af sig. Det sker hele 
tiden. Forandringen. Og alligevel bliver 
det ikke anerledes. Årstidernes skiften. 
Livets rytme. Så genkendelige, og dog 
overraskende hver gang de kommer os i 
møde. Som en kær ven, hvor man havde 
glemt hvor godt selskab man befinder sig 
i, når man mødes efter lang tid. 
Med den snigende aftenmørke, 
striktrøjerne og romanerne kommer også 
en anden side af kirkens liv snigende med 
efteråret. Nye unge mennesker fylder 

i vores tanker og på vores bænke, når 
konfirmanderne kommer. Bevidstheden 
mødes af nye refleksioner, når vi åbner 
dørene for foredrag om det, de kalder en 
folkesygdom. ”Hjertet banker, munden er 
tør, og hænderne ryster”...Angstens gåde. 
Koncerter og kirkefrokoster fylder ørerne 
og maverne. 
Minikonfirmander. De er nye. I gamle 
rammer. Sådan går alt sin vante gang, 
og ikke meget forandrer sig i den gamle 
bygning. Bortset fra hjerterne. Vores 
hjerter kan forandre sig. Det sker gerne, 
når man går ind i kirken, og lader sig 
bevæge. Så forandres de.
Når vi kommer i kirken med alt det vi 
bærer på igennem livet, så bliver vi selv 
forandret og forvandlet i mødet med det 
guddommelige. Genkendeligt, og dog så 
overraskende.

De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste.
Snart lysner kronens bladenet
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.

At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.
                                                                                                              

Kom efterår. 
Desirée

Angst er ikke normalt, 
men det er normalt at 
have angst
Med baggrund i sit feltarbejde blandt angstramte i 

Danmark vil Andreas fortælle 
om livet med angst, vores 
forståelse af, hvad angst er, og 
de problemer mennesker med 
angst møder. Foredraget vil 
lægge op til 
diskussion af hvordan vi skal 
forholde os til angst og til 
hvordan vi bedst møder den. 
Foredrag ved grundlægger 
af Antropologisk, Andreas 
Kambskard. 

Onsdag 7. okt. kl. 19.00 i konfirmandstuerne.

Søndag 18. okt. kl. 12.00 fortsætter vi rækken af 
foredrag om angst.
Denne søndag er det lektor 
ved Københavns Universitet, 
post. doc. Rene Rosfort som 
lægger vejen forbi. De fleste 
af os render bevidst eller 
ubevidst rundt med klare 
forestillinger om, hvad der er 
et godt liv, i de forestillinger 
findes der ikke angst, angsten 

er fjenden, den som ødelægger det gode liv. Rene vil 
gerne stille den tanke frem, at vores forestillinger om 
det gode liv er urealistiske og umenneskelige, fordi de 
ikke tager hele mennesket med, angsten findes, den 
er uundgåelig, men måske kan den ved at nedbryde 
vores forestillinger om det gode liv, sætte os på sporet 
af et mere menneskeligt og ægte liv.

 
Onsdag 28. okt. kl. 19.00 er det undertegnede, 

Karsten M. Hansen, der 
står for foredraget. Ved 
en gennemgang af Søren 
Kierkegaards bog om 
Begrebet Angst vil jeg gerne 
skrive den tanke på tavlen, at 
angst er dobbelttydig, nok er 
angsten den magt vi segner 
ved, den vi mister os selv 
ved, men kan også være den 
som leder os hen til os selv. 

Sådan her skriver 
Kierkegaard det selv: dette er 

et Eventyr, som ethvert Menneske har at bestaae, at lære 
at ængstes, for at han enten ikke skal fortabes ved aldrig 
at have været angest, eller ved at synke i Angesten; hvo 
der derfor lærte at ængstes retteligen, han har lært det 
Høieste.
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OKTOBER 2015
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Er du blevet alene? Eller er du gået på pension eller 
efterløn? Er børnene flyttet hjemmefra, så du har 
fået bedre, eller måske endda for meget tid, så er 
Netværksgruppen måske noget for dig. Vi mødes ofte 
et par gange om måneden som regel den 2. torsdag 
til aftengudstjeneste med efterfølgende kaffe. Du vil 
møde nogle nye mennesker og få et fællesskab på en 
anden måde, og vi vil gerne lære dig at kende og høre 
om dit liv. 
Vil du vide mere om gruppen, kan du kontakte Ida 
Nielsen på 3250 4186.  
Netværksgruppen mødes i oktober: 
Torsdag 8. oktober kl. 19.30 til aftengudstjeneste 
med efterfølgende kaffe i konfirmandstuerne.                     
Noter også allerede nu: Allehelgens gudstjeneste 
søndag 1. november kl. 10.00 ved kirkens præster. 
Efter gudstjenesten er der kaffe i konfirmandstuerne.   

Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 15. oktober kl. 10.30 ved Karsten Hansen.                                  
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
Fredag 30. oktober kl. 10.30 ved Ida Nielsen.                                                                              
Inden gudstjenesten synger vi sammen med 
Aktiviteten fra kl. 10.   

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… er tilbage efter sommerferien. 
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 begyndte torsdag 24. september, men 
man kan stadig nå at være med. De øvrige gange er: 
1., 8. og 29. oktober samt 5. og 12. november. 
Tilmelding til Ida Nielsen på idni@km.dk, eller 3250 
4186. Det er gratis at deltage i Babysang, men da der 
er stor efterspørgsel, vil vi gerne have afbud, hvis du 
har tilmeldt sig, og alligevel ikke kan deltage.    

Busk
Søndag 25. oktober er der BUSK gudstjeneste kl. 
10.00. BUSK står for Børn/Unge/Samfund/Kirke. 
I Tårnby Kirke medvirker FDF Korsvejen ved 
gudstjenesten, som tilrettelagt for børn.

For konfirmander
Torsdag 29. oktober kl. 19.30 er der Halloween 
gudstjeneste for konfirmander. Efter gudstjenesten er 
der sodavand og chips i konfirmandstuerne. 

Minikonfirmander
På Nordregårdskolen har 3. klasserne længe haft 
mulighed for at gå til mini-konfirmandundervisning 
hos Ida Nielsen, nu tilbyder vi også minikonfirmand-
undervisning til alle, der går i 3.klasse på 
Løjtegårdsskolen. Minikonfirmand forløber over 8 
gange, hvor børnene får et grundlæggende kendskab 

til kirke og kristendom gennem historier, leg, 
musik og kreative aktiviteter. Vi mødes hver torsdag 
eftermiddag fra 14.00 - 16.00. 
Vi starter et nyt hold 1. oktober.
Det er Karsten M. Hansen & Desirée Risum, der står 
for minikonfirmandforløbet for Løjtegårdsskolen, 
og man er velkommen til at kontakte os for mere 
information. Tilmelding skal ske til Desirée på dr@
km.dk inden 1. oktober.                

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.

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst Karsten Møller Hansen 
(kbf) Præstegården, Englandsvej 330, 
2770 Kastrup  
Tlf.: 3251 0175 (kontor)  
Tlf.: 2254 4467 (mobil)  
e-mail: kmha@km.dk 
Træffes som regel på kontoret tirsdag, 
onsdag og fredag kl. 10-11 
samt torsdag kl. 17-18, mandag fri.

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

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

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

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

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

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

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

Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.

FDF Korsvejen deltog sammen med andre i den fælles 
spejderlejr på Spræl i Havnen i september. Mellem 
bål, obligatoriske snobrød og andre aktiviteter havde 
FDF’erne sat en svævebane op, som gæsterne kunne 
prøve.
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Vi bygger os et tårn!
Noas Ark og
i Babelstårnet
Torsdag 1. oktober kl. 17-19

Familiehøstgudstjeneste
Søndag 4. oktober kl. 10
En gudstjeneste, for alle, som også børn kan 
forstå og synes er sjov.
Efter gudstjenesten er der auktion over frugt i 
kirkecentret. 
Og også lidt spiseligt -
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Weekend-retræte på 
Refugium Smidstrup 
Strand
2. - 4. oktober
Tilmelding på kirkens kontor

Lars Hannibal 
og Michala Petri
Koncert Onsdag 7. oktober kl. 19.30

Biscayiske bølger 
og pilgrimme
v. Niels H. Jessen
Torsdag 15. oktober kl. 14

Torsdagsklubben
Film Torsdag 22. oktober kl. 18-20

Gudstjenester:
Allehelgensgudstjeneste søndag 1. novcember 
kl. 14 i Kapellet, Kastrupvej 410
Gudstjeneste hver søndag kl. 10
Middagsandagt hver onsdag kl. 12
Alle er velkomne

  Kastrup Kirke 
  - Oktober

Noas Ark
alle børn fra ca. 4 år er vel-
komne. Vi leger, synger og 
hører historier fra biblen. I 
aften bygger vi et kæmpe-
tårn i legoklodser. I biblen 
står en historie om nogle, der 
prøvede at bygge et tårn, der 
ku’ nå helt op til himlen! For 
de store bliver der en særlig 
aktivitet for dem. Vi spiser 
sammen kl. ca. 18.30, og her 
kan andre familiemedlemmer 
støde til. 
Torsdag 1. oktober kl. 17-19 
i Kastrup kirkecenter

Weekendretræte på 
Refugium
Tema: Kristuskransen
”retræte” betyder ”tilbage-
trækning”. når man tager på 

retræte, trækker man sig til-
bage i stilhed i nogle dage, 
typisk et naturskønt sted med 
optimale muligheder for ro, 
hvile, refleksion og bøn.

Kastrup kirke afholder en 
weekendretræte på refugium 
Smidstrup Strand i Gilleleje. 
refugiet ligger vidunderligt 
med Smidstrup Strand lige 
uden for døren.  

alle indkvarteres i moderne 
enkeltværelser med bad. da 
Kastrup Menighedsråd giver 
tilskud til retrætedeltagelse, 
er prisen for en weekend kun 
1.500 kr. alt inkl.

retræten er en stillere-
træte. dvs. vi taler ikke med 
hinanden fra fredag aften til 
søndag eftermiddag, hvor re-
træten slutter. der vil være 
andagter i refugiets lille kirke 
og rig mulighed for at nyde 
naturen. alle deltagere får 
samtaler med en åndelig vej-
leder, der er én af retrætele-
derne. Vil du vide mere om, 
hvad åndelig vejledning er, 
kan du gå ind på www.ande-
ligvejledning.dk.

retrætens tema er 
”Kristuskransen”. Har du en 
Kristuskrans, tager du den 

med. Hvis ikke, får du én på 
retræten. Tilmelding og be-
taling sker på Kastrup kirke-
kontor, tlf. 3250 0972 kl. 10-
13. tilmelingsfrist er den 29. 
september. retræteledere 
er sognepræst Susanne W. 
Steensgaard og konstitueret 
songepræst bente lybecker, 
Kastrup kirke 
Retræten foregår fra 2. til 4. 
oktober

Familie-høst-
gudstjeneste
en gudstjeneste for hele fa-
milien med salmer og fortæl-
ling, som også børn kan forstå 
og synes er sjovt!

efter gudstjenesten er der 
bortlodning af frugt i kirke-
centret. der serveres også lidt 
spiseligt.
Søndag 4. oktober kl. 10 i 
Kastrup kirke

Lars Hannibal og 
Michala Petri
den klassiske musik fostrer 

ikke så mange danske super-
stjerner, men vi får besøg af 
to af dem, den verdenskendte 
blokfløjtevirtuos Michala 
Petri og hendes mand guita-
risten lars Hannibal. duoen 
fejrede i 2011 deres 20 års ju-
bilæum og har lavet ikke min-
dre end over 1500 koncerter 
rundt om i verden. 

en koncert med Petri/Han-

nibal dUO er en rejse i den 
populære klassiske musiks 
forunderlige verden, blandet 
med oplysende informatio-
ner om musikken de spiller, 
deres instrumenter og små 
fortællinger fra deres karriere 
og koncertrejserne. 

Komponisterne vil bl.a. 
være bach, Vivaldi, Grieg, 
Piazzola og Villa-lobos. Mi-
chala Petri og lars Hannibal 
formår at skabe en enhed, 
som har vakt opmærksomhed 
over store dele af verden.
Onsdag 7. oktober kl. 19.30 i 
Kastrup kirke

Sorgen kan bæres 
sammen
ny sorggruppe i Kastrup kir-
kecenter – under ledelse af 
Susanne Worm Steensgaard. 

I gruppen kan du i trygge ram-
mer sætte ord på din sorg og 
sammen med de øvrige del-
tagere reflektere over alt det, 
der er tungt at bære i forbin-
delse med et dødsfald. Til-
meldelse til Susanne Steens-
gaard på ssan@km.dk eller 
3250 2530.
Mandag 19. oktober kl. 10 i 
Kastrup kirkecenter

Torsdags-aften-
klubben
denne aften ser vi luther-
filmen, for at få et indtryk af 
luther, som jo er ”far” ti den 
lutheranske kirke, vi er en del 
af.
Torsdag 22. oktober kl. 18-
20 i Kastrup kirkecenter

Biscayiske bølger og pilgrimme
niels Henrik Jessen fortæller om sommerens tur gennem nord-
spanien med start og slut i bilbao med det fantastiske Guggen-
heim museum, langs atlanterhavskysten med hyggelige små-
byer, flotte forbjerge og pragtfulde strande, til “verdens ende” 
Cap Finisterre, til pilgrimscentret Santiago de Compostella og 
tilbage inde i landet via de store domkirkebyer leon og burgos.
Torsdag 15. oktober kl. 14 i Kastrup kirkecenter

Senior- og pensionist 
OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen amager landevej 71. Torsdage kl. 10.00
OK-dag. 1. oktober.
Annas mode viser ny stil og vintertøj. 8. oktober.
Efterårsferie. 15. oktober.
Musik og historier om Nina og Frederik. 15. okt.
Banko. 15. oktober.

Klubben
... for mennesker med demens og deres pårørende. 
Første torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret 
Postkassen, amager landevej 71, lokale 1 & 2.
Kontaktperson Pia-lykke Ingemann lund, tlf. 2233 
3316.
Cafe-eftermiddag torsdag 8. oktober. Ændring!
Når ordene går til grunde, v/neuropsyk. fagkonsu-
lent, Kasper Jørgensen. Torsdag 22. okt. kl. 19-21.
Cafe-eftermiddag torsdag 5. november.

Høreforeningen 
Postkassen amager landevej 71
Musik med Hjernesagen. 28. september kl. 14-16.
Formand for Tårnby kommunes sundheds- og 
omsorgsudvalg Camilla Schwalbe orienterer om 
områdets aktuelle emner. Med Hjernesagen. 26. 
oktober kl. 14-16.

Bordinghus
alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i bordinghus. 
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6-10 

Pensionistforeningen
Postkassen amager landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Banko. Fredag 2. oktober.
Løvfaldstur til Gerlev Kro. 350,- kr. Onsdag 7. 
oktober.
Banko. Fredag 9. oktober.
Efterårsferie. Onsdag 14. oktober.
Efterårsferie. Fredag 16. oktober.
Film, foredrag, hyggeligt samvær. Onsdag 21. 
oktober.
Banko. Fredag 23. oktober.
Spisning og hygge. 80,- kr. Mulighed for udtilling/
salg af hjemmearbejde. Onsdag 28. oktober.
Banko. Fredag 30. oktober.

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby. nordmarksvej 90.
Kik ind, hvis du har lyst til at se og høre om huset. 
aktiviteterne er åbent fra kl. 10-16 på hverdage.
www.taarnby.dk/solgården
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6-10 

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6-10 

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.
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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

Oktober
Søn. 4. 
10.00 Højmesse Giødesen
Tirs. 6.
16.30 børnegudstj. Giødesen
Ons.7.
19.00 Ungdomsgudstjeneste 
”no excuse” v/kirkens præster
Søn. 11.
10.00 Højmesse Mehlsen med 
efterfølgende reception 
Søn. 18.
10.00 Højmesse Sørensen
Tors. 22.
10.30 Plejehj.gudstj. Sørensen
Lør. 24.
11.00 dåbs- og 
familiegudstjeneste Sørensen
Søn. 25.
10.00 Højmessen Mehlsen
12.00 rytm. gudstj. Sørensen
Lør. 31.
11.00 dåbs-og 
familiegudstjeneste Sørensen

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af 
kirkens præster 

Gudstjenester ...

i Kastrup kirke

September
Søn. 27.
10.00 elizabeth laursen

Oktober
Søn. 4
10.00 elizabeth laursen og 
Grethe Hamborg – familie-
høst-gudstjeneste
Søn. 11.
10.00 Susanne Steensgaard
Søn. 18.
10.00 bente lybecker
Søn. 25.
10.00 bente lybecker

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster

  Skelgårdskirken
  - Oktober

Morgensang 
... med efterfølgende højsko-
lesang, v/ en af kirkens præ-
ster.
Hver onsdag: kl. 10.00

Menighedsrådsmøde
Offentligt
1. og 28. oktober  kl. 19.00

Åbne døre om 
forfulgte kristne
Menighedsmøde med Simon 
Holtti 
5. oktober  kl. 19.30

KUK 
... kirkens ungdomsklub
6., 20. og 27. oktober alle 
dage kl. 19.00

Flittige Hænder, 
alle er velkomne
7. oktober kl. 13.00 

S-Kor 
kirkens ungdomskor
7. oktober kl. 16.15 

Babysalmesang 
v/Jette berg
8. oktober kl. 10.30 

Bibelmaraton 
v/annelise Mehlsen
8. oktober kl. 16 ved 
Københavns Domkirke.
29. oktober kl. 19.00 i 
Skelgårdskirken 

Menighedsmøde
19. oktober kl. 19.30 

Sangcafé
... alle er velkomne
20. oktober kl. 14.00

Børne- juniorklub
20. og 27. oktober begge 
dage kl. 16.15 

Studiekreds 
v/Poul bo Sørensen
21. oktober kl. 19.00 

Babysalmesang 
v/Jette berg
22. oktober kl. 10.30 

Fællesbøn 
- for Skelgård – kirke og sogn

25. oktober kl. 11.30 - efter 
højmessen

Halloween 
v/ annelise Mehlsen
31. oktober kl. 14.00  

Den røde tråd... 
... i biblen – på tværs gennem landet.
Med udgangspunkt i et udvalg af kalkmalerier 
fra Ungdomsbyens kirke på Statens Pædago-
giske Forsøgscenter i rødovre gendigtede 29 
skoleklasser landet over vigtige episoder fra 
biblen. Samtidig syede de små billeder til hver 
historie. det er der blevet et 15 m langt bil-
ledtæppe ud af, som hedder ”den røde tråd”.

I oktober og november udstilles “den røde 
tråd i biblen” i Skelgårdskirken.

Samtidig udstiller 2 kunstnere akvareller, 
litten Samuelsen og bo elmbak. 

Fernisering i Skelgårdskirken søndag 4. 
oktober efter gudstjenesten kl. 11.30 til kl. 
13.00.

Om Litten Samuelsen: 
litten har malet akvarel siden 2007, hvor hun 
tilmeldte sig et kursus hos akvarelmaler og 
illustrator birgitta Glode. dette kursus gav-
hende lyst til og interesse for at udtrykke sig 
kreativt gennem akvarel.

Hun er betaget af akvarellens lys og gen-
nemsigtighed og finder især sine inspirati-
onskilder i naturen, som hun opfatter med alle 
sanser. Hun elsker at sidde udendørs og male 
på sin taburet og føle naturen omkring sig, 
mens hun prøver at skildre stemningen på pa-
piret. litten har rejst en del i norge og Sverige, 
hvor hun især har malet skærgårdsbilleder.

Om Bo Elmbak:
bo startede med at gå til tegning i aOF tilbage 
i 1980’erne, men fra starten af 90’erne er han 
gået over til også at male akvarel. Motiverne 
har han gennem tiden primært hentet fra fe-
rierejser og vandreture i danmark og f.eks. på 
Sicilien og Færøerne. Inden for de seneste år 
er der kommet mere lys og luft og en mere 
løs streg i landskabsakvarellerne. det ses i 
udstillingens udvalg af både ældre og nyere 
akvareller. den mere luftige malemåde kan bo 
selv godt lide og fortæller, at han vil arbejde 
videre med den i kommende akvareller. For 
øjeblikket arbejder han på akvareller fra en 
rejse til Cornwall i det sydlige england.

Jubilæum og 
fødselsdag
Sognepræst annelise 
Mehlsen har 30 års jubi-
læum som præst på Vesta-
mager og fylder 60 år. 
derfor inviterer hun til re-
ception efter højmessen 
11. oktober. 
Søndag 11. oktober 
kl. 11.30- 14.00 i 
Skelgårdskirken.
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Ros til de 
frivillige i 
foreningerne
Carsten Fuhr (C), medlem af 
Folkeoplysningsudvalget, 
havde de store ord fremme 
om foreningslivet, da han 
talte ved Spræl i Havnen

Carsten Fuhr fremhævede et 
stærkt foreningsliv som en in-
dikator for en velfungerende 
by, hvor borgerne trives og 
har overskud i deres liv.

– derfor er fokus på for-
eningsliv, sport og ikke 
mindst det frivillige arbejde 
en af mine politiske mærke-
sager, sagde han.

– Jeg er stolt af at se, at for-
eningslivet i Tårnby og ikke 
mindst Tårnby Foreningsråd, 
TFr, og Idrætssammenslut-
ningen, KTIS, har styrke til at 
binde an med et så stort og 
flot arrangement.

Mere en halvdelen af de 
120 registrerede foreninger i 
Tårnby var gået sammen om 
arrangementet Spræl i Havnen.

Tårnby Kommune stiller 
lokaler og idrætsfaciliteter 
til rådighed for foreningsvirk-
somhed og møder og det lyk-
kes som regel at finde plads 
til alle. 

- Vi bruger et ikke ubetyde-
ligt beløb til økonomisk støtte 
til drift, events og indkøb af 
udstyr, sagde Carsten Fuhr i 
åbningstalen.

- Vi gør rigtigt meget for 
bredden i idrætslivet, men 
efter min mening for lidt for 
eliten. det er blandt andet 
derfor, jeg har kæmpet for en 
ny svømmehal på Vestamager 
med et 50 meter bassin til 
vores dygtige svømmere på 
topplan og vi burde også give 
Tårnby Stadion et tiltrængt 
løft.

- Men det skal ikke få mig 
til at glemme alle hobbyfor-
eningerne - foreningslivet er 
andet end sport – det er også 
sang, musik og nørderi i or-

dets bedste betydning! der 
skal være plads til alle.

De utrættelige ildsjæle
- Vi hører for sjældent om 
dem, der gør det hele muligt 
– nemlig de frivillige. 

- det er disse utrættelige 
ildsjæle, der kaster sig over 
opgaven med at give andre 
oplevelser og socialt samvær. 
de gør det for at glæde andre. 
det er ulønnet i kroner, men 
godt betalt, når man ser glæ-
den hos medlemmerne.

- dem skal vi være stolte af 
og bruge enhver lejlighed til 
at hylde! Herfra vil jeg gerne 
sige tak – I gør en fantastisk 
indsats!

Kommunen sætter hvert år 
penge af til lederuddannelse 
og arrangementer, hvor de 
frivillige ledere kan mødes 
på tværs foreninger – for at 
få ideer og udveksle erfarin-
ger. Personligt mener jeg, vi 

skal skrue op for blusset her 
- foreningslivet bliver endnu 
vigtigere i fremtiden og uden 
dygtige ledere vil de ikke 
kunne løfte de kommende 
opgaver.

Foreningernes rolle i sam-
fundet
Foreningerne har påtaget sig 
en væsentlig samfundsrolle – 
de skaber trygge omgivelser 
for vores børns aktiviteter i 
fritiden - eller i det mindste 
den lille del som et flertal på 
Christiansborg ikke har stjålet 
fra deres liv med den fuld-
stændigt håbløse folkeskole-
reform! 

- børn vænnes i forenin-
gerne til et liv med motion og 
udnyttelse af deres kreative 
evner og de får et personligt 
netværk. livslange venskaber 
skabes i foreningslivet. 

Og når arbejdslivet lakker 
mod enden, har foreningslivet 

en væsentlig rolle i at være 
med til at fylde tiden ud i den 
3. alder. Foreningslivet bidra-
ger med socialt netværk, fæl-
les oplevelser, man kan huske 
tilbage på og med glæden ved 
at kun dele sine erfaringer og 
viden med andre. 

Afslutning 
– Jeg vil gerne opfordre jer 
alle til at gå ud og være nys-
gerrige – få en på opleveren 
- hvem ved, måske finder du 
nogle indre skjulte længsler, 
som du pludselig kan få bragt 
til live i en af de mange for-
eninger, der i dag vil værge 
dig som medlem! - Så med 
disse ord vil jeg lade Spræl i 
Havnen gå i luften.

Hvorefter 500 farverige 
balloner gik i luften. Se 
forsiden.

Medlem af Kommunalbestyrelsen for De 
Konservatioive, Carsten Fuhr, medlem af 
Folkeoplysningsudvalget holdt  talen, 
som åbnede Spræl i Havnen. Bag ham 
ses Jan Baage (med hat), som var Spræls 
lydmand samtidig med, at han spillede 
med i hver andet band her og der og alle 
vegne.

Foto: Hvor intet andet er 
nævnt er alle foto fra Spræl i 
Havnen taget af medlemmer 
fra © Amager Fotoklub.
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Håndværk holdes i live
Båddåb hos Roklubben Øre-
sund af 4-åres inrigger ved 
Spræl i Havnen

Af Hanne Vinther.  
Privatfoto

Mange gæster til Spræl i Hav-
nen lagde vejen forbi roklub-
ben Øresund for at beundre 
den nye 4-åres inrigger, som 
blev døbt af formanden for 
Kultur- og Fritidsudvalget i 
Tårnby Kommune, einer ly-
duch. båden blev døbt ”drog-

den” efter drogdenrenden i 
Øresund.

 
båden er bygget på Grejs-

dalens Inriggerværft ved 
Vejle, som er et af de få tilba-
geværende inriggerværfter i 
danmark, der bygger robåde 
af træ. Værftet blev startet i 
1984 af den nuværende ejer 
lars Jungdal, som overtog 
tegninger og skabeloner fra 
et tidligere, nu nedlagt, inrig-

gerværft i løgstør. lars Jung-
dal har igennem mere end 30 
år og efter 316 nybygninger 
fået udviklet en inrigger, der 
er meget efterspurgt og be-
nyttet i de fleste roklubber i 
danmark. 

Kølen til nybygning nr. 
316 – ”drogden” - blev lagt 
i april 2015. bådens type, er 
en 7-bords kombineret inrig-
ger, som møder d.F.f.r.s’ krav 
til langtursbåde. Køl og essing 
er fremstillet af Oregon pine 
– en lys fyrretræssort. Stævn 
og agter hæl er fremstillet af 
asketræ. Spanterne er lige-
ledes fremstillet af asketræ, 
men består af lister, som er 
limet sammen og derefter 

spændt i facon til en bjælke. 
Klædningen, bådens bord/si-
der, er fremstillet af afrikansk 
Khaya mahogni finér i 6 mm 
tykke bord, som er limet sam-
men i klinkbygning til bådens 
skrog. Opbygningen af båden 
og tilpasning af alle træde-
lene er håndarbejde i mind-
ste detalje. efter tilpasningen 
fjernes alle løsdelene igen for 
sammen med skroget at blive 
lakeret seks gange, hvoraf 
den sidste gang lakering bli-
ver sprøjtet på hos en autola-
kerer i en lukket kabine.  

Vedligeholdelse om 10 år
båden har kostet 225.000 
kroner, hvor a.P. Møllers fond 
har været så venlige at spon-
sorere de 100.000 kroner. 
roklubben Øresund har selv 
sparet resten sammen. 

 
- Vi er meget glade og stolte 

af den nye båd, siger formand 
Hanne Vinther.

- det er vigtigt for os at 
have en bådpark, der er tip 
top i stand. dels er det en 
fornøjelse at ro i sådan en 

ny båd, dels sparer vi mange 
timer i værkstedet. det er jo 
medlemmerne selv, der ved-
ligeholder bådene om vinte-
ren, og en ny båd som denne 
skal vi ikke slibe og lakere før 
om 10 år.Kulturudvalgsformand Einer 

Lyduch (S) døber Roklubben 
Øresunds nyeste robåb 
(i saltvand). Navnet blev 
Drogden. Foto: Amager 
Fotoklub.
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Mange kendte flagene
Den lokale afdeling af Foreningen Norden 
spurgte gæsterne ved Spræl, om de kendte 
de nordiske flag

Af Terkel Spangsbo

enten er kendskabet til de nordiske flag gan-
ske stort hos gæsterne ved Spræl i Havnen 
– eller også hjalp man hinanden (og det var 
ikke forbudt). der kom knap 100 besvarelser 
og mange klarede også hurdlen – forskellen på 
det islandske og det færøske flag.

- det kunne være ganske logisk, forklarer se-
kretær i foreningen, birgitte barkholt.

- Is er hvidt og hvis det så var logisk ville det 
islandske flag have stor hvid bund, men i nor-
disk sammenhæng er der ikke meget logik, så 
ergo har det islandske flag blå bund og flaget 
fra Færøerne er (mest) hvidt.

Man kunne også have spurgt, hvad der er op 
og ned på det grønlandske flag. Igen! Grønland 
ligger i et ishav, ergo burde det hvide vende 
nedad med det runde isbjerg sejlende i (det 

røde ) havet. nej, udfra samme logik, at det 
ikke skal være nemt vender det røde (hav) 
nedad og den runde cirkel er ikke et isbjerg, 
men solen der stiger op (det halve år).

Vindere af konkurrencen blev:
bogen om bryggergården af Kirsten nørre-
gaard Pedersen
Alicia Eneby, Amagerbrogade
Lisbeth Berentzen, Holdkærsager
Salka Palmadottír, Snoghøj alle.
Finsk chokolade:
Bente Adelkilde, Irlandsvej
Lis Christensen, Knarreborgvej
Stine Christensen, Chresten Kolds alle
Emila Måhrbeck, Limburg alle
Nikolaj Villum, Siamvej

Gevinsterne kan hentes på Tårnby bladets 
redaktion i kontortiden dlg. Kl. 9-12, ring 32 
509 290 for andre tidspunkter.

Vi skrev ikke, at vi kun medtog selvstændige 
og selvstyrende områder, så det var ikke snyd, 
at der også var flag fra Skåne og Same-/lap-
land.

Konkurrence

Foto: Hvor intet andet er 
nævnt er alle foto fra Spræl i 
Havnen taget af medlemmer 
fra © Amager Fotoklub.
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200 meter på rekordtid uden at 
komme ud af stedet

Af Kurt Næsby: Privatfoto

Kajakklubben neptun stillede 

med to ergometre ved Spræl 
i Havnen, og en konkurrence 
om et gratis begynderkur-

sus og 1 års medlemsskab af 
klubben. 

35 voksne deltog i konkur-
rencen og hurtigste tid for 
200 meter var 56,4 sekunder. 

Vinderne i de fire klas-
ser blev anna Øster, Signe 
Schmid, rasmus albrechtsen 
og eric Schmid. de må nu 
vente til maj med at indløse 
gevinsten, et begynderkursus. 
Medlemskabet kan de begyn-
de på med det samme.

- Vi håber at flere følger 
trop og melder sig til klub-
bens begynderkursus i maj. 

Mange flere børn og unge 
deltog - deres præmie var en 
slikpind - men de behøver 
heller ikke vente på et begyn-
derkursus - for vi har løbende 
optag af både kajakroere og 
polospillere.

Tak til alle jer, der mødte 
op, og som gav jer tid til at få 
en snak om kajakroning m.m. 

Se mere på www.kajakklubbenneptun.nu.
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LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben fortsætter mandag 28. september sin 
50. sæson med et meget varieret program af danske 
og udenlandske film.
OBS • STADIG NYT: Igen i år sælges kun medlemskort 
for hele sæsonen - efterår og forår. Pris for hele 
sæsonen 160,-.

Forsalg: Torsdag 24. september – kl. 10.00-12.00 i 
Kastrup Bio og så længe billetter haves. 
Herefter kan der købes medlemskort før hver 
filmforestilling såfremt der er flere pladser.. 

FIlmprOGrAm FOr eFTerår 2015

28. september.  All INKluSIve 
05. oktober  FOrce mAjeure 
12. OKTOBer eFTerårSFerIe INGeN FIlm
19. oktober  eN chANce TIl
26. oktober.  The GrAND BuDApeST hOTel
02. november  meNNeSKer BlIver SpIST
09. november  DOmmereN
16. november  mIN lejlIGheD I pArIS
23. november  mæND OG høNS
30. november  SelmA
07. december  OpTImISTerNe 
 juleFerIe
FOrår 2016 
04. januar  AmerIcAN SNIper
11. januar  FASANDræBerNe
18. januar  The hOmeSmAN
25. januar  STIlle hjerTe
01. februar  GrAce OF mONAcO
08. februar  jOe 
15. februar  Vinterferie
22. februar  The SAlvATION - FrelSeN
29. februar  9. AprIl
07. marts  The ImITATION GAme
14. marts The TheOrY OF everYThING

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

Socialdemokraterne 
Kastrup afd.

afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Buslinier 2A, 5A og 36 lige til døren

Hver onsdag kl. 19.00

Alle er velkomne

Sæsonstart: Onsdag 2. september
18 gennemgående spil + startspil - puljespil

Gæstenummer

Snapse- og grisenumre. Lotterier

Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade

Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker

Uændrede priser og gevinster

På gensyn

Skæbner gennem et Skylight
Landsteatret puster liv i en 
af Londons største succeser 
fra sidste sæson  og de gør 
det på Amagerteatret iu Kul-
turhuset

det er længe siden Kurt ravn 
(røde fra Matador, hvis nogen 
skulle have glemt det) har stå-
et på scenen. det gør han nu 
med laura drasbæk og Kas-
per Stensbirk i den skamroste 

forestilling Skylight. 
det er landsteatret, der 

har kastet sig over en af de 
største succeser fra londons 
West-end i 2014, og som 
havde premiere på broadway 
i marts 2015. 

både i london og new 
york trak forestillingen fulde 
huse. ”Skylight” af david 
Hare fik oprindeligt premiere 
i 1980erne og blev på kort tid 

en bragende succes på flere 
af de store internationale tea-
tre og modtog bl.a. en velfor-
tjent Tony award for bedste 
forestilling 

I Kulturhuset Kastrup Bio
Skylight er instrueret af den 
prisbelønnet østrigske in-
struktør Hans-Peter Kellner, 
scenografi af erling Mølgaard 
og med Kurt ravn og laura 
drasbæk i hovedrollerne. 

19. - 20. og 21. oktober 
spiller forestillingen i Kul-
tuhuset, Kastrup bio.

Lidt om handlingen
Hvad sker der med kærlig-
heden når ideologi, karriere 
og samvittighed står overfor 
hinanden.  det er hvad lands-
teatret i deres næste forestil-
ling vil udforske i ”Skylight”.  

Stykket er skrevet af den 
prisbelønnet britiske drama-
tiker david Hare. de spørgs-
mål Skylight rejser, er lige så 
aktuelle i dagens danmark 
og de etiske valg vi stiller os 
overfor i et af verdens mest 
velstående lande. 

Vi møder læreren Kyra Hol-
lis som arbejder på en skole 
for udsatte børn i londons 
nordøstlige område. Hun får 
besøg af teenageren edward. 
Han er søn af Tom Sergant, en 
ældre succesrig forretnings-
mand, som havde et forhold 
til Kyra for år tilbage. den-
gang boede og arbejdede hun 
for familien Sergant.  

Forholdet bliver opdaget 
og Kyra flytter fra familien. 
nu er edwards mor død og 
Tom enkemand. Kan Kyra og 
Tom finde tilbage til hinan-
den? 

lidenskaben og spændin-
gen er der forsat, men Toms 
foragt for Kyras ambitioner 
og arbejdsvalg gennemsyrer 
måden, han opfatter hende 
på. Skylight er et portræt af 
3 personer og deres skæb-
ner og livsvalg. det er også 

en forestilling der drejer sig 
om kapitalisme og socialisme, 
menneskeværd og kærlighed. 

Er du villig til at stille 
spørgsmålene om dine egne 

værdier ? Hvordan ved du, 
om du har valgt det rigtige?
 

landsteatret er et af de få privat producerende teatre her-
hjemme som primært fokuserer på at producere turnéteater 
til danmarks mange teaterforeninger og teaterhuse. I 2012 
turnerede teatret med forestillingen ”Små Grå løgne”, som 
blev en kæmpe succes med henholdsvis Kurt ravn og birthe 
neumann i hovedrollerne og som blev kåret som sæsonens 
bedste forestilling af danmarks Teaterforeninger. 

Mindeord:

Galleriejer Kai Lang er død, 83 år. 
Kai lang ejede i over 20 år, fra 
1982 til 2005, det legendari-
ske Varmegalleri, Kastrupvej 
97 på amager. Han startede 
i 1982 sin oliefyrsbutik på 
adressen, men da han samti-
dig også interesserede sig for 
malerkunst, var det oplagt at 
hænge seværdig kunst op på 
væggene. det blev til adskil-
lige kunstudstillinger hvert 
år med rigtig gode navne, 

deriblandt mange danske nai-
vister, særligt sommerudstil-
lingerne var fantastiske. Kai 
lukkede galleriet i 2005, men 
da han alligevel ikke kunne 
nære sig, blev et par stuer på 
privatadressen indrettet til 
Varmegalleriet light, og det 
galleri kørte så til somme-
ren 2010, hvor Kai sluttede 
af med en flot udstilling af 
lirekassebilleder. denne ud-

stilling var klart en hyldest 
til Kais gamle bonkammerat, 
Frati-lirekassen, som også var 
med, da Kai blev bisat fra Si-
mon Peters Kirke. lirekassen 
leverede musikalske indslag, 
vel styret af Kais søn, Mads.

I foreningen Kastrupgård-
samlingens Venner huskes 
Kai lang som et festligt og 
farverigt medlem af besty-
relsen i 20 år fra foreningens 
start i 1987 til 2007. Han var 
gennem hele perioden den 
faste ankermand bag for-
eningen populære særtryk, 
der dengang dannede – og 
stadig danner - det festlige 
højdepunkt på foreningens 
generalforsamlinger. Utal-
lige er de vægge, der gen-
nem årene ved Kais indsats 
er blevet smykket med ori-
ginalkunst af kunstnere som 
Pia Schutzmann, Viggo rivad, 
John Olsen, eva Clausen, ber-
tha Moltke, bodil brems, Jens 
bohr m.m.fl.

Med i billedet hører også, 
at Kai lang for år tilbage blev 
udnævnt til ”årets amager-
kaner”, samt at hans lirekas-
semandskasket var udstyret 
med en lille nål, en hoplanål, 
der stammede fra dengang 
han sammen med Jesper 
Klein deltog i et af Otto le-
isners populære Hopla-pro-
grammer.

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

Skylight
Kurt Ravn vender tilbage til teatret i en krævende rolle

19. - 20. og 21. oktober 2015 kl. 19.30
Der er tidspunkter i teatret, hvor man pludselig befinder 
sig grebet af stilhed, der er ingen nervøsitet og hoste, 
ingen flytter sig i sæderne. Publikums opmærksomhed er 
så spændt, at det næsten er håndgribeligt.
Skylight er præget af sådanne øjeblikke.
Stykket er skrevet af den prisbelønnet britiske drama-
tiker David Hare. De spørgsmål Skylight rejser, er lige så 
aktuelle i dagens Danmark og de etiske valg vi stiller os 
overfor i et af verdens mest velstående lande.
Skylight var den helt store succes i London i sidste sæ-
son, hvor den spillede for udsolgte huse.
Produktionen flyttede til Broadway i foråret 2015. 
Simon Røstad (som står på plakaten) er desværre blevet 
nødt til at trække sig fra produktionen af private årsager, 
og erstattes af et et andet ungt stor talent Kasper Stens-
birk, som har bl.a. har medvirket i filmen Fasandræberne 
af Jussi Adler-Olsen.
Man kan se klip fra opførelserne på Broadway og London 
på Youtube

Landsteatret

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

Priser abonnement 2015-16.  
Bestil på www.amagerteatret.dk
Indmeldelse gælder hele sæsonen, fire forestillinger.
Gruppe A: Række 1 til 11 165 kr. 710,- kr.
Gruppe B: Række 12 til 15 135 kr. 590,- kr.

Kommende forestilling:
Det andet sted - når facaden slår sprækker!
Medv: Karen Lise Mynster og Flemming Enevold m.m.
30. november og 1. og 2. december 2015 kl. 19.30
”Det andet sted” er en Pulitzer-prisvindende højspændt 
thriller om livets perfekte facade, som pludselig slår 
sprækker. En overraskende, skræmmende og rørende 
historie, hvor sandheden er svær at gennemskue. Svaret 
kommer bag på os alle…

Gurs Teater i samarbejde med Aveny-T

• www.amagerteatret.dk •

Der er billetter i løssalg til alle forestillinger. 
Flest billetter til opførelserne på mandage, få 
til tirsdage og onsdage. Priser se herunder. 

Løssalg kun i Kulturhuset Kastrup Bio en uge 
før forestillingerne

(c) Landsteatret

Amar’ pige til Obstacle Course Racing
24-årige Ida Mathilde 
Steensgaard, vokset op i Ka-
strup og stadig bosiddende 
på Amager, skal til verdens-
mesterskabet i forhindrings-
løb, løb kaldet Obstracle 
Course Racing, OCR 

Ida Mathilde Steensgaard, 24 
år, er opvokset i Kastrup. efter 
fire års intens træning i cente-
ret budz bootcamp på Strand-
lodsvej førte træningsvejen 
Ida til forhindringsløb - bedre 
kendt som Obstacle Cource 
racing (OCr).  

I år kvalificerede hun sig 
til verdensmesterskabet i 
OCr, og takket været sponsor 
opbakning fra dansk Super-
marked, P og n byg samt aK 
Smeden, har hun nu mulighe-
den for at deltage. VM bliver 
afviklet i Ohio, USa, 17. okto-
ber, hvor hun deltager i den 
individuelle kategori i alders-
gruppen 21-24 år. 

Ida Steensgaards mor er 
præst i Kastrup Kirke, hendes 
far er rumforsker inde på dTU 
Space og selv er hun stude-
rende på dTU Miljø og i gang 

med sin kandidat.
OCr er en ny men hurtigt 

voksende sportsgren i dan-
mark. løbsarrangører såsom 
nordic race, evolution race, 
Toughest og Warrior dash 
har de seneste år arrangeret 
OCr i danmark. Ida har op-
nået flotte resultater i år. 1. 
og 2. plads i nordic race the 
beach og burnout. 1. og 4. 
plads I evolution race Urban 
og Polar.

spanger

Sanse-duo til Rimini
Ved 3. rangliste i Køge kva-
lificerede Mads Gronemann 
fra Tårnby sig med sin duo-
partner Sofus dahl til VM 
HipHop i rimini, oktober 
2015. 

de strøg direkte ind på en 
1. plads og klarede netop 
cuttet med en 5. plads på 
ranglisten, og dermed en af 
de fem eftertragtede plad-
ser ved VM. 

drengene har kun danset 
duo sammen i seks måneder. 
begge deltager også med 
deres formationshold, som 
blev danmarksmestre før 
sommerferien. 

Bibi

Støt BørneTelefonen 
og tjen penge til 
jeres forening!
Foreninger landet kan over 
sælge børns Vilkårs juleka-
lender fra 1. oktober til 31. 
december. Sidste års jule-

kalendersalg var en kæm-
pesucces med et overskud 
på 1,8 mio. kroner, der gik 
ubeskåret til at hjælpe flere 
børn på børneTelefonen. 
Samtidig gik knap 2,3 mio. 
kroner til skoler og forenin-
ger landet over. Man kan 
tjene op til 20 kr. pr. solgt 
kalender.

Skolemælkslegatet 
Vil klassen gerne have besøg 
af en kok, dyrke grøntsags-
haver eller noget helt tredje, 
så er der penge at hente. 
100.000 kroner bliver ud-
loddet til landets skoleklas-
ser gennem Skolemælksle-
gatet. 

det er nu, ansøgningen 
skal skrives i landets skole-
klasser. 9. oktober er sidste 
frist for at søge Skolemælks-
legatet, som Mejeriernes 
Skolemælksordning står 
bag. Her bliver der to gange 
om året uddelt 100.000 kro-
ner til aktiviteter, der styr-

ker fællesskabet i klassen. 
Klasserne kan maksimalt få 
5.000 kroner pr. klasse.

- Tit mangler der penge i 
klassen til fælles aktiviteter 
som eksempelvis bevægel-
sesmatematik, en fiskekut-
tertur eller andre former for 
sjovt og lærerigt samvær, 
forklarer Jan Hermansen, 
som er leder af Mejeriernes 
Skolemælksordning.

- Her kan Skolemælksle-
gatet være en kærkommen 
håndsrækning. Vores eneste 
krav er, at pengene skal gå til 
at styrke fællesskabet i klas-
sen eller sundheden i bred 
forstand.

de heldige klasser får di-
rekte besked i uge 44 (26. - 
30. oktober), og efterfølgen-
de offentliggøres klasserne 
på www.edutainmenthuset.
dk. 
Se www. edutainmenthuset.
dk, hvor der også er andre 
spændende aktiviteter for 
landets skoleklasser.
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TÅRNBY  
KOMMUNE

BIBLIOTEKERNE SAMT STADS- OG LOKALARKIVET

BIBLIOTEKET INfORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

ÅBNINGSTIDER TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER:
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
Husk at Hovedbiblioteket har søndagsåbent. fra 1. september til 30. 
april har Tårnby Hovedbibliotek åbent om søndagen fra kl. 9 - 15. 

Vestamager Bibliotek, Ugandavej 111
Mandag – torsdag  kl. 10 – 19 
fredag   kl. 10 – 17 
Lørdag   kl. 10 – 14

DIGITAL LÆRING - Bibliotekets kurser - efterår 2015
Biblioteket tilbyder en bred vifte af gratis IT-kurser. 
Undervisningen foregår på Tårnby Hovedbibliotek og på Vestamager 
Bibliotek. 
Kom og lær mere om: Microsoft Office-pakken, Windows 10, 3D-
print og Digital post for dig, der er fritaget.
Du kan se det fulde kursuskatalog på taarnbybib.dk eller hente det 
trykte kursusprogram på bibliotekerne.

ER DU JOBSØGENDE? - FÅ HJÆLP PÅ BIBLIOTEKET
Tårnby Kommunebiblioteker tilbyder hjælp til jobsøgende. Du kan 
få hjælp til at oprette et CV på Jobnet - søge efter relevante jobs i 
forskellige jobdatabaser - komme i gang med at skrive en ansøgning 
- skrive et CV - sende ansøgninger elektronisk.
Hver tirsdag mellem kl. 13 og 15 på Hovedbiblioteket, Kamillevej 10. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 

NETVÆRKSTEDET - Få hjælp til pc, tablet og mobil 
Hver onsdag kl. 10.00-12.00 i Læringsrummet på Vestamager Biblio-
tek, Ugandavej 111. 
Hver torsdag kl.14.00-16.00 i Læringsrummet på Hovedbiblioteket, 
Kamillevej 10.
Tilmelding er ikke nødvendig. 

SUNDHEDSDAG TORSDAG 8. OKTOBER
Hent hele programmet på bibliotekerne.

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
Kl. 10-15 Kom og få testet din hørelse - få testet dit 
kulilteniveau og få hjælp til rygestop - Kender du dit kon-
dital, bodyage og fedtprocent? - Få målt dit blodsukker, 
blodtryk, lungefunktion og håndtryk - Få et gratis fodtjek
Kl. 11-16 få en sund og smuk hud
Kl. 13-14 Kender du Sundhed.dk? Hjemmesiden sundhed.dk er en 
guldgrube af oplysninger 
Kl. 14.30 Cykling uden alder. Prøv en af kommunens rickshaws og 
se, om du skal være en af piloterne.
Kl. 16-18 Kom og prøv akrobatik med scenekunstkompagniet 
GLIMT /  Billetpris 20 kr. for børn

VESTAMAGER BIBLIOTEK
Kl. 10 Babyrytmik ved Gitte Ziebell / billetpris 20 kr.
Kl. 14 Hold balancen - og kom faldet i forkøbet.
Kl. 16 Tandbørstning for rygsøjlen. Passer du på din ryg?

BIBLIOTEKETS ARRANGEMENTER
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk under ”Det sker på biblioteket”. Du kan også hente en 
månedsoversigt på biblioteket.
Billetbestilling: 
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt 
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker. 

Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samar-
bejde med Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 
3251 1495 eller via www.aof-amager.dk. 

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER  
fOR VOKSNE
BYTTEMARKED
Kom forbi med de ting, du ikke længere bruger, og byt dem til ting, du 
godt kan bruge. På byttemarkedet er alt gratis. Det er jo genbrug, der 
er idéen! 
Lørdag 26. september kl. 11 – 13, Vestamager Bibliotek. Fri adgang – 
uden billetter

BOGSALG PÅ HOVEDBIBLIOTEKET I 3 DAGE
Biblioteket har ryddet op og gjort plads på hylderne til nye materialer. Du 
har god mulighed for at gøre et godt køb, når biblioteket holder bogsalg. 
Lørdag 26. - mandag 28. september i hele åbningstiden, Tårnby Ho-
vedbibliotek. Fri adgang – uden billetter

SYNG DIG GLAD - SANGEFTERMIDDAG
Bliver du også i godt humør af at synge? Vi mødes den sidste mandag 
i måneden og synger lyset og glæden frem med korleder og musikpæ-
dagog Marianne Kragh ved klaveret. 
Mandag 28. september kl. 16.00, Tårnby Hovedbibliotek Billetpris 30 kr.

SÅDAN FÅR DU OLE HENRIKSENS HJERNE 
foredrag ved Ole Juncker
Pessimisten og tv-produceren Ole Juncker, der står bag Ole Henrik-
sen-programmerne på TV2, har altid været misundelig på Ole Henrik-
sens sprudlende humør. 

foredraget afholdes i samarbejde mellem AOf-Amager og 
Tårnby Kommunebiblioteker.

Tirsdag 29.september kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 60 
kr. Billetter købes via AOF-Amager

AKVARELCAFÉ
I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller 
godt i gang. Medbring selv papir, farve og pensler. Akvarelcafeen mø-
des onsdage i lige uger.
Onsdag 30. september kl. 10-13, Tårnby Hovedbibliotek. Fri adgang - 
uden billetter

Dokumentarfilmklubben Tårnby DOX viser 
DET HEMMELIGE ISRAEL (THE GATEKEEPERS)
I denne Oscar-nominerede film møder vi seks eks-chefer for den isra-
elske efterretningstjeneste Shin Bet, der i 80’erne erstattede Mossad. 
De har alle spillet vigtige roller i Israel-Palæstina konflikten. Instr: Dror 
Moreh. Danmark, 2013, varighed: 95 min.
Onsdag 30. september kl. 16.30, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billet-
ter

TÅRNBY KOMMUNE
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CARSTEN NIEBUHR OG DET LYKKELIGE ARABIEN
Billedforedrag ved Flemming Bo Jørgensen
Fotografen fortæller historien om ekspeditionen, som i 1761 drog ud 
for at udforske den arabiske verden, og viser billeder af kultur og bil-
ledskønne bygninger fra de arabiske lande. 
Torsdag 1. oktober kl. 19.00, Vestamager Bibliotek. Billetpris 30 kr.

ROCKCAFÉ - Gasolin: et stykke dansk rockhistorie
Mød tidligere Gasolin bassist Wili Jönsson. I anledning af 40 års 
jubilæet for albummet Gas5, der udkom 14. oktober 1975, lægger 
tidligere Gasolin bassist Wili Jönsson vejen forbi Tårnby Bibliotek til 
et interview om Gasolin’, Gas 5 og tiden efter. 
Torsdag 1. oktober kl. 19.00. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

ALT GODT FRA HAVET - Foredrag ved Anders Kofoed
Se nærmere under arrangementer for børn. foredraget henvender til 
børn fra 8 år og voksne.
Lørdag 3. oktober kl. 13, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 20 kr.

EN GÅTUR OG EN GO´ HISTORIE
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Ho-
vedbiblioteket. 
Turen rundes af med en kop kaffe, mens bibliotekar Laura Michelsen 
læser højt. Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne! 
Mandag 5. oktober kl. 14. Mødested ved Vandtårnet. Fri adgang - 
uden billetter

SUND BABY UDEN KEMI
Foredrag ved Lene Midtgaard
Denne formiddag får du gode råd til, hvordan du bedst beskytter din 
baby mod de allergifremkaldende og hormonforstyrrende stoffer, der 
findes i babys hverdag. Lene Midtgaard, centerleder for Miljøpunkt 
Østerbro, har skrevet bøgerne Familie uden kemi og Sund baby uden 
kemi.
Tirsdag 6. oktober kl. 10.30 / Vestamager Bibliotek 
Onsdag 7. oktober kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek
Billetpris 20 kr.

LITTERATURCAFÉ
Marianne Bøgh Pedersen, Henrik Tøttrup Johansen og Lise Lotte 
Larsen giver tips og inspiration til gode læseoplevelser? De fortæller 
også om sæsonens nyheder og andre læseværdige bøger.
Tirsdag 6. oktober kl. 15, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter 

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. Vi mødes 
onsdage i ulige uger.
Onsdag 7. oktober kl. 16.30, Hovedbibliotek. Fri adgang uden billetter

FRA ROCKER TIL IVÆRKSÆTTER 
Foredrag ved Torben Bohnhardt
foredraget starter med en introduktion af Torbens start og avance-
ment i rockerkredsene i Aarhus og drejer så over i det kritiske exit fra 
miljøet og opstarten som social iværksætter og nyt menneske som 
NLP-udlært terapeut i det projekt som senere skulle blive til HeadON.

foredraget afholdes i samarbejde mellem AOf-Amager og 
Tårnby Kommunebiblioteker.

Mandag 19. oktober kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 60 kr. 
Billetter købes via AOF-Amager

Klassisk Lytteklub ved Palle Andkjær Olsen 
150 ÅRS FØDSELAREN CARL NIELSENS 6. SYMFONI
Carl Nielsens 6. Symfoni er et af hans mærkeligste værker. Cand mag. 
i musik og forfatter Palle Andkjær Olsen vil føre Lytteklubben sikkert 
gennem Carl Nielsens forunderlige sidste symfoni.
Tirsdag 20. oktober kl. 15, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

Strikkecafé med Bodil Munch 
VÆVESTRIK OG LIDT OM KANTER OG MONTERING
En times strik om dagen nedsætter stressniveauet og øger dit velvære, 
siger Bodil Munch. Kom og mød Bodil og bliv inspireret til nye spæn-
dende arbejder i vævestrik. Medbring garn i forskellige farver og pinde 
der passer til.
Onsdag 21. oktober kl. 16.30, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

OM AT VÆRE BARN I UGANDA - Foredrag ved Karsten Dam
Vi skal se film og billeder fra Uganda, men også høre om, hvordan 
et barn på 12 år pludselig klarer at være familieoverhoved for sine 3 
yngre søskende. foredragsholderen er formand for foreningen Børn i 
Afrika. Bod med salg af afrikanske varer.
Arrangementet afholdes af Karsten Dam i samarbejde med Tårnby 
Kommunebiblioteker.
Onsdag 21. oktober kl. 16.30, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter

JAN GRARUP - OM LIVET SOM KRIGSFOTOGRAF
Jan Grarup fortæller om sin seneste fotobog, Mærket for livet, der hand-
ler om Livgarden i Afghanistan, som han tilbragte en tid sammen med.

foredraget afholdes i samarbejde mellem AOf-Amager og 
Tårnby Kommunebiblioteker.

Torsdag 22. oktober kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek
Billetpris 60 kr. Billetter købes via AOF-Amager

DROP OPDRAGELSEN 
Foredrag ved Fie Hørby
Hør hvordan du kan sige farvel til skældud, kritik og moral. Fie Hørby 
er forfatter til bogen Drop opdragelsen!: vis hvem du er og bliv hørt, og 
kendt fra tv, hvor hun giver gode råd om forældrerollen.
Arrangementet afholdes i samarbejde med foreningen frie Børneha-
ver og fritidshjem i Tårnby.
Mandag 26. oktober kl. 19, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

FORFATTER KATRINE MARIE GULDAGER - om Køge-krøniken
Katrine Marie Guldager fortæller om sin romanserie Køge-krøniken. 
Køge-krøniken er Danmarks nye store familiekrønike og har modtaget 
stor kritikerros. Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond.
Tirsdag 27. oktober kl. 16, Vestamager Bibliotek. Billetpris 30 kr. 

DOKUMENTARFILM MISFITS
Filmen udspiller sig i den religiøse og meget konservative by Tulsa, 
Oklahoma, omkring det lille ungdomscenter OpenArms Youth Project. 
Her beslutter tre homoseksuelle teenagere sig for at springe ud, men 
prisen er høj. (t.o.15).
Onsdag 28. oktober kl. 16.30, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter

Klaverkoncert med JULIE ANDKJÆR OLSEN
Pianisten Julie Andkjær Olsen spiller musik af bl.a. Grieg, Sibelius og 
Carl Nielsen. Hun slutter af med at spille Carl Nielsens store værk Cha-
conne. Julie har modtaget flere priser og legater. Senest har hun fået 
Solistforeningens Talentpris i 2013.
Onsdag 28. oktober kl. 19, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr. 

TÅRNBY KOMMUNE
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FILMPERLER
Programmet byder på danske og udenlandske spillefilm. Hent pro-
grammet på biblioteket.
De næste film vises: torsdag den 19. november og torsdag den 10. 
december
Torsdag 29. oktober kl. 16, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter

KOMMENDE ARRANGEMENTER fOR BØRN
HØJTLÆSNING FOR BØRN
Vi finder gode bøger frem og læser højt. Der er ingen tilmelding, kom 
bare når I har tid og lyst.
Tirsdage kl. 10 / Torsdage kl. 14. Tårnby Hovedbibliotek og Vesta-
mager Bibliotek

FILMHYGGE EFTER SKOLETID
Bibliotekets børnefilmklub inviterer til filmoplevelser for børn i alde-
ren 8-12 år.
Tårnby Hovedbibliotek - torsdage i ulige uger kl. 16
Vestamager Bibliotek - mandage i ulige uger kl. 16
Hent programmet på biblioteket. Gratis billetter.

LÆR MERE OM MUS OG SLANGER
Naturskolemedarbejder Eddie fritze besøger biblioteket og tager 
nogle mus og slanger med. Eddie viser dyrene frem og fortæller alt, 
hvad der er værd at vide om dem. 
Søndag 27. september kl. 11-13, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis ad-
gang uden billetter

STRIKKEVÆRKSTED – FOR DE 8-12 ÅRIGE
Kom og lær at strikke f.eks. en taske, pandebånd eller håndledsvar-
mere. Du får et nøgle garn og et par strikkepinde, og vi hjælper dig 
med at komme i gang.
Tirsdage 29. september og 6. oktober kl. 16, Vestamager Bibliotek. 
Gratis billetter.

ALT GODT FRA HAVET. Foredrag ved Anders Kofoed
Anders Kofoed har tidligere arbejdet i København Zoo og på Den 
Blå Planet. Nu vil han gerne dele sine oplevelser med jer i et fore-
drag, der kommer jorden rundt, som er fantastisk underholdende og 
ufatteligt bizart. foredraget henvender til børn fra 8 år og voksne.
Lørdag 3. oktober kl. 13, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 20 kr.

SUND BABY UDEN KEMI. Foredrag ved Lene Midtgaard
Se nærmere under arrangementer for voksne.
Tirsdag 6. oktober kl. 10.30 / Vestamager Bibliotek
Onsdag 7. oktober kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek
Billetpris 20 kr.

BLIP BÅT ONSDAG
Hver onsdag i ulige uger finder vi et udvalg af bibliotekets robotter 
og andre gadgets frem til fri leg. 
Kom og prøv Ozobots, Sphero, Dash & Dot og meget andet. Både 
børn og voksne er velkomne uden billetter.
Onsdag 7. oktober kl. 17-19, Tårnby Hovedbibliotek

Teater for de 3-9 årige  
CIRKELINES MUSESKOLE 
En musikalsk familieforestilling ved Søholm Park Teatret. Se med 
hvad der sker, når Cirkeline leger skolelærer for de frække mus Fre-
derik og Ingolf.
Lørdag 10. oktober kl. 11, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 20 kr. - 
Kun 1 voksen pr barn.

BLIP BÅT SØNDAG
Udvalgte søndage på Tårnby Hovedbiblioteket finder vi robotter, 3D 
printere, Lego Mindstorms eller 3D doodler frem. 
Søndag 11. oktober kl. 10-13, Tårnby Hovedbibliotek. Fri adgang - 
uden billetter

Animationsteater for børn fra 5-10 år 
HEMMELIGHEDERNES PLANET
Hemmelighedernes Planet er verdens første interaktive animations-
film. Filmens figurer bliver styret af skuespillere iført 3d-dragter bag 
lærredet, så børnene kan tale med figurerne og deltage aktivt i hand-
lingen.
Torsdag 15. oktober kl. 13, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 20 kr.

Teater for de 2-5 årige  
DEN LILLE BÅD
Det kan være svært at finde det sjove i at gøre rent. Men når rengø-
ringsvognen pludselig bliver til et skib og alle klude, mopper mm bru-
ges i sejlturen, går det som en leg.
Lørdag 24. oktober kl. 11, Vestamager Bibliotek. Billetpris 20 kr. - Kun 
1 voksen pr barn.

BABYMASSAGE - for forældre og babyer fra 2 måneder
Sundhedsplejerske Kirsten Bendix vejleder i babymassage. foræl-
drene bedes medbringe et håndklæde eller dyne som barnet kan 
ligge på.
Varighed: 1 time
Mandag 26. oktober kl. 10 & 11.15, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 
20 kr.

Teater for de 2½ - 6 årige 
HVORDAN MON?
En ung hanbjørn filosoferer over, hvordan man bliver bjørnefar, så én 
efter én spørger han de dyr, han møder på sin vej, hvordan man laver 
bjørneunger. Varighed: 40 min.
Lørdag 31. oktober kl. 11, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 20 kr. - 
Kun 1 voksen pr barn.

NYT fRA STADS- OG LOKALARKIVET
ERINDRINGSCAFÉ
Denne gang starter vi cafeen med at vise en kortfilm fra vores lokalar-
kiv og derefter vil vi se, hvor fortællingerne bringer os hen. Du er altid 
velkommen til at medbringe materiale og fotos.
Tirsdag 6. oktober kl. 14.30, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter.

STADS- OG LOKALARKIVET har udstillinger på 
Kastrupgårdsamlingen MIDT PÅ AMAGER & KASTRUPGLAS
Tirsdag - søndag kl. 14-17, onsdag kl. 14-20.

Lokalhistorisk tidsskrift Glemmer Du nr. 5, 2015 har titlen 

FLENSBURGS FODSPOR - En tidsrejse gennem Kastrup.
Glemmer Du nr. 6: Læs om sump, slum og slotte på Vestamager. Her 
fortæller Arne Pedersen om sin nybyggertid og en grundejerforenings 
historie. Bladet udkommer primo november.
Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne, så længe oplag haves, el-
ler hentes i en printvenlig version på taarnbybib.dk under ”Stads- og 
Lokalarkivet”. 
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer Du’ som ny-
hedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart det udkommer.

TÅRNBY KOMMUNE
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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, Einer Lyduch, samt Tårnby Forenings Råds forretningsudvalg. Indstillin-
gen sendes til:
• Fælleskontoret, Englandsvej 290, Postboks 34, 2770 Kastrup ELLER
• tfr@tfr.dk

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 søndag d. 1. november!! Så fat blyanten eller PCen og skriv - der er ingen krav om ansøg-



GEDE- 
MARKEDET

Retningslinjer for optagelse 
på GEDEMARKEDET, se 
www.taarnbybladet.dk. 

AguATRoLLey A 300 
AL-Ko. “Havevand-
kande” med 26 liters 
vandtank. Genopladeligt 
batteri 12 VDC skal 
nykøbes (150,- kr. på 
nettet). Let at fylde og 
rengøre. Lang bruserarm 
medfølger. 500,-. 3251 
0873.
32 viDeoFiLM med 
gamle danske film gives 
bort.
Telefon 4216 5617.
PænT Tøj nyT/
uBRugT en del kun 
brugt få gange, sælges 
grundet flytning. T-shirt 
20,- stk. - bluser kr. 
30/40 stk., Masai tøj kr. 
50,- stk., Jakker kr. 50,-. 
Ny   lys kort læderjakke, 
aldrig brugt str. 38/40. 
Rabat ved køb af flere 
ting. Tøjstørrelse   L/XL. 
Kom og kik. - tlf. 4278 
8349.

Redaktionen

Hvad siger du? 
At kommunikere er livsvig-
tigt for mennesket, skriver 
Høreforeningen i deres nye 
efterårsprogram med spæn-
dende og vedkommende ar-
rangementer

Vi har brug for information 
om alt, hvad et moderne liv 
kræver og vi skal kommuni-
kere for at kunne fungere so-
cialt. Hvis hørelsen så svigter, 
har kommunikationen svære 
vilkår. 

Tårnby lokalafdeling star-
tede for 9 år siden og har nu 
60 medlemmer. lokalafde-
lingen har arrangementer 
1-2 gange om måneden med 
spændende og vedkommen-
de indhold. 

arrangementerne annonce-
res løbende i Tårnby bladets 
Senior- og pensionistkalen-
der.

Høreforeningen er en han-
dicaporganisation, der vare-
tager over 800.000 danskeres 

Medaljehøst
Ved dette års sjællandske 
mesterskaber i bænkpres 
blev det til 1 guld, 2 sølv og 
2 bronzemedaljer til Tårnby 
Styrkeløfter Klubs fem løf-
tere. 

Kim dahl tog køligt sejren i 
93 kg klassen ved at løfte 175 
kg. Sølvet gik til et comeback 
for en af TSK´s løftere, lasse 
Hille. Her prøvede han at 
følge Kim, fik godkendt 160 
kg og prøvede endda 175 kg 

som desværre blev for tungt 
på dagen.

I 105 kg klassen tog Claus 
Jørgensen sig at sølvmedal-
jen ved at løfte 177,5 kg og 
Mikkel Hansen sikrede bron-
zen med 150 kg. I 120 kg 
klassen tog jens Jepsen bron-
zen med et løft på 217,5 kg, 
hvilket også gjorde ham til 
stævnets 3. bedste løfter.

Sammenlagt blev Tårnby 
stævnets bedste klub.

interesser på høreområdet. 
Foreningen arbejder blandt 
andet for at hørehæmmede 
og døvblevne kan kommuni-
kere på lige vilkår med andre 
mennesker i samfundet. det 
er fx gratis, velfungerende 
høreomsorg med bedre tekst-
ning af TV -udsendelser og 

med konstant information om 
høreproblemer til omverde-
nen.

er du interesseret i for-
eningens arbejde, så kontakt 
lokalafdelingens formand li-
selotte nielsen tlf. 3250 9061 
eller hh@nielsen.mail.dk
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inDeRST inDe, 2D – dansk 
tale 
26 – 27/9: kl. 13.00
3 – 4/10: kl. 12.30
10 – 18/10: kl. 12.30
24 – 25/10: kl. 15.30 fr. u. 7

 
inDeRST inDe, 
3D – dansk tale
26 – 27/9: kl. 14.45
3 – 4/10: kl. 14.45 fr. u. 7

MAZe RunneR: 
inFeRnoeT 
25 – 30/9: kl. 19.30 t. o. 15

eveReST, 2D 
25 – 30/9: kl. 17.00 t. o. 11

KLovn FoReveR 
25/9: kl. 17.30 + 20.00
26 – 27/9: kl. 12.30 + 17.30 + 
20.00
28 – 30/9:  kl. 17.30 + 20.00
1 – 9/10: kl. 20.00
10 – 18/10: kl. 20.30
22 – 28/10: kl. 18.00
29/10: kl. 17.30
Visningerne 24–30/9 kl. 17.30,  
4–7/10 og 22–29/10 er med 
danske undertekster t.o.15
Forpremiere:
FAR TiL FiReS viLDe 
FeRie 
26 – 27/9:  kl. 15.30 t. f. a. 

Danmarkspremiere:
FAR TiL FiReS viLDe 
FeRie
1 – 2/10: kl. 17.00
3 – 4/10: kl. 13.30 + 15.30 + 
17.00
5 – 7/10: kl. 17.00
10 – 18/10: kl. 12.00 + 14.00 + 
16.00
24 – 25/10: kl. 13.30 t. f. a.
Danmarkspremiere:
PRAKTiKAnTen 
1 – 6/10: kl. 17.30 + 19.30
7/10: kl. 19.30
10 – 18/10: kl. 18.00
19 – 21/10: kl. 17.30 fr. u. 7
DOXBIO:
nATuRenS uoRDen 
7/10: kl. 18.00
med danske undertekster
Danmarkspremiere:
HoTeL TRAnSyLvAniA 2, 
2D – dansk tale 
8 – 9/10: kl. 17.00
10 – 18/10: kl. 15.00
24 – 25/10: kl. 13.00
Danmarkspremiere:
PAn, 3D 
8 – 9/10: kl. 17.30
10 – 14/10: kl. 17.15

PAn, 2D
15 – 18/10: kl. 17.15
24 – 25/10: kl. 15.00
Danmarkspremiere:
THe MARTiAn, 3D 
8 – 9/10: kl. 19.30
10 – 14/10: kl. 19.45

THe MARTiAn, 2D
15 – 18/10: kl. 19.45
19 – 21/10: kl. 20.00

Danmarkspremiere:
SiCARio 
22 – 29/10: kl. 20.15

THe WALK 
22 – 26/10: kl. 19.45
28/10: kl. 20.00

Min LiLLe SøSTeR 
22 – 27/10: kl. 17.30
Danmarkspremiere:
SPeCTRe 
30/10: kl. 17.00 + 20.00
30/10 fejrer vi 
Danmarkspremieren på 
SPECTRE, og giver et glas 
cava inden filmen – kom i 
god tid. Festlig påklædning er 
velkommen!
Forsalget starter 7/10 kl. 12.00 på 
www.kulturhusetkastrupbio.dk

 

Danmarkspremiere:
KvinDen i guLD 
29/10: kl. 18.00 + 20.30 
   t. o. 11

Opera på lærredet:
LA BoHeMe
27/10: kl. 19.30
I pausen serveres et glas cava.
Vises med engelske 
undertekster.

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 kr. 75,-
Børnebillet (til og med 12 år) kr. 
60,-
10-turs rabatkort  kr. 550,- 
(hvert klip betaler for en billet 
op til 65,- kr.)
Tillæg ved 3D film kr. 20,-
Der kan forekomme tillæg ved 
helaftensfilm, forpremierer og 
danmarkspremierer.
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Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk

Filmoversigt 

©
 U

IP
PyjAMASBio
28/10: kl. 19.00
Vi læser godnathistorie og viser en 
lille film, så tag pyjamas på, børst 
tænder og tag bamse under armen!
For børn fra 3 år, deres forældre / 
bedsteforældre og bamser. 
28/10 læser vi en Astrid Lindgren 
historie. Vi viser selvfølgelig 
billederne fra bogen undervejs, og 
bagefter viser vi filmen Mors lILLE 
VILDBASSE. 
Hele arrangementet forventes at vare 
ca. 30 min, og er et samarbejde med 
Tårnby Kommunebiblioteker.  
gratis billetter. 

BABy Bio TiRS. KL. 11.00
29/9:  KLOVN FOREVER med 
danske undertekster
6/10:  PRAKTIKANTEN
27/10:  THE MARTIAN, 2D

TiRSDAgSBio KL. 10.30
29/9:  KLOVN FOREVER med 
danske undertekster
6/10:  PRAKTIKANTEN

27/10: THE WALK

eveReST
10. maj 1996 gryer dagen under 
en klar himmel over verdens 
højeste tinde i verden, Mount 
Everest. Alt er perfekt til den 
sidste opstigning. Men afgørende 
liner er ikke lagt ud. Depoterne 
med ilt ligger ikke rigtigt, 
deltagerne ignorerer svaghedstegn 
for at nå deres ambition. Og i den 
tynde luft træffer selv erfarne 
bjergbestigere ikke altid den 
rette beslutning. Og så rammer 
stormen.

FAR TiL FiReS viLDe 
FeRie
Familien skal på sommerferie 
ved Vadehavet, hvor de har lånt 
Fru Sejersens sommerhus, der 
faktisk er en gammel cirkusvogn 
med udendørs das. Det er derfor 
ikke så mærkeligt, at de bliver 
fascinerede af det super luksuriøse 
nabohus, men da Far på grund 
af en misforståelse beskyldes for 
indbrud i luksushuset, må familien 
træde til. 

PRAKTiKAnTen
Den 70-årige enkemand, Ben 
Whittaker, er gået på pension. Han 
synes dog, at livet som pensionist 
er blevet lidt trivielt. I forsøget 
på at få lidt luft under vingerne 
bliver han seniorpraktikant hos 
et ungt smart online modefirma. 
Det styres af den benhårde og 
stressede chef Jules Ostin, der 
ved, hvad hun vil og på ingen 
måde mener, at hun har brug for 
hjælp.

nATuRenS uoRDen
Vi er en verden af velskabte, 
fejlfrie og velfungerende 
mennesker. Med genteknologi kan 
vi spore og fravælge det uønskede 
og uperfekte. Journalisten og 
komikeren Jacob Nossell er 
spastiker, han burde allerede 
fra fødslen være ’fravalgt’ af 
både forskere og forældre. Nu 
er han i realiteten en belastning 
for samfundsøkonomien og 
i bedste fald et interessant 
studie for videnskaben. Med et 
intakt intellekt, der er fanget i 
et svækket kropshylster, er han 
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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

Gulv, KøKKeN OG INDreTNING

FODTerApI

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

selveste legemliggørelsen af normalitetens 
dilemma; Han er for handicappet til at være 
normal og for normal til at acceptere sig selv 
som handicappet.

HoTeL TRAnSyLvAniA 2
Alt synes at have ændret sig til det bedre på 
Hotel Transylvania. Draculas stive regler om, at 
kun monstre har adgang til hotellet er endelig 
blevet mere afslappede, nu har almindeligt 
dødelige nemlig også fået adgang til stedet. 
Men bag de lukkede kister, er Drac bekymret 
for, at hans søde barnebarn Dennis, som er 
halvt menneske og halvt vampyr, slet ikke viser 
tegn på at være vampyr. 

PAN
Peter er en drillesyg 12-årig dreng som bor i 
det dystre børnehjem i London. En utrolig aften 
bliver Peter ført væk fra børnehjemmet og ud 
i en livlig og fantastiske verden fyldt af pirater, 
krigere og feer… kaldet Ønskeøen. Her forsøger 
han at opklare hemmeligheden om sin mor, der 
efterlod ham på børnehjemmet for længe siden

THe MARTiAn
Under en bemandet mission til Mars formodes 
astronauten Mark Watney død efter en voldsom 
storm, og hans besætning efterlader ham på 
planeten. Men Watney overlever stormen og er 
nu strandet alene på en ugæstfri planet. Han 
har kun meget lidt forråd tilbage og må bruge 
sin snilde, sin forstand og masser af gejst for 
at overleve og finde en måde, hvorpå han kan 
sende signaler til jorden.

SiCARio
I Mexico betyder Sicario hitman... 
I det vidtstrakte, lovløse græseområde mellem 
USA og Mexico slutter den unge idealistiske 
FBI agent, Kate Macy, sig til Matt i regeringens 
elite taskforce for at deltage i kampen mod de 
mexicanske narkokarteller. 
Den lille specialgruppe, der ledes af den 
karismatiske, men hemmelighedsfulde 
Alejandro, begiver sig entusiastisk ud på deres 

hemmelige undercover opgave. Men det varer 
ikke længe før det går op for Kate, at hun er 
nødt til at lægge alle sine hidtidige etiske og 
moralske værdier bag sig, hvis hun vil gøre sig 
nogen forhåbninger om at overleve…

THe WALK
Tolv mennesker har gået på månen - men kun 
én har nogen sinde gået på line over den 400 
meter dybe afgrund mellem de to tårne i World 
Trade Center i New York. 
I 1974 få uger inden den officielle åbning af 
tårnene sneg den franskfødte linekunstner, 
Philippe Petit, hans franske mentor, Papa Rudy, 
kæresten, Annie og franske og amerikanske 
hjælpere sig ind i det sydligste tårn og næste 
morgen begav han sig ud på sin wire, der var 
spændt ud mellem tårnene.

Min LiLLe SøSTeR
Stella er 12 år gammel og anser hendes 
storesøster, Katja som nærmest perfekt. Hun 
er forældrenes øjesten, et stort talent inden 
for kunstskøjteløb, og Stella vil gøre næsten 
hvad som helst for at være som sin søster. 
Men i jagten på det perfekte har Katja ladet en 
spiseforstyrrelse tage kontrollen over sit liv, og 
da Stella konfronterer hende med det, får det 
bægeret til at flyde over. De to søstre begynder 
nu en farlig leg, hvor alle kneb gælder. 

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

sporet af den lyssky organisation SPECTRE. 
Imens kæmper hans chef ”M” mod interne 
politiske kræfter i London, som vil nedlægge 
efterretningstjenesten og pensionere MI6 
agenterne.

KvinDen i guLD…
… fortæller den sande historie om en jødisk 
kvindes kamp for at genvinde sin retmæssige 
arv og sin familiens ære. 50 år efter Maria 
flygtede fra Wien under 2. verdenskrig, rejser 
hun ud for at hente de kunstskatte hjem, som 
nazisterne stjal fra hendes familie - heriblandt 
Gustav Klimt’s 
berømte 
maleri 
’Portræt af 
Adele Bloch-
Bauer I’  
også kendt 
som 
Kvinden i 
guld’.
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Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toliet • Bad •  Vand •

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

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

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af 
den lokale låsesmed

LÅSeBuSSen
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Sundere med Amok
Amager Orienteringsklub 
AMOK tyvstarter Tårnbys 
Sundhedsuge med et Tårnby 
Sundhedsløb lørdag 3. okto-
ber

- Kan du lide løb, natur og 
Tårnby, så giver amager Ori-
enteringsklub, aMOK, dig nu 
mulighed for at komme i gang 
med alle tre ting lørdag 3. 
oktober som et led i Tårnbys 
Sundhedsuge, siger formand 
for klubben, Tøger G. nørga-
ard.

- I løbet gælder det om at 
nå så mange poster som mu-
ligt efter eget valg på 45 mi-
nutter. nogle poster giver 1 
point, andre 3 point og igen 
andre 5 point, afhængig af 
hvor langt væk de ligger.

- Hvis man kan lide at løbe 
i naturen, men savner et ele-
ment af udfordring, så er ori-
enteringsløb noget som alle 
aldersgrupper kan være med 
i. Vi vil gerne med vores Sund-
hedsløb give alle mulighed 

for at snuse til orienterings-
løb under uformelle og hyg-
gelige rammer i Kastrup, siger 
erik nielsen, der er stævnele-
der.

Orienteringsløb går ud på 
at finde vej til en række po-
ster ved hjælp af et kort. et 
kompas kan også hjælpe dig. 
Man kan deltage for motio-
nens skyld på hyggeplan eller 
som mere ambitiøs sportsud-
øver for at vinde. Her gælder 
det om at være hurtigst til at 
finde et antal poster i terræ-
net.

løbet foregår i området 
omkring Kastrup Havn, Ka-
strup Strandpark og området 
vest for Metro-banen og veks-
ler mellem skov, park, strand 
og gader. Inden starten går, vil 
der være en kort introduktion 
til løbet kl. 09.45.

Sundhedsløbet er åbent for 
alle. den samlede start sker 
fra Motionsklubben amager, 
amager Strandvej 285, kl. 10 
med rigtig elektronisk tidtag-

ning og resultatformidling. 

Holdløb for de trænede
Senere samme lørdag kl. 13 

arrangerer klubben et stort 
holdløb for de mere trænede, 
hvor man forventer deltagel-
se fra løbere fra orienterings-
klubber fra hele Sjælland og 
er også åbent for alle.

løbet er et sprint- og 
sprintstafetløb på nye kort 
i et område, hvor der aldrig 
tidligere har været afholdt 
orienteringsstævner. Sprint-
banerne tilbydes også som 
åbne, individuelle sprintba-
ner, hvis man ikke har mulig-
hed for at samle et hold.

INFO:
Tilmelding til Tårnby 
Sundhedsløb senest 30. 
september. Pris 60 kr. for 
børn og unge indtil 20 år og 
80 kr. for deltagere over 20 
år. Tilmelding på løbsdagen 
mod 25% forhøjet 
startafgift. 
Tilmelding til holdløbet 
senest 27. september. Pris 
pr. bane er den samme som 
ovenfor. 
Mere om begge 
arrangementer og 
tilmeldinger på www.
runamok.dk.

Om AMOK
aMOK er hele amagers orienteringsklub med over 90 med-
lemmer, hvor yngste løber er 6 år og den ældste er over 70 
år. de fleste ligger dog i aldersgruppen 20-50 år. Klubben 
løber hovedsageligt i Kongelunden, på amager Fælled, i 
amager Strandpark og i byen. Træningen foregår hver tirs-
dag aften. www.runamok.dk.
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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 vig-
tigt for dig og din familie, før vi taler penge. 

Det er både let og gratis at skifte bank. Kig forbi en af vores filia-
ler og aftal et uforpligtende møde. 
eller se mere på al-bank.dk.

Ole og samaritterne mod katastrofer
Ole Lund Jakobsen er egent-
lig opvokset på Bornholm 
og han bor i Lyngby, men 
når Landsindsamlingen for 
Røde Kors kommer rundt 4. 
oktober, så er Ole at finde i 
Tårnby

Af Lene Voller

- Vi er en lille flok samarit-
ter, som samler ind sammen. 
Så får vi en hyggelig dag ud 
af det, og en masse gode og 
sjove historier, fortæller Ole 
lund Jakobsen.

Igen i år er han at finde 
sammen med en lille flok fra 
røde Kors, når landsindsam-
lingen kommer rundt med 
raslebøssen. 

- Vi lægger en plan fra 
starten af, så vi kommer godt 
rundt og ingen snydes for vo-
res besøg, fortæller Ole lund 
Jakobsen. Han har ofte op-
levet, at folk er bange for, at 
der ikke kommer nogen forbi 

netop dem og samler ind. 

Et plaster på såret
når Ole lund Jakobsen samler 
ind, så tager han sin røde Kors 
samarit uniform på. det giver 
en masse glade smil og kom-
mentarer. 

- Vi har også plaster i lom-
merne. de voksne kan få et 
almindeligt, og børnene kan 
få Hello Kitty og Cars plaster 
på. Man behøver ikke, at have 
slået sig, men det fører al-
tid til en masse smil og gode 
oplevelser, siger Ole lund Ja-
kobsen.

Han er 32 år og opvokset 
på bornholm. Han samler ind 
i Tårnby, fordi der ikke er så 
mange indsamlere i netop det 
distrikt. Sidste år samlede han 
3.150 kroner ind på sin tur 
rundt i Tårnby. 

det er 2.000 kroner mere 
end landsgennemsnittet for, 
hvad der kommer i raslebøs-
serne. 

Danmark og katastroferne
- det er åbenlyst en god idé 
at samle ind, fordi pengene 
går til et godt formål. det gør 
også, at der fra første minut 
er både glæde og smil, når vi 
samler ind, siger Ole lund Ja-
kobsen.

en stor del af indsamlingen 

i år vil gå til at hjælpe menne-
sker, som er på flugt. For ek-
sempel i Syrien, hvor mange 
mennesker har brug for nød-
hjælp. derudover vil en del 
af pengene gå til røde Kors’ 
katastrofefond og til det lang-
sigtede hjælpearbejde i nogle 
af verdens fattigste lande.

- når man selv er frivillig i 
røde Kors, så ved man, hvad 
selv en flad tier kan gøre. 
det betyder, at en frisk gåtur 
søndag 4. oktober kan gøre 
en kæmpe forskel for men-
nesker, som har brug for hjæl-
pen, siger Ole lund Jakobsen. 

Lakridser skal lukke sorte 
huller i Tårnby
Tårnby-borgere, der 
melder sig som Røde 
Kors-indsamlere, kan 
forsøde søndagen med 
en dåse luksuslakrids 
fra Johan Bülow 

der mangler indsam-
lere, som vil bruge tre 
timer på at stemme dør-
klokker i Tårnby søndag 
4. oktober.

nu vil iværksætteren 
dele sin lakridskærlig-
hed med de Tårnby-bor-
gere, der melder sig som 
røde Kors-indsamlere 
den første søndag i ok-
tober. Selvom indbyg-
gerne er gavmilde med 
bidragene, er Tårnby 
nemlig det distrikt i ho-
vedstaden, hvor færrest 
melder sig til at stemme 
dørklokker. 

derfor stiller Johan 
bülow en dåse lakrids på 
højkant for hver indsam-
lingsrute, der bliver be-
sat i Tårnby. Han håber, 
at lakridsen kan fungere 
som den ekstra gulerod, 
der får folk fra Tårnby til 
at melde sig.

- lakridsen kan være 
den ekstra lille ting, der 
får folk ud af starthuller-
ne. Med verdenssitua-
tionen lige nu er det vig-
tigt, at vi tænker os om, 
og jeg synes, at vi alle 
bør rejse os fra sofaen 

og melde os til indsam-
lingen, fortæller han. 

Gør en forskel
Johan bülow håber på, 
at lakridsen kan være 
med til at gøre indsam-
lingen til en hyggelig 
begivenhed for folk i 
Tårnby.

- I den store sammen-
hæng er en dåse lakrids 
jo ubetydelig. Men min 
lakrids kan måske hjæl-
pe indsamlerne med 
at gøre det til en dejlig 
dag. den dag skal være 
en følelse af at gøre en 
forskel.

Selv ser Johan bülow 

frem til at samle ind i sit 
eget nabolag sammen 
med sin kæreste og de-
res to små børn.

- det er ikke så tit, vi 
kommer ud og går sam-
men som familie. Vi 
gjorde det også sidste 
år, og det var en rigtig 
dejlig dag. Sidste år gik 
vi med vores toårige 
datter, og i år skal vores 
lille baby også med, si-
ger han.

lakridskongen do-
nerer den sorte gour-
metsnack for at få flere 
af Tårnbys borgere til 
at tage en rute for røde 
Kors.

INfO: Man kan melde sig som indsamler i Tårnby på www.indsamler.dk 
eller på tlf. 35 25 92 00. Indsamlingen foregår i Tårnby søndag 4. oktober 
i tidsrummet 11-14. Indsamlingsmateriale hentes hos Danske Bank, Ama-
gerbrogade 193, 2300 København S mellem kl. 10.30 - 11.00.

GEDE-MARKEDET
... det gratis loppemarked for private. 
Retningslinjer for optagelse på 
GEDEMARKEDET, se www.taarnbybladet.dk. 
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