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Genbrug af salmer
ved jubilæum

Tårnby Bladet med særtryk

Sammen med september-udgaven har avisen
udgivet tre særtryk, som kan printes ud fra nettet
De udgående medarbejderne på Tårnby Bladet får ikke andet
for deres indsats end at se deres tekster og fotov på tryk. Derfor er det ærgerligt, når vi som i denne udgave producerer det,
vi kalder for et presset nummer på ”kun” 32 sider,
Vi har derfor i tre tilfælde produceret særtryk af begivenheder, hvor vi har fotograferet eller modtaget en større sending
billeder, som der ikke blev plads til i hovedavisen.
Særtrykkene kan ses/hentes på www.taarnbybladet.dk og
drejer sig om Skelgårdskirkens 25 års jubilæum, FDF, Korsvejens sommerlejr og Tårnby Teaters opførelse af Brødrene
Løvehjerte.
Thomas Findval, 26
år, og skuespiller,
instruktør og
forfatter på
Tårnby teater har
de kunstneriske
ambitioner i behold,
når han trods alt
ydmygt starter som
elev på teaterskolen
i Århus.

Fra amatør til teater

Thomas Findval blev først klar over, at han ville være skuespiller, da han kom på efterskole. Inden havde han kastet op
af nervøsitet, da han fik påduttet en rolle i en skolemedie i 6.
klasse. Nu 13 år senere er han begyndt på Teaterskolen ved
Århus Teater. Hans læreplads har været småfilm, Dragør Revyen og Tårnby Teater. Tårnby Bladet bringer i oktober-udgaven
et interview med den nystartede teaterskoleelev.

Red Barnet mangler indsamlere
Med Københavns
biskop, Peter SkovJakobsen i spidsen mødte
Skelgårskirkens præster,
Annelise Mehlsen, Poul Bo
Sørensen (bag biskoppen)
Fleming Bak Poulsen (bag
Poul Bo Sørensen og Palle
Thordal fra Kastrup kirke
frem til festgudstjenesten.

Skelgårdskirkens 25-års jubilæum blev fejret med maner, is og Amager bryg

Af Annelise Hofmann Mehlsen
Foto: Karin Ott

Og så gospel
Om aftenen samledes mange
mennesker omkring gospelkoncerten med Amager gospelkor, der forstod at sætte
gang i kirkefolket.
I den følgende uge var der
mange forskellige aktiviteter – en kirkegårdsvandring
på Frederiksberg Kirkegård
med efterfølgende spisning
i de små haver – mens andre
lod sig henføre af den polske
organist Lidia Ksiazkiewicz,

der spillede ved en fantastisk
koncert.
Der var desuden koncert
med nogle af sognets lokale
kunstnere og endelig en børnegudstjeneste for børnehaver og vuggestuer.
Skelgårdskirken er derfor
blevet fejret med maner og
under stor bevågenhed fra
sognets mange glade venner,
som Skelgårdskirken skylder
en stor tak for den store opmærksomhed, som jubilæet
har givet anledning til.
En ny epoke begynder nu
og må den blive lige så udbytterig og glædelig som de første 25 år.
Annelise Hofmann Mehlsen
er sognepræst K/B ved
Skelgårdskirken.
Flere foto side 12 og på
særtryk på
www.taarnbybladet.dk

OK-Klubben

Ok-Klubben er mødested for pensionister og efterlønsmodtagere
OK betyder omsorgsklubber og foreningen, der er landsdækkende, blev stiftet efter 2. verdenskrig på Frederiksberg, hvor
hovedhuset ligger. Tårnbyafdelingen blev stiftet i 1977 og benytter alene frivillige hjælpere - værtinder. Disse værtinder
lægger sig hver uge - sammen med bestyrelsen - i selen for at
sammensætte et varieret og spændende program og for at gøre
sammenkomsterne så hyggelige som muligt.
Klubben mødes hver torsdag klokken 10 i Foreningshuset
(Postkassen) på Amager Landevej til foredrag, underholdning
og hygge. Foreningen er upolitisk og alle er velkomne. Nye
medlemmer er velkomne til at prøvekomme et par gange, før
de melder sig ind.
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Tredje søndag i august begyndte med en festgudstjeneste i Skelgårdskirken, hvor Københavns biskop Peter SkovJakobsen prædikede, mens
resten af gudstjenesten blev
forrettet af kirkens præster.
Mange var blevet inviteret
til gudstjenesten og mange
deltog derfor i denne festlige
gudstjeneste, hvor der blev
sunget nogle af de samme
salmer, som ved kirkens indvielse for 25 år siden.
Efter gudstjenesten blev
der festet med taler af provst
Poul Bo Sørensen, tidligere
provst Palle Thordal samt af
kirkens sognepræst Annelise

Hofmann Mehlsen. Dagens
hovedfesttale blev holdt af
næstformand for menighedsrådet Pia Højgård. Fra nær og
fjern deltog sognebørn og
venner af kirken i en festlig
reception, hvortil Ismageriet
havde sendt sin hyggelige isvogn, og Amager Bryghus lod
kirkens gæster smage sit dejlige lokale øl.

Red Barnet samler i år ind til børn, der er fanget i katastrofer
- Vi ved ikke, hvor den næste katastrofe vil ramme, men vi ved,
at den kommer. Børn vil opleve, at deres hjem forsvinder, at
de bliver revet væk fra deres forældre og at de mangler mad,
vand og lægehjælp. Derfor søger Red Barnet nu indsamlere i
Kastrup og Tårnby, som vil hjælpe med at samle ind til børn i
katastrofer søndag 7. september, siger Mimi Jakobsen, generalsekretær i Red Barnet.
- En katastrofe kan være ufatteligt ødelæggende for et
barns liv. Alt kan blive smadret fra det ene sekund til det andet. Men heldigvis kan vi hjælpe effektivt, både inden katastrofen og efter, at den har ramt. Pengene rækker langt, og der
går en direkte linje fra den enkelte indsamler til det barn, der
er fanget i katastrofeområdet.
Indsamlere kan melde sig på www.redbarnet.dk, sms TILMELD til 1277 eller ring på 80 24 25 26. Man kan også møde
op på Genbyg, Amager Landevej 185 på dagen mellem kl. 10
og 11. Aflevering i Den Danske Bank, Amagerbrogade 193 inden kl. 14.

Det må vi tale om
Øget trafik på broen

På Øresundsbroen fortsatte vejindtægterne med at
stige i første halvår 2014.
Indtægterne udgjorde 567
millioner kroner, hvilket er
en stigning med 35 millioner sammenlignet med
samme periode sidste år.
Forklaringen på stigningen
findes især i fragttrafikken,
som gik frem med 6,8 procent. Foto: Øresundsbron

Ørestad Syd og
Naturpark Amager

På Ørestad Kulturdage lørdag 30. august fra klokken
13 til 14.30 fortæller projektleder Peter Larsson fra
By & Havn og Skovfoged
Sven Norup fra Naturstyrelsen om planerne for Naturpark Amager.
Start foran Café 8-tallet
på en tur rundt på fælleden. Efterfølgende byder
By & Havn på en kop kaffe
fra Traktørstedet. Arrangementet er gratis – men
tilmeld dig på forhånd på
www.billetto.dk/naturparkamager
By & Havn, Naturstyrelsen samt Tårnby, Dragør og
Københavns Kommune har
indledt et samarbejde, der
skal styrke naturens kvaliteter i overgangen mellem
by og natur.
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Ørestad Kulturdage

Ørestad Kulturdage finder
i år sted fra fredag 29. til
søndag 31. august under
overskriften Green Living.
Fra programmet
Find en sangskriver - gå
på jagt efter hele 15
forskellige sangskrivere
Børn og voksne bygger
Ørestad. Børnene bliver
guidet i at fremstille en
model af deres vision
over temaer som: Min
Drømmeskole, Dyr i Byen,
Byens Tage og Fremtidens
Bolig.
Beats I Byparken med
blandt andet MC Einar og
Tobias Trier
Ramasjang Rally: Seje
drenge og piger kører
ræs i hjemmelavede
sæbekassebiler.
Bliv klog på Ørestads
kanaler og søer.
• Se programmet: www.
orestadkulturdage.dk

Det er ikke lige meget, hvor man lægger trykket i en sætning. Eksempelvis er min gps, altså det elektroniske vejviserapparat i bilen, som hjælper mig med at fare vild i fremmede
geografiske områder på en mere sofistikeret måde end gamle
vejkort var i stand til.
Den er helt ny, men ikke særlig god på svensk. De fleste
af os, som er vokset op med svensk tv som eneste alternativ
til et ellers udmærket Danmarks Radio, vil nok kunne udtale
Thorsgatan med tryk på første stavelse, men prøv med elektronisk accent at lægge trykket på ”tan”. Så skal der mere end
min hørelse til at opfatte meningen.
At navnet samtidig står på skærmen, jaja jeg ved godt
det hedder displayet, hjælper ikke meget, da det kræver nærsynsbriller. Suk!
Der kan også leges med de forskellige ord i overskriften.
Det vil nok komme for vidt at dissekere sætningen med alle
fem muligheder, men leg lidt selv. På svensk har de to ord for
må henholdsvis ”får jag” og ”måste”. At Tårnby kommunes
kulturelle forvaltning og ditto politikere (og nærværende redaktør) ikke kendte forskellen, var en gang tæt på at tage livet
af to finske piger.
Mens Kommunen endnu turde tage byens gæster med på
restaurant var omtalte piger (hver cirka 46 kilo) med kulturelt
udvalg på Færgekroen i Dragør til en fem-retters menu med
ekstra nødning. Altså der hvor fadene bæres om to gange.
Hver gang fadene kom rundt spurgte de finske piger ”Måste jag?” Jaja, lød det gæstfrie svar fra flere sider og pigerne
tog en ekstra portion. Det gentog sig gang på gang som i 90års fødselsdagen nytårsaften. ”Must I?”, ”Same procedure
as last year, James!” Pigerne så til sidst ikke særligt taknemmelige ud, men da høflighed stadig var en dyd, gik de ind i
kampen.

Sommerens oplevelse med dansk/svensk sprog er ikke
for optimistiske. På familiens 14-dages odyssé i öst- og västgötaland blev vi konstant svaret på engelsk, når vi frågada
om et eller andet. Ikke en chance fik vores ellers tillempede
dansk/svenske. Receptionister, billetsælgere, kasse-teenagere (det hed damer en gang) reagerede med det samme med
angelsaksiske gensvar. Men ikke om vi forfaldt til det forræderi.
Og det er det vel ikke, når det kommer til stykket, men det
virker trist. Det er det også når det viser sig, at danskundervisning i Island stort set er spildt, da meget få islandske undervisere i dansk ikke selv behersker udtalen – og her taler jeg ikke
om moderne skuespillerdansk, som jeg heller ikke forstår,
men det var nu ikke der, jeg ville havne med denne klumme.
Men det er den samtale, som ikke mindst folk i min aldersgruppe kommer ud for med jævnere og jævnere mellerum.
Den eller de samtaler med en bekendt, en ven, familie som
har fået en definitiv lægelig dom. Jeg skal ikke gøre mig bedre
end nogen som helst anden i den sag. Jeg har flere ”jeg burde
have besøgt-situationer” end jeg har gennemført det sidste
besøg, kaldet et sidste farvel, på samvittigheden. Jeg mener
også, den eller de samtaler kunne være lettere for alle parter,
hvis vi talte lidt mere sammen til hverdag, så er det jo ikke
sikkert, at et sidste besøg ville fremstå så unaturligt og grænseoverskridende for alle parter.
Så meget mere ros skal der være til en teaterforestilling
som amatører midt i 20’erne selv skrev, bearbejdede og satte
op på Tårnby Teater. ”Når livet forsvinder” drejede sig om en
almindelig livsglad ung pige, som blev ramt af mavekræft og
ikke mindst omgivelsernes reaktion på situationen. Tak!
At de gjorde det – fordi, det måtte de!
- og så op med lidt humør endda.
Terkel Spangsbo

Var det morsomt? Måste betyder ”Skal jeg?” mens ”Får
jag” ligger mere i retning af ”behøver jeg?” Pigerne kom over
det, den ene er endda flyttet fast til Danmark.

På spejderære – en rettelse
I Tårnby Bladet august 2014 er på side 40
”Sommerlejr på kanten af Söderåsen”,
som angiveligt er skrevet af Flemming
Bjerre, Stifinderne. Flemming Bjerre er
redaktør på spejdergruppen Stifindernes
blad og i august-udgaven af ”Stifinderen” gør han opmærksom på, at han ikke
er forfatter til artiklen i Tårnby Bladet.
Det er korrekt. Artiklen er kommet til
verden på baggrund af den sommerlejrrapport som han har sendt til redaktionen. Der er tale om en stærkt forkortet
og redigeret udgave af den rapport og
det er redaktionen, som har foretaget
den kraftige barbering, hvilket burde
have fremgået af en signatur i slutningen
af artiklen.

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladforening, 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.

Så godt som alle artikler og noter er
redigeret, billeder er beskåret af redaktionen. Hvis vi vurderer, at det ikke på
nogen måde kan ændre ved forfatterens
”budskab”, sætter vi en byline på artiklen. Hvis vi derimod barberer en fremsendt artikel eller pressemeddelelse ned
eller kun bruger essensen markerer vi
det med en signatur fra ”den skyldige”
og vil ofte citere kilden i artiklen/noten.
Vi prøver altså ikke at tage æren for artikler, som vi har fået tilsendt og ikke selv
har bearbejdet, ligesom vi heller ikke pådutter andre en artikel, som de ikke har
det fulde ansvar for. Det er så alligevel
sket med artiklen om Stifindernes sommerlejr. Der burde have stået spanger
som signatur, da det er en af de to sig-

Terkel Spangsbo
(ansv. redaktør)
Heinrich Ehrenreich, Birgitte
Barkholt, Allan Meyer, Vibeke Wittrup, Arne Mikkelsen,
Ivan Givskov (foto), Karin Ott
(foto).
Annoncesalg: Redaktionen
- mail eller ring.
Oplag: 21.000. 17.200 husstandsomdeles, resten distribueres via butikscentre, biblioteker oa.
Tryk: Provins-Trykkeriet
Distribution:
Forbruger
Kontakt. Udebliver Tårnby

naturer, som redaktøren benytter sig af.
Spanger for lange artikler og tsp for korte
noter.
Nedenstående signatur benyttes, når
redaktøren i sin egenskab af redaktør
og den der bestemmer på hele bladets
vegne, har begjort et skriv - som dette!
Vi beklager og henviser til at Flemming
Bjerres artikel kan læses i sin helhed på
www.stifinderne.net under ”Bladet”.
Redaktionen

Bladet kontakt venligst Forbruger Kontakt tlf. 8813 0299
eller email Amager@d-d-c.dk
Denne udgave omdeles
fredag 29. / lørdag 30. august
2014
Førstkommende udgave
herefter, oktober-udgaven
omdeles fredag 26. / lørdag
27. september (deadline
mandag 22. september kl.
16).
* Deadline for annoncer og
redaktionelt stof 7 dage før
udgivelsesdagen - men ring,
hvis man er senere på den.

Øvrige Udgivelses-datoer
i 2014:
Sidste fredag / lørdag i hver
måned.*
Oktober udgaven omdeles
fredag 26. / lørdag 27. sept.
November udgaven omdeles
fredag 31. okt. / lørdag 1. nov.
December udgaven omdeles
fredag 28. / lørdag 29. nov.
* januar og august 2. fredag/
lørdag i måneden.

Sådan kan pengene bruges i 2015
Det er tid til den politiske
diskussion om kommunens
pengeforbrug (og indtægter) for 2015. Borgmester
Henrik Zimino kom med et
oplæg på kommunalbestyrelsesmøde i august. Vi bringer en redigeret udgave af
talen
På baggrund af indstillinger
fra de stående udvalg har
forvaltningen skruet et budgetforslag sammen, som til
trods for sparebestræbelser,
alligevel opererer med et kassetræk på 59,8 mill. kroner.
- I budgetforslaget er forudsat uændret kommunal
udskrivningsprocent på 23,5
og uændret grundskyldspromille på 24,0 – jeg har dog
læst i avisen, at jeg vil gøre
Tårnby Kommune til et dansk
skattely. Men jeg ønsker ikke,
at grunden til, at folk flytter
til Tårnby Kommune, er for at
slippe billigere i skat.
- Jeg ønsker, at nye Tårnbyborgere er her, fordi vi har
nogle af landets bedste kul-

tur- og idrætstilbud.
- Jeg ønsker, at folk tiltrækkes af den variation, som vor
kommune byder på fra tæt
storbybebyggelse, over dejlige villakvarterer, til oaser
som Fælleden og Strandparken.
- Jeg ønsker, at folk flytter
til kommunen, fordi de synes,
at der er en god balance mellem det, der betales i skat og
den service, der ydes.
- Men mest af alt ønsker jeg,
at Tårnby kommune tilvælges,
fordi her er rart at være.
- Hvis det står til mig får
Tårnbys borgere således også
i 2015 solid service – og til
en af landets laveste priser.
Lige nu ligger personskatteprocenten 1,4 procentpoints
under landsgennemsnit, og
lad os se om det bliver muligt
at forøge dette.
- De sidste forlydender går
på, at der er mange kommuner, der arbejder på at sænke
skatten. Min forudsætning
har hele tiden været, at provenutabet kunne dækkes

delvist med de procenter,
som gælder for 150 mill. kr.puljen. Hvis det ikke er tilfældet bortfalder grundlaget for
2015, men vi vil så se på mulighederne de kommende år

Fremtidssikring
For at holde den gode økonomi og samtidig skabe stadig
bedre forhold for borgerne
talte borgmesteren om en
fremtidssikring af økonomi
og udbygning af service.
- Et eksempel på en sådan
fremtidssikring af kommunen er tandplejen for børn og
unge. I kraft af et styrket fagligt miljø og moderne faciliteter vil klinikken kunne levere
en forbedret tandbehandling
for børn og unge i Tårnby
kommune. Derudover vil forældrene i højere grad få mulighed for at blive inddraget i
deres børns tandsundhed.
Et andet eksempel på nytænkning, drejer sig om nyfødte Tårnbyborgere. Konsekvensen af, at nybagte
forældre udskrives fra hospitalerne stadig tidligere efter
fødsel, skaber en øget risiko
for mistrivsel i barnets første
levetid. Dette imødegås ved
et tidligere hjemmebesøg af
sundhedsplejersken
inden
Der er ikke lagt op til
en lavere kommunal
skatteprocent i det forslag
til budget 2015, som
borgmester Henrik Zimino
har fremlagt. men det kan
nå at komme ellers er idéen
til genbrug i 2016, sagde
borgmesteren.
Foto: Ivan Givskov
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Forslaget til Budget 2015 er et digert ringbind med
tal i kolonner, og artikler om politiske visioner og mål,
Målsætninger og resultatkrav samt Budgetteringsmetode
og forudsætninger. Nu har medlemmerne af
Kommunalbestyrelsen til 1. september til at komme med
ændringsforslag.

for 4-5 dage, hvor der tidligere kunne gå 5-10 dage før
første besøg.
- Med de nye reformer sker
et skift i måden Jobcentret
kommunikerer og samarbejder med virksomhederne
på. Der vil være tale om en
overgang fra formidling til
rekruttering, og dette skift vil
være dagsordensættende for
virksomhedsservices arbejde
i 2015.
- Indsatsen på sygedagpengeområdet er styrket på området gennem det offentlige
og private partnerskab med
Falck Jobservice A/S. Partnerskabet har ført til et løft i
sagsbehandlingen, og der er
indgået en aftale med Falck
om etablering af et tidligt afklaringsforløb for sygemeldte
borgere.

Sammenlign gerne vores priser med autoriserede mærke-værksteder

TILBUDSPRIS PÅ EFTERÅRSTJEK

Efterårstjek

Nu har din bil slæbt for dig hele sommeren. Hvad
så med at være lidt rar ved den inden det kedelige
efterårsvejr sætter ind?
Vi tilbyder et ”efterårstjek” med olie- og
oliefilterskift, tjekker (og efterfylder) luft i alle 5
dæk, bremsevæske, kontrol af styretøj, lys og
lygter, adskil, rens og smøring af forbremser.
(ekskl. olier, oliefilter og andre forbrugsstoffer)

atur, tørt og frostfrit. Og vi har
dem klar til dig, når det bliver tid
at skifte.
Det er ikke ukendt, at danske
bilister bliver overraskede, når
det pludselig bliver vintervejr
med under 50. Du slipper for “udsolgte” størrelser og mærker
- du har forbedredt dig
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Hele talen kan læses på
www.taarnbybladet. dk og
kommunens hjemmeside.

Vinterdæk?
Allerede nu?
God idé med
en snak

Dæk i udlandet
Skal du til udlandet,
skal du være opmærksom på, at der kan være
krav om, at du kører
på vinterdæk - og det
kan være en sikkerhedsmæssig god idé.

Lad os passe på de sæsondæk, som du ikke bruger.
Dine dæk bliver opbevaret ved den rette temper-

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

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

Tal med os om vinterdæk allerede nu!
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Også
den
forsikringsmæssige dækning
ved uheld i udlandt har
det betydning, hvilke
dæk du har kørt på.

Vinter-/ sommerdæk og dækhotel
hører sammen

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

Skolereformen
- Noget af det der vel fylder
allermest i øjeblikket, når
man taler om fremtidssikring
af kommunen, er skolereformen.
- Vi vil i Tårnby Kommune
arbejde på at nå de overordnede nationale målsætninger med Folkeskolereformen,
som er:
- at udfordre alle elever, så
de bliver så dygtige, de kan;
- at mindske betydningen
af social baggrund i forhold
til faglige resultater; og
- at tilliden til og trivslen i
folkeskolen skal styrkes.
spanger

Lille Grundlovdag for sidste gang
Børnenes Lille Grundlovsdag
2014 bliver sandsynligvis
den sidste
Børn og traditioner hænger
sammen og børnene i Tårnbys
fritidshjem og SFO glæder sig
hvert år til den dag på året,
hvor Lille Grundlovsdag bliver holdt.
Det kunne være et varsel, at
den oprindelige fest måtte aflyses på grund af dårligt vejr,
men dagen blev i stedet holdt
fredag 22. august.
Efter skoletid mødtes alle
børnene på Tårnby Stadion og
i tre timer stod den på hoppeborge og aktivitetsbaner, De
fantastiske Gøglere og ballonmanden, kage- og sodavandsboder og midt i det hele
kom isbilen med is til alle.
Ganske som forventet af

personale, forældre og unger
var det glade og trætte børn
med sorte sokker, sved på
panden og røde kinder, der
forlod stadion, mens personalet fra fritidshjemmene og
SFO’erne blev tilbage for at
afvikle og rydde stadion til
kl. 17.

Mere end normal oprydning
Alt tyder på, at denne oprydning blev den sidste.
- Alt det traditionelle må
desværre slutte nu, for med
den nye skolereform vil det
ikke være muligt for fritidshjemmene at samle kræfter til
arrangementerne. Mange pædagoger har timer på skolerne
til kl. 14 og børnene kommer
så sent til fritidshjemmene. at
dagen ikke kan afvikles, siger
Tove Jensen, en af ildsjælene

bag Lille Grundlovsdag.
- Frie Børnehaver i Tårnby
har gennem årene støttet dagen, så det økonomisk kunne
lade sig gøre og fritidshjemmenes og SFO’ernes medarbejdere har i fællesskab
sørget for, at alting er blevet
tilrettelagt og afviklet i feststemning.
- Vi takker alle for det gode
samarbejde igennem alle de
år, Lille Grundlovsdag har været afviklet og håber på ideér
til nye spændende arrangementer til glæde og gavn for
børnene i Tårnby, arrangementer som Frie Børnehaver
i Tårnby gerne støtter økonomisk efter ansøgning og aftale med arrangører.
På vegne af Frie børnehaver i
Tårnby og frittergruppen

Fuglemarked på Tårnby Skole
Amager Fugleforening åbner
for fuglesalg fra ikke-medlemmer
Der vil være mange forskellige fugle og vagtler til salg når
Amager Fugleforening holder
salgs/fuglemarked på Tårnby
skole
- Vi har besluttet, at det skal
være en ”åben forestiling” i
år, så hvis nogen skulle være
interesseret i at sælge fugle
og ikke er medlem af foreningen, er man velkommen til at
møde op på dagen kl. 9.00 og
få en plads til 25 kroner.

- Det eneste krav er at man
skal medbringe rengjorte
bure og trug til fuglene.
Der vil være mange flotte
fugle at se på og man kan
gøre en god handel eller bare
kigge. Der er mulighed for at
købe kaffe, brød, pølser og
vand.
Søndag 14. september
Tårnby skole fra kl.10-13.
INFO: Lars Peter Sørensen.
2661 5591

Lige ved og næsten-pris til AOF
En rigtig fagforening
Se mere på hjemmesiden

AOF Amager med i opløbet
til kåringen som Årets Aftenskole 2014

Af Gitte Larsen, skoleleder
AOF-Amager
Aftenskolerne har fået deres
egen pris, som fremover vil
blive uddelt en gang om året.
Formålet er at anerkende de
kommuner og aftenskoler, der
gennem konkrete aktiviteter
er med til at forny de folkeoplysende tilbud på lokalt
plan.
AOF Amager var af dommerkomitéen nomineret som
en af tre skoler i kategorien
Årets Aftenskole blandt andet
med den begrundelse, at AOF
Amager bestandig går nye
veje.
Der holdes IT-kurser i samarbejde med boligselskaberne og foredragsrækkerne

i samarbejde med bibliotekerne trækker stuvende fulde
huse. Aftenskolen får masser
af indslag i lokalpressen, men
også tv-avisen i prime time.
Prisen Året Aftenskole blev
overrakt af kulturminister Marianne Jelved ved en stor prisfest i Århus 15. august.
Valget faldt på LOF-Midtjylland, men der var stor ros fra
ministeren til AOF Amager.

Det brede spekter i kursus
AOF Amager udbyder årligt
ca. 700 kurser og tager emner
op, der handler om dagliglivets udfordringer lige fra de
mange kurser i hverdagens
teknologi til sjælelivets skyggesider, børns og forældres
problemer.
Og så er der naturligvis
det brede kvalitetsbaserede
klassiske oplysningstilbud i
sprog, musik, motion, IT, praktiske fag og seniorhøjskoler.

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

Nomineringen blev således
begrundet:
- AOF Amager går bestandigt
nye veje for at skabe tilbud
og aktiviteter, der rammer de
behov moderne mennesker
har i lokalsamfundet. Frem
for alt skaber AOF Amager
hele tiden nye partnerskaber,
der sikrer at forbundet
bliver synligt og levende i
hverdagen. Bofællesskabet
med 3F Kastrup og Dansk
Metal udnyttes til udsolgte
politiske debatmøder.

32 52 50 00
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Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

Prisen er udviklet i samarbejde mellem syv oplysningsforbund:
FO-Århus, Arbejdernes Oplysnings Forbund (AOF), Dansk
Oplysningsforbund
(DOF),
Folkeligt Oplysningsforbund
(FOF), Liberalt Oplysnings Forbund (LOF), NETOP – Netværk
for Oplysning samt Landsforeningen Fritid & Samfund og
uddeles indenfor ni forskellige kategorier.

Kirstinehøj
Genbrugsplads
har lukket
8.-26. september,
mens ARC
renoverer pladsen
I lukkeperioden henviser vi til tre af ARCs
andre gode pladser i Dragør, Hvidovre og
på Vermlandsgade i København S.

– en del af byen
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Find din nærmeste genbrugsplads
og læs mere på a-r-c.dk

Og Skottegårdens Butikscenter
inviterer til Skottegårdens Høstmarked

Lørdag d. 6. september kl. 1000-1800
Mød
Martin
Henriksen
på F5

Mød os på C8
OK Køkken - find os på H1
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Kurtshandel.d
k
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Alt i mobiltilb
ehør
Stand F 6-7-8

Du kan finde os på

G9

Nyd en kold øl i
REN
Mere end 80 stadepladser med altMARKEDSBA
fra dingenoter til dimsedutter!

• Mest for børn •

Kl. 10:30

Trylleshow for børn

•Underholdningsmusik for alle aldersklasser •

Kl. 12-15

Bandet Danmark

Kl. 16-18

Kill Billys

... DET FEJRER DET
LEVENDE BUTIKSCENTER
MED GODE TILBUD •

• FIN STEMNING I HELE
CENTRET • LEVENDE MUSIK
• UNDERHOLDNING •
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HØSTEN ER I HUS ...

Lydene ændrer sig om natten

Lufthavnen gør nu klar til
anden del af sommerens
vedligeholdelse af start- og
landingsbaner

Aloe Vera Butik Amager
Så er sommeren her

Vi har alt inden for hudpleje, både når du skal
forkæles og for at beskytte mod solen, eller hvis
man lige glemte det...
Der er stadig mulighed for i ro og mag at afprøve
vores produkter, inviter 5-8 veninder til en
Homeshopping med forkælelse. Ring og aftal tid.
Der er naturligvis også stadig mulighed for at ringe,
maile eller sms’e for at bestille produkter.
HUSK! vi har fri levering på Amager
Ring eller klik ind på www.AloeVeraButikAmager.dk

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

Hvert år i sommerperioden
gennemfører
Københavns
Lufthavn større vedligeholdelsesarbejde på start- og
landingsbanerne.
Vedligeholdelse af banesystemet
er nødvendigt for at kunne
holde lufthavnen åben for flytrafik døgnet rundt 365 dage
om året.
Anden del af årets vedligeholdelsesarbejde
strækker sig til midten af oktober
2014. Det er i den periode
nødvendigt at omlægge flytrafikken i nogle tidsrum,
hvorfor naboer til lufthavnen
vil opleve, at der sker ændringer i ’støjmønstret’ omkring
lufthavnen.
For at begrænse de miljø-

Trafikken på landings- og startbanene vil blive ændret i
nattetimerne indtil 12. oktober. CPH vil endvidere løbende
informere på WebTrak: http://webtrak.bksv.com/cph
idet vejr og vind kan spille ind i forhold til udførelse af
banevedligeholdelsen. Arkivfoto fra CPH.

mæssige gener for lufthavnens naboer udføres det arbejde, der medfører de største trafikomlægninger, så vidt
muligt mellem kl. 23 og 06, da
flytrafikken om natten er forholdsvis begrænset.

Ændrede støjforhold
CPH håber på forståelse fra
lufthavnens naboer. Arbejdet
får ingen konsekvenser for
flypassagerer.
• Fra mandag 15. september til søndag 21. september
er den vestlige af lufthavnens
hovedbaner lukket om natten og flytrafikken vil i stedet
blive afviklet på den østlige
bane 04R/22L. Især landende

fly kan medføre øget støj sydøst for lufthavnen og mindre
støj vest for lufthavnen.
• Fra mandag 22. september til søndag 5. oktober
vil begge hovedbaner være
lukket på skift, idet der i perioden arbejdes tre nætter
på den ene bane og derpå tre
nætter på den anden bane.
• Fra mandag 6. oktober til
søndag 12. oktober er bane
04R/22L lukket om natten og
det vil igen medføre øget støj
vest for lufthavnen og mindre
støj i området omkring Dragør.
spanger

Gamle industriminder
lukker legeplads
Forurenet jord fundet i Kastrup Strandpark
Der ligger en relativt ukendt
legeplads klemt inde bag
pumpestationen og den bagerste
vinteropbevaringsplads i Kastrup Strandpark.
Her har Region Hovedstaden registreret, at jorden under legepladsen visse steder
er forurenet med tungmetaller (bly, cadmium, kobber,
nikkel og zink), pesticider og
olie.
Tårnby Kommune har øjeblikkelig fjernet de fleste
legeredskaber og afspærret
legepladsen indtil videre.
I området er der for mange
år siden deponeret industri-

affald. Regionen har derfor
valgt at undersøge pladsen
for at se, om opfyldning med
forskellige industriprodukter
har forurenet jorden.
Der er generelt truffet forureningsniveauer højere end
Miljøstyrelsens grænseværdier på hele legepladsen,
men det er kun i området
med gyngestativet, at forureningen ligger helt oppe i jordoverfladen. I de øvrige områder på legepladsen træffes de
forurenende stoffer dybere.
- Nu har vi undersøgt legepladsen og fundet forurening
i jorden. Vi vil nu fjerne forureningen. Indtil vi har fjernet den forurenede jord, vil
legepladsen blive spærret af,

fortæller Marianne Pilgaard,
enhedschef for Jordforurening i Region Hovedstaden.
- Oprensningen tager erfaringsmæssigt et par uger. Så
engang i efteråret burde legepladsen være klar igen, siger
Marianne Pilgaard.
Borgmester Henrik Zimino
siger, at kommunen for en sikkerheds skyld straks har afspærret legepladsen og fjernet alle legeredskaber.
- Selv om det kun er en
enkelt prøve, der viser, at
den øverste jord overskrider
grænserne, så har vi lukket
pladsen. Jeg ser naturligvis
meget positivt på, at jorden
bliver renset.
spanger

Oprensningen af forurenet
jord foregår typisk ved at
grave den øverste halve
meter jord af på det areal,
der er forurenet. Herefter
lægges ren jord ud, og
arealet genskabes, som det
var før - fx med nye planter,
genopstillede legeredskaber
og fast bund i sandkasser.

FDF-vikinger til vikingespil
FDF og sommerlejr hænger
sammen og har været en tradition siden Holger Tornøe
startede op med de raske
drenge i 1902

Af Michael Pedersen
Foto: Kamilla Sahl
Buchtrup Olsen.
Sidste år valgte FDF Korsvejen dog at gå noget utraditionelt til værks og arrangere
sommerlejren uden for sommerferien, således at børnene
hver dag hele ugen igennem
gik i skole, tog over på lejren,
lavede aktiviteter, krøb i soveposen, stod op og smurte
madpakker og derefter i skole
igen! Det passede i øvrigt fint
sammen med temaet “Harry
Potter”, eftersom lejren foregik på trylleskolen Hogwarts.
I år valgte FDF Korsvejen
den mere traditionelle lejr,
og tog på Vikingelejr på Ingeborg, en stor og flot lejr
som ligger med en pragtfuld
udsigt ned til Roskilde Fjord.
Lejren blev afviklet sammen
med nabokredsen FDF K13,
således at de var næste 70

børn og voksne som tog afsted.

Til vikingespil på gåben
Lejren blev en kæmpesucces
med et væld af sjove aktiviteter, og så blev den jo ikke ringere af at vejret var noget nær
det bedste i mands minde
med sol og sommer hele ugen
igennem! Der blev inddelt i
klaner, der blev lavet dragter
og vikingehjelme, der blev
kastet med økser og lavet
helstegte pattegrise på bål
og så lå det lige til højrebenet
at tage til Vikingespillene i
Frederikssund og få en på opleveren der! En af de fastboende vikinger, “Stærke” - ja,
det hed han faktisk rigtigt, viste rundt og fortalte om livet
bag “scenen”. Flot forestilling
med flere hundrede medvirkende. De små blev fragtet i
bus, og de store væbnere gik
selvfølgelig. De tog faktisk
afsted dagen før og fandt et
alternativt sted at overnatte
og lave mad.
Ligeså traditionelt var der
lejrbål hver aften, og under-

Der blev inddelt i klaner og der blev lavet dragter og vikingehjelme til den store guldmedalje.

holdningen var helt i top,
hvor de to personer “Optur”
og “Nedtur” stod for løjerne
i samarbejde med mange af

børnene, som alle elsker at få
lov at optræde.
Næste år byder ligeledes
på en traditionel sommerlejr,

og i 2016 bliver det så atter
tid til en landslejr på Sletten,
hvor mere end 13.000 FDFere
mødes.

Alle skulle selvfølgelig også lære at kaste med økser - for det
gør jo en ægte viking!
Der medfulgte mange sjove foto fra FDF, Korsvejens
sommerlejr. Disse foto kan læses på et særtryk, som kan
hentes ned fra www.taarnbybladet.dk som pdf og nydes
på skærmen eller printes ud (på en farveprinter).

Tårnby Bladet søger ...

Lige nu savner vi en person, som kan tage
en ugentlig telefonvagt om mandagen. Vi har
telefonerne åbne dagligt mellem klokken 9 og
12 og der er pt. fire om tjansen, men fem er
bedst.
Jobbet er ikke hårdt (somme tider endda
småkedeligt), men vigtigt. Opgaven er som øvrige
ulønnet, men alle aktive er med til flere arrangementer
i løbet af året. Hør lidt mere om tjansen hos Heinrich
Ehrenreich, HE, på 3251 0911 eller fredage på 32
509 290 (hvor det er HE, der passer telefonen på
redaktionen.
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... telefonpasser m/k tre timer om mandagen fra kl. 9 - 12

Modelse
r vering:
11.9
Koncer t:
18.9

Vi tror på Søren

Konservative i Tårnby har store forventninger til Søren Pape   
Viborgs borgmester Søren Pape er
blevet præsenteret som ny politisk
leder for Det Konservative Folkeparti.
Han bytter dermed borgmesterkontoret i landets niendestørste kommune ud med et kontor på Christiansborg, hvor han skal stå i spidsen for
hele partiet på landsplan.
Det er selvfølgelig også noget, der
interesserer de lokale konservative
rundt omkring i landet og i Tårnby
Kommune er man meget begejstret
for det nye lederskifte i toppen af partiet.   

Fuld støtte fra Tårnby
- Her fra Tårnby støtter vi fuldt og fast
op om Søren Pape fra dag ét. Det er et
stort ansvar, han har påtaget sig, men
vi har utroligt store forventninger
til Søren, for vi tror, han er den helt
rigtige til at føre partiet til fremgang
igen, fortæller Carsten Fuhr, konservativt medlem af Kommunalbestyrelsen
i Tårnby.
- De lokale konservative i Tårnby har
særligt stor fidus til Søren Pape, fordi

han har sin politiske baggrund som
borgmester og dermed er tættere på
vælgerne, end mange andre politikere på Christiansborg.   

Fra det kommunale Danmark
- Vi er samtidig sikre på, at Sørens politiske baggrund som byrådsmedlem
og borgmester er det rigtige for partiet lige nu, siger Brian Møllebjerg, formand for den Konservative vælgerforening i Tårnby.
- Vi har brug for folk i spidsen af
dansk politik, der har været ude, hvor
man er tættest på danskerne. Vi har
brug for flere mennesker med afsæt i
virkeligheden og som er helt nede på
jorden.
- Vi skal frem i meningsmålingerne
og vi tror på Søren. Han taler lige til
danskerne – og ikke ned til danskerne.
Han har derfor fuld støtte her fra Tårnby og vi er med ham hele vejen.
Søren Pape er 42 år, født og opvokset på en midtjysk gård og har blandt
andet arbejdet som lærer, inden han
for alvor gik ind i politik.
tsp

Ved du godt?
• at du på ww.taarnbybladet.dk kan læse tidligere
numre af bladet
• at du på ww.taarnbybladet.dk kan bestille gratis
nyhedsbrev
• at du på www.taarnbybladet.dk denne måned kan se
tre særtryk og hele borgmesterens budgetsforslags
tale?

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 3. september
10 Tårnby Bladet SEPTEMBER 2014

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

En stille komsammen
Det første kommunalbestyrelsesmøde efter sommerpausen var en mat forestilling med lidt solooptræden
Af Terkel Spangsbo

Dagsordenen til kommunalbestyrelsesmøde sidste tirsdag i september indeholdt
punkter som ”Affalds- og
ressourceplan”, noget om
tilslutning til det offentlige
kloaknet, udlejningsregler for
Tårnbyhuse og 1. behandling
af budgettet for 2015.
Teknisk Forvaltning har udgivet en 28 sider plan med
bilag om affald og genbrug/
ressourcer,. Det overordnede
mål er at flytte mest mulig fra
affald til genbrug, men planen er uden konkrete tiltag,
hvilket fik Brian Bruun (DF) til
at ønske sig en såkaldt byttecentral i forbindelse med
genbrugspladserne. (I bilagene til Affaldsplanen side
12 ønsker borgerne også en
byttecentral).
Borgmester Henrik Zimino
mente ikke, at man i kommunalbestyrelsen skulle detailforhandle planen, men lade
det være op til Teknikudvalget at udmønte den i realiteter og sagde borgmesteren:
- Vi køber et standard koncept hos ARC, tidligere Amagerforbrænding, som driver
genbrugspladserne. Alt som
ligger uden for konceptet,
skal der betales ekstra for.
Desuden ville der være tekniske- og sikkerhedsmæssige
forhold, som gør det svært at
administrere en byttecentral

– hvor sympatisk tanken end
måtte være.
Hvorefter detail-forhandlingen trods borgmesterordene fortsatte i kommunalbestyrelsen et kvarters tid.

Tilslutning til 70.000 kroner
Miljøministeriet udsendte i
1991 regler for kloakering i
Danmark og nu er TårnbyForsyning Spildevand A/S færdig
med at kloakere i det åbne
land, typisk ejendommene
langs Tømmerupvej og Ugandavej.
Det drejer sig om 62 ejen-

domme, der har tilslutningspligt og nu får to år til et
tilslutte ejendommenes spildevandssystemer til hovedkloakken.
Alt efter de præcise forhold
kan en tilslutning komme til
at koste op til 70.000 kroner.
Dertil kommer, at ejendommene skal betale tilslutningsafgift og når den fysiske tilslutning er gennemført også
skal betale vandafledningsafgift.

Regler i Tårnbyhuse
Boligorganisationen Tårnby-

Dame: Vask + klip + føn

330,-

Herre: Vask + klip

199,-

Permanent i kort hår
inkl. klip + føn

616,-

huse bad kommunalbestyrelsen godkende de kriterier,
som selskabet tildelte lejemål på. Man havde egentlig
kun præciseret de regler, man
hele tiden havde administreret efter, men ønskede mere
åbenhed om reglerne.
Et par steder i præciseringen bruges vendingen ”fast
tilknytning til arbejdsmarke-

det” om personer, som kunne
komme i betragtnig.
Den vending brød Paw
Karslund (DF) sig ikke om.
Han mente, det ville fremme
en ghettoisering. Resten af
kommunalbestyrelsen mente
det modsatte.
Om budgetforslaget, se side 3.

LIONS KLUB KASTRUP-TÅRNBY
AFHOLDER IGEN I ÅR!

PRIVAT LOPPEMARKED
PÅ P-PLADSEN PÅ TAGET AF FØTEX
Amagerbrogade 290

HVER SØNDAG
FRA 11. MAJ TIL 31. SEPT.
(ikke pinsesøndag)
KL. 11 - 16

KØB ELLER SÆLG DINE LOPPER
kræmmertilmelding
www.kastrup-taarnby.lions.dk
Tårnby Torv 1
Tlf.: 32 52 47 07
ell. 29 85 08 56

lukket onsdag

Denne annonce er sponsoreret af:

TANDTEKNIKER

KIM RASMUSSEN Aut. klinisk tandtekniker
Tårnby Torv 7 - 32 50 08 50
www.tandtekniker.dk

Vi har modtaget:

Hvad er
mest sundt
og hvor er
pengene
anvendt
bedst?
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Kommunen har lige afholdt skovtur for pensionister med tilskud 500.000
kr., svarende til per person
ca. 330,- kr.
Deltagerne får lækker
mad og lidt at drikke samt
et håndtryk af borgmesteren.
Kommunens pensionister, som holder sig i form
med svømning i kommunen, har fået fjernet sundhedstilskuddet og fået
10-doblet deres betaling
fra 125 kr. til 1440 kr. årligt og endda uden håndtryk.
Finn Johansson,
Vinkelhuse

Jubilæumsfest i Skelgårdskirken
Vi bringer her lidt stemningsfoto fra festgudstjenesten i anledning af kirkens
25 års jubilæum
Det er ikke muligt at bringe
alle Karin Otts foto fra Skelgårdskirken i Tårnby Bladet
september. I stedet har vi
valgt at lave et særtryk, som
man kan finde på www.taarn-

bybladet.dk
Herfra kan man downloade
siderne eller printe dem ud.
Det koster ikke noget og man
kan samtidig orientere sig lidt
mere på Tårnby Bladets hjemmeside og eventuelt tilmelde
sig Nyhedsbrevet. Så får man
en mail, hver gang vi opdaterer siden med lidt aktualiteter.

Men nyd nu først Karin Otts
billeder fra den dejlige dag.
Udover festgudstjenesten
havde kirken et ugelangt jubilæumsprogram med ekskursioner til Frederiksberg
Kirkegård og flere koncerter
og maleriudstilling (kan ses
endnu).

Til venstre
indledningen af
festgudstjenesten.
Spejdere og FDF’er
tilknyttet kirken står
fanevagt.
Herover deler
borgmester Henrik
Zimino autografer ud
til spejderbørnene.

Tårnby Sundhedsuge
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SUND EFTERLYSNING
Hvem gør Tårnby Sundere?
SUNDhEDSpRISEN 2014
Kandidater efterlyses
Tårnby Kommunes Sundhedspris
uddeles til en person, virksomhed,
institution eller forening, der har
gjort noget særligt for sundheden
i Tårnby Kommune.
Sundhedsprisen er 25.000 kr. og
beløbet skal gå til at understøtte det
sundhedsfremmende arbejde.

SUNDhEDSambaSSaDøRER 2014
Kandidater efterlyses
Tårnby Kommunes Sundhedsambassadør er personer, der gør
noget særligt for folkesundheden i
Tårnby Kommune.
de udnævnte ambassadører får et
beløb på 2.500 kr., som skal gå til
at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, samt mulighed for
at få en plads i Tårnby Kommunes
komité for sundhed det følgende år.

Fra venstre Poul Bo Sørensen, Flemming Bak Sørensen, biskop Peter SkovJakobsen og Annelise Mehlsen ved ankomst til Skelgårdsskirken.

AMAGERTEATRET
Hermed indkaldes til ordinær

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 18. september 2014 klokken 18.00 i
Foreningscentret, mødelokale 4 og 5
Amager Landevej 71 • 2770 Kastrup
Dagsorden i h.t. vedtægterne

FoRSLaG TIL åRETS pRISmoDTaGERE
Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere med begrundelse på maks.
en A4 side senest den 17. september 2014.
Du kan enten sende et brev til SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4 1.th., 2770 Kastrup,
eller sende en mail til pje.sc.sf@taarnby.dk. På kuverten/i emnefeltet skriver du ’Sund
efterlysning’. Prismodtagerne offentliggøres i forbindelse med Tårnbyløbet i SundhedsCenter Tårnby onsdag den 8. oktober 2014 kl. 18.30.
Læs mere på www.taarnby.dk

Venlig hilsen bestyrelsen

Tårnby Kommune

p.v.b.
Karl Johann Carstensen, formand

Kom oktober i forkøbet
Der er smagsprøve på musikken og
orkestrene på youtube. Disse kommer
sikkert: Anton aus Tyrol, Cowboy und
Indianer (Kom hol das Lasso raus),
Fliegerlied, Ein Prosit der Gemuetlichkeit
og Zikke Zakke.

Deltag i konkurrencen om billetter til koncert med Moonjam og Rocazino på årets +Oktoberfest
Oktoberfest eller Ølfestival med lederhosen,
øl og schlagermusik kommer på Femøren to
weekender i september.
Ølfestivalen disker op med herlig Tyrolermusik og helliters øl, serveret af barmfagre
øljomfruer og gutter i lederhosen.
Der er forskellige bands de to weekender,
hvor der er fest. Bandet ”Koitaboch” kommer
første weekend direkte fra Garmisch Partenkirchen, hvor der samtidig er ekstra ”Model
servering”- de flotteste Heidier du har set, så
smager øllet bare bedre.
I den anden weekend sætter Hofbräu-Regiment fuld fart på, når de som noget nyt med to

sangerinder overrasker gæsterne, begge spiller super stemningsmusik, sange alle kender
og kan synge med på.
- Retningen er moderne tyrolermusik og vi
garanterer, I vil stå på bænkene i løbet af aftenen, det er bare sjovt - kom og vær med. I bandets pauser spiller vores DJ alle de kendte schlagere, I elsker, fortæller Carsten Raun, dansk
arrangør af Oktoberfest i København.
Torsdag 18. september er der koncert med
Moonjam og Rocazino, teltet åbner kl. 16 og
mellem 18.30-20.30 er der koncert og efterfølgende Oktoberfest for fuld kraft. Der er fri
entrè efter kl. 20. Det er til denne koncert, at
Tårnby Bladet sammen med Oktoberfest i København har to x 2 gavekort med adgangsbillet, en halv liter øl og en gang bayeriske pølser.

Konkurrencen
Klik ind på www.oktoberfestdk.dk (det er rigtigt med de to gange dk i web-adressen). Se på
foto øverst og tæl antallet af kvinder og mænd,
som muntert ser på dig. (her kan du også se,
hvad en rigtig oktoberfesthat koster).
Svaret (på antal festdeltagere) skal du sen-

Om Oktoberfest i København
Hvor:
Femøren - Amager Strandpark.
Hvornår:
Torsdag
Fredag
Lørdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

11. sept. 16-23
12. sept. 16-23
13. sept. 14-23
18. sept. 16-23
19. sept. 16-23
20. sept. 14-23

Der er fri entré (undtagen til Moonjam/
Rocazino-koncerten), øl og mad kan købes i
teltet. Alternativ bestil vores tilbud: Mad, øl
og pladsreservering! Så sidder i på de bedste
pladser. www.oktoberfestdk.dk

de på postkort/udvendig på kuvert eller mail
til Tårnby Bladet. Hvis du mailer, skal du gå på
www.taarnbybladet.dk og se noget om at kode
din mail. Erfaringsmæssigt ved vi, at det ikke
er så bøvlet, som det ser ud.
Vi skal have svarene senest fredag 5. september kl. 12.00
spanger

VI HJÆLPER DIG, SÅ DU KAN HJÆLPE DINE

Er dit barn psykisk syg?

Dato og tid: Tirsdag 16. september 2014 kl. 19-21.
Sted: Foreningscentret, lok. 1, Amager Landevej 77, Kastrup.
Information: www.bedrepsykiatri.dk – bn@bedrepsykiatri.dk

BEDRE PSYKIATRI

- landsforeningen for pårørende

lørdag 6. september
kl. 10-15
Der sælges alt fra legetøj,
børnetøj, sko, tasker, elektronik,
Mærketøj og andre loppefund,

kom og gør er kup!

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben fortsætter mandag 22. september sin
49. sæson med et meget varieret program af danske
og udenlandske film.
OBS • NYT: Fra og med i år sælges kun medlemskort
for hele sæsonen - efterår og forår. Pris for hele
sæsonen 160,-.
Forsalg: Torsdag 18. september – kl. 10.00-12.00 i
Kastrup Bio. Herefter kan der købes medlemskort
før hver filmforestilling.

Filmprogram for efterår 2014
22. september Det grå guld
29. september Bogtyven
6. oktober
En du elsker
13. oktober
Captain Phillips
20. oktober
Kartellet
27. oktober
Dallas Buyers 			
			
Club
3. november Klassefesten 2 			
			begravelsen
10. november Den grønne cykel
17. november Diana
24. november Monica Z.
Forår 2015
1. december
5. januar
12. januar
19. januar
26. januar
2. februar
9. februar
16. februar
23. februar
2. marts
9. marts
16. marts

Hyde Park on Hudson
Klumpfisken
Familien
Kvinden i buret
Labor day
Sorg og glæde
Monumenternes mænd
Spies og Glistrup
The Butler
Tarok
12 years a slave
Philomena

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

DT
VEL MØ

Carl-Aage Hansen, kasserer
Vibeke Rasmussen, formand
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Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI inviterer til gratis
informationsaften tirsdag 16. september
til børn og unge u. 19 år med en psykisk
Det er uden tvivl hårdt at være forældre til
lidelse. Gruppen har til formål at støtte,
et barn med psykiske vanskeligheder.
hjælpe og rådgive forældrene med ny viDet har stor betydning, at man som forden, brugbare redskaber og fornyet energi,
ældre er klar over, hvordan og hvor det er
muligt at få rådgivning og støtte. Det kan vi så familien får mere overskud i hverdagen
til at være den trygge base i barnets liv.
hjælpe dig med.
Aftenen vil også introducere starten af en
netværksgruppe på Amager for forældre
Oplæg: Tove Bech, ledende socialrådgiver i børne- og ungdomspsykiatrien og
Jeanette F. Andersen, pårørende, psykoterapeut og leder af netværksgruppen.

Stort Loppemarked Børkop Allé
Løjtesvænge holder stort loppemarked på Børkop alle ved
legepladsen (sidevej til Løjtegårdsvej)

Fælles Maddag for at få snakken i gang
Snart skal forældrebestyrelser igen stemme om frokost
til børnehavebørn

Af Terkel Spangsbo

Skal børnehavebørnene have
madpakker med eller skal
børnehaven have et køkken,
så der kan laves mad?
Spørgsmålet er aktuelt
hvert andet år for forældre,
som har børn i børnehaver
over hele landet undtagen de

få kommuner, hvor frokosten
er ”all inclusive”. De fleste
ønsker nok madpakkerne
langt væk, men der er et økonomisk aspekt, som trækker i
retning af selv at smøre dem.
I september sender Tårnby Kommune materiale om
eventuel frokostordning ud
til forældrebestyrelserne og i
løbet af oktober skal bestyrelserne/forældrene så beslutte
sig for de kommende to år.

Dame: Vask + klip + føn

330,-

Herre: Vask + klip

199,-

Permanent i kort hår
inkl. klip + føn

616,-

Tårnby Torv 1
Tlf.: 32 52 47 07
ell. 29 85 08 56

lukket onsdag

Benspænd på vejen
Vælger forældrene at institutionerne skal sørge for frokost
til ungerne, skal en ordning
betales fuldt ud af forældrene. Det skønnes fra forvaltningens side at ligge omkring
700 kroner pr barn pr måned.
Dertil kommer, at institutionens køkken skal være godkendt til den egenproduktion,
der skal være. Renovering og
ombygning skal klares over
institutionens eget budget.
Der er stor forskel på børnehaverne i Tårnby. Enkelte
kan gøres parat for 10-30.000
kroner, men andre skal bruge
mere, for at kunne godkendes.
For en del år siden afsatte
Tårnby Kommune 5 millioner
kroner på budgettet til renovering af institutionskøkkener, men da ingen forældre bestyrelser stemte ja til
en frokostordning under de
givne betingelser, blev pengene ikke brugt, men overført
til året efter, inden de så forsvandt fra budgettet totalt.

Gang i snakken
- Der skal gang i snakken mellem forældre og personale nu,
siger køkkenmedhjælper og
tillidsrepræsentant i Tårnby,
Yvonne Herold.
Yvonne Herold sidder i en
arbejdsgruppe under FOA og
gruppen har barslet med fire
konkrete projekter for at få

JENSEN’S MAD
GØR ALLE GLAD

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

Amager Landevej 129
2770 Kastrup

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

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

HJEMMELAVET KVALITETSMAD

Alle forældre
med børn i
vuggestue og
børnehave
får denne
brochure
onsdag 10.
september
på Fælles
Maddag.

forældrene og institutionspersonalet til at tale om
fordele og bagdele ved en
frokostordning i børnehaverne.
- Vi er glade for, at maden
i vuggestuerne er en kerneydelse og vi tror også at forældrene til børnehavebørn vil
sætte pris på den, siger hun.
- Vi er mange professionelle madhåndværkere, som
sørger for god og sund mad i

institutionerne og det vil
vi vise onsdag 10. september
på ”Fælles maddag” hvor vi
deler en lille folder ud, som
giver fakta om sunde frokostmåltider. Endelig vil Fælles Maddag gøre forældre og
kommunalbestyrelser,
som
har fravalgt en madordning
opmærksom på betydningen
af deres fravalg.

SER DU GODT ?
Kom og få tjekket dit syn

Noget at gå til i september og oktober

Mange hoppede på tilbud fra Ungdomsskolen
Ungdomsskolen har
haft besøg af de
nye 7. klasser, og
tilmeldingerne til den
nye Ungdomsskolesæson
vælter ind…

Der var trængsel i Ungdomsskolens store sal, men også
stor interesse hos 7. klasserne, da de for første gang
fik invitation til skolens mange
aktiviteter.

Af Belinda Lütz, Projekt- og
undervisningskoordinator

Tattoo-selfie-konkurrence

Traditionen tro inviteres de
nye 7. klasser til åbent hus/
info-besøg på Ungdomsskolen.
I år fandt besøgene sted
19., 20. og 21. august, og de
unge tog godt imod de mange
nye muligheder!
Ved besøgene blev 7. klasserne præsenteret for Ungdomsskolens hold og tilbud,
fik udleveret programmet og
mødte nogen af underviserne.
Interessen var stor og spørgsmålene mange, da de unge fik
øjnene op for de mange tilbud
lige fra gratis hverdagshold
til weekend-og endagsarrangementer, rejser, masterclass
mm.
De var hurtige til at tilmelde
sig (så hurtige at flere af
hverdagsholdene allerede er
fuldt booket)… men mange
skulle også lige hjem og tale
med mor og far inden tilmelding.

De unge fik Ungdomsskoletatoveringer (ikke ægte :)) og
kan nu deltage i konkurrencen om en fed præmie, hvis
de tager et selfie med synlig
Ungdomsskole-tatovering og
sender det til bel.us.bk@taarnby.dk inden d. 8. september (husk navn og mobilnummer). Vinderen bliver fundet
på Tårnby Ungdomsskoles
Facebook-side, hvor de unge
selv skal stemme via likes.

De ”gamle” ikke glemt
8. og 9. klasserne får selvfølgelig også det nye program.
I de kommende uger vil
medarbejdere fra Ungdomsskolen besøge folkeskolerne
og lægge vejen forbi 8. og 9.
klassernes klasseværelser.
Her vil de få programmet og
blive præsenteret for den nye
struktur på Ungdomsskolen
med nye åbningstider og nye
muligheder.

Tilmelding til hold og arrangementer:
Tilmelding kan ske på www.us.taarnby.dk under ”Hold og tilmeldinger”, hvor nye og gamle
brugere nu kan bruge UNI-log in til at oprette en bruger/logge på. Det er også muligt at ringe
til Ungdomsskolen på 3250 1751 for tilmelding.
Ugen inden opstart kommer der brev hjem, hvor en oversigt over tilmeldinger vil fremgå,
samt hvor og hvornår den unge skal møde op.
Ungdomsskolen har åben tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet 17.00-21.00 og dørene
åbner i uge 39 (mandag 22. september).

Naturens Dag ved Blå
Base i Kastrup Havn

Efteråret er kommet, men der er stadig masser
af liv på det lave vand. Vi går på stranden og fanger småfisk og rejer. Vi ser, hvad der er inden i en
torsk og vi tømmer rusen. Er der en god fangst af
krabber, tilbereder vi måske en lækker strandkrabbebisque.
Vi glæder os til at se jer på Blå Base til Naturens
Dag!
Jacob Jensen, leder af Tårnby Naturskole

Naturens Dag er en årligt tilbagevendende
begivenhed, hvor du kan få en særlig
oplevelse i naturen sammen med andre
Naturens Dag er søndag 14. september. Blå Base i
Kastrup Havn er selvfølgelig åben og klar til at tage
imod jer fra kl. 10 til 14.

permanente udstillinger:
th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:
kastrup glas 1847-1979

K A STRUPGÅRDSA MLINGEN
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lukket
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Noget at gå til i september og oktober
Nyhed:

BILLETTER TIL BIBLIOTEKETS ARRANGEMENTER KØBES PÅ NETTET
Se de første af efterårets arrangementer på bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk
Billetter købes online på taarnbybib.dk eller ved personligt fremmøde på et af
Tårnby Kommunes biblioteker.
Billetterne til de første af efterårets arrangementer har været til salg siden 15. august. Derefter bliver billetterne løbende sat til salg. Følg med på bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk eller tilmeld dig bibliotekets nyhedsbrev,
som udkommer hver måned.
Arrangementsprogrammet i trykt form afløses af en månedsoversigt, som du
kan hente på bibliotekerne i Tårnby.

Bibliotekernes (vinter)åbningstider:
Hovedbiblioteket
Mandag - torsdag: Kl. 9 – 20
Fredag Kl. 9 – 17
Lørdag Kl. 9 – 15
Søndag 1. sept.–30. april Kl. 9 – 15
Vestamager bibliotek
Mandag - torsdag: Kl. 10 – 19
Fredag Kl. 10 – 17
Lørdag Kl. 10 – 14
Søndag lukket

Billetter og info

M for manuel
Workshop om foto ved
Torben Jensen
Formanden for Amager Fotoklub i
Tårnby vil indlede med et oplæg
om at fotografere med manuel
indstilling. Du får en introduktion
til de vigtigste begreber, fx eksponering, blænde, dybdeskarphed,
lukketid og iso, og deres indbyrdes
sammenhæng.
Du bliver i stand til at indstille dit kamera og opnå
den ønskede eksponering og det ønskede udtryk i
det færdige billede. Herefter tager vi nogle billeder
med forskellige indstillinger. Der tages udgangspunkt
i et Canon spejlreflekskamera, men medbring dit
eget kamera, så du kan afprøve indstillingsmulighederne.
Begreberne bliver introduceret på absolut begynderniveau, så alle kan være med. Der er ikke garanti
for, at du kan få hjælp til at indstille netop din kameramodel.
Mandag 1. september kl. 19, Vestamager Bibliotek
Arrangementet holdes af Torben Jensen i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker.
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Fotokonkurrence – kærlighed

Amager Fotoklub udbyder i samarbejde med Tårnby
Kommunebiblioteker en spændende fotokonkurrence, som løber frem til lørdag 4. oktober. Emnet
for konkurrencen er ”Kærlighed”. Det kan være kærlighed til mennesker, dyr, steder eller oplevelser. Kun
fantasien sætter grænser. Alle kan deltage i konkurrencen.
De 4 bedste billeder præmieres
og de 25 bedste
billeder udstilles på
Vestamager Bibliotek. Du kan blandt
andet vinde et års
gratis medlemskab
af Amager Fotoklub,
indramning af vinderbilledet og muligheden for en
soloudstilling på Tårnby Kommunebiblioteker.
En jury, bestående af repræsentanter for Amager
Fotoklub og Tårnby Hovedbibliotek, udvælger de
bedste billeder. Juryen lægger bl.a. vægt på, at billederne viser ” Kærlighed”, at de er unikke, velkomponerede, skarpe og detaljerige.
De 25 bedste billeder offentliggøres elektronisk
på www.amagerfotoklub.dk og udstilles i fysisk form
på Vestamager Bibliotek fra mandag 27. oktober til
lørdag 8. november. Indsenders navn vil fremgå ved
billederne i udstillingen.
Lørdag 15. november kl. 12 holdes en reception på
Vestamager Bibliotek, hvor vinderne bliver offentliggjort og får udleveret deres præmier.
Publikumsfavorit - Fra mandag 27. oktober og
frem til lørdag 8. november har publikum mulighed
for at stemme på det billede, de synes bedst om.

Det billede, der har fået flest publikumsstemmer
bliver præmieret som ”publikumsfavorit”.
Find dit kamera frem og deltag i konkurrencen.
Send dine billeder (maks. 4 stk.) til amagerfoto-klub@gmail.com. Du kan læse regler for
konkurrencen på taarnbybib.dk og på amagerfotoklub.dk

Musikcafé
Fra Jenle til Nyhavn – ad omveje med Bente
Kure og Leif Ernstsen
Duoen Bente Kure
(guitar) og Leif Ernstsen (harmonika) giver
koncert i cabaretform, hvor dejlige
danske sange følges
på vej af fine kommentarer og vise ord.
Repertoiret spænder over Jeppe Aakjær, Sigfred Pedersen, Halfdan
Rasmussen og Benny Andersen, og der er masser af
muligheder for at synge med undervejs.
Torsdag 4. september kl. 14.–16. Tårnby Hovedbibliotek

Småkager til Beethoven
Klassisk lytteklub - Symfonien som
kunstform. Musikforedrag ved Palle
Andkjær Olsen
I løbet af tre eftermiddage i efteråret præsenteres symfonier
af Beethoven, Liszt og Brahms.
I det første gennemgås Beethovens 5. symfoni, også kendt
som Skæbnesymfonien. Den
er arke-typen for 1800-tallets
symfoni.
Gennem hele 1800-tallet er
Beethoven (1770-1827) det
store forbillede i musikkens
verden. Ikke mindst i kraft af sine ni symfonier, men
også sine fem klaverkoncerter og 32 klaversonater.
For Liszt og Wagner er han inspiratoren til fremtidens musik, for Brahms er han det uopnåelige og
derfor også tyngende forbillede.
Af Beethovens symfonier har den 3., den 5. og
9. altid indtaget en særstatus. Lige fra deres fremkomst har disse symfonier fremkaldt fortolkninger,
og på den måde markeret, at musik er mere end toner. Musik rummer også ”budskaber”, og det gælder
også den såkaldte ”absolutte musik”. De to andre
foredrag om Liszt og Brahms finder sted henholdsvis
14. oktober og 18. november.
Tirsdag 9. september kl. 15-17 Hovedbiblioteket.
Billetpris 30 kr.

Læsekreds på Vestamager Bibliotek

Har du lyst til at mødes med andre til hyggelig snak
om bøger, så er du velkommen i Vestamager Biblioteks nye læsekreds.

Billetter til bibliotekernes arrangementer udbydes
ved sæsonstart.
Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer
gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står en pris angivet
ved arrangementet.
De kan bestilles på bibliotekernes telefon. Det koster fem kroner i gebyr.
Hovedbiblioteket, Kamillevej, 3246 0520
Filial Vestamager, Ugandavej, 3253 5499
Billetter hos AOF, se mærke.Billetkøb AOF Saltværksvej 68 eller 3251 1495.
Se også www.aof-amager.dk

I efteråret mødes vi tirsdagene 9. september, 21.
oktober og 2. december klokken 16.
Tirsdag 9. september skal vi snakke om Fredrick
Backmans roman En mand der hedder Ove. Bogen
kan hentes på Vestamager Bibliotek eller på Hovedbiblioteket i Info.
Et læsekredsmøde varer ca. 1½ time og vil være
en uformel snak om den aktuelle bog. Din lokale
bibliotekar deltager og sætter snakken i gang.
Du har også mulighed for at dele dine øvrige læseoplevelser med læsekredsen.
Kontakt bibliotekar Lis Müller eller Lise Lotte
Larsen på 3253 5499, hvis du vil være med i læsekredsen eller blot møde op tirsdag 9. september på
Vestamager Bibliotek.

500 år med amagergrøntsager
Filmen fortæller kort om den hollandske indvandring til Amager i
1521, og om Producentforeningens historie. Derefter følger vi
producenternes hverdag i 2007.
Filmer er optaget i anledning af
Amagerlands Producentforenings
100-års jubilæum.
Onsdag 10. september kl. 11 og
kl. 14 Vestamager Bibliotek,
OBS! Gratis billetter

Kongelunden, fasanerne og kartoflerne
Foredrag ved Tommy P. Christensen
For enden af Kongelundsvejen ligger Kongelunden,
Amagers gamle skov, anlagt i 1818 for at afhjælpe
mang-len på brænde og
træ på den nærmest træløse ø.
Det var ikke nogen nem
opgave, men der blev da til skov og i 1840 kom fasaneriet til, der blev Europas eneste vildtfasaneri. Til
stor glæde for de årlige kongejagter og en milepæl i
fasanernes udbredelse over hele Danmark.
Fasanerne findes endnu, men det gør Kongelundskartoflen derimod ikke. De sandede jorde på Sydamager blev i over 50 år grobund for en af de første
mærkevarer på Amager: Kongelundskartoflen – et
eventyr der sluttede i 2001.
Tirsdag 16. september kl. 19 Vestamager Bibliotek,
Billetpris 30 kr.

Noget at gå til i september og oktober

Godt grin i god sags
tjeneste
Komikeren Sebastian Dorset holder
foredrag til fordel for Røde Kors
Sebastian Dorsets har haft et personligt møde med
depression og psykisk sårbarhed. Det har han et
personligt, åbenhjertigt
og humoristisk syn på og
om hvordan, man kan
snyde sig selv til at tro,
at livet er meget værre
end dets rygte.
Sebastian Dorset har selv
lidt af depression og har flere
gange i sit liv oplevet psykisk
sårbarhed og større og mindre sammenbrud.
- Dem får vi vist alle sammen og det vigtige er, hvordan vi kommer over dem,
siger Sebastian Dorset.
Han fortæller, hvordan
man graver sig ned i et hul og hvordan, man kommer op af hullet igen ved et foredrag om på Hovedbiblioteket. Der vil være en lille pause, hvor man kan
købe vand/kaffe. Der vil også være mulighed for at
stille spørgsmål til Sebastian.
Sebastian Dorset donerer foredraget til Røde Kors’
arbejde i ind- og udland i anledning af landsindsamlingen 5. oktober.
Røde Kors arbejder blandt andet for at gøre livet
bedre for psykisk sårbare, hvilket blandt andet Netværkshuset Kastruplund er et
godt eksempel på.
Tårnby Hovedbibliotek torsdag
18. september kl. 19 til 20.30.
Billetter kan købes på www.
billetto.dk. Pris pr. billet er kr.
75. Indtægter fra billetsalg går
ubeskåret til Røde Kors.

Se dådyr fra
hestevogn
Hestevognstur på Kalvebod Fælled 21.
september klokken 10.00 – 13.00
Vil du med ud og køre i Amager Skovhjælperes
hestevogn?
Turene starter ved Formidlingshytten ved Ugandavej. Se kortet ved siden af. Hestevognen kører
nogle mindre rundture ud over arealet, hvor der er
mulighed for at se dådyr, forskellige slags fugle og få
vind i håret.
Turen koster 25 kroner pr. person. Der er plads
til 10 personer pr. tur (børn under 4 år, på skødet
gratis). I tidsrummet 10 - 13 vil der cirka kunne nås
at køre 6 ture.
Men du står og venter på, at Hestevognen kommer, kan du købe en kop kaffe ved Amager Skovhjælperes kaffecykel, der også holder parkeret ved
formidlingshytten ved Ugandavej i dagens anledning.

Ugandavej

Plyssen er stadig lukket
Der arbejdes på udstilingscenter
Plyssen, men flere skader kommer til
syne under restaureringen

Naturens Dag i vandhul: På Naturens dag tilbyder Naturcenter Amager en bred vifte af naturaktiviteter.
De bliver beskrevet på vores hjemmeside og facebookside. Derudover har vi brug for hjælp til at rense Naturcenterets lille vandhul for siv, dunhammer og åkander. Kom og vær med!
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Det går fremad med udbedring af skader på Plyssen efter storbranden først i juli måned. Skaderne er større end man havde beregnet, så der går
nogen tid inden håndværkerne er færdige.
Affaldscontaineren hvor branden begyndte og
dermed var årsag til branden, som forplantede
sig til en mellembygning af træ, bliver i fremtiden
placeret et anden sted i stedet for placeringen op
ad bygningen. Der er oprettet en containergård
ude på parkeringspladsen. Der bliver længere for
brugerne at gå med deres affald.
Træbygningen mellem den flade bygning med
gokart og paintball genopføres ikke, hvilket giver
mulighed for bilers passage rundt om bygningen.
Når håndværkerne er færdige, skal de rengjorte og nedpakkede udstillingsmaterialer sættes op
igen. På nuværende tidspunkt kan der ikke oplyses noget om, hvornår Plyssen åbner igen.

Noget at gå til i september og oktober
ÅBNINGSTIDER KULTURELLE
INSTITUTIONER:
Kastrup Svømmehal
Åbningstider:
Tirsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag

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

Pilegårdsbadet
Åbningstider:
Onsdag og fredag:
Lørdag og søndag:

18.00-21.30
8.00-13.00

Kastrup Søbad

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

Leg og sjov for
hele familien
FDF Tårnby indtager de grønne
områder omkring Naturcenter
Vestamager og inviterer til en
aktiv formiddag for hele familien.
Her kan I prøve en masse sjove
lege som I helt sikkert aldrig har
prøvet før. Der er fem poster med
aktiviteter. I kan tage på løb i
naturen, lege med til toiletbørstetons, lave lækre bålsnacks, se
tingene fra en lidt anden vinkel og
bruge den sidste energi på at lege
med sjove materialer. Desuden vil
der være mulighed for at udfordre

Kastrup Skøjtehal

hinanden i en
række små
dyste og quizzer.
Mød op ved
infoboden og få udleveret et aktivitetskort. Hvis I besøger alle fem
poster, kan I til sidst indløse det
udfyldte aktivitetskort til en lille
præmie.
Arrangement er en del af den
landsdækkende kampagne Legens Dag som sætter fokus på
FDF og leg.

Åbningstider:
Mandag og onsdag:
Tirsdag og torsdag:
Fredag:
Lørdag
Søndag

Tid: 10:00-13:00 (Fri entré)
Sted: Naturcenter Vestamager,
Granatvej 3-15, 2770 Kastrup
Arrangør: FDF Tårnby – se
mere på www.fdftaarnby.com
af Julie Egholm Holt
Kredsleder FDF Tårnby

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

Kulturzonen
Åbningstider:
Mandag-torsdag
Fredag

14.00-22.00
14.00-19.00

Hovedbiblioteket

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

9.00–20.00
9.00–17.00
9.00–15.00
9.00–15.00

Vestamager bibliotek

Du er altid velkommen
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Kulturzonen – Tårnby Kommunes
musikskole og kulturhus har slået dørene
op til en ny sæson med masser af musik,
fest, leg, hygge og kultur.
Kulturzonen er åben hver dag fra 14.00-22.00, hvor
man uanset alder er velkommen til at komme forbi
og benytte vores udvalg af aktiviteter. Vi har blandt
andet fodboldborde, poolbord, bordtennisbord, scener, playstation med storskærm, computere og en
”station” til kreative sysler. Kulturzonens udendørs
arealer står til jeres rådighed hele døgnet. Her kan
vi tilbyde Tårnbys bedste legeplads, fodboldbaner,
basketballbane, bålplads samt masser af plads at
boltre sig på.

Cafezonen
Kulturzonen har også en café, hvor vi kan tilbyde
dagens ret, som varierer fra dag til dag. Dagens ret
kan købes til billige penge i tidsrummet 15.00-19.00
eller så længe lager haves.
Hvis I kommer mange, eller I vil sikre jer, at der
er mad når I kommer, hvis I kommer sent, så skriv
en mail til kokken, Jesper, i god tid. Husk at skrive
navn, antal personer I ønsker at bestille mad til,
samt hvornår I ankommer. Skriv til Jesper på mail:
jesperquistorff222@msn.com. Bemærk dog at det
ikke er muligt at bestille mad til tirsdag.
Følg med på vores hjemmeside: www.kulturzo-

Åbningstider:
Mandag - torsdag:
Fredag
Lørdag
Søndag

10.00–19.00
10.00–17.00
10.00–14.00
lukket

Naturcenter Vestamager

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

nen.net eller på vores facebookside: www.facebook.
com/kulturzonen, hvor vi løbende opdaterer med
ugentlige madplaner, arrangementer, nyheder og
meget mere.

Tårnby Lokalafdeling
September 2014

Fremtidens hjemmehjælp
Der blev i juni i Folketinget indgået en aftale om
fremtidens hjemmehjælp.
I aftalen er der særligt fokus på rehabilitering,
eller ”selvhjælpsforløb”, som det kaldes i
aftalen. Alle kommuner skal fremover tilbyde
de ældre, der ansøger om hjemmehjælp, et
selvhjælpsforløb, hvis de vurderes at have
potentiale for at gennemføre et sådant forløb.
I Ældre Sagen forholder vi os positivt til mange
af ideerne i aftalen, men vi mener samtidig,
at der er behov for præciseringer – herunder
tydeliggørelsen af en ’kattelem’, som sikrer, at
ingen ældre skal gennemføre et selvhjælpsforløb
mod deres vilje.
Vi håber Tårnby kommune vil imødekomme os i
dette ønske.

Fællessang med Tårnbykoret
Vor årlige tradition med fællessang i Postkassen
finder sted mandag 22. september kl. 19. Prisen
er kr. 50 der betales ved indgangen. Tilmelding til
kontoret eller til Leif Jensen på tlf. 25 78 87 11.

Søfartsmuseet Helsingør
Tur med guidet rundvisning på det nye
museum, besøg i den gamle skibsproviantering,
eftermiddagskaffe og kage hos naverne.
Mødestedet er Seven Eleven på Tårnby Torv
onsdag 1. oktober kl. 10 hvorefter vi tager toget
nordpå.
Turen koster kr. 260. Tilmelding og betaling til
kontoret inden 22. september
Får du optimal ernæring?
Det spørgsmål kan Sundheds Crew svare på. Og
hvorfor er det vigtigt med vitaminer og mineraler,
kulhydrater og fedt?
Vi får fortalt hvordan kan vi modvirke nogle
livsstils sygdomme?
Sundheds Crew har god alternativ ernæring med
i form af sunde smagsprøver.
Tirsdag 16. september kl.13-15 i Postkassen.
Tilmelding og betaling til kontoret.
Pris kr. 30,00 (inkl. kaffe og kage efter
foredraget).
Der vil være mulighed for at købe øl og vand til
rimelige priser.
Pilates
Vi starter torsdag 2. oktober med hold 1 kl. 09.30
og hold 2 kl. 10.30 og der er lige nu få ledige
pladser hvis du har lyst til at deltage.
Fra 27. september kan du henvende dig til
Solveig på tlf. 61 67 52 15 for tilmelding og for
flere oplysninger.
Brug vore handymænd
Vidste du at vi i Ældre Sagen har et par ildsjæle
der er gode til at slukke brande?
Er din PC i udo, din lampeskærm gået løs,
en skrue løs, virker din mus ikke, drypper din

vandhane, skal gardinet hænges op, din skærm
sort, dine evner opbrugt?
Så ring efter vor handymand og få en aftale. Du
skal henvende til dig kontoret på tlf. 32 52 05
16. Her vil de høre på dit problem og sørge for
at den rette handymand kontakter dig hurtigst
muligt.
FLERE ARRANGEMENTER PÅ
HJEMMESIDEN
WWW.AELDRESAGEN.DK/TAARNBY
Vore faste aktiviteter:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12
Bowling i Bowlingcentret Englandsvej
Onsdag kl. 10-14 (begynder 10. sept.)
Torsdag kl. 10-12 (begynder 4. sept.)
Bridge
Torsdag kl. 10.30 Skøjtehallen
Fredag kl. 13 Postkassen
Cykling fra porten ved p-pladsen på
Finderupvej
Mandag kl. 10.30
Ipad kursus begyndere i Postkassen
Onsdag kl. 10-12
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag kl. 10
Krolf i Travbaneparken
Tirsdag - torsdag kl. 10.00
Madlavning for mænd
Torsdag kl. 17.00
Korsvejens Skole, Skolekøkkenet
PC Undervisning i Postkassen
Fredag kl. 9.30-11.30
Tablet kursus begyndere
Onsdag kl. 10-12 Postkassen
Petanque på Vestamager
Torsdage kl. 10 ved ved Vestamagerhallen
Pilates i Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Torsdag kl. 09.30 og kl. 10.30
Roning på Øresund
Onsdag kl. 10
Svømning i Kastrup svømmehal
Tirsdag kl. 14.30-16.30
Torsdag kl. 14.30–15.30
Søndagscafé i Postkassen
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16
Tirsdagsklub i Skøjtehallen
Tirsdag k. 10-14
Vandring fra den røde port ved Ugandavej
Onsdag kl. 10 Speedholdet
Fredag kl. 10 Hyggeholdet

Lokalafdelingens kontor:
Kastrupvej 324
• Tlf. 3252 0516 •
Kontortid:
Mandag til torsdag kl. 10 - 12
”Besøgstjenesten og kontakt til bisidder tirsdag
fra 12.00 til 13.00”

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk
aeldresagen.taarnby@mail.dk
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Juletur til Tarp i Tyskland
Tarp ligger i det nordlige i Tyskland i Slesvig. Vi
bor på Hotel Landgasthof. (trestjernet)
Bussen kører tirsdag 18. november 2014 og hjem
igen fredag 21. november 2014.
Pris i dobbeltværelse pr. person er kr. 1.775 og

vil du bo på enkeltværelse koster det kr. 1.975 og
det hele er inkl. halvpension.
Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag 30. september
2014.
Fire dage i juletiden, hvor der bliver mulighed
for at besøge det berømte julemarked i Tønder,
besøg i Husum, Gottrup slot, Frederiksstad og
grænsehandle hos Fleggaard og så slutter det
hele med en julemiddag på Øster Højst kro.
Tilmelding og betaling til kontoret inden 30.
september
Vi skal være minimum 30 personer for at opnå
de oplyste priser.

Kom og vær med til høstgudstjeneste
Efter gudstjenesten sætter vi os til bords
og nyder sammen hinandens medbragte
”høstgaver”.

Hvert efterår fejrer vi i Den danske
Folkekirke høstgudstjeneste. I år ligger
høstgudstjenesten i Korsvejskirken søndag
14. september, og det vil sige den ligger
indenfor perioden, der i det internationale
kirkelige fællesskab, bliver kaldt for
skabelsesperioden.
I dagens anledning, som man kan læse om
i kirkebladet, vil vi i år, gerne ”invitere” til
en sammenskudsfrokost, hvor alle der har
lyst til at være med, hvis de har mulighed
for det, medbringer lidt at spise eller drikke.

Aktiviteter - September
På hospitalet som præst

Korsvejstræf v. hospitalspræst Susanne
Engberg
Hvad laver en hospitalspræst egentlig?
Hvad er sundhed?
Hvad sker der med mennesker, der er rykket
ud af deres normale livssituation?
Tirsdag 2. kl. 14.30

Men hvad er en høstgudstjeneste
egentlig og hvorfor fejrer vi den i kirken?
Høstgudstjeneste er en festgudstjeneste
hvor vi takker for årets høst og naturens
gaver og deler overskuddet med de fattige.
Høstgudstjeneste er ikke som sådan en
kirkelig højtid med fast plads i kirkeårets
kalender. Men i mange kirker er der
tradition for at markere høsttiden ved en
søndagsgudstjeneste, hvor man synger
kendte høst- og efterårssalmer som ”Vi
pløjed´og vi såede” og ”Nu falmer skoven
trindt om land” og det er almindeligt at
pynte kirken med neg og blomster eller frugt
og grønt fra haverne.
Det er klart, at det i gamle dage havde
en langt større betydning, når høsten var
kommet i hus, end det har i vore dage.
Dengang var lokalsamfundene afhængige af
årets høst. En dårlig høst kunne betyde sult
i løbet af vinteren og det gav derfor mening
at man fejrede det hårde arbejde, man
havde udført i fællesskab til alles bedste.
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Søndag

31.

Kl. 10.00

Tirsdags-andagt i kirken

v. Julie Aaboe
Den anden tirsdag i hver måned er alle
velkomne til en meditativ andagt med
læsninger og et større musisk indhold.
Efterfølgende hygger vi os sammen med en
ostemad og lidt varmt at drikke.
Tirsdag 9. kl. 10.00

11. s. e. trin. Luk. 7,36-50		

Aaboe

September			
Mandag 1.
Søndag
7.
Søndag 14.
Søndag 21.
Søndag 28.

Kl.19.00
kl. 10.00
kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Konfirmandvelkomstgudstjeneste		
12. s. e. trin. Matt. 12,31-42		
13. s. e. trin. Høstgudstjeneste		
14. s. e. trin. Joh. 5,1-15		
15. s. e. trin. Luk. 10,38-42		

Oktober 				

Søndag
Mandag

5.
6.

Kl. 10.00
Kl. 17.00

Hos os her i Korsvejskirken vil vi også gerne
holde denne tradition ved lige. Vi har derfor
valgt at samle ind til Læger uden Grænser,
for at støtte deres arbejde globalt som i
denne tid især er koncentreret om det store
og omkostningsfulde arbejde i kampen mod
Ebola epidemien.
På gensyn 14. september kl 10. Alle er
velkomne.
Venlig hilsen
Julie Aaboe

Men kirken var også en vigtig del af denne

Gudstjenester
August

tradition. For kirken var det sted hvor
lokalsamfundet i fællesskab takkede Gud for
årets høst, og hvor man viste sin glæde og
taknemmelighed for jordens mangfoldighed,
menneskets ansvar for skaberværket, og
delte ud af sin ”rigdom” til de fattige i
samfundet. Som samfundet har ændret
sig, ligger vægten i dag nok i højere grad
på fællesskabet end på selve høstdelen.
Men høstoffer-tanken lever stadig i bedste
velgående og i mange kirker samler man
penge ind til velgørende formål i forbindelse
med høstgudstjenesten.

16. s. e. trin. m. Crossroad Gospel		
Børn – Mad – Kirke i Sierra Leone		

Aaboe/Herbst
Herbst
Aaboe
Herbst
Aaboe

Herbst
Madsen /Aaboe

De 7 Dødssynder

Studiekreds v. Herbst
Torsdag 11. kl. 19.30:
Dovenskab

Koncert

Koncert med sopransangeren Margit
Bavnhøj, der for et par år siden udsendte
CD’en ”Tag du mit hjerte” med 20 salmer.
Hun vil denne aften med sin helt særlige
lyse og fine stemme fremføre et udvalg af
stedsegrønne salmer og sange a capella.
Organist Ole Reuss Schmidt vil indlede og
afslutte med henholdsvis Toccata og Fuga i
F-dur af Bach.
Søndag 14. september kl. 19.30

Sogneaften

Hvor går grænsen mellem
det sunde og usunde
menneskelige fællesskab?
Den går ikke mellem
’os’ og ’de andre’. Den
går ned igennem hvert
enkelt menneskes hjerte.
Hvorfor er dette gode
nyheder? Hvordan kan
man forholde sig til dem
på en livsbekræftende

måder? Oplægget vil inspirere til udveksling
mellem foredragsholderen og de fremmødte.
Torsdag 18. kl. 19.30

Koncert...

... i forbindelse med Amagermusikfestival.
Her vil Amager Musikfestivals Orgelpris blive
overrakt til den ganske unge amerikaner
Isaac Lee, og han vil efterfølgende spille
et program med tidlig barok og amerikansk
musik. Det er 13 kirker på Amager, der i
fællesskab står bag Amager Musikfestival.
Søndag 21. kl. 20.00.

Menighedsrådsmøde
Tirsdag 23. kl. 19.00

Ulvetime i kirken

v. Madsen og Aaboe
Kom og vær med til Ulvetime i kirken.
Vi åbner dørene for de mindste og deres
familier den sidste torsdag i hver måned. Vi
skal lege, lytte til bibel-historier, synge og til
sidst spise sammen, inden de små skal hjem
i seng. Det koster ikke noget at deltage, men
et bidrag er altid velkomment.
Tilmelding muligt på lone@korsvejskirken.dk
Torsdag 25. kl. 16.30-18.30

Aktiviteter - oktober
De 7 Dødssynder

Studiekreds v. Herbst
Torsdag 2. kl. 19.30:
Misundelse

Koncert

Kammerkoret Euphonia opfører det program,
som koret senere på måneden skal turnere
med i Beograd. Det bliver bl.a. musik af de
to store skandinaver, Carl Nielsen og Edvard
Grieg.
Se også www.euphonia.dk
Mandag 6. kl. 19.30

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24 •
5141 5445/
3250 6124 • mthe@km.dk
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11. Torsdag
kl. 17-18.
Mandag er fridag.
Sognepræst Julie Aaboe
Cypres alle 3 • 5141 5429
jua@km.dk
Mandag til torsdag kl. 10-11.
Fredag er fridag.

v. Madsen/Aaboe

Kære forældre og børn i
Korsvejsens sogn - Kom og få

en stor oplevelse sammen med
din familie!

Vi vil gerne invitere til en
spændende familieaften i
Korsvejskirken, hvor vi vil
fortælle jer om skikke i Sierra
Leone, og I kan få indblik i
børnenes liv i landet og møde
andre familier fra lokalområdet.
Sygeplejerske Birgit Macauley,
der har boet og arbejdet i Sierra
Leone og taget aktivt del i kirken der, vil lave børnevenlig sierraleonsk mad.
Vi begynder med gudstjeneste bl.a. med indslag og film om børnene og deres liv i kirken i
Sierra Leone.
Tilmelding til lone@korsvejskirken.dk el. tlf. 6116 5509 senest 1. oktober. (Vi vil gerne
være sikre på, at der er mad nok!) Det koster ikke noget at deltage, men der vil blive
mulighed for at give et bidrag til en børnehave som er tilknyttet ”Bishop Crowter Church”
i Freetown - et projekt Birgit har kontakt til.
Mandag 6. oktober kl. 17 – 19.

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

Organist Ole Reuss Schmidt
6116 5565 olereuss@hotmail.com
Træffes efter aftale
Kordegn Henning B. Nielsen
3251 7424 hbni@km.dk
Kontortid på kirkekontoret: Mandag-fredag kl.
10-13.
Torsdag tillige kl. 13-18.
Sognemedhjælper Lone Madsen
6116 5509
lone@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.

Kirketjener Johnny Løndorf
6116 3336.
johnny@korsvejskirken.dk
Træffes i kirken mandag-fredag 8-12.
Menighedsrådsformand Tom Allan 2235
3222.
Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest
fredag inden kl. 12.00.
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Kontakt

Børn, mad og kirke i Sierra Leone

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

25 år i Tårnby

er meget mere interesserede, så jeg går glad til
timerne og ofte endnu gladere derfra, fordi vi
har lært noget af hinanden.
Til slut en stor tak til den netværksgruppe, som
i næsten alle de 25 år har været ved kirken.
Det er blevet til mange hyggelige timer over
kaffen, der, for mig at se, er en vigtig afslutning
på gudstjenesten. Jeg synes først for alvor,
man bliver kirke og menighed, når man tager
gudstjenestens budskab med sig ud af kirken og
også deler livet med hinanden der.
For selv den smukkeste gamle kirke er intet
uden en menighed.
Tak for 25 gode år.
Da jeg er bortrejst på dagen, holdes jubilæet
søndag den 14. september kl. 10.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved
en reception i konfirmandstuerne.
Ida Nielsen

I slutningen af august var det 25 år siden, jeg
første gang blev indsat i Tårnby Kirke.
Dengang var 30 % af mit arbejde at betjene det
daværende Sankt Elisabeth Hospital, der var et
hospital med døgnåben skadestue og 6 afdelinger
med både kirurgiske og medicinske patienter.
Selv om der var mange barske oplevelser for en
nyuddannet præst, så var det nogle virkelig gode
år for mig, ikke mindst fordi, der var et godt
sammenhold mellem alle grupper af ansatte, og
i de senere år havde jeg meget glæde af at være
en del af den tværfaglige smerteklinik.
Af patienterne lærte jeg meget om livet og
døden. Så dagene føltes ikke så lange, som de
rent faktisk ofte blev. Jeg husker særlig en jul,
hvor julefrokosten blev noget med kylling og
vindruer, fordi de fleste varer for længst var
udsolgt, inden jeg var blevet færdig på hospitalet.
Men tiden løb desværre fra det lille hospital, og
derfor besluttede jeg i 99, da der blev mulighed
for det, at søge en fuldtidsstilling i Tårnby,
hvor jeg jo i 10 år havde været 70 % af tiden,
og derfor efterhånden kendte en del til sognet,
som jeg altid har opfattet som en charmerende
blanding af gamle bondetraditioner og moderne
forstad.
Mit primære arbejdsområde blev, med den nye
stilling, at tage mig af børnearbejdet. Og det har
været en stor glæde for mig at møde de mange
børn og deres forældre, der er kommet både til
babysang og børnegudstjenester.
Ligesom det også altid er sjovt at få besøg af
børneinstitutionerne til højtiderne.
Minikonfirmander fra 3. klassetrin er blevet
indført i de år, jeg har været præst og det er
dejligt at få en chance for at møde børnene og
lege lidt kristendom ind i dem og på den måde
give dem et fortroligt forhold til kirken, før de
skal konfirmeres.
Når jeg ser tilbage på de 25 år, jeg har været
præst, forekommer det mig, at der er blevet
meget større interesse for kirken og dens arbejde.
Børnefamilierne støtter i langt højere grad op
om børnegudstjenesterne og konfirmanderne
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Gudstjenester
August
Søndag 31.

11.s.e.t.		

10.00		

Hansen

10.00
10.00
19.30		
10.00		
19.30		
12.00		
10.00		

Nielsen
Nielsen
Hansen
Bertelsen
Nielsen
Hansen
Hansen

September
Søndag 7.		
Søndag 14.
Torsdag 18.
Søndag 21.
Torsdag 25.
Lørdag 27.
Søndag 28.

12.s.e.t		
13.s.e.t. (Idas 25 års jubilæum)
konfirmandgudstjeneste 		
14.s.e.t. 		
konfirmandgudstjeneste		
dåbsgudstjeneste 		
15.s.e.t. 		

Om en præst ved Tårnby Kirke
Sommeren 1989 var jeg til præstevielse
i Københavns Domkirke. Ida Nielsen
(dengang Rørbeck) blev, sammen
med nogle andre, præsteviet. – Ida var
sognemedhjælper ved Tårnby Kirke, hun
kendte kirken og personalet, og de kendte
hende, derfor var det rart, det blev hende,
der fik den ledige stilling som deltidspræst
ved kirken; hun var også hospitalspræst ved
Sankt Elisabeth Hospital. Ida blev indsat i
Tårnby Kirke i august 1989. 10 år senere
blev hun igen indsat i Tårnby Kirke, denne
gang som præst på fuld tid.
Og Ida arbejder fuld tid, hun har
babysang, minikonfirmander, holder
fastelavnsfest m.m. hun er også med, når
FDF har brug for hende. Ida sørger for,
at de unge kommer til kirken, og det er jo
dem, Kirken skal leve videre på.
Men Ida glemmer ikke de ældre, hun
tager sig bl. af netværksgruppen, som
hun tager på ture med. Og så har hun jo
også de almindelige kirkelige handlinger:
Gudstjenester, bryllupper og begravelser
mm.
For 10 år siden spurgte Ida mig, om jeg
ville hjælpe med minikonfirmanderne, det
ville jeg gerne og jeg tager alle fornøjelserne.
De unge mennesker kommer med
mange sjove bemærkninger, f.eks. blev
prædikestolen kaldt en altan, altertavlen et
billede af Jesus og hans kærester, våbenhuset
det voldelige rum. – Jeg kommer bare en
gang om ugen, det er Ida, der laver alle
forberedelserne, køber materialer, sørger for
saft og slik til børnene, sørger for dragterne
til krybbespil. Ja hun henter da for resten
også børnene ved skolen og følger dem
tilbage.
Ovennævnte er kun forberedelse til
minierne. Jeg tror, hun forbereder sig lige så
meget til de andre gøremål, hun har.
Ida er myreflittig, derfor skal hun have et
STORT til lykke med de 25 år som præst
ved Tårnby Kirke.
Conny Aspelund

SEPTEMBER 2014
Møder og arrangementer
Jubilæum
Den 1. august 2014 havde sognepræst Ida
Nielsen været ansat ved Tårnby Kirke i 25 år.
I gennem de år har menigheden nydt godt af
hendes mange initiativer såsom sorggrupper,
netværksgruppe, gudstjenester for FDF spejderne,
børnegudstjenester, arrangementer for børn,
til jul, til påske, til babysalmesang, ja hele året
rundt. Hun er en meget arbejdsom præst, afholdt
og vellidt og efterspurgt både til barnedåb,
konfirmation, bryllup og bisættelser/begravelser.
I denne anledning afholder Tårnby Sogns
Menighedsråd en reception efter gudstjenesten
Søndag 14. september 2014.

i Tårnby Kirke. Tilmelding til Ida Nielsen på 3250
4186 eller idni@km.dk

For konfirmander

Nye hold konfirmander starter, og der er INTRO
gudstjeneste for konfirmander og forældre fra
Nordregårdskolen og Amager Privatskole Torsdag 25.
september kl. 19.30. vi begynder med Gudstjeneste
hvor nogle af konfirmanderne medvirker.

Tårnby Sogns Menighedsråd

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.

Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe, der
fortrinsvis består af enker og enkemænd.
Gruppen mødes efter aftengudstjenesten som regel
den 2. torsdag i måneden, og desuden til særlige
arrangementer. Vil du vide mere om gruppen, kan du
kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.
Netværksgruppen mødes:
Netværksgruppen mødes ikke i september, men
inviteres til jubilæumsreception efter højmessen
søndag 14. september kl. 10.
I oktober er der aftengudstjeneste torsdag 16. kl.
19.30 med efterfølgende kaffe i konfirmandstuern
(bemærk 3. torsdag i måneden).

Gudstjeneste på plejehjemmet

Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 18. september kl. 10.30 ved Rikke Bertelsen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
Fredag 26. september kl. 10.30 ved Ida Nielsen.
Inden gudstjenesten synger vi sammen med
Aktiviteten fra kl. 10.

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.

FOR BØRN
Babysang…

Sognepræst Karsten Møller Hansen
Falhøj 24, 2770 Kastrup Tlf.: 3251
0175 (kontor)
Tlf.: 2254 4467 (mobil), e-mail:
augustdemian@yahoo.dk
Træffes som regel på kontoret tirsdag
og fredag kl. 10-11
samt torsdag kl. 17-18
Sognepræst Rikke Bjerregaard
Bertelsen Tlf.: 2124 6834, e-mail:
rbb@km.dk Træffes på telefon. Mandag
er fridag.
Organist Poul Anders LyngbergLarsen
Priorvej 6,3.th., 2000 Frederiksberg
Tlf.: 6184 2218, e-mail: pall349@
hotmail.com
Kordegnekontor
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej
330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129,
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 10-13,
torsdag også kl. 16-19

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

Sangens dag

Mødestedet
Kirkegårdgartnerne ved Tårnby Kirke har fået nyt arbejdstøj.
Her er de alle sammen linet op til præsentation.

Englandsvej 330, tlf:
. 3252 0729
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Kirkegårdskontor
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708;
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13

… holder sommerferie, men vi er
tilbage igen til oktober. Babysang
er et tilbud til forældre på barsel.
Vi mødes seks torsdage
kl.
11.00 i Tårnby kirke og synger
børnesange- og salmer med
fagter og
rytmik. Vi begynder igen torsdag 2. oktober. Derefter
er datoerne: 9.; 23. og 30. oktober samt 6. og 13.
november.
Tilmelding til Ida Nielsen på idni@km.dk, eller 3250
4186. Det er gratis at deltage i Babysang.
For alle vuggestuer, børnehaver og dagplejere
beliggende i Tårnby sogn holder vi Sangens Dag og
markerer høsten torsdag den 25. september kl. 10.00

ADRESSER •
TELEFONNUMRE

Kastrup Kirke september
Noas Ark

Jamen er det ikke noget fra gamle
dage. Jo, Noah var en mand, som levede for mange år siden, som havde en
stor båd. Men ham og en masse andre
spændende ting kan du høre om, hvis
du kommer hen i vores klub, som netop hedder Noas Ark. Her kan du finde
ud af noget om Gud og noget om den
gave, du fik af Gud i dåben.
Vi spiser sammen kl. ca. 18.30. Hej
så længe!
Snapper, Annette, Maja, Magdalena,
Elizabeth og Grethe. Træffes på tlf.
3250 9972 eller 3250 4822
Start: Torsdag 4. september kl. 1719 i Kastrup kirkecenter

Ny Kreaklub

Har du lyst til, at være kreativ sammen med os? Vi er et par stykker fra
Kastrup kirke, der gerne vil hygge os
sammen med dig med forskellige projekter.
Grethe, Inger og Elizabeth
Start: Lør. 6. sep. kl. 13-15, Kastrup
kirkecenter

Bibelmaraton over 3 år

Så er vi omsider kommet til sidste
etape af vores Bibelmaraton og Ny
Testamente ligger og venter på os
med en masse spændende oplevelser og læsestof. Vi indleder med en
kort gennemgang af forholdet mellem
Gamle og Ny Testamente og så løber

vi ellers derudad hver anden tirsdag i
efteråret. Vel mødt til en løbetur, hvor
alle tidligere såvel som nye løbere er
velkomne! Vi begynder med fællesspisning og fortsætter så med læsningen. Vi mødes ulige uger og slutter 2.
december.
Tirsdag 9. september kl. 18.30, Kastrup kirkecenter

Katekismus

En aktiv studiekreds med udgangspunkt i Katekismus, hvor alle deltagere er medaktører. Vi læser Katekismus
hjemme i løbet af efteråret og drøfter
så bogen i fællesskab. Bogen kan af
deltagerne hentes hos Grethe. Aftenen begynder med fællesspisning.
Ulige uger - slutter 2. december. Ledere Grethe Hamborg og Richardt Johansson.
Tirsdag 9. september kl. 18.30,
Kastrup kirkecenter

Små synger sammen

blandet gospelkor med ca. 50 sangere. Deres repertoire spænder vidt: Fra
svedige rytmer til stille ballader!
Du får mulighed for at danse, klappe, stå, sidde og lade dig styrke af en
af de stille ballader. Formålet er at videreformidle livsglæde.
Ved klaveret sidder den dygtige
konservatorieuddannede Anna Bard
og dirigent er energibundtet Henrik
Walter. Mød det livsbekræftende gospelkor!
Aftenen begynder med en kort
gudstjeneste, hvor også de nye konfirmander og deres forældre er indbudt.
Onsdag 17. sep. kl. 19, Kastrup kirke

Palle Thordal fortæller...
Vi leger og synger i kirken. Alle vuggestuer og børn i samme alder er velkomne til en formiddag med leg og
sang i kirken. Temaet er i år ”skoven”.
Husk madpakken, vi har saftevand.
Tors. 11. sep. kl. 10, Kastrup kirke

... løst og fast fra sine 40 år i Kastrup.
En eftermiddag med tilbageblik på
Palle Thordals oplevelser, aktiviteter
og skelsættende begivenheder gennem tiden for sognet og kirken.
Torsdag 18. september kl. 14 i
Kastrup kirkecenter

Crossroad Gospel

Torsdagsaften-klubben

I anledning af 10-års jubilæet giver
Amagerkoret koncert her. Det er et

Start: Lørdag 6. september kl. 13-15

For børn i 3. klasse
Start torsdag 28. august
Og hver torsdag kl. 14.15-16.15
Tilmelding til Grethe grbh@km.dk

Tirsdag 9. september kl. 18.30
- biblen læst over 3 efterår
Nu er det tid for Ny Testamente

Noas Ark sejler ud i
en ny sæson

Studiekreds Start!
”Katekismus”

- for alle børn fra ca. 4 år
For de større børn er der en særlig
aktivitet hver gang
Torsdag 4. september kl. 17-19

Koncert nsdag 17. september kl. 19
Aftenen begynder med kort
gudstjeneste, hvor årets
konfirmander og forældre også er
inviteret

start: Tirsdag 9. september kl. 18.30

Palle Thordal
fortæller...
... løst og fast fra sine
40 år i Kastrup
Torsdag 18. september
kl. 14

Amager
Musikfestival

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

... i Kastrup kirke:
Jazzorkestret ”Scandinavian
Rhythm Boys”
Onsdag 24. september kl. 20
Folder for festivalen i kirkens
våbenhus

KASTRUP KIRKE

Konfirmandindledningsgudstjeneste
onsdag 17. september kl. 19

Små synger sammen

KASTRUP KIRKE

KASTRUP KIRKE
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Torsdagsaftenklubben

Gudstjenester

Efter 40 år som
sognepræst
i
Kastrup kirke,
stopper
Palle
Thordal
med
udgangen
af
september. Der
bliver
mulighed for at sige
pænt farvel og
ikke mindst tak
for de mange
år, hvor Palle og hans hustru Julia har
taget sig af Kastrup sogns beboere og
knyttet mange hjertelige bånd.
Dagen begynder med gudstjeneste
og herefter inviterer menighedsrådet
til reception. Vi håber mange vil benytte lejligheden til at kigge forbi på
dagen.
Søndag 21. sep. kl. 10, Kastrup kirke

Minikonfirmander

Bibelmaraton start!

Festligt, Folkekirkeligt og
Fornøjeligt
Torsdag 18. september kl. 18
Tema: Kalkmalerier

Afskedsgudstjeneste

Festligt, Folkekirkeligt og Fornøjeligt!
Spis mad hjemmefra - vi skiftes til at

Crossroad Gospel

Ny Kreaklub

tage kage med.
Grethe eller Elizabeth fortæller de
fleste gange en historie eller to – resten bliver som en facet af lidt kreativt/debat om hvad der rør sig/ hygge/
kaffe og alm. snak. Sidste sæsons deltagere har sammensat programmet,
som ikke er envejskommunikation,
men dialog i forskellig form. Første
aftens emne er Kalkmalerier, hvor vi
ser et udpluk og får noget at vide om,
hvordan man skabte malerierne.
Hver 3. tors. i måneden kl. 1820. Start 18. september, Kastrup
kirkecenter

Torsdag 11. september kl. 10
For vuggestuer og børnehaver
og andre børn
Tema: Skoven

Babysalmesang
hver onsdag kl. 10

Børnekoret Cool Kids
hver onsdag kl. 14.15

Musikalsk legestue
hver onsdag kl. 16.16

Gudstjenester ...

Søn. 14.
10.00 Højmesse Mehlsen
12.00 Rytmisk gudstj Søes

Gudstjenester ...

Tor. 18.
10.30 Plejehj.gudstj. Sørensen
i Skelgårdens kirke

September

Søn. 21. 14.
10.00 Højmesse Mehlsen

Tir. 2.
16.30 Børnegudstj. Mehlsen

Lør. 27.
11.00 Dåbs- og familiegudstj.
Annelise Mehlsen

Søn. 7.
10.00 Høstgudstj. Sørensen

Søn. 28.
10.00 Højmesse Sørensen

Tor. 11.
9.30 Høstgudstj. vuggestue og
dagpleje
10.30 Høstgudstj. børnehaver.

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af
kirkens præster

i Kastrup kirke

August

Søn. 31.
10.00 Elizabeth Laursen

September

Søn. 7.
10.00 Palle Thordal
Søn. 14.
10.00 Elizabeth Laursen

Skelgårdskirken september
Kristne kirkesamfund
- og sekter. Studiekreds.
1. september kl. 16.00

Flittige hænder

3. september kl. 13.00

Salmemaraton…

Amager Musikfestival…
… løber fra 21. september til 5. oktober med 13 koncerter
med emnet: “Amerikansk på Ama’rkansk!” Altså musik fra
den anden side af Atlanten. Der bliver mange spændende
koncerter, hvor det rytmiske element vil være stærkere end
vanligt i festivalen.
I Kastrup kirke er der koncert med Jazzorkestret Scandinavian Rhythm Boys. Temaet for koncerten er Gospel, jazz og
de undertryktes sange.
Michael Bøving - banjo, guitar og vokal, Hans Jørgen Hansen - klarinet og sax, Søren Kirk - trompet og vokal og Ole
Olsen - bass, klarinet og altsax.
I en kombination af musik og foredrag fortæller de om de
sortes spirituelle musik i USA med speciel fokus på bluesmusikken og hvordan den blev brugt af de sorte kvinder til at
fortælle om kampe og problemer i det daglige og sociale liv.
Onsdag 24. september kl. 20, Kastrup kirke
fortsat ... fra øverst

Tirsdag 16. september kl.
19 i Foreningscenteret
Postkassen, lokale 1, Amager
Landevej 77.

Provst Palle Thordal
Holder afskedsgudstjeneste
Søndag 21. september
kl. 10

Efter gudstjenesten
inviterer menighedsrådet
til reception

Studiekreds...

... Tilgivelse er ikke for tøsedrenge. v/ Poul Bo Sørensen.
Tor. 11. sept. kl. 19.00

Sangcafe.

16. september kl. 14.00

Offentligt
Menighedsrådsmøde
25. september 19.00

Amager Musik Festival
Koncert med The Spirit Of
New Orleans.
30. september kl. 20.00

Menighedsmøde

1., 15. og 29.sep. kl. 19.30

Samlivsbrud...

... en samtalegruppe
2., 9. og 30. sep. kl. 17.00

For børn og unge

Bedre Psykiatri inviterer til
et gratis oplysnings- og informationsaften

Søn. 21.
10.00 Palle Thordal –
Afskedsgudstjeneste og
efterfølgende reception
Søn. 28.
10.00 Susanne Steensgaard
Hver onsdag
12.00 Middagsandagt ved én
af kirkens præster

Høstgudstjeneste
11. september kl. 9.30
for børn i vuggestue og
dagplejealderen
Kl. 10.30 for børn i
børnehavealderen

Festgudstjeneste
Derefter forældremøde for
konfirmander fra Pilegårdsskolen, Skelgårdsskolen 8C
og andre skoler.
Ons. 3. kl. 19.00

Af Birgitte Nymark,
Projektkoordinator
- Er dit barn psykisk syg? spørger oplægsholdere Tove Bech,
ledende socialrådgiver i børne- og ungdomspsykiatrien
samt Jeanette F. Andersen,
pårørende, psykoterapeut og
leder af netværksgruppen
ved en informationsaften,
som holdes af foreningen
Bedre Psykiatri.
- Det er uden tvivl hårdt at
være forældre til et barn med
en psykisk lidelse. Derfor er
det vigtigt, at vi er med til at
skabe rammerne for rådgivning, brugbare redskaber i
hverdagen og fornyet energi,
så forælderen får mere overskud i hverdagen til at være
Fortsættes nederst på
denne side

DØDSBOBEHANDLING

- Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte 		
af dødsboer.
-

Eneste autoriserede bobestyrer med kontor
på Amager.

-

Kontakt os for en uforpligtende orientering.

-

Første møde er gratis.

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt
Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87
Vi træffes i vor forretning
Mandag-torsdag kl. 9-16.00 • Fredag kl. 9-15.00
Aftaler træffes også gerne i Deres hjem.
Vi træffes telefonisk døgnet rundt.

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.
www.burchhardt.dk

Musikalsk legestue

v. Jette Berg Poulsen
4. og 25. september kl. 9.00

Babysalmesang

v. Jette Berg Poulsen
4., 18. og 25. sep. kl. 10.00

Kirkens Ungdoms kor
v/Jette Berg Poulsen
3., 10., 17. og 24. sep. kl.
16.15

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

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

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41
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den trygge base i barnets liv,
siger Birgitte Nymark, projektkoordinator hos Bedre
Psykiatri.
Aftenen vil også introducere starten af en netværksgruppe, som vil arbejde med,
hvordan man som forældre
lærer at fastholde egne grænser og passe på sig selv.
I et netværksgruppeforløb,
der strækker sig over et år,

vil der være mulighed for at
udveksle erfaringer med forældre i lignende situationer.
I samarbejde med en professionel terapeut er målet, at
forældrene udvikler redskaber til at håndtere den svære
situation mest hensigtsmæssigt både i forhold til barnet/
den unge, resten af familien.

… er et langdistanceløb, der
kaster mange glæder af sig
undervejs, nemlig glæden
ved at synge sammen og tid
til fordybelse i nogle af dansk
digtnings smukkeste tekster.
Alle er velkomne og hver fugl
synger med sit næb.
Torsdag 11. september kl
19-21: DDS 576-597.
Derefter 2., 9., 23. og 28.
oktober kl. 19.00.

En aften for
forældre til
psykisk syge børn
og unge

Ons. 17.
19.00 Susanne
Steensgaard og Elizabeth
Laursen – Konfirmand
indledningsgudstjeneste
– og derefter koncert med
Crossroad Gospel

AMAGERTEATRET
Amagerteatret står foran sin 51.
sæson. I sidste sæson havde
vi omkring 900
abonnenter
til fire opsætninger
KUN F
spillet på 12 aftener
Å BILL
samt yderligere
ETT
O
G
K
UN TIL ER TILBAGE
350 publikummer
MAND
til familieforestillingen
AGE
Ronja Røverdatter.
Repertoiret for 2014/15-sæsonen er præsenteret,
og de nuværende abonnenter har haft mulighed for
gentegning, og rigtig mange har gentegnet. Nu er der
åbent for nytegning. Tårnby Bladet juni bragte kuponer,
som kan bruges til tegning af abonnement. Ligeledes
ligger der brochurer på Rådhuset, biblioteker og andre
centrale steder i kommunen.
Ligeså kan man tilmelde sig via www.amagerteatret.
dk eller benytte kupon, som var i Tårnby Bladets juniudgave.(kan printes fra www.taarnbybladet.dk)

Forestillinger i sæson 2014/15:

Senior- og pensionist
OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Sæsonstart, minibrunch. Billetsalg efterårsskovtur.
11. september.
Fin Alfred underholder. 18. september
Skovtur. 25. september kl. 9.45.

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag
starter kl. 11.30.
Kronborg spiller og hygger onsdag 3. september
Banko fredag 5. september
Film, foredrag eller hygge onsdag10.september
Banko fredag12. september
Løvfaldstur kr. 350,- onsdag 17. september
Banko fredag19. september
Film, foredrag eller hygge onsdag24. september
Banko fredag26. september

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71
Landbohøjskolens historie og virke v. Kim Greiner.
Sammen med Hjernesagen. 15. sept. kl. 14-17
Musik og sang v. Ivan Liljebæk. 29. sept. kl. 14-17.

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år,
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
PC-cafe, tilmelding, gratis. Tirsdag 2. september
Udflugt til Reersø. Onsdag 3. september
PC-cafe, tilmelding, gratis. Tirsdag 16. september
Tur ud af huset med Tove. Tilmelding ugen før.
Onsdag 24. september

Solgården

For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i
Tårnby.
Café. Harmonien spiller. Fre. 5. sept. kl. 13.30-15.30
Café. Musikalsk foredrag: Otto Brandenburgs liv.
Ivan Liljebæk. Tor. 11. sept. kl. 13.30-15.30.
Damernes butik. Torsdag 18. sept. kl. 13.00-15.00
Sang og musik med Baagefamilien. Fre. 19. sept. kl.
13.30-15.30
Café. Torsten Søgård spiller. Fre. 26. sept. kl. 13.3015.30.

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

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 19.

Klubben

Lovesong.

En kærlighedserklæring, der
læner sig voldsomt op ad Dansen med Regitze.
Fra Nepoteatret.

... for mennesker med demens og deres pårørende.
Første torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret.
Postkassen, Amager Landevej 71, lokale 1 & 2.
Ny sæson starter 4. september.

Onsdag 8. oktober
kl. 17.30

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

Hvem støver af?
Komedie om to mænd med
to ting til fælles: De er
fraskilte og i panikalderen!
Folketeatret.dk
17. - 18. og 19. november 2014 kl. 19.30

Tårnbyløbet 2014
Start og mål: Sundhedshuset, Kamillevej 4

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

Mord på Skackholm Slot.

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

Vitello.

Familieforestilling om
drengen med det skøre
navn. Louise Schouw
Teater. OBS: Ikke i
abonnement. Billetter først
til salg i december 2014.
Tirsdag 24. marts 2015 kl. 18.00

• www.amagerteatret.dk •

I forbindelse med Tårnby Sundhedsuge inviterer Tårnby Kommune
i samarbejde med Amager Atletik
Club til Tårnbyløbet. Du vælger selv
under løbet, om du vil løbe 5 eller
10 km.
Prisen er 80 kr. ved forhåndstilmelding, 100 kr. ved tilmelding på
selve dagen.

Præmier
Blandt deltagerne bliver der trukket
lod om spændende præmier. Der
vil også være præmier til hurtigste
mand og kvinde på de to distancer.
Præmieoverrækkelse foregår
kl. 18.30 i Tårnby Sundhedshus.
Alle løbere tilbydes vand, frugt
og mad fra daginstitutionernes
køkkenmedarbejderne - Sundhedsabassadørerne 2013.

Tilmelding

Foto: Amager Fotoklub

www.events4u.dk
senest 2. oktober.
Startnummer tilsendes pr. brev.
Giro eller netbank: Danske Bank
3361 000221 3443 senest 4. oktober. Startnummer tilsendes pr. brev.
NB! Husk at påføre navn, adresse
og skriv ”Tårnbyløbet” ved indbetaling.
Englandsvejens Tømmerhandel
Englandsvej 229, 2300 Kbh. S
fra 25. august til 7. oktober.
Startnummer udleveres her.
Tilmelding på selve dagen
i Tårnby Sundhedshus fra
kl. 16 - 17.20
Læs mere på
www.sundhedscentertaarnby.
dk eller www.amageratletik.dk.

Tårnbyskøjtepiger i eliteteam
Sommeren brugt til skøjteløb
I løbet af sommeren er alle
mesterskabsløbere fra Tårnby
Skøjte Klub, TSK, (Annika, Ellen, Ida, Katrine og Nicole)
blevet udtaget til Dansk
Skøjte Unions Eliteprogram,
som udvikler skøjtetalenter.
Alt det hårde arbejde og masser af træningstimer har båret
frugt og givet gode resultater., hvilket cheftræner Michael Tyllesen er godt tilfreds
med.

Skøjterne har heller ikke
stået stille hele sommeren.
Skøjteløberne har i smug trænet både i Sverige og Rødovre
på diverse Skøjte Camps, så
de er klar, når skøjtesæsonen
for alvor begynder igen.

På is i september
Den første konkurrence står
for døren 19. til 21. september, hvor TSK igen håber på
medaljer. Det bliver en hektisk sæson, for at få de nye
tekniske svære programmer

og de smukke skøjtedragter
færdige til tiden.
Sidste sæson var rekord
højt med medaljer.
Den nye sæson starter lørdag 6. september mellem
klokken 14 og 15 med en gratis prøvetime i den hyggelige
atmosfære på Røllikevej 1 for
nye medlemmer. TSK glæder
sig til at se en masse nye ansigter – både små skøjteprinsesser og store konger… fra
4-99 år.
spanger

Tage Bruun
50 90 85 07
Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup
Tlf.: 50 90 85 07

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •
TSKs mange dygtige skøjteløber i deres stiveste puds, med deres store triumfer af masser
pokaler og medaljer.

• Naturgas • Fjernvarme •
• Blikkenslagerarbejde •
• Toliet • Bad • Vand •

Spejderdag...... for hele familien.
Stifinderne på Nordstjerne allé inviterer alle
interesserede til fælles Spejderdag på grunden og i hytten. Her kan du se og være med til
alt det, de blå spejdere fra Det danske Spejderkorps gør og laver til hverdag. Og du kan
få mere at vide om, hvad det betyder at være
spejder hos Stifinderne.
Du kan sammen med spejderne hos Stifinderne prøve nogle sjove og udfordrende
spejderaktiviteter. Der vil være aktiviteter for
både store og små, så tag hele familien med.
Lørdag 6. september kl. 13-17. Hytten
Nordstjerne allé 8.
Se mere på www.stifinderne.net

GEDEMARKEDET

Vedr. annoncering på
GEDEMARKEDET Ønsker
om at blive optaget skal
mailes til redaktionen@
taarnbybladet.dk

Støvsugerposer
- gratis. Vi har
skiftet støvsuger. Hent
overskydende poser
fra tidligere modeller.
Posetype Swirl 71 til
Siemens VS 08-serie,
Bosch BSG 8000 og
Privileg.Rowena original
ZR-81 samt Europart
(uoriginal) til Bosch
Ergomaxx og Siemens
Dynapower.

Ring for mere konkret
model. 32 509 290.
Susie bøger 5,- kr./
stykket. 2115 0785
Kinesisk te-stel
med kande, sukkerskål,
flødekande etc. 200,kr. 2115 0785
Engelsk fajance
kaffestel med
kopper, kande, fade etc.
350, -kr. 2115 0785

Aut.
vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

Redaktionen

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærk

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

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

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

Fasandræberne

© DOXBIO

Så Meget Godt I Vente

Kastrup BIO
Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07
www.kastrupbio.dk
ÅBNINGSTIDER

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

DOXBIO: Niels er en af de
mest idealistiske landmænd i
bondelandet Danmark. Hele hans
livssyn handler om bæredygtighed
og om at leve i harmoni og respekt
for naturen. Niels og hans kone
Rita producerer råvarer til de
bedste restauranter i Danmark,
men deres måde at drive
landbrug på er en torn i øjet på
myndighederne.
OBS! Vises kun én dag i de fleste
biografer – 3. september 2014

BILLETPRISER OG
RABATKORT

Billetpris 70,- kr.
Børnebillet (til og med 12
år) 60,- kr.
10-turs rabatkort 550,- kr.
(hvert klip betaler for en
billet op til 65,- kr.)
Tillæg ved 3D film kr. 20,Der kan forekomme
tillæg ved helaftensfilm,
forpremierer og
danmarkspremierer.

BABY BIO

Tirsdage kl. 11.00
(biografen åbner kl. 10.00)
9/9: KAPGANG tekstet for
hørehæmmede
16/9: MAGIC IN THE
MOONLIGHT

knæ med et forlist forhold i
bagagen, tilbyder Siff hende straks
en plads på sofaen. Det kommer
hun dog hurtigt til at fortryde.
Lucas og Maria ender i kanen med
hinanden, hvilket selvfølgelig gør
Siff rasende. Indtil eftertanken
melder sig: For måske de to
veninder kan dele Lucas?

© Scanbox

Det er aldrig for
sent

Der er millioner af grunde til ikke
at kunne lide ejendomsmægleren
Oren Little (Michael Douglas), og
det er sådan, han foretrækker det.
Desværre for Oren skal det ikke
gå så let. Pludselig dukker hans
fortabte søn op og smider sin
niårige datter af hos Oren, der
aldrig har kendt til barnebarnets
eksistens. Ude af stand til at tage
sig af den søde, forladte pige
vælger han at overlade hende til
sin elskværdige nabo Leah (Diane
Keaton) og forsøger herefter at
fortsætte sit liv uforstyrret.

TIRSDAGSBIO

Tirsdage kl. 10.30.
Biografen åbner kl. 10.00
9/9: KAPGANG tekstet for
hørehæmmede
16/9: MAGIC IN THE
MOONLIGHT

© Jonathan Guldberg Elsborg

En, to tresomt
Forsalg til
Lisbethklubben
torsdag 18/9 kl. 10-12

Siff er sexologi-studerende og ved
at flytte sammen med sin kæreste,
Lucas. Men da bedsteveninden
Maria dukker op på sine grædende

POSTMAND PER: FILMEN, dansk tale

30 – 31/8:
6 – 7/9:

kl. 13.30
kl. 13.00

t. f. a.
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MAGIC IN THE MOONLIGHT
6 – 7/9:

kl. 15.00

INTO THE STORM
29/8 – 3/9:

WHAT IF?
29/8 – 3/9:

KAPGANG

t. f. a.

kl. 21.15

t. o. 11

kl. 18.00

t. o. 11

29/8:
kl. 19.00
30 – 31/8:
kl. 15.45 + 19.00
1 – 3/9:
kl. 19.00
4 – 10/9:
kl. 17.30 + 20.00
Visningerne 30 – 31/8 kl. 15.45, 1 – 3/9 kl.
19.00 og 4 – 10/9 kl. 17.30 er tekstet for
hørehæmmede.
t. o. 11

I Fasandræberne starter vi
i 1994, hvor et tvillingepar
findes brutalt myrdet i
et sommerhus. Politiets
efterforskning peger i
retning af en gruppe
rigmandsbørn fra en
nærliggende kostskole,
© Nordisk Film
men sagen lukkes, da en
lokal outsider erklærer
sig skyldig og dømmes for mordene. 20 år senere ender sagen på
vicekriminalkommissær Carl Mørcks skrivebord og han indser hurtigt,
at noget er galt. Carl, hans assistent Assad og deres nye sekretær
Rose, genoptager sagen og finder frem til et gammelt nødopkald fra
en desperat pige, der tilsyneladende kender til mordene. Snart bliver
de kastet ud i en intens søgen efter pigen, Kimmie, der har været
forsvundet siden mordene fandt sted. Men Carl og Assad er ikke de
eneste, der jagter Kimmie. Hendes viden er til stor fare for en gruppe
indflydelsesrige mænd i toppen af samfundet og de vil gøre alt, hvad
de kan for at hindre fortiden i at indhente dem.
Fasandræberne er næste historie om Carl Mørck, hvor første historie er
KVINDEN I BURET.

underlige drømme om en mystisk
organisation ved navn W.C.K.D.
Thomas må sammensætte minder
fra sin fortid og ledetråde fra
labyrinten for at finde frem til sin
sande skæbne og dermed en vej
ud af labyrinten.

© UIP

Æsketroldene

I den ildelugtende by Cheese
Bridge låser borgere sig hver aften
inde i frygt for de papkasseklædte
monstre kaldet æsketrolde. Men
Æsketroldene er kærlige væsener,
der har taget en forældreløs dreng
til sig og opdraget ham som en
af deres egne under jorden. Da
byen får besøg af en hæmningsløs
skadedyrsbekæmper, der ønsker
at udrydde troldene en gang for
alle, må den unge dreng forsøge
at redde sin upopulære familie.

Mazerunner

Da Thomas vågner op er han
fanget i en kæmpe labyrint med
en gruppe andre drenge og kan
intet huske, bortset fra nogle

FLYVEMASKINER 2:
REDNINGSAKTIONEN – 2D, dansk tale
29/8:
30 – 31/8:
1 – 5/9:
6 – 7/9:
8 – 10/9:

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

17.00
13.00 + 17.00
17.00
13.30 + 17.00
17.00
fr. u. 7

FLYVEMASKINER 2: REDNINGS
AKTIONEN – 3D, dansk tale
30 – 31/8:
6 – 7/9:

kl. 15.00
kl. 15.30

fr. u. 7

SIN CITY – A DAME TO KILL FOR 2D
29/8 – 2/9:
4 – 10/9:

kl. 20.15
kl. 21.00

DOXBIO:

t. o. 15

SÅ MEGET GODT I VENTE
3/9:

kl. 20.15

© 20th. Century Fox

© Warner

Jerseyboys

Det er den sande historie om
den ikoniske 1960’er-pop-rockgruppe The Four Seasons med
den legendariske forsanger
Frankie Valli i front. Desværre
kommer man ikke til tops i
underholdningsindustrien uden at
skabe sig et par lyssky kontakter,
og kvartetten må ikke alene slås
med pladeselskaber, forventninger
og interne stridigheder, men også
med selve mafiaen.

Danmarkspremiere:

DET ER ALDRIG FOR SENT
4 – 10/9:

kl. 19.00

t. f. a.

Forpremiere:

FASANDRÆBERNE
15/9:

kl. 20.00.

Programmet for perioden 12 – 26/9 kan ses
på kastrupbio.dk fra starten af uge 37, men
vi ved allerede nu at du bl.a. kan glæde dig
til:
EN, TO, TRESOMT, ÆSKETROLDENE,
MAZERUNNER, JERSEYBOYS
og selvfølgelig også forpremieren på
FASANDRÆBERNE mandag 15/9 kl.
20.00.

20 år square- og contra dans på Amager
Fødselsdagsballer for Foreningen
Amager Square Dancers som fyldte
20 år i marts
Det er stille og roligt blevet 20 år siden squaredancere under ledelse af
Inge Aakilde havde deres første øveaftener i Nøragersminde Centeret, nu
Kulturzonen. Siden har de indtaget
forskellige andre sale i kommunen og
senest Tårnby Skoles festsal, men det
er fortsat hver torsdag aften man øver.
Inge Aakilde foræller, at et af foreningens højdepunkter i de 20 år, de
har eksisteret, har været, at de sammen med andre squaredanser-foreninger fra Storkøbenhavn, optrådte
ved åbningen af Storebæltsbroen 7.

juni 1998.
- Vi dansede på asfalten, hvor vi
nu kører i bil til og fra Fyn. Vi var i alt
otte squares, heraf 33 medlemmer fra
Amager Square Dancers, husker Inge
Aakilde
Foreningen har i det hele taget deltaget i forskellige arrangementer i
københavnsområdet blandt andet åbningen af DGI-Byen i 1997.

For hele kommunen
I foråret 2001 var Amager Square Dancers vært for fem søndage med sang,
dans og musik i Skottegårdsskolens
festsal. Mange foreninger bidrog med
alle mulige former for fællesdans og
sang.

- Til vores baller har vi altid levende musik. Det er som regel danske bands,
der spiller den traditionelle amerikanske dansemusik, fortæller Inge Aakilde,
der skimtes som caller bagest i billedet. Arkivfoto.

Hele aulaen summede af liv og glade stemmer fra børn og voksne de fem
søndage. Om efteråret fik foreningen
prisen som Årets Forening i Tårnby.
I efteråret 2003 inviterede Sønderborg Square Dancers vores forening
på weekend. Ud over bal lørdag aften
fik vi set mange seværdigheder og spiste frokost på Schackenborg Slotskro.

I traditionel square dans er man ikke afhængig af en fast partner. Man kan
komme alene. Vi bytter tit dansepartner under dansen og det er medvirkende
til en god stemning, latter og et godt fællesskab på tværs af alder og køn.
Arkivfoto.

Kommende baller med gæster
- Til vores baller har vi altid levende
musik - som regel danske bands, der
spiller den traditionelle amerikanske
dansemusik, men til efteråret, i forbindelse med vores jubilæum, får vi
lejlighed til at danse til et band fra
England og det glæder vi os til, siger
Inge Aakilde.
Siden starten i 1994 er vores med-

lemstal fordoblet, men der er altid
plads til nye medlemmer.
- Foreningen er så heldig, at Nordeafonden har valgt at støtte vore baller i
jubilæumsåret 2014, hvilket vi er meget taknemmelige over.
- Vi vil her i efteråret fejre vores 20års milepæl med to gange åbent hus
og tre baller for foreningens medlemmer og gæster, siger Inge Aakilde.
De to første aftener med åbent hus
er torsdagene 18. og 25. september
fra kl. 18.30 til 20.30 i festsalen på
Tårnby skole. Det er gratis og Amager
Square Dancers byder på kaffe og the.
spanger
Flere oplysninger på 3252 4993
samt www.amagersquaredancers.dk

Freak i Wallmans
”DET dér havde jeg godt nok ikke troet,
jeg skulle opleve i Wallmans!”
- Og heldigvis er det netop den tilbagemelding, vi tit får fra gæster, som
besøger os for første gang, siger han.
Et af de nye stjerneskud i Wallmans
ensemble er den tyske cirkusartist Philipp Tigris, som næsten bogstaveligt
talt kan vende vrangen ud på sig selv.
Der vil som altid blive serveret en
udsøgt 4-retters menu, og efter showet
åbnes Københavns største dansegulv i
Wallmans Natklub.

Konkurrence
For at vinde gavekortet til to billetter
til en værdi af ca. 2.000,- kroner til
Wallmans dinnershow skal du svare på
følgende spørgsmål.
Wallmans skriver selv på www.wallmans.dk, at deres show er ”Den perfekte aften ude” som de samler under,
ja under hvad?
Du skal ind på www.taarnbybladet.
dk for at se, hvad du skal gøre, når
du har svaret. Freak spiller indtil juni
2015, men skal indløses i 2014. God
fornøjelse både med konkurrencen
og showet.
spanger

Luftdamen Shaunna.
Foto: Ellen Ekelin

For os handler god rådgivning om meget andet end
penge.
Folk er jo forskellige steder i livet og har forskellige
drømme og planer. Derfor drejer det sig om at finde frem
til, hvad der er vigtigt for dig og din familie, før vi taler
penge.
Det er både let og gratis at skifte bank. Kig forbi en af
vores filialer og aftal et uforpligtende møde.
Eller se mere på al-bank.dk.
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Vind billetter til Wallmans med Tårnby Bladet
76.000 gæster har overværet et Wallmans-dinnershow siden de åbnede i
Cirkusbygningen for 11 år siden. Tårnby Bladet kan invitere yderligere to til
årets show Freak.
Årets show vil samle generationerne, når nogle af tidens største kunstnere som Stevie Wonder, Cher og Justin
Timberlake hyldes. Der vil som altid
være artisteri, komik og akrobatik i verdensklasse, og finalenummeret bliver
et sandt 70’er discoinferno.
Showproducer Johan Espeland har
været showkaptajn i Wallmans i 7 år
og har igennem årene skabt nogle helt
unikke numre.
- Jeg har lavet dinnershows i 14 år.
For at få en anden stil og en anden
nerve har jeg i år taget Albin Ljungqvist
med som medproducer.
Det har været hans ambitionen, at
gæsterne med glimt i øjet skal sige,

Ungdomsfodbold af
højeste klasse
Kastrup Boldklub havde fodboldhold
i årgangene 2002, 2001 og 2000 til
Crowne Plaza Elite Cup 2014
Crowne Plaza elite Cup fandt sted
midt i august på Kastrup Boldklubs
baner på Røllikevej, hvor der blev vist
ungdomsfodbold af allerhøjeste klasse. Ud over danske tophold i alle tre
årgange deltog også store udenlandske hold som Tottenham fra England,
og Sevilla fra Spanien samt IFK Göteborg, Brommapojkarna og FC Angered
fra Sverige og Brann fra Norge.
De indledende kampe blev spillet
på Kastrup Boldklubs baner på Røllikevej og der var godt med tilskuere
fra såvel Danmark som udlandet. I år
var der også udenlandske scouts fra
blandt andet Aston Villa, Liverpool,
Chelsea med flere.
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Pyt med regn
Finalerne blev spillet søndag eftermiddag på Tårnby Stadion i silende

Her ses to spillere fra
Kastrup Boldklubs
U15 hold samt
formanden for
Kastrup Boldklub
Anders Nannerup
og Allan Agerholm
adm. dir. for Bella
Centret og Hotel
Crowne Plaza
(hoved-sponsor ).

regn, men det gjorde dem ikke mindre
spændende og heldigvis var der en
hel del tilskuere, der valgte at trodse
regnen for at se finalerne.
- At trække så store ungdomshold
til øen lader sig ikke gøre uden opbakning fra sponsorer og en masse frivillige, fortæller Christina Walbom fra
Kastrup Boldklub.
Dertil kommer, at forældre, spillere
og en lang række andre med tilknytning til Kastrup Boldklub stillede beredvilligt op, sikrede at stævne kunne
afvikles og at Amager nu også er blevet kendt blandt udenlandske scouts.
Finaler og vindere
U13 FC Nordsjælland og FC
Midtjylland (vinder)
U 14 FC Nordsjælland og FC
Midtjylland (vinder)
U15 Tottenham (vinder 2-1) og
Næsby

Speed på hos Speed
Scandinavian
Open i rugby for
7-mandshold blev
holdt for 29. gang
hos R.K.Speed i
Travbaneparken.
Speed
stillede
med to herreseniorhold og et dameseniorhold.
Bedst
placeret blev herreholdet som nr. 3,
hvilket samtidig var
den bedste danske
placering.
Stockholm Exiles blev nr.
1. Speed’s hold var
Foto: Ivan Givskov
blevet toer ved de
danske mesterskagøre kampen om det danske mesterber for syv mands rugby.
skab. Det er allerede afgjort, at de
Den syvende turneringskamp i
tre bedste er Speed, Hamlet og CSR/
grundspillet blev vundet overbeviNanok.
sende af Speed, som sendte Exiles
R.K. Speed har sidst i august spillet
hjem til Lundtofte med et meget stort
pokalfinale imod Aarhus R.K. og skafnederlag på 105-7. Speed mangler
fet Pokalen hjem til Amager igen.
to udekampe imod Hundested 30.
Speed og Aarhus spiller altid meget
august og Frederiksberg 6. september
tætte kampe og denne finale var også
for så at slutte 13. september imod
meget tæt, men dog med føringer til
turneringens nr. 2, Hamlet, hjemme.
Speed hele vejen igennem. Sejren
Nu venter Super-6, hvor Speed skal
blev på 21 (7) - 15 (0) til R.K. Speed.
møde de tre bedste i Vest, for at af-

Voksne og børn
som aktive sammen

Kastrup Gymnastikforening af 1966, bedre
kendt som KG66 har
nyheder på programmet i år - ikke mindst
for forældre, der ønsker
at være aktive sammen
med deres børn. På holdene ’Family Active’ og
’Family Bootcamp’ kan
forældre med børn i aldersgrupperne 7-9 år,
henholdsvis 10-15 år,
få pulsen op og prøve
kræfter med en række
forskellige aktiviteter.
- Det er altså ikke det
traditionelle mor/barn
gymnastik, men med deres større børn og teenagere, hvor begge parter
får pulsen op og man på
den måde kan være fysisk sammen i en travl
hverdag, fortæller Inge
Abildgaard, Formand for
KG66.
En anden nyhed i år er
’Hit Fit Dance’-holdene
for de større teenagere,
unge og voksne, der har
lyst til at bevæge sig til
god musik. Der bliver

ikke tale om indviklede
koreografier, men sjove
og lærerige dansetimer,
hvor pulsen og humøret
kommer i top. Konceptet er udviklet af danseren Marianne Eihilt.
www.kg66.dk

Gik efter holdsejren og fik den

En weekend midt i
august var Tårnby styrkeløfter klub til sjællandsmesterskaberne
i bænkpres i Grøndalscentret. De tog afsted
med det mål at vinde
holdpokalen for bedste
klub.
Thomas Reimers var
den første fra Tårnby,
der skulle løfte. Han
startede med at sejre i
en tæt 74 kg klasse med
et løft på 100 kg.
Mickel Dahl og Jan
Sahlgren var de næste,
der skulle løfte, begge
i 83 kg klassen. Mickel
fik bronze med et løft
på 132.5 kg og Jan sølv
med et løft på 150 kg.
Kim Dahl fik guld i 93
kg klassen med et nemt
løft på 180 kg. Jens Jep-

Kørestols-curling igen

Tårnby Curling Club er for 8. gang ramme om en International Kørestols Curling turnering, ”8. Danish International
Wheelchair Curling Cup, 2014” 5. – 7.
september.
Der er i år 8 hold,, som kommer fra
Norge, Finland, Rusland, Skotland,
Tjekkiet, Italien og Danmark, som stiller med to hold.

sen og Jesper Jørgensen
løftede i 105 kg klassen og det blev til en 2.
plads til Jens med 205
kg og en 3. plads til Jesper med 190 kg.
Thor J. Lomborg i
klassen over 120 kg fik
177.5 kg, som var nok til
guldet. Han satsede til
sidst med et forsøg på
dansk rekord, som han
desværre ikke fik denne
gang.

Curling i mix

Tårnby Curling Club og
Tårnby kommune lægger i ugen 13. til 20.
september is til europamesterskaberne i mix
curling (2 herrer + 2 damer).
Der er tilmeldt 25 nationer fra hele Europa,
og der er flere spillere
på holdene, som også
deltog ved OL og VM.
Der spilles fra morgen
til aften frem til finaledagen lørdag 20. september.
Der er gratis adgang
alle dage for alle, som
kunne tænke sig at se
curling på top plan.

Der er på landsplan kun ca. 10 – 12
kørestole Curling spillere, heraf kun to
kvinder, hvilket er vigtigt, da der skal
være minimum én spiller af hvert køn
på et hold.
Træner Per Christensen opfordrer
interesserede til at kigge forbi Tårnby
Curling Club for at se verdensklasse
curling. Mulighed for selv at spille kan
aftales med Per på 60 64 29 07.

Godt brølt, Løvehjerte!
Øjenvidenberetning
og foto af Karin Ott
Tårnby Teater er et amatørteater.
Det vidste jeg godt, da jeg fik tilbudt at se årets sommerforestilling, Brødrene Løvehjerte. Jeg har
selv medvirket i adskillige amatørforestillinger og ved, at det
som regel er sjovere at deltage i
end at overvære. Derfor var jeg
noget spændt på, hvordan denne
oplevelse ville være.
Al min tvivl blev gjort til skamme. De to drenge i hovedrollerne
spillede så godt, at jeg flere gange
fik en klump i halsen og en tåre i
øjenkrogen. Faktisk var alle medvirkende overbevisende. Der var
ingen slinger i valsen eller tøven
med replikkerne.
Kostumerne var overbevisende
og skurkene var virkelig flot klædt
på. Instruktionen var gennemført,
og så var der scenografien. Måske
fordi jeg arbejder i billeder, er jeg
særlig optaget af scenografi.

At se sig over skulderen
I en udendørs forestilling er det
ikke muligt at skifte kulisser, og
her skulle publikum både med til
Sverige i gamle dage, Rosendalen
og Katlagrotten.

Det blev løst ved at lade første
del af forestillingen foregå i skolegården på Tårnby Skole, hvor
skurtaget blev brugt som en del af
scenen. Nangijala lå på en græsplæne omgivet af buske og træer
på den anden side af skuret, og
bjergene rejste sig i baggrunden.
Der var levende heste, rigtige
duer og lydeffekter så overbevisende, at jeg kiggede mig nervøst
over skulderen for at se efter dragen Katla.

Det kan være svært at holde
folks opmærksomhed fangen
med en historie, alle ved hvordan
ender. Jeg synes, Tårnby Teater leverede god og fængende underholdning og lykkedes med også at
overraske undervejs.
Se flere billeder på særtrykket på
www.taarnbybladet.dk

Scenografien var
bygget ind i de fysiske
muligheder og suppleret
med understøttende
effekter.

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

Hans Diderichsen
De to drenge i hovedrollerne spillede så godt, at man flere gange fik
en klump i halsen og en tåre i øjenkrogen.

3250 4218
Fax: 3252 0344
trælast

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

Gulv, KØKKEN OG INDRETNING

Første del af forestillingen foregik i skolegården på Tårnby Skole, hvor skurtaget blev brugt som en del
af scenen.

alle har råd til et fedt køkken & bad

www.kvik.dk
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Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby
2770 Kastrup

Boligsalg med passion

Havndalvej 8, 2770 Kastrup
Mulighed for grund eller renovering
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SØGEANNONCE!

SØGEANNONCE!

SØGEANNONCE!

Ejerlejlighed: I Gammel Kastrup
Pris: 1,8 mio.
Behov: Tæt på havnen

Villa: Kastrup
Pris: kr. 3.5 mio.
Behov: 1½-plansvilla med kælder

Murermestervilla: Dragør
Pris: omkring 6 mio.
Behov: Skal være en god stand!

Rikke og Mathias søger bolig i
hyggelige omgivelser

Jens og Birthe ønsker mere
plads i godt børnekvarter

Thomas og Mette drømmer om
liebhaveri nær havnen.

Nye sager hver dag på lokalbolig.dk

Nye sager hver dag på lokalbolig.dk

Nye sager hver dag på lokalbolig.dk

SØGEANNONCE!

SØGEANNONCE!

SØGEANNONCE!

Villa: I Pilegårdskvarteret

Andelsbolig i området omkring Kastruplundgade søges
Behov: 2 værelser og fornuftig stand

Rækkehus søges for kunde
Pris afhænger af standen.
Skal helst ligge omkring Saltværksvej

Iben søger ny studiebolig tæt
på metroen.

Esben søger hyggeligt rækkehus med plads til børn.

Morten og Katrine søger villa i
Pilegårdskvarteret.
Min. 3 soveværelser
Gerne køkken/alrum
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Nye sager hver dag på lokalbolig.dk

Nye sager hver dag på lokalbolig.dk

LokalBolig Amager ApS

LokalBolig Amager ApS

Holmbladsgade 76
2300 København S • Tlf 36301555

Kongelundsvej 264
2770 Kastrup • Tlf 36301555

Nye sager hver dag på lokalbolig.dk

Åbningstider

Mandag - Torsdag 9.30 - 17.30
Fredag 9.30 - 16.00
Lørdag Lukket
Søndag 10.00 - 16.00

Nye sager hver dag på
lokalbolig.dk

