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3100 IRONMÆND m/k  styrtede sig i de grå morgenbølger i Lagunen i Amager Strandpark fra klokken syv morgen søndag 
23. august. Udspringet skete fra lagunens østlige kyst, så fotografer, der ville have et foto enface havde solen (der var så 
venlig at skinne hele dagen) lige i øjnene. Det lykkedes dog Tårnby Bladets udsendte fotograf, at komme hjem med gode 
stemningsbilleder (se flere side 39).                                                                                                  Foto: Flemming Wulff, Amager Fotoklub.

I løbet af 2015 skal Tårnby 
Kommune finde boliger til 
99 flygtninge

Af Terkel Spangsbo

- Det er værd at understrege, 
at det ikke er 99 boliger vi 
skal finde, men boliger til 99 
personer, fortæller borgme-
ster Henrik Zimino.

- Vi har løst sådanne opga-
ver før og vi skal nok klare det 
igen, men det er da en udfor-
dring, men det er en praktisk 
udfordring.

Henrik Zimino understre-
ger også, at det er en bunden 
opgave, kommunen har fået 
som en følge af nogle inter-
nationale aftaler, Danmarks 
som stat har indgået med FN.

- Vi behøver ikke diskutere 
om vi skal eller ikke skal. Vi 
skal og så gør vi det også. Vi 
har også afsat peng til formå-
let.

Private og boligselskaber
Forvaltningen har blandt 
andet haft møde med bolig-
selskaber og spurgt om de 

ekstraordinært kan stillet et 
større antal boliger til rådig-
hed end den kvote på 25 pro-
cent, som en kommune har 
anvisningsret på i et socialt 
boligselskab.

- De har alle stillet sig posi-
tive, fortæller borgmesteren. 

Samtidig har man bedt pri-
vate udlejere af boliger eller 
værelser om at hjælpe til. (se 
artikler inde i bladet).

- Det er den permanente 

ordning. Vi arbejder dog også 
med en midlertidig løsning, 
hvor vi opkøber boliger og 
opsætte midlertidige pavil-
loner.

- Når andre kommuner kan, 
kan vi også. Det er i al fald 
ikke et økonomisk problem, 
men et praktisk.

Boliganvisning til flygtninge 
ikke et økonomisk problem

Borgmester Henrik Zimino 
fortæller. Arkivfoto: Ivan 
Givskov

Børnenes nye kunstskib 
kommer til Kastrup

Fortsættes side 7

Børn i hele landet har fået 
deres eget skib ladet med 
kunst, fantasi og eventyr til 
børn

Nu kaster børnenes omsejlen-
de kunstskibet M/S BIBIANA 
for første gang anker i Ka-
strup Havn. Det sker 12.-18. 
september. M/S BIBIANA er 
støttet af Nordea-fonden, og 
det er gratis for alle at hoppe 
om bord.

På de blafrende sejl og 
under dæk er børnenes nye 
kunstskib spækket med in-
ternationale og prisvindende 
børnebogsillustrationer, der 

fortæller sagn og eventyr fra 
verdenshavene. Kunstnere fra 
12 forskellige lande står bag 
de i alt 90 værker, der er ud-
stillet på M/S BIBIANA. 

På M/S BIBIANA hænger 
kunsten ikke bare på vægge-
ne. Kunstformidlere har for-
tolket illustrationerne, og om-
dannet flere af værkerne til 
installationer med workshops 
og aktiviteter, hvor børnene 
kan gå på opdagelse i kunsten. 
Lyt til undervandoptagelser, 
dyk ned i verdensbiblioteket, 
leg selkie, lav et kunstskib, gå 
ind i de selvlysende hytter.
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TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladfor-
ening, englandsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

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

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

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

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

ANNONcESALG: redaktionen og 
Mogens Knoblauch 4010 2051 - 
mail eller ring.

OPLAG: 21.000.  
17.200 husstandsomdeles, 
resten distribueres via butiks-
centre, biblioteker oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

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

DENNE uDGAvE OMDELES  
fredag 28. og lørdag 29. august.

FØRSTKOMMENDE uDGAvE  
herefter er oktober-udgaven 
som omdeles 25.-26. septem-
ber. Deadline mandag 21. sep-
tember 
Deadline for større annoncer og 
redaktionelt stof 7 dage før udgi-
velsesdagen - men ring, hvis man 
er senere på den.

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

November: Udkommer 30.-31. 
oktober. Deadline mandag 26. 
oktober
December: Udkommer27.-28. 
november. Deadline mandag 23. 
november

uDGIvELSESDATOER I 2016
Januar: Udkommer 8. januar. 
Deadline mandag 4. januar.

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

Der står en opgave 
foran os

… og med vi mener vi ikke, at det er 
Tårnby Bladets opgave alene, men alle 
os godt 40.000 indbyggere i Tårnby.

Opgaven går ud på at finde boliger 
til 99 personer – ikke 99 lejligheder el-
ler boliger – men sølle 99 mennesker, 
voksne, måske nogle gamle, men i al fald 
også børn.

Disse mennesker er ikke sølle i gængs 
forstand, men mennesker som er ble-
vet smidt ud fra det sted, det land, den 
landsby, hvor familien havde troet, de 
skulle bo resten af deres liv. Nød og 

elendighed og ikke mindst krigshand-
linger har sendt dem på rejse til ukendt 
land og hvad værre er, til en ukendt 
skæbne.

Vi har sat nogle sider af til at kigge på 
situationen for vores nye medborgere. 
Vi beder ikke om nogens mening, der er 
nemlig ikke noget at diskutere. Det er 
en opgave Danmark har bundet sig til 
gennem fællesskabet FN. Læs artiklerne 
med åbent sind og overvej, hvordan du 
vil være med til at tage imod.

Det er jo værd at bemærke, at siden 
det ikke længere var eksotisk med frem-
mede folkeslag i vores land, er der uhyre 
få, som har mødt en flygtning, de ikke 
fandt sympati for. Det var altid en anden 

flygtning, som man ikke kendte, man 
kunne fatte mistro til. Det kan undre.

Over hele Danmark danner der sig i 
øjeblikket uformelle Facebook-grupper 
kaldet venligboerne. Alt efter evner og 
mulighed arrangerer deltagerne en eller 
anden aktivitet for andre - det kan være 
en rullende cykelhjælp, det kan være 
fællesspisning, det kan være tøjbytte / 
bazar, musikaften, lege med børn (alle 
børn) og så videre.

en tilsvarende gruppe er under op-
bygning i Tårnby. Man skal klare det før-
ste skridt på Facebook. Det overstiger 
redaktionens evner, så vi gør en indsats 
gennem avisen. God læsning.

Redaktionen på Tårnby Bladet.

en SAS-pilot, Johan Wiklund, 
tager fra starten af septem-
ber på noget af et eventyr 
– han har nemlig sat sig for 
at flyve Cape to Cape (fra 
Stockholm Barkarby Airport 
til The cape of Good hope i 
Sydafrika). 

 Det der gør rejsen spe-
ciel er, at Johan Wiklund  vil 
gentage  den rejse, som en 
svensk pilot, Gösta Andrée 
fløj i 1929 og bevise, at det 
stadig er muligt. Det gør han 
ved at flyve i et lignende fly, 
ved at følge  ruten fra 1929 
så tæt som muligt og med 
kort og kompas som naviga-
tion og iført en kopi er Gösta 
Andrées uniform.

Johan Wiklund lander den 
1. september i CPH Luft-
havn, hvor CPH har arran-
geret, at han parkerer ved 
Vilhelm Lauritzens termina-
len indtil han næste dag, 2. 
september flyver videre til 
Berlin.

37 år i fritteren
28 år på det nu nedlagte fri-
tidshjem i Skottegården og 
ni år i SFOen på Vestre Byga-
de er det blevet til for John 
Nielsen, men nu ”trækker 
han stikket ”, som han selv 
udtrykker det. I den anled-
ning kaldes der til sammen-
komst for alle, der har lyst til 
at sige pænt farvel efter de 
mange år.
Fredag 25. september kl. 
14 – 16, Vestre Bygade 31.

Nye ruter til USA
SAS åbner tre nye ruter til 
USA i 2016. De nye ruter 
er København-Miami, Oslo-
Miami og Stockholm-Los 
Angeles. SAS har tillige øget 
antallet af afgange mellem 
København, Shanghai og 
San Francisco; Stockholm, 
New york og Chicago samt 
Oslo og New york. Dermed 
udvider SAS i 2016 med 
330.000 flysæder på over-
søiske destinationer.

- Vi ved, at vores rejsende 
efterspørger en smidig og 
behagelig rejse med fre-
kvente afgange. Med de nye 
ruter, en gennemgribende 
fornyelse af vores langrute-
flåde og et bredt netværk, 
har vi det absolut stærkeste 
tilbud til USA fra Skandi-
navien, siger koncernchef 
rickard Gustafson, SAS.

Hvad hedder egnen mellem Randers Fjord og Mariager Fjord?
SPØRGSMÅLET ER AKTuELT. Det er stillet i den krydsogtværs, 
som er med til at holde familieskabet sammen. Mand og kone 
hygger sig med på skift at løse små dele af opgaven, når de 20 
spørgsmål har cirkuleret som var det Kvit eller Dobbelt. Søn 
og nevø kan finde på at ringe/sms’se sammen for den interne 
familieregel er, at der ikke må bruges google eller IPad.

ENDNu ER DET IKKE OPKLARET, hvad den omtalte egn hedder, 
men et kvalificeret bud kunne være Kronjylland. Antallet af 
bogstaver passer, men svaret er ikke validt, når bogstaverne 
skal kombineres ind i svar på tværs. Men hvorfor Kronjylland? 
et ord som min stavekontrol ikke vil kendes ved og hvordan 
dukker det op fra hukommelsens ukuelige bagkatalog.

I SIN TID – jeg er af jævnaldrende blevet belært om, at der 
ikke noget i vores liv, der kan klassificeres som ”Gamle dage” 
– kørte der dagligt røde lyntog fra København til det endnu 
ukendte begreb Udkantsdanmark. Togene havde navne og jeg 
husker Uldjyden, sikkert mod Herning-Struer og så Kronjyden 
til, ja til hvor. 

DE RØDE LYNTOG var datidens supersoniske og luksuriøse 
transportmuligheder, som også menigmand med mellemrum 
have råd til at lade sig befordre af. Det supersoniske kom af, at 
Lillebæltsbroen var blevet bygget først i 30’erne. Det var før 
”min tid” , men togene kørte endnu, da jeg selv blev fragtet til 
Holbæk, Tølløse og Vipperød, men jeg så dem jo på Hovedba-
negården. Det var de samme tog som kollektivt skiftede navn 
til Sølvpilen efter en makeover med metallak.

MED DE RØDE LYN KOM JYLLAND TÆTTERE PÅ, mest på grund 
af, at man ikke skulle sejle over Lillebælt. Det var stærkt frem-
mende for det fantastiske ingeniørværk, at Staten/Folketin-
get havde besluttet at ofre penge på sådan en offentlig in-
vestering. Postvæsenet kunne nu klare dag-til-dag post uden 
portoen steg. Så det var glade tider.

MEN DEN BRO BLEv KuN BYGGET, fordi fællesskabet via kloge 
politikere besluttede at øst og vest på nationalt niveau skulle 
høre sammen (Kipling sagde godt nok, at øst er øst og vest er 
vest og de to kan aldrig mødes, men det var om en anden sag). 

DER LÅ ANDET end ønsket om at bygge et forstadie til de jy-
ske højhastighedsveje. Broen var også et beskæftigelsespro-

jekt på samme måde som kloakbyggeri i ti meters dybde ved 
håndkraft var det i barndommen i København S.

JEG huSKER DET, som der i årevis stod en hel arbejderby med 
kantine, redskabsrum, omklædning i gaden. Det var den rene 
vilde western - som vi havde set fireforestillingerne i biogra-
fen. Ingen afspærring kunne holde os Hoppalonger junior 
ude, vi sprang på tagene og skød om hjørner derned.

hÅNDARBEJDET vAR hÅRDT, vÅDT OG BESKIDT, men den of-
fentlige kloakering brugte af fælleskassen både for at få kloa-
keret og få folk i arbejde. Pengene blev sendt i omløb en gang 
til. Det samme skete for vel 30 år siden på en noget anden 
måde. Flygtninge var begyndt at komme til Danmark og i Ka-
lundborg fik nogle af dem husly og en cykel. Visse indbyggere 
gik amok, argumentet var i høj grad, ”at de får cykler”.

JEG hAR INGEN ERINDRING OM, at cykelhandlere i Kalund-
borg havde indvendinger. De penge som fælleskassen væl-
ger at give til flygtninge, ender i butikkerne (læs gerne i lom-
merne) på lokale handlende. Herfra sendes de via indkøb 
af landbrugsvarer og ansattes lønninger igen i omløb. Hvis 
butikkerne ikke sender hele overskuddet til en pengetank på 
Cayman Island, betales der skat og ”flygtningeomsorg” bliver 
et lille til dels selvkørende tandhjul i maskineriet Danmark.

SNAK OM PENGE har da også flydt ganske meget i medierne 
og mand m/k og mand m/k imellem. Avisen Metroexpres 
har regnet ud, at refunderingen af ubrugte klippekort koster 
skatteborgerne 700.000 kroner i porto. Når man indsender 
ubrugte klippekort får man nemlig også portoen retur. rigtig 
mange københavnere hamstrede klippekort for at udskyde 
overgivelsen til rejsekortet til sidste sekund. Da Movia er et 
offentligt foretagende, er det altså os alle sammen, der skal 
betale. I princippet skal en virksomhed, som lukker, rydde op 
efter sig, når de lukker eller flytter. Den seriøse virksomhed 
har indregnet det i driften, som de, der har købt hans varer, 

derfor har betalt på forhånd. Mon ikke klippekort-
brugerne også har betalt en gang, så det er dem 
selv der bare får lidt af ”overbetalingen” tilbage.

Sådan kan man godt se på det. 
Det gør jeg i al fald.

Terkel Spangsbo
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Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

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

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

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

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

A
LO

N
 G

EN
T
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M

EN

Sammenlign gerne vores priser med autoriserede mærke-værksteder

SENSOMMERPRIS på lille service og aircon-service

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

Er bilen træt efter ferien?
Giv din bil et efterferietjek 

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

special-biler)

1350,00
 inkl. moms. 

T i l b u d  i 

s e p t e m b e r

S e  h e r u n d e r

S p a r  

5 0 %

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

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

HAR DU HAFT bIlEN MED PÅ FERIE? Så er 
det nu, du skal få den tjekket, så den igen er klar til 
hverdagsopgaverne. Er der stadig luft i RESERvEHjUlET 
og og hvormeget slidbane er der tilbage? (mindst 3 mm, 
gerne mere)? 
Har din aircondition været på overarbejde (udenlands), så se 
vores tilbud:

Aircon service ... 
Lad ikke sommeres snavs gro fast i filtret på din aircon. Du bør mindst 
hvert andet år få efterfyldt kølemiddel, udført vacuum-test og få tilført 
uv-sporstof efter specifikationerne i bilens serviceskema. 

Inkl. moms, kølemiddel og sporstof. 999,00

væR gOD vED DINE Dæk. Få en firhjulsudmåling, så dækkene 
ikke slides skæve. Inklusiv kontrol af bremsevirkning på bremsefelt. 
(forbehold ved fastrustne dele)    

899,00 

ER NUMMERPlADERNE SkRUET FAST? Det koster 
omkring 1.200 kr. for et nyt sæt plader, hvis dine bliver stjålet. og fra 
1.november vanker der bøde, hvis pladerne ikke er skruet fast, så .... 

149,00

ARc, det tidligere Amager-
forbrænding er i bekneb for 
affald.

 Af Terkel Spangsbo

Amager ressource Center, 
ArC, nærmer sig afslutningen 
af byggeriet af en komplet 
nyt forbrændingsanlæg med 
to ovne.

Anlægget skal erstatte det 
godt 30 år gamle anlæg, som 
er nedslidt og umoderne. 
Det nye anlæg får blandt an-
det mere effektive røgfiltre 
og udnytter effekten af det 
forbrændte materiale meget 
bedre. Faktisk kommer der 
mellem 105 og 110 procent 
energi ud af det grundet ny 
teknologi.

Nu viser prognoser imidler-
tid, at man kan komme til at 
mangle affald – og det kan gå 
ud over økonomien i værket.

Mangler 130.000 tons
Da man politisk aftalte, 

hvor stor en kapacitet ArC 
skulle have, regnede man 

med, at der var behov for at 
afbrænde 480.000 tons på 
årsbasis, når anlægget bliver 
taget i brug i 2017, oplyser 
dagbladet Politiken.

Den seneste beregning vi-
ser, at tilførslen af affald nær-
mere bliver på 350.000 tons.

- Krisen har fået affalds-
mængden til at falde mere 
end forventet, siger ARC’s di-
rektør Ulla röttger.

Egne begrænsninger
Der er fem kommuner bag 
ArC, blandt andet Tårnby og 
København.

De fem kommuner har 
forpligtet sig til at levere al 
husholdningsaffald til ArC, 
mens erhvervsaffald, som 
skønnet at være 80.000 tons 
årligt, bliver kørt ud af ARC’s 
område til et sted, hvor det 
er billigere at slippe af med 
eksempelvis bliver det kørt til 
Sverige, mener Ulla röttger.

Samtidig har bestyrelsen i 
ArC pålagt (sig selv), at ArC 

ikke må importere affald fra 
udlandet, som andre forbræn-
dingsanlæg gør.

Tårnbys borgmester, Henrik 
Zimino, er næstformand i ArC. 
Han mener man bør droppe 
betingelserne i den politiske 
aftale ejerkommunerne imel-
lem, så man fik samme betin-
gelser som andre anlæg.

enhedslistens bestyrelses-
medlem fra København ad-
varede allerede ved planlæg-
ningen af ARC’s kapacitet, at 
værket blev for stort.

- Jeg har svært ved at glæde 
mig over, at jeg fik ret. Jeg er 
bekymret for konsekvenserne 
ved at tillade import af affald, 
siger hun til Politiken.

I løbet af næste uge vil be-
styrelsen tage stilling til, om 
alle løsningsmuligheder skal 
analyseres nærmere.

en fusion med Vestfor-
brænding, der ejes af 19 
kommuner, er blandt mulig-
hederne.

For lidt affald skader økonomien

Der skal findes millioner i 
kommunekassen, så sank-
tioner fra Finansministeriet 
kan undgås

Af Terkel Spangsbo

Der er tale om kollektiv kom-
muneafstraffelse, hvis Kom-
munalbestyrelsen ikke finder 
besparelser i løbet af resten 
af 2015. Halvårsregnskabet 
for Tårnby Kommune viser 
nemlig, at udvalgene ikke 
har kunne holde sig inden for 
budgetrammen.

- Ja, det er lidt kompliceret 

dette her, siger borgmester 
Henrik Zimino. Der ligger en 
opgave for os politikere og 
pressen ar fortælle borgerne, 
hvordan kravet/ønskerne om 
besparelser hænger sammen 
med, at vi har en god økonomi 
i kommunen.

Overordnet set har kommu-
nen to store poster på bud-
gettet. Driftsomkostninger og 
investerings/anlægsomkost-
ninger. Driften er igen delt op 
i drift som er lovbunden som 
dag- og sygepenge og andre 
sociale udgifter. Kommunen 

får en del refusion fra Staten 
til disse udgifter.

Så er der det, der hedder 
servicedriftsrammen. Det er 
skoler, institutioner og al det 
Kommunalbestyrelse selv 
sætter niveauet for. Hvor me-
get man må bruge på denne 
konto afgøres af, hvilken over-
ordnet samlet ramme for alle 
kommuner i Danmark som 
Finansministeren og Kom-
munernes Landsforening, KL, 
forhandler sig frem til.

 I princippet deler KL så 
rammer ud til de 95 kom-

muner, som typisk må bruge, 
hvad de brugte året før inden 
for servicedrift (Tårnby bru-
ger 1,769 mia til servicedrift).  
Hvis en kommune, ek-
sempelvis Tårnby, over-
skrider sin ramme som nu 
med 42 millioner (og an-
dre kommuner ikke tilsva-
rende bruger mindre af deres 
rammer), skal Tårnby betale 
60 procent af overskridelsen 
til statskassen som sanktion, 
mens danske kommuner i 
fælleskab skal bøde de reste-
rende 40 procent.

- Vi ønsker ikke, at tårnby-
borgernes skattepenge skal 
bruges til sanktioner, så nu 

skal udvalgene arbejde med 
at finde pengene på hver 
deres område, siger Henrik 
Zimino.

Jagten på 42 millioner
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KLIPPE / STUEN

Vi klipper 
byens spidser

MED OG UDEN TIDSBESTILLING

DAME- & HERREFRISØR 32 50 51 27

Saltværksvej 82 • 2770 Kastrup

Mandag samt søn- og 
helligdage lukket

 Dame   Herre

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

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

Se mere på 

www.3fkastrup.dk

Bolighjælp til flygtninge
hjælp til husning af vores 
flygtninge - har du et væ-
relse eller lejlighed?
Kommunen har brug for hjælp 
til at huse flygtninge, da der 
er betydeligt pres på de mid-
lertidige boliger og et akut 
behov for at udvide antallet af 
disse. Det skyldes, at Tårnby 
allerede har modtaget flere 
flygtninge og i 2015 yder-
ligere skal tage imod ca. 99 
flygtninge. Der er tale om en 
ekstraordinær situation, som 
kræver en særlig indsats.

Kommunen har brug for 
hjælp til at huse vores nuvæ-
rende og kommende flygtnin-
ge og vil gøre alt, hvad der kan 
gøres for at give den hjælp, de 
har brug for. 

Det ændrer desværre ikke 
på, at kommunen ikke har 
tilstrækkeligt mange mid-
lertidige boliger at placere 
flygtninge i og derfor har  væ-
ret nødsaget til at indlogere 
nogle flygtninge på hoteller 

og campingpladser. 
Det er en både dyr og 

uhensigtsmæssigt løsning 
og samtidig er det et ganske 
stort problem for den enkelte 
flygtnings integration, at der 
ikke er mulighed for at falde 
til ro i egen bolig eller væ-
relse.

Kommunen håber derfor, at 
Tårnbys borgere har mulighed 
for at hjælpe med en lejlighed 
eller et værelse, der er ledigt 
midlertidigt.

Sådan foregår det? - kontakt
Hvis du er interesseret eller 
vil vide mere, kan du kontakte 
Integrationskonsulent Judy 
Sahlholdt på tlf. 3247 1701 
eller mail: jobcenter@Taarn-
by.dk, att. Judy Sahlholdt.

Rådgivning i lejeperioden
Udlejningen foregår som en 
normal fremlejeaftale mel-
lem udlejer og lejer (her kom-
munen). Tårnby Kommune 
står til rådighed med praktisk 

råd og vejledning i lejeperio-
den.  Kommunen bistår også 
gerne med tolkebistand, med 
indflytning og med lejekon-
trakterne, så det går så glat 
for både flygtninge og udle-
jere som overhovedet muligt.

Det er et krav, at boligerne 
skal være beliggende i Tårnby 
Kommune, og der skal være 
adgang til køkken og bad.

Danmarks forpligtelser
Danmark har gennem inter-
nationale aftaler forpligtet 
sig til at tage imod flygtninge. 
Vi har også en tradition for at 
bære en del af det interna-
tionale ansvar, når det gælder 
flygtninge og andre humani-
tære indsatser.

Du kan finde flere informa-
tioner om generelle regler for 
privatudlejning under mini-
steriet for by, bolig og land-
distrikt her:
http://www.mbbl.dk/bolig/
private-udlejningsboliger

Kilde: www.taarnby.dk

Udlejningsregler
Udlejer og lejeren kan frit aftale vilkår i lejeafta-
len, men lejelovens regler gælder altid og går foran 
det, der aftales i kontrakten. 

Visse af lejelovens regler fx om lejefastsættelse 
og opsigelse kan ikke fraviges, og derfor bør vilkå-
rene i lejekontrakten stemme overens med disse 
regler. 

Markedsværdien bestemmer værdiansættelsen
Kommunen følger markedsværdien, der danner en 
øvre grænse for værdiansættelsen ved udlejnin-
gen. Man  sammenligner med huslejen for andre 
tilsvarende værelser med hensyn til beliggenhed, 
art, størrelse, kvalitet, og vedligeholdelsestilstand.

Lejeindtægt
Du skal betale skat af dine lejeindtægter, hvis du 

udlejer din bolig en del af året, eller hvis du udle-
jer et eller flere værelser, og uanset hvordan ud-
lejningen bliver formidlet. Du får dog et skattefrit 
fradrag i din lejeindtægt.
Du kan få yderligere informationer her:
https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1615284

Ofte stillede 
spørgsmål
hvem lejer
Der bliver indgået en leje-
kontrakt mellem kommunen 
og dig som udlejer. Hvis der 
er uoverensstemmelse mel-
lem lejer og udlejer, skal ud-
lejer rette henvendelse til 
kommunen.

Er der specifikke krav ved 
udlejning til en flygtning?
Nej, der bliver indgået en 
hel normal lejekontrakt.

hvordan kan man leje en 
bolig ud til en flygtning?
Hvis du har en bolig eller et 
værelse, du gerne vil leje 
midlertidig ud, skal du tage 

kontakt til kommunen. Din 
bolig skal have adgang til 
bad og køkken samt lejer 
skal kunne låse af for sine 
private ejendele.

Kan jeg opsige lejemålet?
Nej. Men du kan indgå en 
tidsbegrænset lejekontakt 
med kommunen.

Kan kommunen opsige 
lejemålet?
Ja. Kommunen har en opsi-
gelsesperiode på en måned.

Skal boligen eller lejlighe-
den være møbleret?
Kommunen sørger som ud-
gangspunkt selv for møble-
ring af boligen, lejligheden 
eller værelset.



Tå
r

N
B

y
 B

LA
D

eT SeP
TeM

B
er

 2
0

1
5

 5

Klassisk mode til voksne piger -  os med tøjet og de sødeste kunder

NYT RØDT EFTERÅR

- og mange flere

Jakke

600,-

T-shirt

350,-

Jeans

600,-

Jakke

800,-

T-shirt

350,-

Jeans

500,-

Strik

450,-
Nederdel

500,-

Bluse

500,-
Nederdel

600,-

Jakke

800,-

Dansk velkomst i britisk avis
velkommen: Et dansk Facebook-
initiativ har indrykket en helsides 
annonce i den britiske avis The 
Guardian, der byder flygtninge vel-
kommen til Danmark 

- Kære flygtninge. Vi byder jer vel-
kommen til Danmark. Sådan starter 
en helsidesannonce, man kan finde 
i mandagens udgave af den britiske 
avis The Guardian.

Det er det danske Facebook-initia-
tiv ”Velkommen til flygtninge – Nej til 
Støjbergs skræmmekampagne”, som 
har indrykket annoncen. I annoncen 
bliver der taget skarp afstand fra Inger 
Støjbergs omdiskuterede flygtninge-
annoncer, der skal indrykkes i uden-

landske aviser og som skal afholde 
flygtninge fra at søge mod Danmark.

- Vi er rigtig glade for annoncen og 
den opbakning, vi har fået. Vi synes, 
det er gået rigtig godt, siger Marianne 
rosenkvist, talsmand for Facebook-
initiativet.

I annoncen i The Guardian står der 
blandt andet: 
- Kære medmenneske, der er en an-
den stemme i Danmark - en stemme, 
som repræsenterer fred, solidaritet og 
menneskelig anstændighed. 

Selv om annoncen længe har været 
et mål for ”Velkommen til flygtninge – 
Nej til Støjbergs skræmmekampagne”, 
stopper kampagnen ikke her, og der 

kan komme flere avisannoncer.
- Vi er også i gang med at skrive et 

åbent brev til integrationsminister 
Inger Støjberg (V), som handler om, 
at vi meget gerne vil have hende til 
at skrotte planen om at lave skræm-
mekampagner, siger Marianne rosen-
kvist.

Facebook-gruppen har samlet mere 
end 215.000 kroner sammen og hav-
de i sidste uge en helsidesannonce i 
Politiken.

Besøg Tårnby 
Bladet på Spræl
 ... eller rettere besøg Tårnby Blad-
forening, som er udgiver af Tårnby 
bladet

Af Terkel Spangsbo

Tårnby Bladforening har både enkelt-
medlemmer, foreninger og andre som 
medlemmer. Foreningen blev dannet 
i 1992 med det formål at forberede 
foreningerne (og andre) til brug af 
desktop publishing eller med andre 
ord, at kunne lave klubblade, brochu-
rer og skrivelser på computer - for 
senere at skrive dem ud på karton og 
papir.

Hjemmesideprduktionen kom se-
nere, men idéen om et Tårnby Bladet 
blev hurtigt iværksat, da antallet af 
lokalaviser i Tårnby indskrænkede sig 
til en.

Når der er Spræl i Havnen deltager 
foreningen blandt andet med konkur-
rencen Fang Avisanden. Ved 12-tiden 
sættes 500 plastik-ænder ud i tre 
havnebassiner og så er det op til gæ-
ster (måske mest børn under opsyn) 
at fange ænderne igen. Avisænder er 
nemlig et uønsket invasivt kræ.

Hos Tårnby Bladet stand i Brygger-
gården får man reglerne udleveret. 
Deltagelse er gratis og der er næsten 
gevinst på hver(anden) and.

Gavekort til Oktoberfest
Voksne har også deres konkurrence. 
De kan vinde gavekort til Oktoberfe-
sten, som dukker op på 10-øren tors-
dagen efter Spræl.

Her er reglerne, at man skal dukke 
op hos Tårnby Bladforening og sige 
”Oktoberfest”, så får man også et kort 
med reglerne for den konkurrence.

Formålet med Tårnby Bladforenings 
tilsledeværelse er jo ikke kun at un-
derholde med konkurrencer, men at 
fortælle om bladet og måske endda 
kapre medarbejdere til produktionen 
af Tårnby Bladet.

Opgaven med at producere Tårnby 
Bladet er i hænder på frivillige og 
ulønnede medlemmer af foreningen 
og der er mange opgaver i administra-
tion og redaktion, hvor man søger in-
teresserede kolleger.

Der vil også være eksemplarer af de 
23 års produktion af Tårnby Bladet og 
nogle af dem, kan man få med hjem.

Find standen i Bryggergården sam-
men med flere andre foreninger.
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På www.taarnbybladet.dk kan du 

finde tidligere udgaver af Tårnby 

Bladet - og seneste nyt.

Her fortæller vi også om, hvordan 

og hvorfor du skulle overveje at 

blive medlem af

Tårnby Bladforening, som udgiver 

Tårnby Bladet.

Lørdag 
5. september 
Skottegårds-

marked

venligboerne i Dragør siger “vel-
kommen til Danmark, velkommen 
til Dragør”

Af Terkel Spangsbo

Venligboerne er en frivillig forening 
i Dragør, som vil give nye borgere en 
venlig modtagelse. 

Venligboerne i Dragør hjælper nye 
medborgere, som bor i Dragør Kom-
mune, men ikke beboere i asylcenter 
Kongelunden, fordi de får hjælp andet 
steds fra og fordi gruppen endnu ikke 
har kapacitet til at støtte op om et helt 
asylcenter.

- Vi vil hjælpe dig godt i gang med 
dit nye liv i Dragør og Danmark, siger 
en af venligboerne i Dragør, Bettina 
Fellov.

Organiseringen af venligboerne er 
meget løs og den mangearmede ind-
sats og de aktiviteter, som venligboer-
ne sætter i gang, er noget, den enkelte 
eller en lille gruppe står for.

Der er ikke en generalforsamling 
som lægger kursen og beslutter, hvad 
der skal ske.

På hjemmesiden udtrykkes det så-
dan:

- Det vigtige er at skabe gode rela-
tioner i det nye land, du er kommet til. 
Du er hjertens velkommen til at kom-
me med idéer eller forslag til gode 
arrangementer, du kunne tænke dig. 
Men det kan også være bare at tage en 
kop kaffe og få en god snak.

Blandt de er har meldt sig som ven-
lig boer er også mange ”tidligere” 
flygtninge, som på egen krop har op-
levet værdien af venligt naboskab.

Eksempler
Venligboerne står for aktiviteter til 
gavn og glæde for vores nye naboer. 

Det kan eksempelvis være 
• cykelture, hvor vi viser byen frem
• Bowling
• Fælles kulinarisk madlavning på 

en af byen skoler.
• Sprogundervisning
• Der er sprogundervisning og lek-

tiecafé hver mandag. 

Facebook-aktivitet
Venligboerne holder kontakten på 
Facebook og der er plads til kontakt 
både fra dem, som  stiller sig til rådig-
hed med både en og to hænder.

- Hvad kan jeg hjælpe dig med? 
spørges det på Facebook.

- Send os gerne en e-mail og fortæl, 
hvem du er, hvad du interesserer dig 
for, hvad du ønsker  at hjælpe med, og 
hvor du bor. 

Kontakt@venligboerneidragoer.dk 
eller tjek ind på vores facebookside, 
venligboerne i Dragør eller www.
venligboerneidragoer.dk.
Ring 2752 1201, mandag, tirsdag og 
torsdag imellem 16.00 og 17.00.

Dragør en aktiv by
- Dragør har et rigt foreningsliv, og det 

gælder både kulturelt og inden for 
idræt. Listen over foreninger er rigtig 
lang, og her er en del af dem: biograf, 
sang, fodbold, håndbold, bordtennis, 
tennis, badminton, rugby, kajak, ro-
ning, sejlsport, karate, floorball, vol-
leyball og ridning.

Vi kan hjælpe dig i gang med en 
gammel hobby eller lære dig en ny. 
At være aktiv i en forening er en rigtig 
god måde at lære nye mennesker at 
kende på. Vi hjælper dig gerne i gang, 
står der på venligboernes facebook-
side.

- Og vi plejer at sige, at en mand 
uden en cykel er som cowboy uden en 
hest. Med en cykel kan du nemt kom-
me rundt i Dragør og ind til Køben-
havn. Derfor vil vi gerne hjælpe dig 
med at få en cykel og eventuelt lære 
dig at cykle. Det er sund motion og en 

god måde at opleve på.
Kilde og med tilladelse: www.
venligboerneidragoer.dk.

Venligboere i Tårnby
Der er aktiviteter i gang i Tårnby for 
at få gang i en lignende indsats.

Dels er der allerede flygtninge, 
som godt kan bruge en hjælpende 
hånd for at finde ind i et for dem 
nyt samfund og dels kommer der 
knap 100 nye flygtninge, som ikke 
bare skal have et sted at bo.

De skal også finde ind i det liv, 
der udfolder sig om ørerne på dem.

Yderligere oplysninger om 
aktiviteter i Tårnby hos 
frivillighedskoordinator Naomi 
Gurfinkiel, tlf. 3076 0525 eller 
ngu.sc.as@taarnby.dk

En opfordring
I weekenden er der behov for nogle 
biler og frivillige, der kan bidrage 
med at hente 36 Netto grønt kasser 
med køkkenudstyr, lidt køkkenma-
skiner, et par småmøbler, en kom-
mode, noget stereoanlæg mv.

Tingene befinder sig i Sundby på 
en villavej.

Har du tid og lyst til at give en 
hånd med på lørdag inden kl. 15.00 
eller i løbet af søndagen, så giv be-
sked på facebook eller til admin@
venligboerneidragoer.dk

Det skete bare
Så har vi fået et mobilt cykelværk-
sted i form af en skøn rullende 
værktøjskasse og et flytbart cykel-
stativ til reparation af cykler.

Dagen i dag skulle så være første 
dag, hvor det mobile cykelværksted 
flyttede adresse og to nye frivillige 
til cykelgruppen gik i krig med at 
lappe cykler, reparere gear, hånd-
bremser mv. Henok og Kahsay hed-
der dagens frivillige cykelsmede og 
hatten af, de fik repareret ikke min-
dre end syv cykler. Det er dejligt, 
for så kan endnu flere nye borgere 
transportere sig rundt i byen og til 
deres skoler. Tak for hjælpen, som er 
virkelig værdsat

Venligboerne en gruppe af frivillige, som betragter hver eneste flygtning 
som en kilde til inspiration og forbrødring. De ønsker at bygge broer mel-
lem mennesker og bruger venlighed som redskab hertil. I Hjørring er det sket 
gennem en bred vifte af arrangementer for 480 flygtninge fra 24 forskellige 
lande. De er ikke politiske og har én overskyggende ambition: At få det bedste 
frem i os alle sammen. Fra Hjørring har initiativet spredt sig via Facebook til 
Skive, århus, København og Dragør. Det er et vigtigt bidrag til fællesskab i 
Danmark.

Dragøerne har meldt sig som venligboere
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EFTERLYSNING
Får du eller søger du kommunal bevillig til 

hjælpemidler som følge af sygdom, handicap eller 
alder?

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

fra Tårnby Kommunes hjemmeside

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

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

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

Tårnby Bladet • Englandsvej 290
2770 Kastrup • 32 509 290

www.taarnbybladet.dk

Skottegården 6 
2770 Kastrup  
Tlf.: 2679 2063
Åbent: Mandag til lørdag kl. 10-20

3 stk. uspecificeret smørrebrød .......................................49,-

Dagens ret fra 31. august til  30. oktober fra kl.17. 

Mandag  Brændende kærlighed    ...............................69,-kr. 

Tirsdag  Forloren hare ....................................................69,-kr.

Onsdag Stegt flæsk med persillesauce ....................89,-kr.    

Torsdag Asiatisk Ris eller Nudelret  
 med kylling og friske grøntsager ..............69,-kr.

Fredag Flæskesteg med kartofler og brun sovs .79,- kr.   

Lørdag Hakkebøf med kartofler og brun sovs ....79,-kr.  

Medbring annoncer og få et glas husets vin eller øl  
ved samtidig køb af et måltid.

Like os på Facebook Cafe Hanne  

Lommefilm på skoleskemaet
-Klar til optagelse. værsgo! Sådan 
lød det, da eleverne i 7. klasse på 
Løjtegårdsskolen forleden gik i gang 
med arbejdet
  
eleverne var om morgenen blevet 
bedt om at hive mobilen op af lom-
men. De skulle nemlig være med i 
Kræftens Bekæmpelse og TrygFon-
dens landsdækkende lommefilms-
kampagne for at lave den bedste lom-
mefilm mod kræft i huden. 

Workshoppen blev ledet af under-
visere fra Lommefilm ApS og undervi-
serne lærte eleverne at skrive manus, 
filme og klippe den bedste historie. 

Alle film er nu med i den landsdæk-
kende konkurrence ”Uegnet for børn! 
Sluk Solariet” hvor deltagerne kon-
kurrerer om at få deres film indspillet 
som rigtig reklamefilm med professio-
nelle skuespillere. 

Lommefilm skal få de unge i Kastrup 
til at slukke solariet
Det er Danmarks største lommefilm-
konkurrence, der i disse uger ruller ud 
over landets skoler. Flere end 1.000 
elever fra landets 7. - 8. klasser delta-
ger i workshops, hvor de skal konkur-
rere om at lave den bedste mobilfilm 
under temaet »Uegnet for børn. Sluk 
solariet«. 

Kræftens Bekæmpelse og Tryg-
Fonden har igangsat kampagnen i et 
samarbejde med Lommefilm ApS. 
eleverne på Løjtegårdsskolen var ud-
valgt blandt en række skoler landet 

over til at deltage 
i en workshop, hvor de på én intens 
dag skulle lære at idéudvikle, skrive 
manuskript, tegne storyboard, optage 
og redigere en kort kampagnefilm om 
konsekvenserne ved solariebrug.

Se filmene 
I løbet af den kommende måned af-
holdes i alt 40 workshops for flere end 
1.000 elever i 7. og 8. klasser landet 
over. De færdige film uploades til en 
særlig kanal på lommefilm.dk, hvor 

eleverne kan se og stemme på hinan-
dens film. Vinderne af konkurrencen 
får biografbilletter og en plads i Kræf-
tens Bekæmpelse og TrygFondens 
Sluk solariet-kampagne 2015/2016.

bbark

Eeleverne i 
7. klasse på 

Løjtegårdsskolen, 
brugte en dag på 

at lave film om, 
hvorfor solariebrug 

ikke er for børn. 
Mens eleverne 

arbejdede, blev de 
samtidigt filmet af 

TV2 Lorry. 

Her kan kunsten med alle sanser og 
hele kroppen, mens skibet gynger og 
bølgerne slår mod skroget.

Gratis adgang for alle 
M/S BIBIANA kommer til  Spræl i Hav-
nen og bliver skibet liggende i Kastrup 
en hel uge, og er gratis for alle at kom-
me om bord. 

M/S BIBIANA sejler langs de danske 
kyster i 2015-2017, så alle børn i lan-
det har mulighed for gratis at opleve 
kunst til børn i verdensklasse.  

- Vi vil bidrage til det gode liv ved 
at være der, hvor børnene er. Alle børn 
har ret til gratis at opleve verdens bed-
ste illustrationskunst om bord på M/S 
BIBIANA, og derfor udstiller vi ikke i 
en museumsbygning i en storby, men 
flytter os rundt i landet og lægger til 
i både små og store havnebyer, siger 
Janne Bech, direktør i BIBIANA Dan-
mark, foreningen bag M/S BIBIANA.

undervisning for lokale skoleklasser
Lokale skoler og institutioner kan til-
melde sig et gratis undervisningsfor-
løb om bord på skibet via www.bibia-
nadanmark.dk.

Her står en kunstformidler klar til 
at guide klassen gennem udstillingen, 
mens skibet gynger under fødderne 
og bølgerne slår mod skroget. 

INFO:
Kastrup Havn.
Åbningstider: Alle dage kl. 10-17.
Entré: Gratis for alle. 

Om Bibiana
...fortsat fra 
forsiden
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Havemænd til rådighed
- Klipning af hæk
- Græsslåning
- Luge i bedene
- Fjernelse af affald
- Klipning af buske & træer
- Rengøring af arealer

Yderligere er vi behjælpelige med:
- Kommoden der skal rykkes
- Sofaen der skal smides ud

- Entre der skal males

Havemand Nicklas

31 39 19 93
Havemand Henrik Quest

23 45 38 11
www.quest-multiservice.dk

AlT HAvEAFFAlD 
FjERNES AlTID 

SIDST PÅ DAgEN

1 mand 350 kr. i timen.
2 mænd 600 kr. i timen.

kØRSEl 50 kr.  
indenfor 2770

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af 
den lokale låsesmed

lÅSEbUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 kastrup

Møllevej 72
Tlf. 26 44 26 17

www.amagerkattepension.dk

AMAGER  
KATTEPENSION

Husk www.
taarnbybladet.dk

Næste udgave 
(oktober-udgaven) 
af Tårnby Bladet 

udkommer fredag 
25. september

Deadline mandag 
21. september

Lørdag 
5. september 
Skottegårds-

marked

Baobab fra Afrika til Amager
Iværksætterånden spirer 
frem på Amager. To lokale 
iværksættere har startet 
egen virksomhed baseret 
på hidtil ukendte smagsop-
levelser fra bæredygtige 
spiselige skovprodukter fra 
Afrika 

Af Kenneth Jørgensen

Det sker over hele Danmark, 
at iværksætteriet vokser 
frem, der med ideer og krea-
tivitet kan skabe grobund for 
fremtidig vækst og nye ar-
bejdspladser. 

 På Amager har det for 
iværksætterne Kenneth Jør-
gensen og Klaus Uhre handlet 
om passionen for Afrika. Den 
ene vil forbedre levevilkårene 
for mennesker i Afrika og den 
anden vil beskytte skovens 
træer. Sammen har de skabt 
den øko-sociale virksomhed 
Mzungu, der gør begge dele 
ved primært at sælge nye 
smagsoplevelser som en start 
til de københavnske restau-
ranter, cafeer og mindre frem-
stillingsvirksomheder. 

vil importere baobab
Ideen til virksomheden op-
stod efter et arbejdsophold i 
Afrika. Kenneth havde været i 
Uganda og arbejde med skov-

beskyttelse, mens Klaus ar-
bejdede med levevilkårsfor-
bedringer i Zambia. Der skulle 
dog gå nogle år og et eksperi-
ment med import af afrikansk 
skovhonning til mikrobrygge-
rier, før ideen til virksomhe-
den Mzungu opstod. 

- en dag kom Klaus stor-
smilende hjem til mig og ville 
sælge baobab. Jeg kendte 
godt til baobab-frugten, som 
indeholder frugtpulver og 
jeg kunne huske, at jeg havde 
set Baobab-træet i Afrika. Det 
glemmer man ikke sådan lige. 
Jeg så mulighederne og var 

med på ideen, fortæller Ken-
neth.

- Herfra tog det fart, og det 
startede med at Kenneth tog 
til Sydafrika for at møde pro-
ducenter, og vi fik behov for 
at blive klogere på baobab-
frugtpulverets anvendelses-
muligheder. Vi lavede selv et 
væld af eksperimenter i eget 
køkken, og vi involverede 
også en række nysgerrige 
madbloggere, som har testet 
produktet med meget vellyk-
kede resultater i alt lige fra 
smoothies til is og grød, for-
tæller Klaus.  

Intelligente fødevarer
- Det nemmeste ville være, at 
sælge fødevarer, som i forve-
jen er kendte, men vi sælger 
intelligente fødevarer, som 
involverer lokalsamfundet og 
særligt de udsatte kvinder, 
som deltager i den bæredyg-
tige indsamling af baobab-
frugterne og som samtidig er 
med til at bevare skovsavan-
nen, hvor træerne vokser, si-
ger Kenneth.

Iværksætterne arbejder på 
at gøre baobab kendt i kø-
benhavnsområdet. Smagen af 
baobab-frugtpulveret er frisk 
syrlig og med toner af kara-
mel. Herudover er baobab 
kendt som en superfrugt med 
et stort sundhedspotentiale.

Kenneth sammen med nogle af de lokale indsamlere i det 
nordlige Sydafrika. De lokale indsamler baobab-frugten 
bæredygtigt, så der efterlades frugter med frø til nye træer 
og frugter som fødegrundlag for dyr.

Sagoletræet er Sydafrikas største baobabtræ i alder og 
størrelse. Det er svimlende 1.200 år, har en diameter på 
10,47 meter og en højde på 22 meter. Træet bliver hult med 
årene.
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DINE ØJNE 
FORTÆLLER  
MERE END 
DU TROR.

N Y D  S Y N E T

PRØV EN
FUNDUSTEST® 
BEGGE ØJNE  
KUN 498,-

Et godt syn bidrager til god livskvalitet. For at hjælpe dig  
med at passe på dit syn, har vi investeret i et patenteret  

og avanceret system til screening af nethinderne.  
Det hedder en FundusTest®. 

 
Testen screener dine øjne for tidlige tegn på sukkersyge- 
forandringer og forkalkning, også kaldet AMD. Hvis disse  

forandringer findes i de tidlige stadier, kan synstab undgås.  
FundusTest® findes på kædeniveau kun hos Profil Optik.  

Kom ind i din lokale Profil Optik og book en FundusTest®. 

Profil Optik Kastrup · Skottegården 6 · 2770 Kastrup  ·  Tlf. 3250 5172 · www.profiloptik.dk

Har du ondt i kroppen af, at ase og mase

så tag et smut forbi Pias Petit Oase

så kan jeg lindre din ømhed og smerte

så du kan få det bedre i krop og ....sjæl

Massage:  ryg, nakke hovedbund  25 min.  220,- kr

I uge 40 vil jeg introducere en ny behandling med Derma 
roller og aktivt serum, som er utroligt effektivt

 og med omgående resultater.

Du kan følge med på facebook 

og opslag på mit gadeskilt.
 

Kom og se 
vores nye 

spændende 
varer...

Selvlysende Ørestad 

The color Run Night indtager Øre-
stad med neonlys og en eksplosion 
af uv-farver og smukke lysoplevel-
ser  
De sidste ti år har Ørestad markeret 
sig som Københavns nye arkitekto-
niske centrum med bl.a. VM-Bjerget, 
8TALLeT Bella Sky, Dr Byen og Tiet-
genkollegiet. Ved Color run Night lø-
ber deltagerne i mørke og undervejs 
løber de igennem funklende sæbe-
bobler og bliver overhældt med UV-
farvepulver, der lyser op i nattemør-
ket i bydelen på kanten af fælleden. 
Og der er flere overraskelser i vente, 
lover arrangørerne. 

- The Color run Night er en blanding 
af løb og fest, og er for folk i alle aldre. 
Fordi det foregår om aftenen og er en 

oplevelse ud over det sædvanlige, til-
trækker det alle typer mennesker og 
løbere, fra lokale beboere, løbeklub-
ber, firmaer og kærestepar - til fami-
lier og deres børn ned til 10 års alde-
ren. Der er en helt særlig stemning 
til dette løb, siger løbsdirektør i The 
Color run Nordic, Christian Thomsen.  

Københavnerne har taget godt imod 
eventet – pt. er over 15.000 men-
nesker tilmeldt løbet på Facebook, 
og arrangørerne forventer mere end 
6.000 deltagere. The Color run afhol-
des også om dagen, om end i et andet 
format, og i maj løb mere end 11.000 
mennesker med i Valbyparken.

18. september kl. 17-23. PLUG N 
PLAY, Asger Jorns Allé 6, 2300 Kbh S
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Kastrup Dyrecenter • Skottegården 2 • 2770 Kastrup

Tlf. 32 51 36 28 • www.kastrupdyrecenter.dk

https://www.facebook.com/kastrupdyrecenter

Besøg vores nye  

forretning - endnu bedre 

plads, Endnu flere  

gode tilbud
Butikken er ny, men du 

bliver stadig mødt af folk 

(og fæ) du kender

Vi finder hele tiden nye til-

bud. Følg med på facebook. 

Adressen står herunder

Vær opmærksom på dit barns øjne 
vild leg i skolegården, sve-
dige sportsaktiviteter og 
stille tavleundervisning. 
Briller til skolebørn skal 
klare en masse udfordringer 
og situationer 

- Kommer din datter eller søn 
ofte hjem fra skole med ondt 
i hovedet, er træt eller har 
svært ved at læse, kan det 
skyldes, at dit barn har brug 
for briller, fortæller Kim ras-
mussen fra Profil Optik i Skot-
tegården. 

- Det ved vi optikere alt om. 
Vi har tit besøg af forældre, 
der har brug for gode råd om 
syn og briller til deres børn.

- Mange synsproblemer op-
dages ved skolestart. Børnene 
har siddet hele dagen med 
snuden helt nede i bøgerne 
for at kunne tyde teksten el-
ler har knebet øjnene sam-
men for at kunne se tavlen i 
klasselokalet 

Kom uden barn
Børn ved typisk ikke selv, at 

de har brug for briller. De har 
vænnet sig til at se verden, 
som de gør og er ikke klar 
over, at de anstrenger deres 
øjne unødigt, når de skal kon-
centrere sig. Derfor er det vig-
tigt, at man er ekstra opmærk-
som på sit barns øjne, når de 
starter i skole.

Har dit barn brug for briller, 
skal du gå til en optiker. Profil 
Optik anbefaler, at du starter 
med at gå til optikeren uden 
dit barn. 

Hvis du har mistanke om, 

at dit barn har brug for briller, 
skal du gå til en optiker, læge 
eller øjenlæge med dit barn 
og få undersøgt, om der er et 
problem. 

- Men briller må ikke hin-
dre børn i at være børn. Børns 
briller skal både kunne bru-
ges i klasselokalet, i skolegår-
den og til sport. 

Det er helt gratis at gå til 
læge, øjenlæge eller optiker 

med dit barn. Det siger 
loven.

RØG OvER SKOTTEGÅRDEN. Natten mellem søndag og mandag omkring klokken to lå der et tykt rødslør over kvarteret 
omkring Skottegården. Mange beboere i området vågnede ved høje brag (som man fejlagtigt tog for at være fyrværkeri) og 
røgluft. Efter kort tid ankom Tårnby Brandvæsen til parkeringspladsen ved Kulturhuset og kunne konstatere, at der var så 
kraftig ild i tre biler, at det krævede brug af tre HT-rør (højtryksrør) for at få bugt med branden. Årsagen er ved redaktionens 
slutning ukendt her. Foto: Erik Nielsen.

Hvad 
sker i 

Tårnby  

Skriv til os om 
det, så sætter 
vi det på www.
taarnbybladetdk 
og i avisen
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Dagens underholdningsprogram

Kl. 10:30 - 11.30 
• Trylleshow for børn  
• Mest for børn •

Kl. 12-13.30  
• Morten Wittrock & Jes Holtsø Band 
• ”Blues og soul” •

Kl. 14-15.30  
• Anders Brandt  
• ”Alt med guitar” •

Kl. 16-18 
• Killbilly Bluegrass•  
”Old-school øltelt - stemning” •

HØSTEN ER I HUS ...  DET FEJRER DET LEVENDE BUTIKSCENTER MED GODE

 TILBUD • FIN STEMNING I HELE CENTRET •
 • LEVENDE MUSIK • UNDERHOLDNING •
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Åbent mandag til lørdag  kl. 10 – 20
China Box. Stegte nudler med grøntsager, kylling 
og mini forårsruller  til 60,-kr  2 for 100,-kr  

Flæskestegssandwich 50,-kr 
To Go drikke varer  • Øl til 35,-kr 
Café latte 28,-kr • Stor sort kaffe 20,-kr  

Like os på Facebook Cafe Hanne  

Skottegården 6 
2770 Kastrup  
Tlf.: 2679 2063

Frisør Krudtmøllen

Skottegården 4 • 2770 Kastrup
Tlf.: 3255 3285

Åbningstider:
Tirsdag-torsdag  kl. 9-17
Fredag  ............. kl. 9-18
lørdag  ............. kl. 8-13
Mandag  ........... lukket

Whipped Cream 100 ml.  50,- 
Body Care 60,-
Argan Body Wash 70,-

Tilbud Milk Shake

1 glas gratis ved køb af 
komplet brille 

Til Skottegårdens Høstmarked 5/9 åbner 

Kulturhuset Kastrup Bio
allerede kl. 9.00

Kig forbi og prøv vores nye latte- og cookie menu.

Vi viser film fra kl 10.30.

Til Skottegårdens Høstmarked 5/9 åbner 

Kulturhuset Kastrup Bio
allerede kl. 9.00

Kig forbi og prøv vores nye latte- og cookie menu.

Vi viser film fra kl 10.30.

Matas  • Skottegården 8 • 2770 Kastrup • 32 50 33 18

Kun denne dag
Spar 30% på

Lacoste og versace 
dufte og deo

Kastrup
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For os handler god rådgivning om meget andet end penge.

Folk er jo forskellige steder i livet og har forskellige drømme og 
planer. 

Derfor drejer det sig om at finde frem til, hvad der er vigtigt for 
dig og din familie, før vi taler penge. 

Det er både let og gratis at skifte bank. Kig forbi en af vores filia-
ler og aftal et uforpligtende møde. 

eller se mere på al-bank.dk.

Forslag til årets prismodtagere. Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere 
med begrundelse på maks. en A4 side senest den 16. september 2015. Du kan en-
ten sende et brev til SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4 1.th., 2770 Kastrup, eller 
sende en mail til sc.sf@taarnby.dk. På kuverten/i emnefeltet skriver du ’Sund efter-
lysning’. Prismodtagerne offentliggøres i forbindelse med Tårnbyløbet i Sundheds-
Center Tårnby onsdag den 7. oktober 2015 kl. 18.30. Læs mere på www.taarnby.dk

SunD 
efTerLySning 

HVem gør Tårnby SunDere?

SundhedSambaSSadører 2015
Kandidater efterlyses 
Tårnby Kommunes Sundhedsambassadører 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.

SundhedSpriSen 2015
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 sundheds-
fremmende arbejde.

TÅRNBY KOMMUNE

Din mobile frisør
Camilla Hulkvist.

Kommer til dig,  
når håret trænger

Dame/herreklip kun 250 kr.

Kører alle ugens dage 

Kontakt på: 2812 4155 

WorldSkills hylder fremtidens stjerner
Lokal metallærling til 
WorldSkills i Brasilien

I januar hyldede vi her i 
Tårnby Bladet den unge indu-
stritekniker/  smedelærling, 
robin Oudal, da han vandt 
danmarksmesterskabet  i 
Skills indenfor sit fag. en del 
af præmien var, at han samti-
dig blev udtaget til at deltage 
i verdensmesterskabet Wor-

ldSkills 2015. 
I forrige uge deltog han så 

i det største verdensmester-
skab i håndværk nogensinde. 
Det foregik i Brasilien, hvor 
São Paulo dannede rammen 
om konkurrencen. 

Blandt deltagerne var altså 
robin Oudal, der deltog sam-
men med sin kollega Nikolaj 
Vadstrup Pedersen, begge 
talentfulde industriteknikere.

Der er meget hård konkur-
rence om medaljerne ved ver-
densmesterskaberne i hånd-
værk, WorldSkills. Og de to 
industriteknikere   har begge 
knoklet i månedsvis for at bli-
ve helt klar til WorldSkills. De 
har begge fået intens træning 
og coaching, så de var helt 
klar til konkurrencerne. De 
deltog begge ved DM i Skills 
2015, hvor robin blev udråbt 
til danmarksmester, men kra-
vene ved verdensmesterska-
berne er af en helt anden ka-
liber og det kræver både held 
og dygtighed, hvis der skal 
medaljer med hjem.

 I alt 18 danske håndvær-
kere fra meget forskellige 
fag, og som alle er kåret som 

danmarksmestre i deres fag, 
har konkurreret med mere 
end 1.200 andre unge fra 50 
nationer. 

Arrangørerne forventede 
mere end 200.000 tilskuere 
og cirka 400 af dem kom fra 
Danmark - de fleste familie-
medlemmer til de 18 danske 
håndværkere - men der var 
også danske VM-dommere og 
faglige repræsentanter med.

11 vM-medaljer til unge, 
danske håndværkere
De var medaljer af både sølv 
og bronze til flere af dan-
skerne indenfor murer-, tøm-
rer- og bagerfaget. Derudover 
opnåede otte fra det danske 
landshold over 500 af 600 

Fra venstre: Dommer Henrik 
Nielsen, Nikolaj Vadstrup 
Pedersen, Robin Oudal, 
Dommer Jesper Mickelborg.

mulige point, hvilket udløste 
”Medal of excellence”.

Det har dog ikke kun-
net konstateres, hvorvidt 
Amagers lokale deltager var 
blandt medaljetagerne.

robin Oudal deltog i CNC 
fræsning og er til daglig i lære 
hos A.K.S. Finmekanik. Han er 
21 år og som sagt fra Kastrup.

bbark
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Hvad skal du gøre,
hvis du finder et pindsvin i nød?

www.pindsvin.dk

Ser du et pindsvin, der er sygt, kommet til skade
eller helt små unger uden deres mor, så ring straks til

Pindsvinevennerne i Danmark.
Vores vagttelefon svarer døgnet rundt, og de vil henvise

dig til den nærmeste pindsvineplejer på Amager. 

Ring til:
07.00 - 15.00: 30 14 16 64
15.00 - 20.00: 30 14 16 65
20.00 - 07.00: 30 14 16 64

Næste udgave (oktober-udgaven) af Tårnby 
Bladet udkommer fredag 25. september

Deadline mandag 21. september

Billetter af 40,- inkl. kaffe/te og kringle kan købes i Bordinghus  fra 1. septem-
ber  eller i Postkassen fredagene 21. og 28. august ellers hver onsdag og fredag i 
september i Kastrup-Tårnby Pensionistforening.

Børnehave synger 
om og for venner
Når børn fra hele Danmark 
tørner ud og synger i vilden 
sky er Børnehaven Eng-
landsvej 348 med på Tårnby 
Torv

Når sangdagen Små Synger 
Sammen løber af stablen er 
det ottende år i træk, at Små 
Synger Sammen afvikles 
overalt i Danmark og 1000-
vis af børn vil flage og synge 
i vilden sky.

For de 77 børn og 12 voks-
ne fra Børnehaven englands-
vej 348 er det blevet en tradi-
tion at give koncert for de for-
bipasserende på Tårnby Torv. 

- Og det glæder vi os meget 
til at gøre igen i år. årets tema 
er venner, og i en hel måned 
op til arrangementet øver vi 
dagligt de sange, som vi skal 
optræde med, siger Marianne 
einshøj Jakobsen fra Børne-
haven. 

- Det er super hyggeligt, 
vi lærer en masse nye ord og 
vendinger og så styrker det 

samværet og sammenholdet i 
institutionen.

- Vores friske, glade børn 
samt en flot, hjemmelavet 
kulisse kan ses og høres fra 
kl. 10.00 (og ca. en halv time 
frem).

- Forhåbentlig kan vi synge 
solen til Tårnby og smilene 
frem på de forbipasserendes 
læber.

Egen vennesang
årets store hit er institutio-
nens helt egen vennesang, 
skrevet af souschefen.

Der vil næppe være et øje 
tørt, når den bliver skrålet ud-
over Tårnby Torv.

Små Synger Sammen er 
en del af Syngelyst, der er 
en kampagne, som vil sætte 
fokus på sang og sangglæde 
blandt børn og unge.

Dr er partner i Syngelyst og 
bruger sine medieplatforme 
som afsæt for at stimulere og 
igangsætte sangaktiviteter.
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Lørdag 
5. september 
Skottegårds-

marked

Lørdag 12. september 2015

www.spraelihavnen.dk

Et smukt smil
er mere end forfængelighed

TANDTEKNIKER
KIM RASMUSSEN 
Aut. klinisk tandtekniker

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

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

Onsdag  kl. 8 - 18 eller efter aftale

Tårnby Torv 7

32 50 08 50
www.tandtekniker.dk

.... det er 
livskvalitet!

Og så swinger vi pokalerne igen
Den københavnske Oktober fest 
fornyer sig igen med flere dage, med 
eget gulv og egen metro

Den ene fest afløser den anden. Når 
Spræl i byens aktører rykker tilbage 
til egne klublokaler og idrætsanlæg 
overlades Amager Strand til Køben-
havns Oktoberfest! 

Ølfestivalen med lederhosen, øl 
og schlagermusik er den danske va-
riant af de berømte oktoberfester i 
München og en fuld god variant, som 

lukker den danske hyggge og bedste 
feststemning ind.

Ølfesten finder sted på Femøren, 
Amager strand med herlig Tyrolermu-
sik og 1 liters øl, serveret af barmfagre 
øljomfruer og gutter i lederhosen og 
også det danske publikum finder det 
særprægede festtøj frem og klæder 
sig ud, så stemningen er på plads fra 
det øjeblik man træder ind i det store 
telt, der i år har den store luksus, at 
der er kommet gulv, så dårligt vejr ikke 
driller stilletterne.

Som sædvanlig er der fri entré, men 
øl og mad skal købes i teltet.

Der er free seating. Altså den der 
kommer først til mølle får de bedste 
pladser, men det er også muligt at 
reservere plads via Oktoberfestens 
hjemmeside.

Dodo kigger ind med the Dodo’s
Torsdag 24. september starter festen 
allerede klokken 16 og et par timer se-
nere er der koncert med Dodo & The 
Dodos mellem 18:30-21:00. efterføl-
gende spiller DJ Oktoberfest musik 
for fuld kraft. 

Netop til denne koncert udlover Ok-
toberfesten i samarbejde med Tårnby 
Bladet et antal dobbeltbilletter med 
servering. Se nærmere her på siden.

Torsdagene 17. september og 1. 
oktober har Oktobefesten den tradi-
tionelle ekstra service med ”Model 
servering” med de flotteste Heidier 
du har set.

- ejendommeligt nok smager øllet 
bare bedre disse dage, lyder det fra 
arrangørerne.

Første Oktoberfest-dag er 17. sep-
tember og årets sidste fest finder sted 
3. oktober. Se alle detaljerne på www.
oktoberfestdk.dk (det er korrekt med 
de to gange dk.

Oktoberfesten ville gerne have 
været en del af Spræl i Havnen, så de 
sætter  10 gavekort til øl og pølser på 
højkant. Man deltager i konkurrence 
ved at henvende sig i Tårnby Bladets 
stand i Bryggergården.

I avisen her er der en konkurrence 
om billetter til Dodo & the Dodo’s-
koncerten torsdag 17. september

Opgaven ved tidligere konkurrencer 
har enten været for lette eller interes-
sen for at få gratis billetter til Okto-
berfesten bare været stor. Så i år gør 
vi det sværere. 

Vi vil gerne vide, hvad en original 
Oktoberfesthat i enhedsstørrelse ko-
ster i år. Det står naturligvis på www.
oktoberfestdk.dk, så sværere er det 
altså ikke. (de to gange dk er rigtig 
nok).

Svaret mailes til Tårnby Bladet, re-
daktionen@taarnbybladet.dk og skriv 
Dodo i emnefeltet efterfulgt af en 
selvvalgt kode på seks karakterer, ek-
sempelvis 123ABC.

Derudover skal vi have navn, adres-
se og telefonnummer senest søndag 
13. september kl. 12.00. Hvordan du 

indløser præmien får du besked om 
samtidig med, at du får at vide, om du 
har vundet (på mail i løbet af mandag 
14. september).

Gavekort på Spræl i havnen
Konkurrencen om gavekort til øl og 
pølser finder sted på Spræl i Havnen 
lørdag 12. september. 

Du skal bare finde frem til Tårnby 
Bladets lille biks i Bryggergården og 
sige ”Oktoberfest”.

Så får du konkurrence reglerne med 
det samme og der bliver trukket lod 
samme dag klokken 15.30. Vinder-
navnene offentliggøres på dagen og 
på www.taarnbybladet.dk

To konkurrencer om billetter og 
gavekort til Oktoberfest Konkurrence

Oktoberfesten 2011. Arkivfoto.
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Det sociale liv er ikke let …
For et stykke tid siden anmeldte jeg 
Irse Kræmers fjerde roman Forban-
delsen her i Tårnby Bladet og kunne 
konstatere, at handlingen i den dre-
jede sig om kærlighed, utroskab 
og hvileløse sjæle 

Irse Kræmers bog 
anmeldes af Søren 

Markvard

Her er så hendes femte ro-
man, og nu er det de levende sjæle, 
der søger kærligheden, men den er 
denne gang udvidet med emner som 
passion og nysgerrighed samlet under 
det moderne, sociale begreb: dating.

romanen følger tre mennesker, der 
alle har mistet en nærtstående per-
son og derigennem følt sorgen, men 
som er parat til komme videre i livet 
og se, hvad fremtiden kan bringe: må-
ske passion, nysgerrighed, evnen til 
at elske på ny eller vil fremtiden in-
deholde skuffelser, tab og farer? Det 
udmønter sig alt sammen i en fortæl-
ling om dating, et fænomen, som bl.a. 
udfolder sig på højst forskellig vis på 
internettet.

en af bogens personer, Johan, træf-

fer via sin dating Maj, som i begyn-
delsen bringer ham idel lykke, men 
som efterhånden bliver så stort et 
problem, at de går hvert til sit. Men så 
starter hans vanskeligheder for alvor, 
for Maj tager nu fat på den store chi-
kanetur via sms’er, telefonopringnin-
ger, beluring osv., så Johan 
er ved at gå fuldstændig 
i spåner. Kulminationen 
indtræffer, da hans hus 
brænder om ørerne på 
ham. er det Maj, der har 
påsat branden?

Lotte har etableret 
en selvhjælpsgruppe 
for singler, men har 
svært ved at klare 
dagen og vejen på 
grund af de mange 
forvirrede og kræ-
vende deltagere, 
der dukker op til 
gruppemøder-
ne. Desuden 
er hendes 
voksne søn 
usikker på sin 
kæreste, der ofte 
bliver væk fra ham i flere 

døgn. er kæresten i gang med sugar-
dating?

endelig er der Karina, der falder for 
en utroligt charmerende danskitali-
ener og oplever den helt store pas-
sion, men også den drønende nedtur, 
da hun skal flytte sammen med ham 
i Italien, og det viser sig, at han på in-

gen måde vil vide af hende. Har 
hun misforstået ham to-

talt, eller er han 
bare en psyko-

patisk svindler?
Mere skal ikke 

røbes om hand-
lingen, men ved 

romanens slutning 
står det dog klart, at 

der er lys for enden 
af tunnellen for såvel 

Johan som for Lotte 
og Karina. Så som en 

skildring af tre moderne 
mennesketyper og deres 

færden på kærlighedens 
veje og vildveje er roma-

nen bestemt god at slå et 
par timer ihjel med. Men 

måden at finde den eneste 
ene på har mange faldgruber, 

ikke mindst hvis man vælger at bruge 
den sociale dating, så hvis I kaster jer 
ud i det, så læg jer forfatterens ord på 
sinde: ”Pas på jer selv i den store da-
tingjungle”, og hun har ret. Det kan gå 
så grueligt galt!

Irse Kræmer: Dating roulette : 
kærlighedsroman. Irse Kræmer, 
2015

Irse Kræmer, der er bosiddende i 
Dragør fortæller, at hun altid haft en 
masse historier i hovedet, og at de 
første af disse nu er skrevet ned.

Man dør ikke af at tale om døden
Bedemænd – og damer holder Åbent 
hus på Amager

Begravelses Service invitere til åbent 
hus og til en snak med forfatteren bag 
bogen ”Snak på livet løs”.

- Bliv bedre til at forberede døden. 
Kom og hør andres erfaringer med 
den sidste tid og livets afslutning, si-
ger Ane Christensen, ceremonileder i 
Begravelses Service.

- Angsten for døden kan være stor, 
fordi den ikke som i gamle dage finder 
sted i familiens skød. Døden er blevet 
skubbet over til at være et anliggende 
for blandt andet sygehuse, plejehjem, 
præster og bedemænd.

- Ved at invitere alle, der måtte 
have lyst, indenfor til en snak og en 
bid brød ønsker vi at give bedre kend-
skab til de muligheder der findes for 
at mindske fremmedgjortheden og 
bedre kunne overskue alle de opgaver 
og facetter, der er tæt forbundet til et-
hvert dødsfald, når der er taget nogle 
beslutninger på forhånd. 

- Vores vision er at være med til at 
nedbryde tabuet om at tale om døden. 
Som bedemænd møder vi mange for-
skellige familiekulturer i vores sofa. 
Nogle taler helt åbent om døden – 
andre tør slet ikke tage fat på at tale 
om det af frygt for misforståelser, og 

det gør vores arbejde til lidt af en 
udfordring, 
når man skal 
gætte sig 
frem til, hvad 
afdøde mon 
ønskede.  Vi 
vil gerne slå 
et slag for, at 
m e n n e s ke r 
forholder sig 
til døden, 
inden den 
indfinder sig. 
Ikke at gøre 
det og blot 
vente, til den kommer, er som først at 
lære sig at svømme, når man er ved at 
drukne. Vort fokus handler om at få 
aftabuiseret døden, for det vil gavne 
alle, både afdøde, de efterladte og os, 
siger Ane Christensen

Snak på livet løs
Mød forfatteren Stine Buje bag bo-
gen Snak på livet løs til et personligt 
og vedkommende foredrag, som vil 
klæde os bedre på til at tage hul på 
de svære samtaler før døden. For hvad 
handler de svære samtaler egentlig 
om ? Og hvorfor er det vigtigt, at vi får 
taget hul på dem i tide?

Da Stine Buje mistede sin mor, be-

sluttede hun sig for at skrive den bog, 
som hun selv havde manglet under 
moderens sygdomsforløb. Bogen gi-
ver konkrete idéer til, hvordan vi kan 
tage hul på de svære samtaler med 
dem, vi skal miste. 

Tilmelding til Ane Christensen: ane@
evercare.dk tlf: 2612 2629 senest 4. 
september. 

Stine Buje er 
forfatter til 

bogen Snak 
på livet løs, 

som hun 
skrev, da 

hun mistede 
sin mor.

Lørdag 12. september kl. 10-17
... og så er det gratis 

Se meget mere i programmet og på 
wwwspraelihavnen.dk
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Skoletid af Claus Juul Dupont

Fra søndag 13. september til 

udgangen af november 2015 

er Traktørstedet kun åbent i 

weekenderne.

Dog er der åbent i uge 42 fra 

tirsdag til søndag kl. 11.00 - 16.00

Granatvej 9, 2770 Kastrup • Telefon: 40 40 53 91.

www.traktørstedet-vestamager.dk

Lokale frivillige har holdt 31 børnefødselsdage
En kagemand, varm kakao og resten 
af klassen på besøg. Sådan burde 
alle børnefødselsdage se ud. 
Men for mange økonomisk trængte 
børnefamilier kan en børnefødselsdag 
for resten af klassen eller børnehaven 
være svær at overskue

- Hos Mødrehjælpen har vi den 
holdning, at børn ikke skal føle sig 
anderledes, fordi forældrene har ondt 
i økonomien. Derfor tilbyder vores 
frivilligaktivitet, Den rullende Kage-
mand, at frivillige kan være med til 
at købe ind til børnefødselsdagen, så 
børnene ikke føler sig udenfor, siger 
Lisbeth Brandt, lokalforeningsfor-
mand i Mødrehjælpen på Amager.

I 2014 har Mødrehjælpens lokal-
forening på Amager hjulpet 31 bør-
nefamilier med at gøre fødselsdagen 
til en god oplevelse for familiens 
mindste. Det er 60 % flere end året 
før, hvor man hjalp med at afholde 19 
børnefødselsdage. På den måde har 
lokalforeningen også været med til at 
gøre 2014 til det bedste år for Mød-
rehjælpens rullende kagemand på 
landsplan.

- Vi er meget glade for, at så mange 
frivillige støtter op og gør det mu-
ligt for os at hjælpe de mange børn. 
Fødselsdagen er et vigtigt tidspunkt 
i børns liv. Vi er stolte over at kunne 
være med til at gøre det til en god dag 

for hele familien, siger lokalforenings-
formanden.

bbark

Mødrehjælpens indsats Den 
Rullende Kagemand hjulpet flere 

økonomisk sårbare børnefamilier 
end nogensinde før. Mødrehjælpens 

lokalforening på Amager har 
hjulpet med at afholde 60 % flere 
børnefødselsdage i 2014 end året 

før. 
Foto: Mødrehjælpens lokalforening 

på Amager.

Lad børn gå til skolen
Mange kloge hoveder lovpriser atter 
cyklismens velsignelser for bør-
nenes sundhed og velvære. Dansk 
Fodgænger Forbund opfordrer til at 
klappe jernhesten

- Cykling er herligt, og samtidig godt 
for koordinationsevnen, og for skole-
børn, som ellers ville blive kørt i bil til 
skole, er der en væsentlig sundheds-
gevinst. Men for børn, der kunne gå 
til skolen, er der et direkte tab af kon-
dition, hvis de i stedet cykler, advarer 
Mikael le Dous, formand for Fodgæn-
gerforbundet.

- Som en almindelig kalorietabel 
afslører, vil cykling i roligt tempo for-
brænde fire gange så mange kalorier 
pr. time, som hvis man sidder passivt i 
en bil. Altså en stor gevinst for barnets 
kondition at cykle til skole i stedet for 
at blive kørt i bil. 

- Cykling forbrænder desuden en 
halv gang flere kalorier end almin-
delig gang pr. time, men eftersom 
farten er tre gange højere ved roligt 
cykeltempo, kan man som cyklist på 
en given strækning kun nå at forbruge 
det halve antal kalorier som hvis man 

går turen. Summa summarum bliver 
fodgængeren dobbelt så sund som 
cyklisten. 

Det burde ikke overraske nogen, da 
vi jo netop cykler fordi det er nemme-
re, siger fodgængerformanden. 

- Nu blander vi os jo ikke i cykelde-
batten for at underkende cyklismens 
velsignelser, siger den i øvrigt selv 
cykelglade fodgængerformand Mikael 
le Dous, men vi vil da gerne fortælle 
at det også er muligt at lade børnene 
bruge deres medfødte ben til daglig 
transport, hvilket i øvrigt giver barnet 
den bedste kondition af de her om-
talte transportformer.

tsp

JeG CyKLer ALDrIG. SIGer SPrUTTe, MeN JeG SPrÆLLer 
I HAVNeN LØRDAG 12. SePTeMBeR MeLLeR KL. 10 OG 17. 

OG Så er DeT OVerIKØBeT GrATIS!!
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Noget at gå til i september

Michael Kvium og Grafiske Forbindelser 
skiftes ud 27. september 
Når Kastrupgårdsamlingen lukker særudstillingen Grafi-
ske Forbindelser 27. september bliver hele museet vendt 
på den anden ende. Både Grafiske Forbindelser og den 
faste udstilling af Michael Kvium og Knud Odde bliver 
nemlig skiftet ud. I deres sted kommer henholdsvis en 
stor udstilling med grafik fra John Kørners hånd og en 
værkstedsudstilling med nye værker af Johanne Foss. 

- Når museet åbner igen 8. oktober vil det se markant 
anderledes ud, for i forbindelse med vores store særud-
stilling med John Kørner skal vores sale laves om både i 
forhold til farverne på væggene og lyssætningen. Sam-
tidig rykker vi vores egne Kvium og Knud Odde værker i 
magasinet for at give plads til en særskilt udstilling med 
fokus på Johanne Foss’ proces og raderinger, fortæller 
museumsleder Mette Mansa. 

Sidste chance for omvisning i Grafiske 
Forbindelser
Museet laver nye udstillinger 3-4 gange om året, men 
normalt er det kun særudstillingerne, som bliver skiftet. 
Denne gang vil der altså være to nye udstillinger. 

- Det betyder at vores faste gæster vil opleve, at der 

er nye ting på væggene igennem en stor 
del af museet, så man skal skynde sig, 
hvis man vil nå at se den nuværende 
særudstilling Grafiske Forbindelser– og 
dem som endnu ikke har set Michael 
Kvium og Knud Oddes værker, som har 
hængt her siden juni 2014, skal også 
skynde sig herned, fortæller Mette 
Mansa.

Museet arrangerer offentlige omvis-
ninger en gang i måneden, 
hvor det er gratis at deltage. 
De ligger som udgangspunkt 
sidste søndag i måneden og 
sidste gang i Grafiske For-
bindelser er på udstillingens 
sidste dag 27. september kl. 
15.00. 

Læs mere på Kastrupgård-
samlingens hjemmeside under 
’Info’.

Sidste chance for Grafiske Forbindelser 
og Kvium og Knud Odde

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

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

WWW.KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

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

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

permanente udstillinger:

th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:

kastrup glas 1847-1979

PETER  BRANDES
UNIKATRYK: TRÆSNIT ·  MONOTYPI · LITOGRAFI · RADERING

20.01.11–03.04.11

TRANSFORMATION

www.kastrupgaardsamlingen.dk

tirsdag—søndag 14—17 ∙ onsdag 14—20 ∙ mandag lukket

kastrupvej 399 ∙ bus 2a & 5a ∙ metro til kastrup st.

18.06—27.09.2015

Motiver fra Steinprent, thorShavn, 
af 12 danSke SaMtidSkunStnere

Fra udstillinger, som 
kan beses indtil 27. 
september. 
Foto: Kastrupgårds-
samlingen

Plyssen i 
september
Søndag 30. august er sidste dag, hvor 
Dorthe Hecht, Helene Kristensen og 
Rigmor Andersen udstiller og som 5. 
september erstattes i gallerierne af Jet-
te Gudtfelt, Iben Legard og Joe Steen.

Jette Gutfelt fra Tårnbymalerne har 
ikke udstillet i nogle år men er nu klar 

med en række akrylmalerier i stærke 
farver med motiver blandt andet fra 
Færøerne. 

Et andet medlem af Tårnbymalerne, 
Iben Legind, viser også akrylmalerier, 
som er meget figurative. Hun er ud-
dannet tegner. Hun bliver inspireret 
af arbejde med mange forskellige 
materialer og motiverne fra følelser og 
daglige indtryk.

Fotograf Joe Steen udstiller subsi-

stensløse- og andre ukendte personer, 
som han fanger med kameraet.

Stads- og lokalarkivet i Tårnby ud-
stiller en fotoserie i Carl Flensburgs 
fodspor. Det er en rundtur i det gamle 
Tårnby.

Fabrikant Carl Carsten Flensburg 
blev født 20, juni 1850.

Han var indehaver af væveriet og 
startede i 1879 firmaet Carl Flensburg 
& Sebbelov. I 1892 startede de væveri-
er i det i det nedlagte Saltværk på Salt-

værksvej i Kastrup. Carl Flensburg var 
en udmærket fotograf. Omkring 1890 
fotograferede han steder og mennesker 
i Kastrup. Han døde 10. juni 1944.

Bevaringsforeningen for Tårnby 
Kommune har en plancheudstilling med 
titlen Op og ned og op igen. I forenin-
gens optik er der tre former for værdi-
fulde huse: 

fotsættes side 21 
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Noget at gå til i september og hele efteråret

Efterårets litteraturcaféer 
Mangler du tips og inspiration til gode 
læseoplevelser? 

I Litteraturcafeen er der kaffe 
og te på kanden, mens bibliote-
karerne fortæller om et udvalg 
af sæsonens nyheder og andre 
læseværdige bøger - romaner, 
krimier og fagbøger. 

Vi håber også, du selv har 
lyst til at komme på banen med 

meninger, spørgsmål og gode læseoplevelser, men du 
er også velkommen til bare at møde op og lytte.

Her i efteråret afholder vi Litteraturcafé fire gange, 
alle gange på Hovedbiblioteket, Kamillevej 10. 

Udvalget af bøger, vi fortæller om, skifter hver må-
ned. 

Første gang
Tirsdag 1. september kl. 15.00 v. Marianne Bøgh Peder-
sen, Henrik Tøttrup Johansen og Sara Frahm Pors

Næste gange
Tirsdag 6. oktober kl. 15.00
Tirsdag 3. november kl. 15.00
Tirsdag 8. december kl. 15.00 
Gratis billetter 

Rockcaféen ruller videre...
Tårnby Hovedbibliotek forsætter rockcafeerne med et 
spændende program i efteråret. 

I september vises doku-
mentarfilmen Strikkeklub på 
alufælge om bandet Mag-
tens Korridorer. 

Efter filmen er der et 
interview med instruktøren 
Andreas Haaning Christian-

sen og en musikquiz med præmier.

I oktober kommer Wili Jönsson fra 
Gasolin’ forbi og bliver interviewet i 
anledning af, at det er 40 år siden, 
gruppen udsendte rockklassikeren 
Gas’ 5. Også denne aften slutter af 
med en quiz. 

Om Magtens Korridorer, Torsdag 3. september 
Om Gasolin, torsdag 1. oktober. 
Rockcaféerne begynder kl. 19. Billetpris 30 kr. 

Workshop
Kryptering i praksis 
Ved Thor Dekov Buur
Kryptering af email og chat er en forudsætning for at 
sikre sit privatliv og sine data på nettet. 

På workshoppen gennemgår vi forskellige teknikker, 
og du får rig mulighed for at prøve det selv i praksis. 

Tag din computer eller mobil med, så hjælpes vi ad 
med at gøre den sikker.

Mandag de 14. september kl. 19.00, Tårnby Hoved-
bibliotek

Arrangementet afholdes af Thor Dekov Buur i samar-
bejde med Tårnby Kommunebiblioteker.

Gratis billetter
 

Filmperler
Fire torsdage i 
efteråret kan du 
nyde håndpluk-
kede film på Ho-
vedbiblioteket.

Programmet by-
der på danske og 
udenlandske spille-
film af høj kvalitet. 

Hent programmet på biblioteket.
17. september, 29. oktober, 19. november og 10. de-
cember kl. 16. Gratis billetter 

Japan - 70 år efter verdenskrigen 

Mød Tokyo-kor-

respondent Asger 

Røjle
Kom og hør et 
spændende fore-
drag om Japan og 
japanerne, når vi 
får besøg af Tokyo-
korrespondent 
Asger Røjle, som 
har fulgt japansk 

og østasiatisk politik i over 30 år. 
I august er det 70 år siden, at Anden Verdenskrig 

fandt sin afslutning i Østasien. Men der er stadig bit-
ter strid mellem krigens parter om, hvordan den sande 
historie om krigen skal skrives. Og den strid er blot ble-
vet værre og værre i de senere år.

Asger Røjle vil i sit foredrag give sit bud på en forkla-
ring på, hvorfor kinesere, koreanere og japanere har så 
svært ved at glemme den fjerne krig og komme videre.
Mandag 21. september kl. 19 på Tårnby Hovedbiblio-
tek, Billetpris 30 kr. 

Klassisk lytteklub -  med en prisvinder og 
to fødselarer

Efterårets række af klassiske 
musikforedrag i Lytteklub-
ben på Tårnby Hovedbibliotek 
omhandler værker af årets to 
nordiske fødselarer, Carl Niel-
sen og Jean Sibelius, samt den 
imponerende unge komponist 
og Sonningprismodtager, Tho-
mas Adés.

Cand. mag. i musik og for-
fatter, Palle Andkjær Olsen, 

giver en grundig introduktion til værkerne og deres 
samtid og spiller masser af musikeksempler.

Første foredrag handler om den engelske komponist, 
pianist og dirigent Thomas Adés (f. 1971), der modta-
ger Sonningprisen ved en radiotransmitteret koncert i 
Koncerthuset 8. oktober.
Om Thomas Adés, tirsdag 22. september kl. 15-17, 
De to næste foredrag om Carl Nielsen og Sibelius finder 
sted henholdsvis 20. oktober og 24. november.  
Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr. 

De syv dødssynder i verden og vores liv
Foredrag ved Martin Herbst

Vi er nødt til at forholde os til 
de syv dødssynder, som tilsy-
neladende bliver mere og me-
re populære. Nævn en kon-
flikt eller krise, som ikke er 
forbundet til enten hovmod, 
vrede, grådighed, dovenskab, 
liderlighed, misundelse eller 
frådseri. 

De syv dødssynder har al-
drig været mere populære, men ender det godt?

Det spørgsmål stiller Korsvejskirkens sognepræst, 
Martin Herbst, til syv personligheder og tænkere, der i 
løbet af 2015 aflægger besøg i Korsvejskirken og giver 
deres bud på de syv dødssynder.

Kom og hør Martin Herbsts eget svar. Her ser vi nær-
mere på de syv dødssynders historie og aktualitet, og 
hvordan en forståelse af dem kan være berigende for 
vores liv og personlige udvikling
Se også www.martinherbst.dk  
Onsdag 23. september kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek
Arrangementet afholdes af Martin Herbst i samarbejde 
med Tårnby Kommunebiblioteker. Gratis billetter

Bogsalg på Hovedbiblioteket - i hele 
åbningstiden i 3 dage

Biblioteket har ryddet 
op og gjort plads på hyl-
derne til nye materialer, 
så du har god mulighed 
for at gøre et godt køb, 
når biblioteket holder 
bogsalg. 

Lørdag 26. september – mandag 28. september  på 
Tårnby Hovedbibliotek
Vi åbner dørene lørdag 26. september kl. 9.00 og fort-
sætter i hele åbningstiden til og med mandag 28. sep-
tember kl. 20.00. Fri entré.

Syng dig glad – på Hovedbiblioteket
Bliver du også i godt humør 
af at synge, og kan du lide at 
synge sammen med andre? 

Så kom til sangeftermiddag 
på biblioteket. Vi mødes den 
sidste mandag i måneden og 
synger lyset og glæden frem 
med korleder og musikpæ-
dagog Marianne Kragh ved 
klaveret. 

På programmet er årstidens 
højskolesange, revyviser og 

minder fra den danske sangskat. Der er masser af plads 
til sangønsker fra deltagerne.

Alle er velkomne uanset alder og forudsætninger.
• Mandag 28. september 
• Mandag 26. oktober 
• Mandag 30. november
• Mandag 14. december
Alle dage kl. 16 – 17.30  på Tårnby Hovedbibliotek. Bil-
letpris 30 kr. 

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

Første gang taler vi 
om Alaa Al Aswany: Den 
kongelige Egyptiske Auto-
mobilklub. 

Bogen kan hentes i In-
formationen på Vestamager Bibliotek.

Et læsekredsmøde varer ca. 1½ time og vil være 
en uformel snak om den aktuelle bog. To bibliotekarer 
leder på skift mødet og sætter snakken i gang. Mødet 
indledes med nyt fra litteraturens verden. Til slut tips 
og ideer til læsning -  både fra deltagerne og mødele-
deren.

Du kan kontakte bibliotekar Lis Müller eller Lise Lotte 
Larsen på tlf.: 3253 5499, hvis du vil være med i læse-
kredsen eller blot møde op.
Tirsdag 8. september kl. 16, Vestamager bibliotek. Fri 
adgang – uden billetter.

Kom i mental topform
Foredrag ved Louise Luxhøj, der er 
forfatter til bogen Mental Topform 
- 28 dage til mere robusthed og 
overskud.

I foredraget fortæller hun, hvordan 
du kan træne din hjerne til at blive 
bedre til at klare udfordringer og 
håndtere stress. 

Vil du gerne have mere styrke, så 
du ikke bliver slået ud af kurs? Drøm-

mer du om mere tilfredshed og livsglæde? Du bliver 
præsenteret for de nyeste forskningsresultater inden for 
hjerneforskning og moderne psykologi. 

Bibliotekerne i efteråret

Foto: Brian Voice
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ÅBNINGSTIDER KULTURELLE 
INSTITUTIONER:

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

Pilegårdsbadet
Åbningstider:
Onsdag og fredag:  18.00-21.30
Lørdag og søndag:  8.00-13.00
På grund af omfattende vandskade holder Pile-
gårdsbadet for tiden lukket, men Tårnby Kommune 
forventer at kunne åbne igen ultimo august/ primo 
september.

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

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

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

Kulturzonen
Åbningstider:
Kulturzonen er åben alle hverdage: 
mandag-torsdag kl. 14.00-22.00
fredag kl. 14.00-19.00
kulturzonen.net

Nøragersmindevej 90
2791 Dragør
Telefon: 30 76 03 34

Kulturzonen huser også Tårnby Musikskole.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt 
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og spil-
leområde og en række inden- og udendørsaktiviteter. 
Det er gratis at benytte Kulturzonens faciliteter.

Vi arrangerer løbende forskellige kulturelle ar-
rangementer såsom koncerter, teaterforestillinger, 
kunstudstillinger og diverse workshops. Du kan læse 
mere om, hvad der sker på Kulturzonen her.

Bibliotekernes  (vinter)åbningstider:

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

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

Billetter og info
Billetter købes/ bestilles/ printes online på taarn-
bybib.dk eller ved personligt fremmøde på et af 
Tårnby kommunes biblioteker.

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

For alle arrangementer gælder at resterende 
billetter sælges ved indgangen.

Som udgangspunkt er de omtalte arrangemen-
ter gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angi-
vet ved arrangementet.

Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499

Noget at gå til i september og hele efteråret

Louise Luxhøi giver dig nogle effektive strategier til 
at tackle stress, modgang og udfordringer, så du kan 
trives - også når livet er svært.
Torsdag 24. september kl. 19.00, Vestamager Bibliotek.
Arrangementet afholdes af AOF Amager i samarbejde 
med Tårnby Kommunebiblioteker. Billetpris: 
60 kr. 
AOF Amager, tlf. 3251 1495 eller på www.
aof-amager.dk

Byttemarked 
Kom forbi med ting som 
du ikke længere bruger og 
tag de ting, du selv kan 
bruge med hjem.

Medbragte ting skal 
være i god stand og ikke 
større end de kan bæres i 
favnen.

På byttemarkedet er al-
ting gratis, for det er genbrug som er ideen.
Lørdag 26. september kl. 11-13. Vestamager Bibliotek. 
Gratis adgang.

Biblioteket åbner efterårssæsonen med 
et væld af spændende aktiviteter for 
børn 
– Fra robotter til redekasser

Byg din egen redekasse og 
få glade fugle i haven til for-
året. Den bedste årstid for 
ophængning af redekasser er 
om efteråret. Nu kan du bygge 
din helt egen redekasse. Mads 
Madsen fra Amager skovhjæl-
pere kommer med træ, værktøj 

og maling og hjælper med byggeriet. For børn fra 7 år. 
Mindre søskende kan hygge sig med at lave foderkugler 
til fuglene.

Alle de fuglekasser, der bliver lavet på dagen, vil 
blive udstillet på Hovedbiblioteket i uge 37 og 38. Bag-
efter får du din fuglekasse med hjem, klar til at komme 
ud i haven. 
Lørdag 5. september kl.11-14 på Hovedbiblioteket. Bil-
letpris 20 kr.

Nogle lidt andre dyr - indtager scenen søndag 27. 
september, hvor du kan hilse på mus og slanger. Eddie 
fra Naturskolen kommer forbi og fortæller om dyrene 
og lader dig komme helt tæt på dem. Det foregår på 
Hovedbiblioteket kl. 11-13, mens mor og far kan gøre 
et godt køb på bibliotekets bogsalg. 
Søndag 27. september kl. 11-13 på Hovedbiblioteket.

Blip Båt Onsdag 
Her kan du kan 
møde et udvalg 
af bibliotekets 
robotter og andre 
gadgets – og lege 
løs med dem. Kom 
og prøv Ozobots, 
Sphero, Dash & 
Dot og meget an-

det. Det varierer fra gang til gang, hvad vi finder frem. 

Hver onsdag i ulige uger kl. 17-19 på Hovedbibliote-
ket. Første gang er onsdag 9. september. Både børn og 
voksne er velkomne uden billetter.

Fri leg med robotter - og andre gadgets er også 
overskriften på Blip Båt Søndag.
Søndag 12. september kl. 10-13 på Hovedbiblioteket. 
For børn fra 6 år. Gratis billetter.

Filmklubben - inviterer inden for til filmoplevelser 
for børn i alderen 8-12 år. Programmet byder på 
populære film af både ældre og nyere dato. Hent 
programmet på biblioteket.
Hovedbiblioteket: torsdage i ulige uger kl. 16. Første 
gang 10. september.
Vestamager Bibliotek: mandage i ulige uger kl. 16. Før-
ste gang 7. september.
Gratis billetter.

Hør en god historie
Børn i alle aldre kan komme og høre en god historie, 
når vi læser højt. 
Tirsdage kl. 10 og torsdage kl. 14. På Hovedbiblioteket 
og Vestamager Bibliotek. 

Til strikkeværkstedet - kan de 8-12 årige 
lære at strikke – f.eks. en taske, et pandebånd 
eller håndledsvarmere. Nøgle garn og strikkepinde 
udleveres, og vi hjælper børnene med at komme i 
gang. 
På Vestamager Bibliotek tre tirsdage i træk: 22. og 29. 
september samt 6. oktober kl. 16. Gratis billetter.

Fredede og bevaringsværdige huse 
samt huse der er vigtige for vores 
selvforståelse at de bliver genopført. 
Hvis de er brændt skudt i grus eller 
har måttet fjernes fordi de stod i ve-
jen for noget. Dybbøl mølle har siden 
1864 været et symbol og et tidsbillede 
af dansk udholdenhed og trofasthed. 
Hver gang det var skudt i grus eller 
brændt, så er det blevet genopført. 

Fra Dragør vises Eyberts hus, 
Kommandørens hus og nogle huse 

på Bjergerlav. Der vises Koldinghus, 
Christiansborg Slotskirke Pogesko-
len   og flere andre bevaringsværdige 
bygninger, som man kan opleve på 
udstillingen.

Kaj Petersen udstiller fotos trykt på 
kanvas, der vise mange naturbiller, 
blomster, dyrebilleder og meget andet.

UNDERHOLDNING
Søndag 20. september kl. 14.00: Ka-
strupløverne spiller Irsk folkemusik.

FAMILIeFeST I HAVNeN • DeT eR SPRÆL LØRDAG 12. SePTeMBeR
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Noget at gå til i september 

Friluftshuset 
... har offentligt åbent klokken 09:00 – 15:00 på hver-
dage og klokken 10:00 – 16:00 i weekenderne.

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

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

Vær med til at registrere den danske havnatur 
Naturens Dag - på både Blå og Grøn Base

Tør du holde en mus? 

Kom til åbent hus på Tårnby Naturskolen 
på Naturens. Måske tør du holde en 

mus eller en slange? Børn kan også vise 
deres mor og far et rævekranium og et 

hjortekranium.
Naturens dag søndag 13. september

Fluer på nethinden
Det handler om smådyr, som langt de fleste 
af os kender enten fra vores have eller 
indendørs 

Af Eddie Fritze, Tårnby Naturskole
Mange af os har en eller flere fluer på vores samvit-
tighed, da deres evindelige summen ofte virker irrite-
rende, dersom man læser avisen eller kigger fjernsyn. 
Og tanken om at fluen, som sidder på sukkerskålen 
måske lige har siddet på en dampende hundelort el-
ler et trafikdræbt dyr, er ikke lige just befordrende for 
vores appetit. Dog er fluerne et meget vigtigt element 
i vores natur, da de ved at lægge æg i ildelugtende 
dyre- og fuglekadavere, hvorfra de såkaldte maddiker 
klækkes, hurtigt opæder alle organiske ting, således at 
kun knogler, hår og fjer levnes tilbage. Hele dette forløb 
har ikke kun fluerne æren for, men også adskillige arter 
af biller samt bakterier. Men fluerne er i kraft af deres 
mængde og mange æg, sikkert dem som omsætter ka-
daveret hurtigst. 

Den velkendte stueflue, som især findes i svinestal-
de, hvor de lægger æg i svinenes afføring, hvor bon-
demanden har sørget for fri ind-og udflyvning til land-
svaler, som æder og fodrer deres unger med massevis 
af fluer. Også mange fluer havner i korsedderkoppens 
spind eller ædes af omkringflyvende flagermus. Så 
uden fluer ville mange små fugle, insekter og spindlere 
mangle et vigtigt kosttilskud. Altså er fluerne en vigtig 
del af hele kredsløbet i naturen. 

Kalvebod Fælled står i blomst
Besøger du naturcenteret på Kalvebod 
Fælled, står den på masser aktiviteter
Det er plante og blomsteraktiviteter, og tiden er snart 
inde til at plukke hyldebær og havtorn, som så skal la-
ves til den skønneste sommersaft eller marmelade.

Når alle aktører på Naturcenter Amager indbyder til 
Naturens Dag, er årets tema Reb og Snor.

Prøv at lave reb af lindebast fra lindetræerne, lige-
som vores forfædre gjorde det.

Der er også mulighed for at friske sine gamle spej-
derfærdigheder med knob og knuder op og de mere 
barnlige sjæle kan deltage i en masse sjove lege 
med reb og snor, f.eks. en sjippekonkurrence med dit 

nylavede tov. Selv Fælledens får kommer til at være 
med, da de vil forsyne de besøgende med en masse 
dejlig uld, som man kan lave til garn. 

Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings 
og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Formå-
let er at åbne naturen for børn og voksne. 
Læs mere om Naturens dag på www.dn.dk
Du kan også finde os på www.naturcenteramager.dk el-
ler på Facebook - søg Naturcenter amager.
Naturens Dag søndag 13. september Kl. 10-14, Natur-
center Amager.

Det foregår på Blå Base i samarbejde med 
WWF – på Naturens dag 2015 

Havet er altid i nærheden i Tårnby Kommune. Des-
værre foreligger der alt for lidt viden om tilstanden i de 
danske havområder. Derfor vil Blå base og WWF Ver-
densnaturfonden med hjælp fra borgere indsamle data, 
som kan være med til at belyse danske havområders 
tilstand og biologiske mangfoldighed.   

WWF styrer slagets gang i Strandparken, Blå Base 
dækker Kastrup Havn. Vær med til at afgøre kapløbet 
om hvem der finder flest arter. Hank op i hele familien 
og mød os ved Blå Base hvor vi snorkler, går i waders 

og tømmer rusen.
Medbring selv: Hånd-
klæde, badetøj og 
eventyrlyst.
Angående vejret: 
Eventen gennemføres 
uanset vejret. 
Blå Base, Kastrup lyst-
bådehavn, søndag 13. 
september fra kl. 10 
– 14.

Nej? Så er det måske, fordi du kigger efter 
den om natten 
Køllesværmeren er en natsommerfugl, men den flyver 
om dagen. De kan kendes på deres karakteristiske 
metalfarver med 3-6 tydelige, røde pletter på vingerne, 
der fungerer som advarselsfarver overfor dyr og fugle. 
Følehornene ender i en ’kølle’. Følehornene er ca. halvt 
så lange som kroppen, og vingerne er foldet som et 
tag hen over kroppen. Køllesværmere bliver op til 3 cm 
lange med vingefang på ca. 2,5 cm. De lever i lyse, 
åbne områder, gerne med mange blomster.

Kig efter den på din dagtur ud i det danske som-
merland. Og registrér dem, du ser med den gratis app 
’NaturTjek’. Så er du med i danmarkshistoriens største 
undersøgelse af naturens tilstand.

Køllesværmere er blandt vores mest karakteristiske 
natsværmere. Og selv om de er forholdsvis almindelige, 
er mange forsvundet. Ni arter af køllesværmere er i dag 
optaget på den såkaldte ’Rødliste’ over truede dyr og 
planter i Danmark. Tre af dem er kritisk truede. 

- Ved at tjekke køllesværmere ind på app’en ’Natur-
Tjek’ kan vi blive skarpere på, hvordan det står til, siger 
Simon Leed Krøs, projektleder i Danmarks Naturfred-
ningsforening.

Køllesværmere stiller krav til omgivelserne
Køllesværmere er sol- og varmeelskende sommerfugle. 
De trives bedst på steder, hvor vi ikke forstyrrer dem. 

De fortrækker derfor sol- og blomsterrige overdrev, 
skovlysninger, enge, heder og grå klitter i det åbne 
land. I et land som Danmark, hvor over halvdelen af 
arealet er dyrket, hvor grusgravning, tilplantning og 
tilgroning af skovenge, heder og overdrev samt byggeri 
ødelægger levestederne, kan overlevelse blive en svær 
kunst.

Sådan registrerer du køllesværmere
• Download app’en ’NaturTjek’ i ITUNES eller GOOGLE 
PLAY eller registrér harer online på www.biodiversitet.
nu.
• Smut ud i naturen og registrér de køllesværmere, du 
ser på din vej ud i sommersolen på eng og hede.

En køllesværmer i nabolaget?

Foto: Biopi
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Tårnby LokaLafdeLing
SEPTEMBER • 2015

Gå-venner
Tag hinanden under armen og gå en tur!
Ring for tilmelding og yderligere oplysninger til:
Lisbeth: 22 58 44 57

nyT
Pilates/GotvedGymnastik
Henvender sig både til herrer og damer.
Den frigørende bevægelse i Gotvedgymnastikken 
kombineres med den effektive træningsform - 
pilates. Kroppen arbejdes igennem, konditionen 
forbedres med særligt fokus på sammenhængen 
mellem mavemuskler og åndedræt. Det øger 
stabiliseringen af rygsøjlen m.m.
Få ledige pladser for herrer. Ring til Solveig: 6167 
5215

nyT
vandrehold tirsdaG kl.10
Mødested: parkeringen ved 
Kastrupgårdssamlingen.
Vi starter tirsdag 15.september.

vil du vide mere om id-tyveri?
Tirsdag 8. september kl.14-16 i 
Postkassen.
GF Forsikring Amager fortæller 
hvordan du bedst forebygger 
identitetstyveri og hvad der kan 
ske, hvis du alligevel bliver udsat 

for det. 
Hurtig tilmelding og inden torsdag 3.september. 
Enten via vores hjemmeside eller på telefon til 
kontoret. Gratis. Der kan købes øl/vand.

ChristiansborG slotskirke
Rundvisning torsdag 24.september kl.9.50.
Vi får en rundvisning i Kongehusets kirke 
og får fortalt om kirkens unikke arkitektur, 
branden og opbygningen i 1992. Vi hører om 
dåbshandlinger, bryllupper o.a. i Kongehuset.
Turen er ikke for gangbesværede. Hvis vi vil se 
udsigten fra tårnet, er der dog elevator.
Pris kr.90,00
Tilmelding via vores hjemmeside eller til kontoret 
inden 15.september. Betaling så vidt muligt 
via Netbank til 4183 4183098047 - husk navn 
og arrangement. (Kontoret modtager kun lige 
penge.) 

bridGe søGer sPillere… 
… både øvede og begyndere. Du vil blive ført 
nænsomt ind i spillets mysterier.
Ring til: Ena: 3250 7727 og Hanne: 2965 4404 

roninG På øresund
Interesseret? Bliv skrevet op på ventelisten.
Ring til: Peer Bay: 32 50 99 94 

bowlinG ...
...starter ny sæson torsdag 3. september
Vi har nogle få ledige pladser. Har du lyst til at 
bowle, så ring til Poul og hør nærmere på 24 80 
12 26.

l’hombre  
Hver torsdag, start 3.september kl.13 i 
Postkassen.
Har du lyst til at spille kort og samtidig have det 
sjovt? Du behøver ingen erfaring, du vil blive 
oplært i spillet. Vil du vide mere så ring til: 
Søren Arnbo: 32 53 61 22

Ønsker du at donere dine 
kliPPekort til 
børnehJÆlPsdaGen? 
Du kan stadig indlevere dem til vores kontor på 
Kastrupvej/Sirgræsvej. 
Vi har en aftale med BØRNEHJÆLPSDAGEN 
om, at vi kan indsamle og indlevere kortene til 
Metroselskabet.
Sidste dag for indlevering til OS er 29.oktober. 

 
”rinGen er sluttet”
Tirsdag den 6.oktober kl.14-16 i Postkassen.
Spændende foredrag af den bogaktuelle Tom 
Thomasen med kriminalromanen: ”Ringen er 
sluttet”. Tom har været fængselsbetjent gennem 
37 år ved Københavns Fængsler og fortæller om 
et miljø, som altid var fyldt med spænding og 
action.
For interesserede vil der blive udloddet 10 stk. 
billetter til en rundvisning (hvor det er muligt!) i 
Vestre Fængsel. Nærmere herom på dagen.
Tilmelding via vores hjemmeside eller til kontoret 
inden 24.september. Betaling så vidt muligt 
via Netbank til 4183 4183098047 - husk navn 
og arrangement. (Kontoret modtager kun lige 
penge.) 
Pris kr.75,00
Øl/vand kan købes.

søndaGs Cafeen ...
... har fødselsdag søndag 23. august.

vi sPrÆller med de andre
Lørdag 12. 
september er vi 
sammen med 60 
andre foreninger  
og andre aktører 
med i Spræl i 
Havnen. Vi har 
base i ”Stalden” 
en af de rustikke 
bygninger i 
Bryggergårde.
Hefra  demon-
strerer vi krolf 
, petanque og de tre rikshaw cykler, som 
Sundhedshuset kommer med. Og naturloigvis 
fortæller vi alle om Ældre Sagen.
Kom ned i Kastrup Strandpark og hils på os 
og tag en tur langs Kastrup Strandpark og se, 
hvor rigt foreningslivet i Tårnby er (og naturen i 
havnen er).

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

bowling, englandsvej 
Onsdag kl. 10-14. nb: start 9. september. 
Torsdag kl. 10-12

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

Cykling, rødeport p-pladsen finderupvej 
Mandag kl. 10.30

danseundervisning i Tårnby Skoles 
festsalOnsdag kl. 14.30 til 16.00 
NB: Start onsdag 16. sept.
Fotoworkshop, Postkassen 1. sal 
Mandag ulige uger. bare mød op.

ipadkursus, begyndere, Postkassen 
i september i it-lokalerne tårnbypark alle 22.  
Onsdag kl. 10-12 (starter igen 2.9)

kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej 
Onsdag kl. 09.30 og kl.11. starter 16. sept.

krolf, Travbaneparken 
Mandag - torsdag kl. 10.00

L’hombre, Postkassen 1.sal 
Torsdag kl.13.00.

Madlavning for mænd, korsvejens Skole  
Torsdag kl. 17.00, starter i oktober

PC-Undervisning, Postkassen 
I september i IT-lokalerne Tårnbypark Alle 22.  
Fredag kl. 09.30-11.30 (starter igen 4. sept.)

PC-café, kom og få løst dit it-problem i 
Postkassen
I september er det i IT-lokalerne Tårnbypark allle 22. 
Tirsdag kl. 14 til 16 (starter igen tirsdag 1. sept.)

Petanque, Vestamagerhallen 
Torsdag kl. 10 

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

Pilates / gotvedgymnastik
Tirsdag kl. 12-14. start tirsdag 1. sept.

roning, Øresund 
Onsdag kl. 10

Strikkecafé, Postkassen 1.sal 
Fredag kl. 13-15. bare mød op 

Svømning, kastrup svømmehal 
Tirsdag kl. 14.30-16.30 
Torsdag kl. 14.30–15.30

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

Tablet-kursus, Postkassen
Onsdag kl. 10-12 (starter igen 7. okt.)

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

Tøjreparationer, Postkassen 1.sal 
næste gang 4. sept. 

Vandring, røde port ved Ugandavej 
Onsdag kl. 10 Speedhold  
Fredag kl. 10 ”Slow”hold

nyT
Vandrehold, mødested 
kastrupgårdssamlingen ved parkeringen 
Tirsdag kl. 10. start 15. sept.

Lokalafdelingen
Kastrupvej 324

• Tlf. 3252 0516 •
Kontortid:  

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

12.00 til 13.00” 

Handymænd IT og håndværker 
Kontakt kontoret for en aftale

Danske Bank netbank: Reg. 4183 konto 4183098047

www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
Facebook: Ældre Sagen Tårnby
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Gudstjenester
September    
Tirsdag	 1.	 	kl.	19.00	 Velkomstgudstjeneste	for	konfirmander	 	 Herbst/Aaboe
Søndag	 6.	 	kl.	10.00	 Høstgudstjeneste	 	 Martin	Herbst
Søndag	 13.	 	kl.	10.00	 15.	s.	e.	trin.Matt.	6,24-34	 	 Julie	Aaboe
Søndag	 20.	 	kl.	10.00	 16.	s.	e.	trin.	Luk.	7,11-17	 	 Julie	Aaboe
Søndag	 27.	 	kl.	10.00	 17.	s.	e.	trin.	Luk.	14,1-11	 	 Martin	Herbst

Oktober    
Søndag	 4.	 	kl.	10.00	 18.	s.	e.	trin.	Matt.	22,34-46	 	 Julie	Aaboe
Søndag	 11.	 	kl.	10.00	 19.	s.	e.	trin.	Mark.	2,1-12	 	 Julie	Aaboe

		Aktiviteter	-	September

Musik-andagt	–	En	tid	til	eftertanke	
ved Julie Aaboe og 
Ole Reuss Schmidt
Kom	og	vær	med	til	
en stemningsfuld 
musikandagt i 
kirken.	Med	musik	
og	læsninger	
reflekterer	vi	over	
skriftens ord ud fra et moderne og personligt 
perspektiv.	En	rolig	stund	i	kirken	med	tid	
til	eftertanke.	Efter	andagten	nyder	vi	
fællesskabet	over	en	kop	kaffe	m.m.

Tirsdag 1. september kl. 10.00

Den globale kirke
ved Mads Christoffersen, 
general-sekretær i Danske 
Kirkers Råd
Kirken	har	altid	være	globaliseret	og	levet	på	
tværs	af	kulturelle	og	geografiske	grænser.	
Men	hvad	betyder	det	for	kirken	i	dag	at	være	
en global kirke? I en tid med migrantkirker 
i	Danmark,	kirkelig	vækst	i	Afrika	og	Asien,	
klimaændringer	og	forandringer	i	den	
politiske	virkelighed,	vil	Mads	Christoffersen	
give	eksempler	på	kirkens	globale	arbejde.	
Bl.a.	ser	vi	på,	hvordan	folkekirken	er	
involveret	i	det	kirkelige	fællesskab	med	
andre	kirkeretninger	i	Danmark	og	i	verden.	
Korsvejstræf onsdag 2. september kl. 14

Høstgudstjeneste	- med kirkefrokost
Igen	i	år	holder	vi	høstgudstjeneste	i	
Korsvejskirken.	Vi	fejrer	høsttiden	og	bringer	
i	symbolsk	forstand	vores	offergave	ved	at	
samle ind under gudstjenesten til fordel 
for	de	tusindvis	af	mennesker,	som	mange	
steder	i	Asien	lider	under	ændringerne	af	
klodens	klima.	Voldsomme	regnskyl	hærger	
store	områder	i	Asien,	hvor	oversvømmelser	
og	jordskred	sætter	store	områder	under	
vand,	og	afgrøder	og	landsbyer	skylles	
væk.	Det	har	ramt	Pakistan,	Indien,	Nepal	
og	Myanmar.	Folkekirkens	Nødhjælp	har	
netop	nu	særligt	fokus	på	at	hjælpe	ofrene	
for	oversvømmelserne.	Indsamlingen	
under	høstgudstjenesten	går	til	denne	
uhyre	vigtige	indsats.	Kom	og	vær	med	til	
en stemningsfuld høstgudstjeneste med 
efterfølgende	kirkefrokost	-	og	tag	gerne	en	
god	gave	med	til	Folkekirkens	Nødhjælp!
Søndag 6. september kl. 10.00

Hvem	sover	i	båden?	

”Jesus gik om bord i en båd, og hans disciple 
fulgte ham. Da blev der et voldsomt uvejr 
på søen, så båden skjultes af bølgerne. Men 
han sov. Og de kom hen og vækkede ham og 
sagde: »Herre, frels os! Vi går under!« Men 
han sagde til dem: »Hvorfor er I bange, I 
lidettroende?« Da rejste han sig og truede 
ad storm og sø, og det blev helt blikstille”. 
(Matthæusevangeliet	8,23-26)	

Gennem historien har man tolket Biblen med 
forbavsende	frihed	og	vovemod.	I	det	12.	
århundrede	udlagde	Bernard	af	Clairvaux’s	
elev	Isaac	d’Étoiles	eksempelvis	beretningen	
om	stormen	på	søen	på	en	bevægende	
måde.

Ifølge	Isaac	handler	beretningen	om	åndelig	
dovenskab	(en	af	de	syv	dødssynder).	Båden	
med	disciplene	og	den	sovende	Kristus	
er	et	billede	på	troende,	der	på	grund	af	
falsk sikkerhed har ladet Kristus falde i 
søvn	i	deres	hjerter.	I	modsætning	til	den	
sædvanlige	tolkning	er	den	sovende	Kristus	
et	udtryk	for	den	enkeltes	ligegyldighed,	
slaphed	og	dovenskab.	Hvad	da	med	stormen	
på	søen?	Hvad	repræsenterer	den?	Også	
den	udsættes	for	Isaacs	kreative	tolkning,	
endda	med	en	dobbelt	pointe.	På	den	ene	
side	afspejler	stormen	Guds	kærlige	rusk	
til	den	åndeligt	dovne.	Stormen	vågner	
den	troende	og	bevidstgør	ham	(eller	
hende)	om	situationens	alvor.	På	den	anden	
side	repræsenterer	stormen	den	bølge	af	
destruktive	tanker	og	følelser,	der	fødes	
af	den	åndelige	dovenskab,	og	som	hurtigt	
kan	overmande	den	troende,	så	han	mister	
orientering,	livskraft	og	håb.	Stormen	er	
altså	både	positiv	og	negativ.

Ifølge	Isaac	er	Kristus	altid	til	stede	i	

mennesket.	Men	dovenskaben	bevirker,	
at	vi	glemmer	det	og	søger	sikkerhed	i	alt	
andet	end	Guds	kærlighed.	Det	udløser	en	
flodbølge	af	problemer,	der	kun	kan	stilnes	
af	Kristus.	For	kun	Guds	kærlighed	kan	
skænke	os	sand	fred.	Isaac	konstaterer,	at	
dovenskaben	har	invaderet	manges	hjerter.	
Ligesom	stormen	på	søen	prøver	han	at	
ruske sine brødre til besindelse:

”Ve jer, hvis Kristus sover i jer! Vinden 
vågner, havet vågner, storme og bølger 
af onde tanker vågner, og tusinder af 
fristelsens tidevandsbølger oversvømmer 
jer, hvis Han bare sover i jer… Lad os derfor 
være årvågne, brødre, lad os fremfor alt 
være årvågne for den åndelige dovenskabs 
plage!”

Giver	Isaacs	tolkning	mening?	Er	den	for	
psykologisk,	spirituel	eller	moralsk?	Døm	
selv.	Men	lad	ikke	Kristus	falde	i	søvn	i	dig!

Martin Herbst, sognepræst
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Debat-Aften:	Hvor	skal	vi	hen,	du?
Islam og kristendom – samtale om ligheder 
og forskelle

Jehad	al-
Farra	og	
Mogens	S.	
Mogensen	
drøfter 
emner 
som:  
Hvem	
er Gud? 
Hvad	er	

et	menneske?	Hvordan	skal	vi	leve?	Hvordan	
kan	vi	leve	sammen	og	arbejde	sammen	som	
muslimer og kristne i det danske samfund? 
Jehad	al-Farra,	der	er	født	i	Syrien	i	1960,	
er	speciallæge	i	ortopædisk	kirurgi.	Han	
er	PR-	og	medie-ansvarlig	og	ansvarlig	for	
muslimsk-kristen	dialog	i	Dansk	Islamisk	
Råd.	Mogens	S.	Mogensen,	der	er	født	i	
Danmark	i	1950	og	i	10	år	var	missionær	i	
Nigeria,	er	Ph.d.	i	interkulturelle	studier,	
freelancekonsulent	og	ekstern	lektor.	Kom	
og	vær	med	at	forme	debatten	om	et	tema,	
der	vedrører	os	alle!
Torsdag 17. september kl. 19.30
  

Ulvetime	– Skal din familie være med?

Sognepræst Julie Aaboe fortæller 
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og 
børnevenlig mad
Dørene	åbnes	kl.	16.30,	så	der	er	tid	til	at	
”lande”,	inden	børnegudstjenesten	i	kirken	
begynder	kl.	17.	Af	hensyn	til	madlavning	vil	
vi	gerne	have	tilmeldinger	senest	tirsdag	22.	
kl.	12.	Send	en	mail	til	lone@korsvejskirken.
dk,	hvis	din	familie	skal	med!	Det	koster	
ikke	noget	at	deltage,	men	du	er	velkommen	
til	at	give	et	bidrag!
Torsdag 24. september kl. 16.30

Koncert	
Den	tyske	gambist	Simone	Eckert	opfører	
et soloprogram med musik af komponister 

engageret 
ved	Christian	
d.	4.’s	hof,	
samt	Johann	
Sebastian 
Bachs	Suite	
d-Moll,	BWV	
995. Gamben 
er	en	ældre	
form for 
cello,	med	en	
helt	særlig	
sprød og 

delikat	klang.	Det	er	et	forholdsvis	sjældent	
instrument,	men	Simone	Eckert,	der	til	
daglig	er	docent	ved	Musikkonservatoriet	
i	Hamborg,	har	fra	sin	tidligste	barndom	
været	stærkt	dedikeret	til	netop	dette	
instrument.	Koncerten	finder	sted	i	
forbindelse	med	Amager	Musikfestival.
Lørdag 26. september kl. 16.00

Dantes Guddommelige Komedie 
Studiekreds ved Martin Herbst

Torsdag 3. september kl. 19.30: 
Vi	gennemgår	’Purgatoriet’	Sang	22-33	
Torsdag 1. oktober kl. 19.30: 
Vi	gennemgår	’Paradiset’	Sang	1-18		
Torsdag 5. november kl. 19.30: 
Vi	gennemgår	’Paradiset’	Sang	19-33
Torsdag 3. december kl. 19.30: 
Afslutning	og	sammenfatning	på	’Komedien’
Alle	er	velkomne,	også	selvom	man	ikke	har	
fulgt studiegruppen fra starten.

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

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

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

Om	Händels	Messias	
ved Ole Reuss Schmidt

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

omkring	30	gange,	og	har	derfor	beskæftiget	
sig	indgående	med	det.	Denne	eftermiddag	
fortæller	han	om	musikken,	og	der	vil	blive	
spillet	eksempler	på	lydanlægget.
Korsvejstræf onsdag 7. oktober kl. 14.00

Kontakt  

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

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

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

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

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

Menighedsrådsformand: 
Tom Allan. 	Tlf.	2235	3222.
 

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

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

Vil	du	synge	gospel?
Sæsonstart for koret Crossroad Gospel 

Vi starter 
op med 
én af 
Danmarks 
dygtigste	
gospel-
dirigenter,	

Lars	Jochimsen,	som	vikarierer	
resten	af	2015.	Nye	medlemmer	er	
velkomne	i	Korsvejskirken.	Der	er	ingen	
optagelsesprøve.	Fokus	er	sangglæde	og	
fællesskab.	Vel	mødt!
Sæsonstart onsdag 2. september kl. 19
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Gudstjenester

August
Søndag 30.  13.s.e.t. 10.00    Hansen

September
Onsdag  2. Ældreeftermiddag 13.45    Hansen
Lørdag 5.  Dåbsgudstjeneste 12.00    Hansen
Søndag 6.  14.s.e.t. 10.00    Risum
Torsdag 10.  Aftengudstjeneste 19.30   Nielsen
Lørdag 12.  Dåbsgudstjeneste 10.00 & 15.00  Nielsen
Søndag 13.  15.s.e.t. 10.00   Hansen
Torsdag 17.  Konfirmandgudstjeneste 19.30   Hansen
Lørdag 19.  Dåbsgudstjeneste 11.00   Nielsen
Søndag 20.  Høstgudstjeneste & frokost10.00   Alle 3 præster
Torsdag 24.  Konfirmandgudstjeneste 19.30   Risum   
Lørdag 26.  Dåbsgudstjeneste 12.00   Nielsen 
Søndag 27.  17.s.e.t.  10.00   Nielsen    
  Introdag for konfirmander og forældre

Angst
Hun lagde sig til at sove. Meget træt, med tanker som hvirvlede rundt i 
hovedet. De plejede at falde til ro når hun faldt i søvn. Hun skulle bare 
falde til ro. Men det kunne hun ikke. Hendes mand sov ved siden af. 
Han snorkede. Men det var hun vant til. Hun kiggede på ham, hans 
mund var åben, han lignede en beruset bjørn. To gange følte hun, hun 
var ved at falde i søvn. Så tæt på. Hun havde brug for at sove. Hun 
ville så gerne. Tankerne kørte stadig rundt. Hendes dreng havde fået en 
racerbane året før til jul. Han havde ønsket sig den længe og var så glad 
for den, i hvert fald til nytår, derefter havde den fået en plads i en kasse 
i hjørnet og nu stod den i garagen men inde i hendes hoved kørte den 
næsten hver aften. Som oftest til dens batterier gik ud og rød bil kørte af 
banen. Denne aften blev den ved med at køre, den røde bil førte, så førte 
den blå bil, de kørte hurtigere og hurtigere men de kørte ikke af banen. 
Så begyndte hendes ben at ryste. Så gik hendes arm op og ned. Den 
anden arm prøvede at holde den første ned. Bilerne havde fået lyd og 
der var skruet helt op. Hun kunne ikke få vejret. Det løb fra hende. Hun 
kunne ikke fange det. Det var ikke længere hendes og alt blev sort, hun 
faldt imod den grå asfalt, hun have den allerede i munden, hun kastede 
den op men der blev ved med at komme mere og hun græd.
Næste morgen kunne hun ikke komme op. Hun lå i sengen til efter 
middag. Børnene var inde og kalde på hende men de var helt utydelige. 
Slørede. Det var ikke hende som lå der, det var en anden.
Da det samme skete to dage efter gik hun til sin læge. Han sagde til 
hende, du har haft to angstanfald. Hun havde læst en masse om angst. 
Hun kunne ikke åbne avisen uden der stod noget om angst. Der var 
så mange som havde det. Det lød som en epidemi, ikke sådan en som 
kommer udefra og som man kan fange, men indefra, et eller andet dybt 
sted som ingen kunne se. En folkesygdom sagde lægen til hende, du er 
ikke den eneste. Der var flere på hendes arbejde som havde talt om det. 
Nogle havde sagt noget om at de havde haft det, men hun havde ikke 
rigtigt hørt efter, hun havde fået nogle tal på et stykke papir, der stod at 
hver femte dansker får angst på et tidspunkt i livet, så hvis du ikke har 
det, kender du nok en. Hendes veninde havde en søn som ikke kunne 
gå i skole, han kunne slet ikke gå uden for en dør, hun forstod det ikke 
helt, hvad var angst.
Hun forstår stadig ikke, hvad angst er, men hun ved, hvordan den føles.

Bukowski skrev det i en enkelt sætning; jeg mærkede en brise i nakken, 
jeg vendte mig om, det var angst.
Vi vil ved kirken henover efteråret prøve at finde ud af, hvad det er for 
en brise.

Karsten Møller Hansen

Sognedag
Social angSt - hvad er det, hvad kan du gøre og hvordan 
kan du hjælpe

De fleste mennesker kender 
til en særlig situation, der kan 
gøre os ubehageligt til mode. 
For nogen er det at ville holde 
en tale til en konfirmation 
eller et bryllup. For andre er 
det at skulle præsentere noget 
vigtigt på sin arbejdsplads. 
Men for mange mennesker 
følger det samme ubehag med 

det at skulle omgås sine medmennesker - at skulle ud og handle, at 
spise frokost i kantinen - eller at tage til et foredrag, hvor man ikke på 
forhånd ved, hvor mange eller hvem der ellers vil være der.
Chefpsykolog i Psykiatrifonden Michael R. Danielsen arbejder til 
dagligt med at hjælpe mennesker, der er kommet på kant af det 
liv, de ønsker, med at finde løsninger og muligheder for at leve det 
liv, de ønsker. Han har mange års erfaring med at finde en vej ud 
af social angst. Han rådgiver både mennesker, der lever med angst 
og de mennesker, der står omkring dem, hvis liv leves på angstens 
præmisser.
Angst er den mest almindelige psykiske sygdom. Og social angst er 
den mest almindelige form for angst. 
Foredraget vil fortælle dig:
• Hvad er angst
• Hvad er social angst
• Hvorfor får mennesker social angst
• Hvordan du bedst kommer ud over din sociale angst
• Hvad du kan gøre som pårørende/medmenneske for at hjælpe
Tårnby Kirke, søndag 20. september kl. 13.00.
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SEPTEMBER 2015
Møder og arrangementer
Netværksgruppen                                
Er du blevet alene?  Eller er du gået på pension eller 
efterløn? Er børnene flyttet hjemmefra, så du har 
fået bedre, eller måske endda for meget tid, så er 
Netværksgruppen måske noget for dig. Vi mødes 
ofte et par gange om måneden som regel den 2. 
torsdag til aftengudstjeneste med efterfølgende kaffe.                                                                                               
Du vil møde nogle nye mennesker og få et fællesskab 
på en anden måde, og vi vil gerne lære dig at kende 
og høre om dit liv.  
Netværksgruppen mødes: 
Torsdag 10. september kl. 19.30 til aftengudstjeneste 
med efterfølgende kaffe i konfirmandstuerne. 
Aftengudstjenesten er en ”Ønskekoncert”, hvor 
kirkegængerne selv vælger aftenens salmer. 
Bemærk også at der er frokost efter høstgudstjenesten 
søndag 20. september. 

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

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

FOR BØRN                                                                       
Babysang…
… er tilbage efter sommerferien. 
Babysang er et tilbud til forældre 
på barsel. Vi mødes seks 
torsdage kl. 11.00 i Tårnby kirke og 
synger børnesange- og salmer med fagter 
og rytmik. Ved mange tilmeldte, lavers der også hold 
kl. 10.00. Man bedes ved tilmeldingen markere, om 
man kan begge klokkeslæt. Vi begynder igen torsdag 
24. september. De øvrige gange er: 1., 8. og 29. oktober 
samt 5. og 12. november.Tilmelding til Ida Nielsen på 
idni@km.dk, eller 3250 4186. 

Det er gratis at deltage i Babysang, men da der er 
stor efterspørgsel, vil vi gerne have afbud, hvis du har 
tilmeldt sig, og alligevel ikke kan deltage. 

 

Dåbsgudstjeneste
Lørdag 26. september kl. 12.00 er der 
dåbsgudstjeneste, der er tilrettelagt for mindre børn. 
Alle er velkomne, også selv om man ikke skal til dåb.

Sangens Dag
For alle daginstitutioner i Tårnby Sogn er der Sangens 
Dag torsdag 17. september kl.10.00. Husk tilmelding 
til Ida Nielsen på idni@km.dk

For konfirmander og forældre
Konfirmanderne fra Nordregårdskolen begynder i 
uge 38, og der er Intro dag for konfirmanderne og 
forældre søndag 27. september kl. 10.00. 

Efter gudstjenesten er der kaffe og saftevand i 
konfirmandstuerne, hvor vi også snakker om det 
kommende undervisningsforløb. Vi er færdige ca. 
kl.12.

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

Sognedag
Søndag 20. september 
er der højmesse og 
sognedag kl. 10.00 i 
kirken. 

Alle tre præster 
medvirker ved 
gudstjenesten. 
Bagefter er der frokost 
i konfirmandstuerne. 
Efter vi har spist 
ca. kl. 13.00 vil vi 
bruge anledningen 
til at starte på en 
foredragsrække. 
Emnet er angst. Den 
første foredragsholder 

er Michael R. Danielsen, chefpsykolog i 
Psykiatrifonden. 

Indtil videre er de næste foredrag programsat til 
onsdag 7. okt. kl. 19.00, søndag 18. okt. kl. 12.00 
og onsdag 28. okt. kl. 19.00. Hvem der står for de 
forskellige foredrag kan læses i næste udgave af Tårnby 
Bladet. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig og man 
behøver ikke komme til alle foredrag for at kunne 
følge med. 
Mvh Ida, Karsten og Desirée.

Menighedsrådsmøde
Der er offentligt menighedsrådsmøde onsdag 30. 
september kl. 18.30                                                                                                      

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 søndag, 
skal man således bestille den senest fredag kl. 12.

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

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

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

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

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

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

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

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

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

Mødestedet
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
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Noas Ark sejler ud  
- i en ny sæson
Vi maler ansigter og hører ”Historien om 
Noas Ark”, der har givet klubben navn
- for alle børn fra ca. 4 år
For de større børn er der en særlig aktivitet 
hver gang
Torsdag 3. september kl. 17-19

Babysalmesang
Start mandag 7. september kl. 10
tilmelding: grbh@km.dk

Små synger sammen 

Torsdag 10. september kl. 9.30: Vuggestuer
Torsdag 10. september kl. 10.30: Børnehaver
Tema: VennerK
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Bibelmaraton start!
Tirsdag 8. september kl. 18.30
- Biblen læst over 3 efterår

Studiekreds Start: 
Kristne Kunstmotiver:
Arne Haugen Sørensen
Tirsdag 8. september kl. 18.30

Mikael Rasmussen - fortæller om 
sit liv som te-producent og Logebror
Torsdag 17. september kl. 14

Torsdags-aften-klubben
Festligt, Folkekirkeligt og Fornøjeligt
Torsdag 17. september kl. 18
Tema: Hvem i alverden var Paulus?

Amager Musikfestival 

i Kastrup kirke: 
”Christian IVs Vokalemsamble”
Onsdag 23. september kl. 20
Folder for festivalen i kirkens våbenhus

Gudstjenester:
Taize gudstjeneste med Kristuskransen onsdag 
2. september kl. 19
Gudstjeneste hver søndag kl. 10
Middagsandagt hver onsdag kl. 12
Alle er velkomne

  Kastrup Kirke 
  - september

Taizé-gudstjeneste
bente lybecker forestår 
aftengudstjenesten, hvor 
Kristuskransen indgår som 
element.

efter gudstjenesten står af-
tenkaffen klar i kirkecentret.
Onsdag 2. kl. 19, Kastrup 
kirke 

Noas Ark sejler ud - i 
en ny sæson
alle børn fra ca. 4 år er vel-
komne. Vi leger, synger og hø-
rer historier fra biblen. I aften 
skal vi male ansigter og Mø-
der noa og hans ark. Vi spiser 
sammen kl. ca. 18.30, og her 
kan andre familiemedlemmer 
støde til. 
Torsdag 3. kl. 17-19 i 
Kastrup kirkecenter

Babysalmesang
nu er det tid til et nyt hold 
babysalmesang. der er stadig 
pladser på holdet. det er for 
børn, der ved start er imel-
lem 3 og 7 måneder. en stem-
ningsfuld veksling af sang, 
dans, lyd og bevægelse. baby-
er får mulighed for at udvikle 
deres sanser via forskellige 
aktiviteter. natasja Knudsen 
leder børn og forældre igen-
nem salmerne med fagter 
og lærer os enkle danse. det 
bliver krydret af klaverspil og 
enkle rytmeinstrumenter.

Udgangspunktet er salmer, 
sange og remser, hvor vi ofte 
synger det første vers flere 
gange, så man hurtigt får lært 
dem. det bliver 8 mandage.

Tilmelding til Grethe på 
grbh@km.dk. Man kan læse 
meget mere på kirkens hjem-
meside www.kastrup-kirke.dk
Mandag 7. kl. 10, Kastrup 
kirke

Bibelmaraton - over 3 
efterårs-sæsoner
bibelmaraton er en måde at 
læse biblen på, hvor vi kom-
mer igennem det hele på 3 
efterår. Vejen af første del af 

det gamle Testamente ligger 
klar og venter på os med en 
masse spændende oplevelser 
og læsestof. 

Vi indleder med en kort 
gennemgang af forholdet 
mellem Gamle og ny Testa-
mente og så løber vi ellers 
derudaf hver anden tirsdag 
aften i efteråret. Vel mødt 
til en løbetur, hvor alle tidli-
gere såvel som nye løbere er 
velkomne! Vi begynder med 
fællesspisning, og fortsætter 
så med læsningen. Vi mødes 
ulige uger og slutter 2. de-
cember. 

elizabeth laursen og Win-
nie Johansson
Tirsdag 8. kl. 18.30, Kastrup 
kirkecenter

Bibelstudiekreds
en aktiv studiekreds, hvor alle 
deltagere er medaktører. Vi 
tager i efteråret fat på nogle 
kunstnere, som arbejder med 
”kristen” kunst. det bliver 
arne Haugen Sørensen, Sven 
Hausteen Mikkelsen og emil 
nolde. aftnen begynder med 
fællesspisning. Vi mødes igen 
6. oktober.

Grethe Hamborg og ri-
chardt Johansson.
Tirsdag 8. kl. 18.30, Kastrup 
kirkecenter

Små synger sammen

alle vuggestuer og børneha-
ver inviteres til at besøge Ka-
strup kirke og synge sammen 
med os. det er et landsdæk-
kende arrangement, og emnet 
er i år venner. Tag madpakken 
med, hvis I har lyst. Vi ses!
Kastrup kirke torsdag 10.
Vuggestuer kl. 9.30 
Børnehaver kl. 10.30

Mit liv som te-
producent og 
logebror 
Mikael rasmussen fortæller 
ved eftermiddag for Ældre!
Torsdag 17. kl. 14, Kastrup 
kirkecenter

Torsdags-aften-
klubben
Festligt, Folkekirkeligt og For-
nøjeligt! Spis mad hjemme-
fra - vi skiftes til at tage kage 
med

Grethe eller elizabeth for-
tæller de fleste gange en hi-
storie eller 2 – resten er tænkt 
som en facet af lidt kreativt/
debat om kristendom og hvad 
der rør sig/ hygge/ kaffe og 
kage og alm. snak. Sidste sæ-
sons deltagere har sammen-
sat programmet, ”Hvem i al-
verden var Paulus?” Og hvad 
betyder han for det, vi tror 
på? Grethe og elizabeth
Klokken 18-20, 3. torsdag 
i måneden. Første gang 
torsdag 17. kl. 18 i Kastrup 
kirkecenter

Amager Musikfestival
Christian IV’s Vokalensemble

Festivalen finder i år sted fra 20. september til 4. oktober 
med 13 koncerter i alt, en i hver af øens kirker. årets tema er 

“Umage par”!  et tema, der kan fortolkes på mange måder, f.eks 
instrumentpar eller komponistpar, man ellers ikke ville sætte 

sammen. Musikfestivalfolderen vil ligge fremme i kirken.
I Kastrup kirke handler det umage par om en sammensæt-

ning af meget gammel og meget ny musik.
ensemblet, “Christian IV’s Vokalensemble” består af otte 

professionelle sangere, og vil med deres dirigent ruben Munk 
præsentere publikum for nogle af de musikalske giganter fra 

renæssancen f.eks. William byrd, Orlando di lasso og Pale-
strina. 

Og den meget ny musik bliver faktisk en uropførelse, en 
helt nykomponeret  “Missa brevis” (kort Messe) af den danske 

komponist Jonas Hunt, inspireret af de gamle mestre fra re-
næssancen.

Onsdag 23. september kl. 20 i Kastrup kirke
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

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

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

2770 Kastrup · Telefon 31 46 01 41            

Gudstjenester ...

i Kastrup kirke

August
Søn. 30.
10.00 bente lybecker 

September
Ons. 2 
19.00 bente lybecker - 
Taizé-gudstjeneste med 
Kristuskransen

Søn. 6
10.00 Susanne Steensgaard 
- Præd.: Cand. teol. Grethe 
Hamborg

Søn. 13.
10.00 elizabeth laursen

Søn. 20.
10.00 Susanne Steensgaard + 

øvrige præster: Konfirmand-
indlednings-gudstjeneste

Søn. 27.
10.00 elizabeth laursen

Hver onsdag 
12.00 Middagsandagt ved én 
af kirkens præster

Gudstjenester ...

i Skelgårdens kirke

August
Lørdag 29. 
11.00 dåbs- og familiegudstj. 
Sørensen

Søndag 30. 
9.00 Sanggudstj. Sørensen

Søndag 30. 
10.00 Højmesse Sørensen

September
Onsdag 2. 
19.00 Festgudstjeneste for 
konfirmander og forældre m. 
efterfølgende forældremøde 
v/ kirkens præster

Søndag 6. 
10.00 Højmesse Giødesen

Søndag 13. 
10.00 Højmesse Mehlsen

Søndag 20. 
10.00 Høstgudstj. Giødesen

Lørdag 26. 
11.00 dåbs- og fam.gudstj. 
 Karen Giødesen

Søndag 27. 
10.00 Højmesse Sørensen
12.00 rytmisk gudstj. Poulsen

Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af 
kirkens præster 

 Skelgårdskirken 
  - september

Morgensang 
Hver onsdag kl. 10.00 v/ en 
af kirkens præster

Flittige hænder
Onsdag 2. kl. 13.00  

Festgudstjeneste 
- for konfirmander og foræl-
dre m. efterfølgende foræl-
dremøde
Onsdag 2. kl. 19.00

Menighedsmøde
Mandag 7. kl. 19.00 

Bibelmaraton
v/Annelise  Mehlsen 
Torsdag 10. og 24. kl. 19.00

Sangcafé - alle er 
velkomne
Tirsdag 15. 

Plejehjems-
gudstjeneste 
- på Ugandavej  v/Karen Giø-
desen
Torsdag 17. kl. 10.30

Kærlighed og erotik. 
Sogneaften om højsangen v/
Henrik nymann eriksen
Mandag 21. kl. 19.30

Fællesbøn 
- for Skelgård-kirke og sogn
Søndag 27. kl. 10.30

Børne- & Juniorklub
Tirsdag 29. kl. 16.15 

KUK - kirkens ungdomsklub
Tirsdag 29. kl. 19.00 

S kor 
- kirkens ungdomskor
Onsdag 30. kl. 16.15

Senior- og pensionist 
OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen amager landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Mini-fødselsdagsbrunch. Salg af billetter til Gerlev 
kro. 10. september.
Kastrupløverne spiller og synger. 17. september.
Tur til Gerlev kro. 24. september kl. 9.45.

Klubben
... for mennesker med demens og deres pårørende. 
Første torsdag klokken 15-17 i Foreningscentret 
Postkassen, amager landevej 71, lokale 1 & 2.
Kontaktperson Pia-lykke Ingemann lund, tlf. 2233 
3316.
Cafe-eftermiddag torsdag 3. september.
Cafe-eftermiddag t orsdag 8. oktober. Ændring!
Når ordene går til grunde, v/neuropsykologisk 
fagkonsulent, Kasper Jørgensen. Torsdag 22. okt. 
kl. 19-21.

Pensionistforeningen
Postkassen amager landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Film, foredrag, hyggeligt samvær onsdag 2. sept.
Banko. Fredag 4.
Alfred Kronborg spiller, vi hygger. Onsdag 9.
Banko. Fredag 11.
Olsen Banden, Kaffe og Brød, 40 kr. Onsdag 16.
Banko. Fredag 18.
Tøjdamen viser sidste mode. Onsdag 23. kl. 10
Banko. Fredag 25.
Film, foredrag, hyggeligt samvær. Onsdag 30.     

Høreforeningen 
Postkassen amager landevej 71
Musik med Hjernesagen. 28. september kl. 14-16.

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby. nordmarksvej 90.
Kik ind, hvis du har lyst til at se og høre om huset. 
aktiviteterne er åbent fra kl. 10-16 på hverdage.
www.taarnby.dk/solgården
Foredrag Kaj Lykke Rasmussen. Torsdag 3., 13.30-
15.30
Petanque i haven og hygge i caféen. Fredag 4. sept.  
kl. 13.30-15.30
Bankospil. Tors. 10. sept. kl. 13.15-15.
Sang og musik med familien Baage. Fredag 11. 
sept. kl. 13.30-15.30
Harmonien spiller til dans. Fredag 18., 13.30-15.30
Preben Højlund spiller til dans. Fredag 25. kl. 
13.30-15.30
Vi laver nye smykker. Mandag 28., 13.15-15.30
Start af nyt glashold. Onsdag 30. sept. kl. 10.30 

Bordinghus
alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i bordinghus. 
Vi starter op igen efter ferien, tirsdag 1. sept. 
Bustur, onsdag 9. kl. 10. Kr. 100,- inkl. kaffe og drik. 
Foredrag om Olsen Banden, Postkassen, onsdag 16.  
september kl. 12. Pris kr. 40,- inkl. kaffe og kage. 
Senior Shop, tøjsalg, fredag 18. september kl. 12.  
Fællesfrokost, egen madpakke, fredag 25. sept. 

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Seniorshop - tøjsalg. Fredag 4. sept. kl. 14.30-16.
Ingen yderligere oplysninger modtaget.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 23.

KIRSTEN KRUSE
* 26. juli 1949  -  † 10. august 2015

På familiens vegne
Anni Pelsen

Bisættelsen har fundet sted
Familien takker for venlig deltagelseDan Theander

FORLAGET THEA

Samtale med en svane

Spørg om vej,
hvis du ikke 
kender den.
Der er mange, 
der gerne vil 
hjælpe dig.
Flere end du tror.
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Himmerige i Sydtyskland Kontrasternes hovedstad
6 dage på 4-stjernet hotel i Lam, Bayerischer Wald 3 dage på 4-stjernet hotel i Berlin, Tyskland

Best Western Hotel Sonnenhof HHHH

Vil I helt væk fra hverdagen og forkæles ud 
over alle grænser, står hotellet klar til at give 
jer en ferieoplevelse af de mere luksuriøse. 
Turen hertil kan gøres på 7-8 timer fra den 
danske grænse – og adressen er i al sin en-
kelhed: Himmelreich. Her får I værelser med 
balkon eller terrasse, og der udleveres bade-
kåber til både børn og voksne. Og her skal 
I bare læne jer tilbage og nyde tilværelsen 
med udendørs og indendørs poolområde, 
pragtfuld wellnessafdeling, egen golfbane 
og en fabelagtig udsigt over de disede bjerge 
og bayerske skove – et panorama, der kan 
beundres fra swimmingpoolen udenfor.

NH Berlin Treptow HHHH

For de fleste danskere behøver Berlin 
næppe nogen nærmere introduktion. 
Mangfoldigheden og stemplet som en evigt 
foranderlig storby har gjort byen til et uhyre 
populært rejsemål de seneste årtier. For i 
hovedstædernes hovedstad findes alt; vare-
huse, museer, historiske mindesmærker og 
kulturel udvikling – en kontrastfyldt ople-
velse, der aldrig skuffer. Jeres hotel ligger i 
Treptow – en mere rolig bydel i Berlin – helt 
ned til floden Spree, der viser retningen ind 
mod bymidten. På få minutters gang er I ved 
S-bahn-stationen, der kan bringe jer ind til 
begivenhedernes centrum.Ankomst 

Søndage frem til 6.12.2015.

Ankomst 
Valgfri frem til 21.12.2015. 

•	 2 overnatninger
•	 2 x morgenbuffet
•	 1 x øl eller sodavand 
•	 1 x Berliner Schnauze,  
 karrypølse med  
 pommes frites

Pris pr. person i dobbeltværelse

 749,-
Pris uden rejsekoden 899,-

Brug rejsekoden TAARNBYBLADET 
på www.happydays.nu og se 

flere opholdsmuligheder.

3 overnatninger 999,-
4 overnatninger 1.349,-

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

KØR SELV-FERIE

Miniferie i Lübeck
4 dage på 4-stjernet hotel i Nordtyskland

Ankomst: Valgfri frem til 27.12.2015.

Kurafgift maks. EUR 1,80 pr. person pr. døgn. Turistskat EUR 2,40 pr. person pr. døgn.

Hotel Vier Jahreszeiten HHHH

Der er ikke uden grund, at Lübeck er den mest 
kendte hansestad hos os danskere. Byen har 
været under dansk herredømme, og placerin-
gen ud til Østersøen gjorde for 600 år siden 
Lübeck berømt som centrum for middelalde-
rens storhandel. Her blev der samlet en helt 
enorm rigdom, der stadig trænger igennem i 
nutidens bybillede. Her bor I på moderne ci-
tyhotel 2 km fra Lübecks vartegn Holstentor 
med panoramaudsigt over en af Tysklands 
mest stemningsfulde byer fra restauranten 
på øverste etage. Det helt store flagskib 
blandt attraktionerne er Lübeck Altstadt (2 
km). Den charmerende bydel er på UNESCOs 
liste over verdens kulturarv, og på et besøg 
under lysekronerne på marcipanens højborg 
Café Niederegger (4 km) kan I for eksempel 
få oplevelse af at rejse helt tilbage i tiden. Det 
berømte marcipanhus er en drøm for alle med 
en sød tand – for her bruges marcipan i alt 
fra lagkager til varm chokolade, der serveres 
under lysekronerne i de originale saloner med 
røde plysmøbler. 

Hotel Vier Jahreszeiten

Hotel Sonnenhof

•	3 overnatninger
•	3 x morgenbuffet
•	1 x 3-retters middag/buffet
•	1 x velkomstdrink
•	Fri adgang til fitnesscenter  
 og sauna
•	Fri parkering 
•	Fri Wi-Fi

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.399,-
Pris uden rejsekoden 1.549,-

Pris fra 1.10.: 1.199,-

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET

Teknisk arrangør:

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.

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

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.

•	5 overnatninger
•	5 x champagnebrunch
•	4 x 4-retters  
 middag/buffet
•	1 x gallamiddag 
•	Kaffe og kage på  
 ankomstdagen
•	Fri adgang til tennis,  
 badminton, minigolf  
 og billard
•	Fri Wi-Fi
•	Aktivitetsprogram
•	Børneklub (3-12 år)

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.499,-
Pris uden rejsekoden 2.799,-

Børnerabat
1 barn 0-2 år gratis.
2 børn 3-15 år ½ pris. 
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LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben fortsætter mandag 28. september sin 
50. sæson med et meget varieret program af danske 
og udenlandske film.
OBS • STADIG NYT: Igen i år sælges kun medlemskort 
for hele sæsonen - efterår og forår. Pris for hele 
sæsonen 160,-.

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

FIlmprOGrAm FOr eFTerår 2015

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

Ændringer kan forekomme.

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

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

Ærefuldt værtsskab for kampkunst
Shogun Tårnby Selvforsvar 
er vært for International 
Martial Arts Federation – 
med workshop for interes-
serede
IMaF, International Martial 
arts Federation, kongressen 
holdes hvert år og er stedet, 
hvor europæiske udøvere af 
kampkunst mødes og træner 
med de japanske mestre, men 
det er første gang i 30 år, at 

det holdes i danmark. 
- det er en stor ære for 

Shogun Tårnby Selvforsvar at 
være vært for sådan et stort 
arrangement, som vi afvikler 
over tre dage i amager Hallen 
en weekend i efterårsferien, 
fortæller Theis Wederkinch, 
formand for Shogun.

- Hvor meget IMaF betyder 
i den store verden kan blandt 
andet aflæses af, at den ja-

panske ambassadør i dan-
mark kommer til åbningscere-
monien om lørdagen.

Træn med mestrene
Interesserede kan komme til 
at træne med de japanske me-
stre i Karate, Jujitsu, aikido og 
laido. Tilmeldingen er startet, 
så det er vigtigt at være hur-
tig for at sikre sig plads ved 
dette arrangement, se mere 
på www.imaf.dk. 

- eller snak med os, når I 
kommer til Spræl i Havnen, 
hvor vi også er med i cirkus-
teltet, siger Theis Weder-
kinch.

- Jeg har været til alle IMaF 
kongresser siden 1998 og vi 
er altid 10 fra Shogun Tårnby 
Selvforsvar, der er med på 
kongresserne rundt omkring 
i europa, så det bliver spæn-
dende at være vært for kon-

gressen i år. Vi har sat alle sejl 
til, for at det bliver den bedste 
IMaF kongres nogensinde. 

 Theis Wederkinch fortæl-
ler, at Shogun er gået i samar-
bejde med nogle spejdere fra 
Tårnby. det bliver lidt spæn-
dende.

spanger

For første gang i 30 år skal IMAF kongressen afholdes i Danmark, og det er Shogun Tårnby 
Selvforsvar, der står for afviklingen af det store arrangement. Det kommer til at foregå i 
Amager Hallen en weekend  i efterårsferien og foreningen er selvfølgelig for længst gået 
igang med forberedelserne.
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Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toliet • Bad •  Vand •

Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres

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

Få et nyt stærkt decratag
Det er stærkt
Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

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

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Breaking News - 
Danmarksmesterskab til Tårnby
Tårnby Skøjte Klub har fået 
værtskabet for Danmarks 
Mesterskaberne i Kunstskøj-
teløb, som skal holdes 10.-
13. december 2015. 
det er kun 3. gang i skøjte-
klubbens historie, at dan-
marksmesterskabet bliver 
afviklet i den gamle skøjtehal. 

Og det er en stor ære at få 
lov til at planlægge og afvikle 
et dM, der byder på det yp-
perste inden for kunstskøjte-
løb - og at det så oven i købet 

er 30. års jubilæet, der skal 
foregå i TSK gør det kun end-
nu mere fantastisk.

Memory Lane…
Første gang, TSK afviklede 
danmarksmesteskabet, var i 
1993, og to af de daværende 
deltagere er nu i  TSK´s træ-
nerteam. det er alderspræsi-
dent og gammel Tårnby løber 
lene Skibby foruden Michael 
Tyllesen, der blev dansk Me-
ster og Ol-deltager, der nu er 
cheftræner i TSK.

Ved danmarksmesterska-
bet vil man kunne se store 
stjerner og kendte navne, 
blandt andet isdanserparret 
laurence Fournier & nikolaj 
Sørensen (eM og VM delta-
ger), som kom i Top 10. 

naturligvis stiller TSK også 
med et rekordstort hold i 
år, hvor klubben har masser 
af forsvare, idet klubben de 
sidste to år i træk har haft to 
danske mestre! Men selvføl-
gelig deltager der også flere 
debutanter.

Og de mange dM-skøjte-
løbere har ikke ligget på den 
lade side i ferien. Sommeren 
er brugt til flittig træning på 
diverse udenlandske skøj-
tecamp. Og nu glæder alle sig 
til at komme hjem på deres 
vante bane, der åbner for alle 
29. august.

Og så er der meget, der skal 
planlægges, og TSKs bestyrel-
se er allerede gået i gang med 
de store forberedelser. 

Heldigvis har de stor erfa-
ring, bl.a. fordi TSK hvert år af-
vikler sin egen internationale 
konkurrence, Flyver Cup, der 
nu har 25 år på bagen.  - Og 
for det meste med små 200 
deltagere.

bbark

TSK repræsenterede Danmark ved en international 
konkurrence i Hamborg (Hamburger Michel 2015).

Sjov og motion
Traditionsrigt familieløb, 
for 12. gang løber gennem 
BonBon-Land. 

Hjerteforeningens børne-
klub i nviterer danskerne til 
at finde løbeskoene frem når 
løbet skydes i gang lørdag 5. 
september kl. 9.30.

allerede kl. 8.30 går start-
skuddet, når Ulla abdullas 
Cocobongoband spiller vug-
gende bossanova-, reggae- og 
rock’n roll-toner til opvarm-
ningen, som politikerne Mag-
nus Heunicke og astrid Krag 
og danser Thomas evers Poul-
sen står i spidsen for. 

bagefter deltager de i løbet 
sammen med bonbon-lands 
maskotter.

Hjerteløb for alle
der er fire ruter at vælge mel-
lem: tre løberuter på 1, 4 eller 
8 kilometer og gå-ruten på 1 
kilometer.

 - Overskuddet fra løbet går 
til aktiviteter i børneklubbens 
regi, hvor børn med medfødte 
hjertefejl kan møde ligesin-
dede og udveksle erfaringer, 
siger lillian riber rasmussen, 
formand for Hjerteforenin-
gens børneklub i region Sjæl-
land.  www.hjertebarn.dk

Billetter
det koster 50 kroner for både 
børn og voksne at deltage. bil-
letter kan købes ved at sende 
en mail til hjertelob@hjerte-
barn.dk og ved indgangen.

 Kom i bonbon-land til sær-
pris efter løbet. billetten til 
løbet er samtidig en værdiku-
pon til komme i bonbon-land 
samme dag til nedsat pris. 

Foto: Finn Arild Perlt
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MåNEdENS bIllEdE SEPTEMbER 2015: Amager Fotoklub leverer et ”tekstløst” foto, som 
gerne skulle bære historien i sig selv. ”En sommer med blandet vejr er ved at være slut, og den 
har haft sine smukke øjeblikke - her er det  fuldmånen, som er fotograferet fra Kastrup Havn af 
Marianne Wiil, Amager Fotoklub.”

Benfica fra Portugal vandt Crowne Plaza Elite Cup
Ungdomsfodbold på højeste 
niveau har netop været på 
menuen i Kastrup Boldklub 
i form af Crowne Plaza Elite 
Cup som blev arrangeret for 
3.år i træk

nogle af de bedste danske 
hold i årgang U13, U14 og U15 
for drenge mødte tophold fra 
Sverige, norge, Finland, Tysk-
land, Spanien og Portugal på 
Kastrup boldklubs baner på 
røllikevej.

Storholdet fra Portugal, S.l. 
benfica stillede med et hold 
i U15 rækken og de viste, at 
der er nye store talenter på 
vej frem, da de besejrede 
Hamburger SV fra Tyskland 
i finalen med de knusende 
cifre 6-1.

det er med stor sandsyn-
lighed det bedste ungdoms-
fodboldhold, vi har set i dan-
mark.

de vandt alle deres 5 kam-
pe med en samlet målscore 
på 24-1.

U 13 og U 14 gav danske sejre
Sevilla fra Spanien tabte i  se-
mifinalen til Hamburger SV.

I U14 rækken var FC Midt-
jylland suveræne og vandt 
finalen over brøndby IF med 
3-0. de gik også ubesejrede 
igennem turneringen og med 
en målscore på 23-3 blev de 
fortjente vindere. IFK Göte-
borg fra Sverige tog 3.pladsen 
ved at besejre Hamburger SV.

I U 13 rækken blev det også 
til dansk sejr, da brøndby IF 
vandt 4-0 i finalen over IFK 
Göteborg, og de var lige så 
uovervindelige som de øvrige 
vindere med 5 sejre af 5 mu-

lige og en samlet målscore på 
19-0.

Ros og tak
årets vindere fik overrakt po-
kaler af den tidligere Kastrup-
spiller og tidligere assistent-
træner for Juventus samt i dag 
lejlighedsvis fysisk træner for 
danmarks a-landshold, Jens 
bangsbo.

- et sådant stævne kan selv-
sagt ikke gennemføres uden 
både praktisk og økonomisk 
støtte også fra lokale sponso-
rer, der har bidraget med både 
store og små beløb og Kastrup 
boldklub er selvfølgelig glade 
for al den støtte, de har mod-
taget i forbindelse med afvik-
lingen af elite Cup’en, siger 
Steen Pedersen fra Kastrup 
boldklub. 

125 kilo kylling
Stævnet blev afviklet i herligt 
sommervejr, og selvom det 
ikke var alle ud af de ca. 500 
deltagere, der benyttede sig 
af muligheden for at deltage 

i bespisningen, så blev der al-
ligevel i de tre dage fortæret 
blandt andet 100 kilo pasta 
og 125 kilo kylling. 

I år var der også en konkur-
rence blandt de deltagende 
om en uges træningsophold 
hos benfica i Portugal, og det 
blev vundet af en svensk del-
tager fra IFK Göteborgs U14 
hold. 

Crowne Plaza elite Cups 

erklærede mål er, at de bed-
ste danske ungdomshold skal 
matches på højeste niveau 
med stærke udenlandske 
hold og det lykkedes til fulde 
igen i år. 

næste år håber vi at kunne 
præsentere storklubber fra 
udlandet i samme kategori 
som i år og forberedelserne 
vil snart gå i gang. 

bbark

Jens Bangsbo overrækker pokal til Benefica
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Aloe Vera butik Amager
NYHEd! Vi har fået  
et slanke program

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

HUSK! vi har fri levering på Amager

Ring eller klik ind på www.AloeVerabutikAmager.dk

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

Kontakt@AloeVerabutikAmager.dk

Karate kræver kursusdag
Karate og fysisk træning går 
hånd i hånd
I Jokokan amager Karate Sko-
le har man lige nu stor fokus 
på den fysiske træning. Hvor 
nogle mennesker vil mene 
at f.eks. en armbøjning er en 
armbøjning, har man et lidt 
andet syn på sagen her. det 
gælder nemlig om at aktivere 
hele kroppen, også når man 
tænker, at det er en relativ 
enkel øvelse. Hvis man gør 
en indsats og fordyber sig i 
det man laver, kan selv simple 
træningsøvelser have stor ef-
fekt. 

I Jokokan amager Karate 
Skole har mange af eleverne 
været på kursusdag med fo-
kus på, hvordan man kan lave 

korrekt og effektiv træning. 
dette sker gennem en unik 
træningsserie, som samler 
den gode viden fra mange 
steder. det essentielle er me-
get simpelt. Man skal se på 
kroppen som en helhed og 
derfor skal der være balance 
og sammenhæng i træningen. 

Sammen med karatetræ-
ning giver dette god mening. 
en stor del af at træne kamp-
sport er nemlig at lære, hvor-
dan kroppen fungerer og den 
viden kan direkte overføres 
til almindelig fysisk træning. 
På den måde bliver trænings-
øvelserne også anvendt til at 
lære, hvordan udøverne kan 
blive bedre til deres karate-
træning. 

derudover er det også sik-
kert, at det har stor betyd-
ning, at man laver en effektiv 
og balanceret træning. Mange 
skader og småskavanker 
opstår, fordi man enten har 
brugt en del af sin krop for 
meget, for lidt, eller slet ikke. 
det prøver man her at komme 
til livs ved både at have en 
træningsserie, som rammer 
hele kroppen og ved at give 
udøverne en forståelse for, 
hvordan deres krop fungerer. 

Indtil videre ser resultater-
ne lovende ud. det er øvelse 
der gør mester, og så skader 
det jo ikke at få sved på pan-
den imens.

bbark

I Jojokan Amager Karate Skole har eleverne været på kursus i at træne effektivt. Meget tyder 
nemlig på, at træningen bliver både mere fokuseret og effektiv, hvis man anvender både krop 
og hoved samtidig.

… i en fodboldkamp på 
Spræl i Havnen. U14 og U16 
m/k fra Kastrup Boldklub 
har udfordret politikerne fra 
Kommunalbestyrelsen til 
fodboldmatch

Af Terkel Spangsbo

det er tredje gang arrange-
mentet Spræl finder sted, 
men første gang en fodbold-
klub deltager. Klubberne er 
typisk optaget hele som-
merhalvåret plus måneder i 
begge ender af perioden med 
kampe om placeringer i fod-
boldrækkerne, cup-kampe, så 
det har knebet med at kunne 
stille hold til ret meget andet.

Men da formanden for Ka-
strup boldklub anders nan-
nerup i foråret fik indbydel-
sen var han med det samme 
med på opgaven.

- Jeg samler et hold af de 
unge og de skal så spille mod 
… (efter lidt betænkningstid 
kom det så) kommunalpoliti-
kerne, sagde han.

det er der så arbejdet på 
siden. der er ingen fodbold-
baner på plænerne ved lyst-
bådehavnene, der er ingen 
mål, man skal have dommere 
og sådan en kamp skal natur-
ligvis have en speaker.

Men ikke mindst skulle po-

litikerne m/k være med på 
spøgen – og det viste sig, at 
det var de. Samme dag, som 
programmet (indlagt i dette 
Tårnby bladet) gik i trykken 
kom der accept fra så mange, 
at den planlagte 7-a-side kan 
gennemføres.

De kulturelle særligt ud-
valgt
arrangørerne af Spræl havde 
i højeste grad lagt mildt pres 
på politikere fra Kultur- og 
Foreningsudvalgene, men 
havde dog stillet i udsigt, at 
de måtte hente spillere (for-
stærkning) fra deres admini-
strationer og rygtet vil vide, 
at der er trængsel i tranfer-
vinduet.

Politiker-holder har alle-
rede sikret sig licens på spil-
lerne Carsten Fuhr, allan an-
dersen, Frants nielsen, ejnar 
lyduch og Jan Jacobsen. de 
mener selv de dækker bredt, 
da de kommer fra forskellige 
fløje. Holdopstillingen holdes 
tæt til kroppen til selve dagen

Kampen finder sted på 
syv-mands banen lige syd for 
den tidligere campingbyg-
ning, hvor nu Motionsklub-
ben og Tursejlerne holder til. 
Kampstart er sat til klokken 
12. der vil være musiceren 

før kampen samt i pausen.
de unge spillere fra Ka-

strup boldklub kommer med 
international kamperfaring. 
læs side 33 om deres mod-
standere i Crowne Plaza elite 
Cup. der er gratis adgang til 
den eksklusive kamp.

Politikere møder ungdom …

Formand for Kastrup 
Boldklub, Anders Nannerup, 
har samlet et ungdomshold 

m/k til at spille (opvisnings-) 
fodboldkamp mod et hold af 

kommunalpolitikere.

www.spraelihavnen.dk
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Amagerteatret er den lokale teaterforening i Tårnby Kommune. I vores 52. sæson 2014/2015 
spiller vi fire forestillinger i abonnement samt en familieforestilling i Kastrup Bio.

Det er muligt at vælge mellem mandage, tirsdage og onsdage!

A M A G E R T E A T R E T
Priser 2015-16
Indmeldelse gælder hele sæsonen. 
Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

Abonnement    Løssalg

Gruppe A:  Række 1 til 11 165 kr. (660 kr. + 50 kr. = 710 kr.)  •  215,- kr. 
Gruppe B:  Række 12 til 15 135 kr. (540 kr. + 50 kr = 590 kr.) •  185,- kr.

Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,- kr. for hele sæsonen.  
Indmeldelsesblanket findes på www.amagerteatret.dk

Forestillinger i sæson 2015/15:

Skylight, hvor Kurt Ravn 
vender tilbage til teatret i en krævende 
rolle overfor Laura Drasbæk og Mikkel 
Moltke Hvilsom. 

Der er tidspunkter i teatret, hvor 
man pludselig befinder sig grebet 
af stilhed, der er ingen nervøsitet 
og hoste, ingen flytter sig i sæ-
derne. Publikums opmærksomhed 
er så spændt, så det næsten er 
håndgribeligt. Skylight er præget af 
sådanne øjeblikke. 
Skylight var den helt store succes i London i sidste sæson, hvor den spillede for 
udsolgte huse. Produktionen er nu flyttet til Broadway, hvor premieren ligger i 
foråret 2015. 
Fra Landsteatret.
                                                       Spiller 19. - 20. og 21. oktober 2015 kl. 19.30

Teaterforestillinger er en 
levende fortælling. Morsom, 
sørgmodig, drillende, gribende 
- og næsten som at være der 
selv. Teaterforeningen Amag-
erteatret udvælger typisk fire 
opsætninger blandt Danmarks 
turnerende teaterselskaber og 
opfører dem tre gange hver i 
Kulturhuset Kastrup Bio, der 
har gode forhold til at opleve 
en “rigtig” teaterforestilling - 
endda i lækre lænestore og 
abonnenterne får en fast plads 
og sidder derfor ved siden af de 
samme mennesker hver gang.

Flere abonnenter har været 
med i mange år, men hvert 
år er der plads til nye medle-
mmmer/abonnenter i Am-
agerteatret. På nuværende 
tidspunkt er der omkring 100 
abonnementer tilbage, fortrins-
vis  til mandag. I brochurer på 
Rådhuset, biblioteker, Kul-
turhuset Kastrup Bio og andre 
centrale steder i kommunen og 
naturligvis på www.amag-
erteatret.dk kan man læse 
mere udførligt om årets fores-
tillinger og om Amagerteatret. • www.amagerteatret.dk •

Det kan nås endnu!

Det andet sted 
- når en tilsyneladende strømlinet 
tilværelse sprækker og en snigende 
utryghed lurer. Flemming Enevold 
i sin 40-års skuespillerjubilæums- 
forstilling overfor Karen Lise Mynster m. fl. 
”Det andet sted” er en Pulitzer-prisvindende  
højspændt thriller om livets perfekte facade, som pludselig slår 
sprækker. 
Gurs Teater i samarbejde med Aveny-T.

                         Spiller 30. nov. samt 1. og 2. dec. 2015 kl. 19.30

Rent mel i posen? 
En komedie fra Comedie-teatret om bilag, en aupair-pige fra Letland, spille-
gæld og en rotweiler. Folketingsmedlemmet, der drømmer om en ministerpost 
til pressen begynder at snage i hans 
personlige bilag. Må man trække sine 
gardiner fra? 
Skal man eje et fuglebad for at kunne 
passe sit politiske arbejde? 
Hvor loyal er en underbetalt aupair fra 
Letland? 
Hvad med sønnens lejlighed og spil-
legæld? 
Og hvad har den korrekte og sirlige 
Rotweiler mon selv at skjule?

                                                 Spiller 18. - 19. og 20. januar 2016. Kl. 19.30

Varmestuen 
- en lettere forhutlet, romantisk komedie i et 
værtshus i den uddøende fiskerihavn, hvor skæve 
eksistenser og stamgæster møder hinanden klok-
ken fem om morgenen. Trygt bænket i de brune 
møbler og med jukeboksens genkendelige musik i 
baggrunden, åbner de den første kolde bajer med 
sidevogn, og fortæller historier fra dengang, de var 
stærke og rige.

Varmestuen modtog en regn af anmelderstjerner 
ved urpremieren og blev dobbelt Reumert-vinder 

i 2014, blandt andet for bedste nyskrevne danske forestilling. 
folketeatret / turne. 

                                          Spiller 29. februar samt 1. og 2. marts 2016. Kl. 19.30
Ca. 100 abonnementer 

tilbage

Mio, min Mio
- en familieforestilling

Det er ikke altid nemt at være ni år. 
Og slet ikke hvis éns adoptivforældre 
ikke bryder sig om én. Bo‘s mor er 
død, og han har aldrig kendt sin far, 
som alle siger var en sjuft, der bare 
stak af. Bo får mest kærligheden 

at føle på den hårde måde, og han 
mærker misundelsens stik i hjertet, 

når han ser sin bedste ven og hans far 
hygge sig med at lave modelfly. Bo ved, 

hans egen far er et godt menneske, der går 
rundt ude i verden og leder efter Bo, fordi 
han savner ham.

OBS: Desuden står Amagerteateret for familie-

forestillingen Mio, min Mio. OBS: Ikke i abbonement. 
Billetter sælges først i december 2015.

Onsdag 27. januar 2016 kl. 18.00

folketeatret / turné
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Hermed indkaldes til ordinær

GENERALFORSAMLING 

   Tirsdag den 15. september 2015 klokken 18.00 i
                 Foreningscentret, mødelokale 6

Amager Landevej 71
2770 Kastrup

dagsorden i h.t. vedtægterne

Venlig hilsen 
bestyrelsen

p.v.b. Karl Johann Carstensen, formand

AMAGERTEATRET

Socialdemokraterne 
Kastrup afd.

afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Buslinier 2A, 5A og 36 lige til døren

Hver onsdag kl. 19.00

Alle er velkomne

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

Gæstenummer

Snapse- og grisenumre. Lotterier

Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade

Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker

Uændrede priser og gevinster

På gensyn
vidste du...

at der på www.taarnbybladet.dk
er link til ældre udgaver af bladet

Gratis e-bog om en farmor
Vi fik en mail, som lød: 
Jeg har skrevet en e - bog 
om min farmor og hendes 
slægt. I er velkommen til at 
bruge den

Af Terkel Spangsbo, 
redaktør

Mailen kom få timer før dead-
line, så vi måtte spørge: Vi har 
ikke tid til i dag at tjekke din 
bog igennem, men kommer 
der et kapitel ell. lign, hvor 
amager/Tårnby optræder?

Og nina borg, forfatteren 
til bogen om hendes elskede 
farmor emilie, skrev hurtigt 
tilbage.

- Ja min farmor boede på 

Christianshavn (Prinsesse-
gade), Sundby (Sverrigsgade) 
og i Halfdansgade  på Islands 
brygge ().

bogen fortæller om Johan-
nes Hansen Johansens livlige 
datter emilie fra nyboder, 
som blev min farmor. Jeg er 
meget stolt af, at være et af 
hendes 19 børnebørn. 

- Min farmors liv har ikke 
altid været let, men med flid 
og godt humør klarede hun 
det hele. emilie havde en 
stærk personlighed, empati 
og omsorg for sine nærme-
ste. Hun var en meget spæn-
dende person. 

- Jeg fortæller denne hi-
storie, fordi jeg gerne vil 
give emilies efterkommere 
kendskab til deres aner, og 
lidt historie om hvordan det 
var at leve dengang. det kan 
måske også give inspiration 
til andre, så de kan gå i gang 
med at skrive deres historie 
om deres aner. Mange af bil-
lederne har min mand Svend 
og jeg fotograferet. 

Med venlig hilsen
Nina Borg

Bogen ligger hos os
Vi nåede at læse og kigge 
så meget i bogen, at vi kan 

fortælle, at der er en spæn-
dende indledning om emilies 
barndom i nyboder og med 
foto fra de gamle dage.

nu ligger bogen i Tårnby 
bladet s gemmer og man kan 
rekvirere den ved at sende en 
mail til redaktionen, så sen-
der vi omkostningsfrit bogen 
om nina borgs farmor.

bemærk, vi sender den 
elektronisk, så ønsker man 
et udprint og få den tilsendt 
med posten, så må vi regne 
ud, hvad det kommer til at 
koste.
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MINIONS, 2d – dansk tale 
29 – 30/8: kl. 15.30
5/9:  kl. 15.00
12 – 13/9:  kl. 15.00 fr. u. 7

PETER PEdAl – På EVENTYR I 
JUNGlEN, dansk tale 
29 – 30/8:  kl. 13.00
5/9:  kl. 10.30 + 13.00
12 – 13/9:  kl. 13.00 t. f. a. 
SOUTHPAW 
28/8 – 2/9:  kl. 20.30 t. o. 15

INdERST INdE, 2D – dansk tale 
28/8:  kl. 17.30
29 – 30/8:  kl. 12.30 + 17.30
31/8 – 2/9:  kl. 17.30
3 – 4/9:  kl. 17.00
5/9:  kl. 11.00 + 13.30
6/9:  kl. 13.30
7 – 9/9:  kl. 17.00
12 – 13/9:  kl. 13.30 fr. u. 7

INdERST INdE, 3D – dansk tale 
29 – 30/8:  kl. 15.00
5 – 6/9:  kl. 15.45
12 – 13/9:  kl. 15.45 fr. u. 7

SOMMEREN 92 
28/8 – 2/9:  kl. 19.45
3 – 9/9:  kl. 18.00
10 – 13/9:  kl. 17.30 fr. u. 7

JEG ER INGRId 
28/8 – 1/9:  kl. 18.00
3 – 9/9:  kl. 19.30 fr. u. 7

dOXbIO:
THE VISIT 
2/9  kl. 18.00
- En del af Tårnby DOX, se mere på 
taarnbybib.dk
Danmarkspremiere:
SPIONEN FRA U.N.C.l.E. 
3 – 4/9:  kl. 20.00
5 – 6/9:  kl. 17.00 + 20.00
7 – 9/9:  kl. 20.00
10 – 16/9:  kl. 20.45 t. o. 11
Formel 1: 
ITAlIEN GRANd PRIX
6/9:  kl. 14.00
- Vi viser optakt allerede fra kl. 13.00
Danmarkspremiere:
MAZE RUNNER: INFERNOET 
10 – 16/9:  kl. 18.00

Danmarkspremiere:
KRIGEN 
10 – 13/9:  kl. 20.00
14 – 16/9:  kl. 17.00 t. o. 15
- Vises med danske undertekster fra 17/9
Forpremiere:
KlOVN FOREVER 
14/9:  kl. 20.00 t. o. 15
Opera på lærredet:
AIdA
15/9:  kl. 19.30

Høstmarked 5/9:
Skottegården holder i år høstmarked 5/9, og vi 
holder åbent allerede fra kl. 9.00 og viser film 
fra kl. 10.30. Kig forbi, og prøv vores nye latte 
og cookie menu.

Programmet for perioden 17 – 24/9 kan ses 
på www.kulturhusetkastrupbio.dk fra starten 
af uge 38. Vi ved allerede nu, at du bl.a. kan 
glæde dig til Danmarkspremieren på KLOVN 
FOREVER 24/9.
KLOVN FOREVER vises både med og uden 
danske undertekster.

THE VISIT - AN AlIEN 
ENCOUNTER
Filmen dokumenterer menneskets 
første møde med intelligent liv fra 
rummet - et møde, der endnu ikke 
har fundet sted.
Siden opfindelsen af 
radiokommunikation har 
mennesket sendt signaler ud 
i rummet for at gøre andre 
civilisationer opmærksomme på 
vores eksistens. Med eksklusiv 
adgang til FN’s kontor for 
”Anliggender vedrørende det ydre 
rum” og til militærstrateger og 
eksperter fra verdens førende 
rumforskningscentre udforsker 
filmen det første møde med en 
besøgende fra rummet.

MAZE RUNNER: 
INFERNOET 
I det næste kapitel af Maze 
Runner-trilogien står Thomas og 
de andre lysboere over for en 
ny og større udfordring: De skal 
finde ud af mere om den mystiske 

og magtfulde organisation 
kendt som WCKD. Deres rejse 
fører dem til Infernoet; et øde 
område fyldt med ubegribelige 
forhindringer.  Med hjælp fra 
modstandskæmpere tager flokken 
kampen op mod WCKDs overlegne 
styrker og afslører organisationens 
chokerende planer. 

SPIONEN FRA 
U.N.C.l.E. 
To dødbringende spioner, USA’s 
mest effektive CIA-spion Solo og 
Ruslands yngste og bedste KGB-
spion Kuryakin, skal mod deres 
vilje samarbejde. Begge er de 
overbevist om, at de arbejder 
bedst alene, men sammen skal 
de nu sætte en stopper for 
en forbryderorganisation. En 
organisation, der er mistænkt 
for at bygge atomvåben og 
have en relation til nazisterne. 
Det eneste spor de har, er den 
smukke datter af en forsvundet 
tysk videnskabsmand. De to 
fjendske spioner skal nu i et 
kapløb med tiden og nogle 
gange hinanden forhindre en 
verdensomspændende katastrofe 
- hvilket bestemt ikke er uden 
problemer. 

KRIGEN 
Kompagnichef Claus Michael 
Pedersen og hans mænd er 
udstationerede i en afghansk 

provins. Hjemme i Danmark 
forsøger Claus’ kone Maria at 
holde sammen på en hverdag 
med en mand i krig og tre børn, 
der savner deres far. Under en 
rutinemission fanges soldaterne 
i en voldsom ildkamp, og for at 
redde sine mænd træffer Claus et 
valg, som får fatale konsekvenser 
- også på hjemmefronten.

KlOVN FOREVER 
Fem år er gået siden sidst, 
og Casper og Frank står ved 
en skillevej. Hvad er det de 
vil? Venskabet sættes på den 
ultimative test, og undervejs 
udsætter Casper og Frank sig 
selv og hinanden for deres 
livs prøvelser - både i trygge 
omgivelser herhjemme og tværs 
over Atlanten i Drømmenes By, 
Los Angeles. Her flytter Casper 
hen for at forfølge sin karriere, 
men for at redde venskabet sætter 
Frank efter ham… 
I sidste ende må de to venner 
stille sig selv spørgsmålene: 
Eksisterer der overhovedet sådan 
noget som ”venner for evigt”? 
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Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk

Filmoversigt 

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

bIllETPRISER OG 
RAbATKORT
billetpris 75,- kr.
børnebillet (til og med 12 år) 
60,- kr.
10-turs rabatkort  550,- kr. 
(hvert klip betaler for en billet 
op til 65,- kr.)
Tillæg ved 3d film kr. 20,-
der kan forekomme tillæg ved 
helaftensfilm, forpremierer og 
danmarkspremierer

bAbY bIO Kl. 11.00
1/9: RUTH & ALEX
8/9: SOMMEREN ’92
15/9: SPIONEN FRA U.N.C.L.E. 

TIRSdAGSbIO Kl. 10.30
1/9: RUTH & ALEX
8/9: SOMMEREN ’92
15/9: JEG ER INGRID
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GEDEMARKEDET

Annoncering på GEdEMARKEdET er gratis for private 
for genstande op til 2000 kroner, ting som bortgives eller 
byttes væk. Ydelser mod betaling medtages ikke.
Nu også pladsen for private loppedmarkeder. Husk at 
maile i god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af  
fastnet  telefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.  
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar for lødigheden 
af de udbudte genstande, men forbeholder sig ret til at 
redigere eller helt udelade annoncering.
Ønsker om at blive optaget på GEdEMARKEdET skal 
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk

Redaktionen

AGUATROllEY A 300 Al-KO. 26 liters 
“vandkande” med vandtank. Genopladeligt batteri 12 
VDC skal nykøbes (150,- kr. på nettet). Let at fylde 
og rengøre. Lang bruserarm medfølger. 500,-. 32 51 
08 73
lOPPEMARKEd Tranehusvej nr. 1-25 lørdag 29. 
august kl. 10-14.30, aflyses ved kraftig regn.
SUSY bøGER, 11 stk. sælges samlet kr. 55,- 
41619509
ROllERblAdE INlINERS sælges, dame str. 40½.
Der medfølger håndled -, albue- og knæbeskyttere. 
Samlet pris: Kr. 500,-  28 90 40 71
32 VIdEOFIlM med gamle danske film gives bort.
Mobil telefon nr. 42165617

Ni nationer til kørestols curling
Tårnby Curling Club er atter 
vært for stor international 
Kørestole Curling turnering 
det lyder som en umulighed, 
men det er en imponerende 
atletisk opvisning, når 10 cur-
linghold fra ni lande holder 
turnering for curlere, der alle 
sidder i kørestole, når de ud-
fører deres kampe.

Stenene afleveres på en 
”fuldvoksen” bane og med en 
præcision, som rask-curlere 
kan misunde.

det er Tårnby Curling Club, 
som er rammen om  9. danish 
International Wheelchair Cur-
ling Cup, 2015.

Turneringen bliver afholdt 
for 9. år i træk, i år med 10 
deltagende hold. Holdene 
kommer fra norge, rusland, 
Skotland, Tjekkiet, Italien, 
Sverige, Slovenien, Tyskland 
og danmark, som stiller med 
2 hold. 

- Turneringen bliver hjulpet 
godt på vej af en stor gruppe 
hjælpere og frivillige fra Tårn-
by Curling Club og andre. Vi 
kunne slet ikke gennemføre 
sådan en turnering uden de 

frivillige hjælpere, siger or-
ganisator og træner Per Chri-
stensen. 

- På banen klarer de sig selv 
uden hjælp udefra.
Interesserede er velkomne til 
at kigge forbi, Tårnby Curling 
Club, Røllikevej 3, 2770 
Kastrup i weekenden 11. 
til 13. september, for at se 
verdensklasse curling.

Få danske spillere
der er på landsplan kun ca. 
10-12 kørestole-curling spil-
lere, heraf kun tre kvinder, 
hvilket er vigtigt, da der skal 
være minimum én spiller af 
hvert køn på et hold. 

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

- Vi vil avertere i lokale avi-
ser, i dHIF m.m. før dette, for-
tæller Per Christensen.

- Ved det seneste åbent-

hus var vi så heldige at få en 
ny spiller til Tårnby Curling 
Club. det håber vi selvfølge-

lig på igen.
tsp

Interesserede kan kontakte 
DHIF eller Per Christensen 
telefon 60 64 29 07.

Når curlingspillere i kørestol deltager i turneringer, foregår det med lige så stor koncentration 
og præcision, som når rask-spillere gør det. Kørestolsspillere er imidlertid nøt til at hjælpe 
hinanden i visse situationer, for at fastholde kørestolens position. Men kig selv forbi 
turneringen 11.-13. september i curlinghallen på Røllikevej.

www.spraelihavnen.dk

Invitation til amerikansk fodbold
Amager Demons inviterer 
alle interesserede til Try 
Out/prøvetræning

Generelt er amerikansk foot-
ball en sport, hvor der er 
plads til alle – de små, de sto-
re, de tynde, de tykke, de høje, 
de lave, de robuste, dem, der 
ikke er gode til at løbe, dem, 
der kan løbe hurtigt. det er en 
gentleman-sport, hvor man 
hjælper sin modstander op, 
efter man har tacklet ham.

amerikansk football er en 
stadig voksende sport i dan-
mark. amager demons har på 
nuværende tidspunkt Senior 
hold som spiller i national 
liga, derudover har vi et ung-
domshold U16 danmarksse-
rie og U12/14 der er med til 
stævner. 

- Vores erfaring har vist os 
at der er mange der gerne vil 
prøve kræfter med sporten, 

og det vil vi nu gerne give jer 
muligheden for, siger .

amager demons holder Try 
Out for nye spillere. trænerne 
fortælle lidt om sporten og 
spillet samt hvad der kræves 
at dig som spiller. 

Så er du over 8 år, og ønsker 
at prøve kræfter med ameri-
kansk Football, så er det nu 
du har muligheden. Vi har 
plads til alle uanset fysiske 
størrelse eller styrke, det er 
heller ikke nødvendigt at du 

har kendskab til sporten for at 
kunne starte. 

- det eneste man behøver, 
er at have lysten til at prøve 
amerikansk Football. Så skal 
vores trænerteam nok lære 
dig resten, fortæller birgitthe 
bernild fra amager demons.

- Vi søger nye sponsorer 
til klubben og skulle du have 
lyst til det, er du meget vel-
kommen til at kontakte os.

Tilmelding til træning skal/
kan ske i en mail til:
football@amagerdemons.
dk
Skriv navn, alder og telefon 
nummer i emnefeltet.
Unge mellem 12 og 18 træ-
ner tirsdag og torsdag fra 
17:30-19:30.

Senior og  unge over 19 
træner tirsdag og torsdag 
fra 18:30-20:30.
Forældre er også meget vel-
komne.

Om klubben
amager demonds har omkring 90 aktive spillere og det for-
deler sig på et seniorhold, U16, U14 og U12.

Vi har indgået et samarbejde med daFF (dansk amerikansk 
Football Forening) om, at vi skal have flere ungdomsspillere, 
det vil sige børn fra 8 og 12 år. 

Selvom demonds ikke kan stille med et helt hold, bliver der 
arrangeret stævner, hvor de kan deltage og alle kommer så i 
kamp.

Vi kan vejlede i både kost og styrketræning. det er så de 
ældre spillere og trænere der ligger inde med den viden.

der vil i løbet af året blive afholdt spiller/forældremøder.
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Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GlArmeSTer

TrælAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Gulv, KøKKeN OG INDreTNING

Gulv, KøKKeN OG INDreTNING

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk
AMAGERREGATTA. Roklubben Øresund er vært for årets kaproning mellem Amagers fem roklubber. 
Første løb går lørdag 29. august.  kl. 12.00. Mållinjen ligger ud for Kastrup Ny Lystbådehavns ydre mole, 
hvorfra opløbene ses bedst.
Roere i alle aldre dyster i 16 løb, hvor sidste start går kl. 16.00. Se programmet på www.
roklubbenoeresund.dk.
Foto fra sidste års Amagerregatta, som foregik i Københavns Havn.

LANG MORGENDUKKERT:  Der var kollektiv 
morgensvømning, da 3100 ironman-del-
tagere styrtede sig i Lagunen i Amager 
Strandpark søndag 23. august. Dagen efter 
åbnede salget af startnumre til løbet 2016 
og tirsdag middag var der kun 600 numre 
tilbage, så sammen syn kan opleves næste 
år. Foto: Flemming Wulff, Amager Fotoklub.
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