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Dagcenter
med gang i

Hvem siger, at det skal være
kedeligt at blive gammel.
Det gør de i hvert fald ikke
på Daghjemmet Blåklokkevej, hvor de bogstavelig talt
holder liv i de ældre ved at
træne med dem – både fysisk
gennem gymnastik, dans og
fysioterapi og mentalt ved at
træne hukommelsen gennem
spil, erindringslege, løsning
af krydsogtværser og meget
andet.
Daghjemmet er relativt nyåbnet og er en sammenlægning af daghjemmet Travbanehuset og daghjemmet på
Irlandsvej, hvor de flyttede
sammen på Blåklokkevej den
1. juni i år. Centeret er helt
nyrestaureret og ligger i den
gamle retsbygning i Tårnby.
- Det er lidt en udfordring
at bygningen er i to etager,
men den er blevet indrettet
specielt til os. Vi har al administration og de funktioner,
der ikke stiller så store fysiske
krav liggende på 1. sal og de
fleste af aktiviteterne ligger i
stueetagen, fortæller lederen
af dagcenteret Lisbeth Kristensen. Læs artiklen side 12

Der er ældre i alle aldre på den nye dagcenter på Blåklokkevej, og der er masser af aktiviteter, som de kan kaste sig over alt
efter lyst, evner og temperament. 
Foto: Jesper Israelsen

Millioner til idræt og bygninger
Der er penge - men ikke ekstra penge på anlægskontoen
i Tårnby kommune, fremgik
det af borgmesteren forklaring i næste års budget
Af Terkel Spangsbo

Da UDSTILLINGSCENTER Plyssen i august åbnede
efter sommerferien, var det anden halvdel af
udstillingsbygningens 20. sæson.
Lokalarkivar Lone Palm Larsen, benyttede lejligheden til
at sige tak for godt samarbejde gennem årene til Heinrich
Ehrenreich, der efter alle 20 år nu har bebudet sin afgang
som udstillingsleder.
Det skete med disse ord:
Kære Heinrich. Arkivet og biblioteket siger dig tak for 20
års samarbejde og ønsker dig det bedste for fremtiden.
Heinrich Ehrenreich har bebudet at han vil drosle
gevaldigt ned med hans opgaver på Udstillingscenter
Plyssen - men først ved udgangen af 2017. Nu arbejdes
der i kulisserne for at finde en konstruktion, så et af
Kulturby-årets eneste (hvis ikke det eneste!)overlevende
projekter kan fortsætte
Foto: Christian Hygom.

I budgetforslaget, som borgmester Henrik Zimino fremlagde sidste tirsdag for Kommunalbestyrelsen udgør anlægsbudgettet i Tårnby i 2017
131,6 mill. kroner.
- Det er især idrætsfaciliteter, ejendomsvedligeholdelse
og plejehjem samt klimaformål, der er prioriteret, hvad
angår investeringerne for
2017, fortalte Henrik Zimino.
- I den forbindelse skal jeg
nævne, at der med renoveringen og genåbningen af
Televænget i første halvdel af
2017, opstår nye muligheder
for at styrke indsatsen med
personlig og praktisk hjælp
samt sygepleje til de borgere,
der visiteres hertil.
- Jeg skal også nævne, at
etableringen af fleksible
pladser på plejehjemmene
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Irlandsvej og Løjtegårdsvej
giver mulighed for døgndækning og derved en hurtigere
ageren på udskrivelser og
akutte behov, hvilket gerne
skal resultere i større værdighed i behandlingen af den enkelte. Dette bør også betyde
en reduktion af udgifterne
til liggedage som færdigbehandlet på sygehusene.

Svaret kommer først når
pengene er brugt
- Et budget er jo dels udtryk
for politiske prioriteringer,
men også et udtryk for forventningerne til udviklingen i
udgifter og indtægter, og det
er som bekendt først om halvandet år, at vi ved, hvor tæt
på bulls eye vi rammer med
budget 2017, sagde Henrik
Zimino.
- Nogle forhold er imidlertid sværere at spå om end
andre. Under finanskrisen var
usikkerheden stor, hvad angik skatteindtægterne, hvorfor dette område blev fulgt
særligt nøje. Det samme kan

siges om det specialiserede
socialområde i kølvandet
på amternes nedlæggelse,
og børne- og skoleområdet
i relation til skolereformen.
Herudover kan fødselsboom
og ledighedsudvikling også
resultere i udgifts- og indtægtsudvikling, der kan resultere i store afvigelser fra det
forventede.

Se et større uddrag af
borgmesterens budgettale
på side 5

Mig og Ronja

Fodgængerfeltet på Ørestads Boulevard

Der er kommet et nyt
lysmarkeret fodgængerfelt over Ørestad Boulevard ved Byparken, så
alle til fods kan krydse
Ørestad Boulevard ved
Byparken under tryggere forhold. skriver
Ørestad Avis på www.
oravis.dk
I juli måned etablerede Københavns Kommune i hvert fald et såkaldt Toronto-anlæg hen over Ørestad
Boulevard lige ud for indgangen til Byparken. Et Toronto-anlæg består af et fodgængerfelt med gule blink, der blinker i
døgndrift. Feltet bliver etableret på det stykke af boulevarden, der ligger ud for Byparken. (foto fra indvielsen)

Bedre plads til 35.000 kufferter

Længere bagagebånd på bånd 1 og 2 og omkring 500 m2
ekstra opholdsplads til passagerne - i alt 3.150 m2 omkring
de nye bagagebånd. Det er målet med det nye byggeprojekt
Københavns Lufthavn der skal planlægges nu, hvis anlægget
skal kunne stå klar i 2018.
30-35.000 ankommende kufferter hver dag kræver en velfungerende bagageudlevering. Og med den forventede vækst
i antallet af nye flyruter og rejsemål i de kommende år er der
brug for konstante forbedringer. Derfor har Københavns Lufthavn taget første skridt til en udvidelse af bagageudleveringen med længere bagagebånd og mere plads til passagerne.
- Selvom langt flere passagagerer i dag kun rejser med
håndbagage, så er der samlet set også kommet lidt mere indtjekket bagage, fortæller Kristian Durhuus, der er driftsdirektør i Københavns Lufthavn.

Ny i BankNordik
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Betina Bruhn Hansen er pr. 1. august marts
2016 ansat som Teamleder i BankNordik
med ansvar for etablering af ny selvstændig enhed for rådgivning af bankens unge
kunder.
Betina er 42 år – og har mere end 20 års
erfaring fra den finansielle sektor med fokus på rådgivning af privatkunder og
mindre erhvervsdrivende. Senest har
Betina fungeret som afdelingsleder i
Sydbank i Dragør.
TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladforening, Englandsvej 290,
Postboks 34 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 509 290

(ansv. redaktør). Heinrich Ehrenreich, Jesper Israelsen, dj,
Birgitte Barkholt, Mona Gjedved,
Christian Skibsted Petersen, Ole
Gjedved (foto).

Bank:
Arbejdernes Landsbank
5325 0507711

Annoncesalg: Redaktionen og
Mogens Knoblauch 4010 2051 mail eller ring.

Mail og web:
redaktionen@taarnbybladet.dk
www.taarnbybladet.dk

Oplag: 21.000.
16.500 husstandsomdeles,
resten distribueres via butikscentre, biblioteker, Rådhuset,
Udstillingscenter Plyssen, oa.

Kontortid dagligt kl. 9-12 plus
lidt mere, så bare ring.
Redaktion:
Tårnby Bladet skrives, redigeres
og layoutes af medlemmer af
Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo, dj.

Tryk: Provins-Trykkeriet
Distribution: Forbruger Kontakt. Udebliver Tårnby Bladet
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Jeg har noget til fælles med Ronja Røverdatter,
vi har den samme indstilling til begrebet frygt.
Den indstilling disker jeg gerne op med, når
jeg er på legepladsen med nu børnebørn eller i
skoven eller ved havne. Givet - velmenende forældre eller andre personer med omsorg for de
mindre årige holder sig ikke tilbage med udbrud,
der dækker over disse personers nervøsitet, ved
at se ungerne behændigt balancere på kaj-moler
eller på højtsiddende grene.
Det er steder, hvor tilråb, som ”Pas nu på”,
”Fald nu ikke ned”, ”Forsigtig” gjalder ud fra
mange sider. Min erfaring siger mig, at hvis der
er noget som krudtuglerne gør, så er det at passe
på ikke at falde ned og de er så forsigtige, når de
udfordrer deres motoriske evner.
Når jeg hører de tilråb, hænder det, at jeg
ikke kan holde min kæft, ligesom det er svært
ikke at løfte pegefingeren (aldrig langfingeren)
i mine kommentarer til, hvad der aktuelt kalder
på et ”Er det det nu nødvendigt at tage sådan
på vej”.
Så kan jeg finde på at spørge, om vedkommende kender Ronja Røvedatter. Ja! det gør
vedkommende m/k da og så er vi i venlig dialog.
Jeg får så luftet den indstilling, som jeg og Ronja
er så evigt enige om. Ronja får den besked af
hendes far, Matthis at hun skal vogte sig for
Helvedsgabet og hvor begiver hun sig hen. Til
Helvedsgabet!!
Naturligvis!! for hvor skal hun ellers lære at
vogte sig for nævnte gab?
I mit barndoms boligkompleks var der især to
lokaliteter, der lokkede. Det var højloftet (findes ikke i ejendomme med flade eller næsten
flade tage). Højloftet strakte sig helt oppe under
kippen ovenover de almindelige loftsrum, og
strakte sig henover mange opgange, så man
kunne klatre op i nummer 11 og komme ned i
nummer 7 - på køkkentrapperne forstås. Uautoriserede åbninger, blev det fortalt, blev benyttet
af frihedskæmperne under besættelsen, så de
kunne bevæge sig helt fra Østerdalsgade til
Peder Lykkes vej.
DER var også tilsvarende gennemgange i
kælder-niveau. Perfekte gemmesteder, når Troldegutten troede man var i nummer 4; så kunne
man smutte ud af nummer 6 eller 8 og sparke
bolden væk, så de fangne legekammerater blev

En måned med fuld valuta

Ja eller bare den årlige dans om en mere og
mere rysten guldkalv, hvis man skal tro på de
mennesker, politikere kaldet, som skærer skiver af dyret og smider som lunser til alle de
fodermestre, som har forsøgt at fede kalve op.
Der tales om kommunale- og statsbudgetter
og ordet ”spare” bliver slidt helt ned, så der
konstant må hentes nye forsyninger hos dansk
sprog-bank. Jeg er nødt til at fyre en sætning
af, som jeg hørte for nylig. Det er kutyme at
man i aviser fortæller, hvem man citerer, men
ophavsmanden må henvende sig, så skal jeg
nok afsløre ham m/k. Vedkommende sagde, at
tors. 8.30-16, fre 8.30-15.30
eller email diskvalitetost@fk.dk
hurtigst muligt efter udeblivelse
af blad.
Denne udgave omdeles
fredag 2. september.
FØRSTKOMMENDE UDGAVE herefter er oktober, som udkommer 30. september. Deadline
mandag 26. september.
Deadline for større annoncer og
redaktionelt stof 7 dage før udgivelsesdagen - men ring, hvis man
er senere på den.
Udgivelsesdatoer i 2016:
10 måneder om året den sidste
fredag i en måned, dækkende
den kommende måned, dog ikke
i januar og august. Se udgivel-

befriet. (Man skulle fanges tre gange, før man
skulle være den i næste omgang. Sådan legede
vi den!).
Mellem nummer 11 og nummer 9 var der i datiden uhyggelige hulemalerier. Elektrisk lys var
der ikke i gennemgangene, så en Nefa-blænder
var nødvendig (hvis der var noget en Nefa-lygte
ikke gjorde, så var det at blænde), hvis man ville
se dødningehovedet, der var brændt ind i trædørene til kælderrummene. Der var også den bloddryppende kniv (den dryppede sort blod) og den
afhuggede hånd.
Disse tegninger var kun farlige, hvis man kunne se dem og som man blev større og måske fik
en rigtig lommelygte til jul, sådan en som kunne
skifte til grønt og rødt lys, så var man velbevæbnet til at lokke de mindre med ned i kælderen og
fortælle den grusomme historie, der knyttede
hovedet, kniven og hånden sammen.
De små gøs, jeg husker ikke de græd, men var
man en god fortæller, blev historien aldrig færdig, før tilhørerne strøg op i det befriende lys
i gården (gården hed det afmålte areal inden i
karré-byggeriet, som var levnet til leg, hvis man
bare holdt sig fra de prydefulde græsplæner
og tørre- og tæppebankerpladsen). Gyset blev
afløst af grin og man ville prøve igen.
Gyset og frygten forsvandt, efterhånden som
man selv blev fortæller. Og således gælder det;
man kan overvinde frygten ved at begive sig ned
i kælderen, ind i frygtens hule, komme tæt på
Helvedsgabet. Frygt for andre mennesker, nye
naboer, kan også fjernes, hvis man begiver sig
tæt på, hvad enten det drejer sig om Tanavej,
Kamerunvej eller Birkegården.
Jeg plejer ikke at behandle emner i artikler,
som er beskrevet i andre lokale medier, men er
ovenstående volapyk, så læs forside- og topartiklen i senest udkomne Lokalavisen 2770 og redaktørens
leder. Godt og modigt gået.

Terkel Spangsbo

den eneste begrundelse for livet er livet, men
det kan man altså få for meget af påpeger økonomer.
Der er ikke nok penge i fælleskassen og der
skal helst blive færre – for livet varer længere
end beregnet(?).
Der må være nogen, som har flere penge i
sparegrisen, end der ofres på guldkalven. Beviserne sejler om ørene på os. Jeg har været
på kystnær ferie og så lystbådehavne med tilkaj-liggende fartøjer, så man skulle tro Onassis
var i byen. Jeg kørte i kø med bilmodeller i en
øko-klasse, som jeg til nød kan se mig selv i
den dag, jeg ikke længere er en omkostning.
tsp

sesdatoerne herunder, uregelmæssigheder er mrk. OBS .
November udkommer 28.
oktober, deadline mandag 24.
oktober. Annonce-deadline 21.
oktober.
December udkommer fredag
25. november, deadline mandag
21. november. Annonce-deadline fredag 18. november.

Udgivelsesdatoer i 2017:
Januar OBS udkommer fredag
6. januar, deadline mandag 2.
januar. Annonce-deadline fredag 30. december 2016
Februar udkommer fredag 27.
januar, deadline mandag 23.

januar, annonce deadline fredag
20. januar
Marts udkommer fredag 24.
februar, deadline mandag 		
20. februar. Annonce-deadline
fredag 17. februar
GENGIVELSE af Tårnby Bladets
tekst, foto og annoncer er ikke
tilladt uden skriftlig tilladelse
fra redaktøren.

En stille aften på rådhuset
Et fredeligt august-møde i kommunalbestyelsen trods milliarder på
programmet
Af Terkel Spangsbo

Ovenpå mediestormen om hele Danmarks finanslov og økonomiske fremtid, kunne man have ventet, det havde
”dryppet på degnen” og givet en livlig
aften i kommunalbestyrelses mødesal, når budgettet for 2017 var programsat
Flest ordvekslinger kom til punkt
4, som var et oplæg til et lokalplansforslag på Glamsbjergvej bag Essexs
Park, men først i spørgetiden, der falder sidst på møderne.
Flere beboere var bekymrede over
det mulige kommende byggeri af godt
40 boliger på op til tre etager, som vil
”lukke” de nuværende villaer inde
med en høj mur.
Borgmester Henrik Zimino forklarede, at kommunen var forpligtet til
at lave et lokalplansforslag, når en
grundejer bad om det, men at en endelig lokalplan ikke nødvendigvis
ville følge grundejerens ønsker om
udnyttelsen af grunden. Det kom an
på hvilke indsigelser og argumenter
imod, der kom i den lovpligtige høringsfase

Rollefordeling
Camilla Schwalbes exit fra kommunen
og dermed kommunalbestyrelse har
givet anledning til en større rokade
og fordeling af poster i udvalg og bestyrelser. Vigtigst er det vel, at Allan S.
Andersen (A) blev ny 1. viceborgmester, hvor han afløser Elise Andersen.

Mads Vinterby overtager Camilla
Schwalbes plads i de stående udvalg
Sundheds- og Omsorgsudvalget (her
var Camilla Schwalbe formand), Børne
og Skoleudvalget, Bygge- og Ejendomsudvalget. Da de stående udvalg
selv vælger formand, skal Sundhedsog Omsorgsudvalget vælge ny formand.

Færre børn – færre skoleklasser
Som statistikken viser netop nu, vil
der være færre børn, der skal i børnehaveklasser i 2018 og Børne- og
skoleudvalget har fordelt de forventede elever på 23 børnehaveklasser i
mod årgang 2017 (de unger der lige er
startet), som spreder sig over 25 klasser. Der er tale om et fald på omkring
50 børn.
På forskellig vis har skolebestyrelserne meddelt deres syn på det færre
antal klasser og to skoler peger på, at
de har for mange klasser.
Fra Kastrupgårdsskolen lyder det, at
det statistiske billede tyder på behov
for tre klasser som nu og ikke to som
udspillet lyder.
Løjtegårdsskolens skolebestyrelse
mener, at med tidligere erfaringer og
nuværende tilflytninger er det uhensigtsmæssigt med tre 0. klasser, da
klasserne bliver for store og lokalerne
er for små. Her starter fire klassser i år.
Pilegårdsskolen skal efter planen
have hele fem klasser på årgang 0/
børnhaveklasse. Her er presset på lokaler meget stort både i skolen og i
den tilsluttede SFO.
Beslutningen blev trods indsigelserne, at Løjtegårdsskoolen går fra fire

klasser til tre og Kastrupgårdsskolen
går fra tre til to.
Endelig vedtog kommunalbestyrelsen en ny aftale for ARC, som er beskrevet i artiklen i denne udgave af
Tårnby Bladet på side 8.
Henrik Zimino oplysete, at andre
forbrændingsanlg gerne må impor-

tere affald, ARC er de enste som ikke
må (før nu).
Bjarne Thyregod håbede, at ARC
ville få de 46.000 tons affald København sender til Vestforbrænding hjem
til ARC. Her forbrændes meget mere
miljøvenligts forurenende affaldsforbrænding.

Vagtskifte

socialdemokratiske ungdomsorganisation, DSU. Her blev hun formand i
2012 til maj 2014 Hun afløste Peter
Hummelgaard (som nu er valgt til Folketinget i Amagerkredsen).
Camilla Schwalbe flytter til København og da man skal have bopæl
i den kommune, hvor man sidder i
kommunalbestyrelsen måtte hun opgive den post.
Den overtages så af Mads Vinterby,
der lige ved og næsten blev valgt i
2009 og 2013 og dermed var 1. suppleant.
Han er 40 år, gymnasielærer og
dyrker lystfiskeri og fodbold.

Mads Vinterby afløser camilla
Schwalbe i kommunalbestyrelsen
1. september
Da Camilla Schwalbe i 2009 blev
valgt ind i Tårnbys komunalbestyrelse for socialdemokraterne var hun
”bare” 23 år og hun blev af mange
spået en gloværdig karriere i politik
og endda udråbt som kronprinsesse
- altså som en kandidat til at afløse
Henrik Zimino.
Hun havde ellers den politiske
uddannelse med sig som aktiv i den
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Ballade om nedlæggelse af tværbane 12-30
Ingen sommer uden ståhej
om den uendelige udvidelse
af Københavns Lufthavn.
Denne gang handler det om,
at CPH overvejer at nedlægge den nordvest/sydøstgående tværbane for at give
plads til fremtidig vækst
Af Jesper Israelsen
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SALON GENTLEMEN

Københavns Lufthavn(e) er
som bekendt Danmarks og

dermed også Tårnbys største
arbejdsplads, og dermed er
det også naturligt, at der både
blandt lokalbefolkningen og
de øvrige danskere er stor
interesse for, hvad lufthavnen eventuelt måtte have af
udvidelsesplaner liggende i
skrivebordsskuffen.
Der er da heller ikke mange
andre danske virksomheder,

Kongelundsvej 293
2770 Kastrup
Telefon 2014 5888

HERRE

Klip
Pensionist
Drenge u/ 12 år
Gl.dags barbering

DAME

Klip
Pensionist
Pige u/ 12 år

150,130,130,100,200,180,160,-

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 UDSTEDES

der har hele to medier dedikeret sin tilstedeværelse,
men det er ikke desto mindre
tilfældet med internetmedierne check-in.dk og takeoff.
dk, som dog begge retfærdigvis siges også dækker luftfartsbranchen i øvrigt. Men de
er gode til at skabe debat om
lufthavnens gøren og laden.
Således også i dette tilfælde.
Denne gang er det en eventuel forlængelse af Finger B
og en mulig satellitterminal
for enden af Finger A, der er
på banen så at sige. Hvis disse planer, som endnu ikke er
vedtagne endsige realiseret,
går i opfyldelse, vil det formentlig betyde en nedlæggelse af lufthavnens nordvest/sydøst-gående
start/
landingsbane – blandt luftfartskyndige også kendt som
12/30 (efter retningen på
kompasset hhv. 120 og 300
grader, red.)
Problemet er, at Finger B
med forlængelsen vil komme
ud over 12/30 banen, så man
ikke kan bruge den til startende eller landende flytrafik, og
ifølge lufthavnens pressechef
Kasper Hyllested er sikkerheden ikke noget, man går på
kompromis med. Sikkerheden
står foran alt andet.

Sikkerheden foran alt andet
Ifølge Kasper Hyllested er
nedlæggelsen af Bane 12/30
ikke noget, der vil komme til
at berøre flytrafikken særlig
meget. Ifølge de analyser,
lufthavnen er ved at få udarbejdet i forbindelse med projektet, regner man med, at det
kun vil medføre omkring 60
aflysninger årligt.
- Når vi har tværbanen,
så bruger vi den selvfølgelig også, som vi gjorde sidste sommer, da vi udvidede
04/22, men hvis vi så på et
tidspunkt ikke har den, så vil
aflysningerne næppe blive
flere end de estimerede 60.
Der er jo mange andre lufthavne, der ikke har tværbaner
og som klarer sig fint uden,
forklarer han.
SAS har - blandt andre - været fremme i pressen med for-

lydender om, at det vil komme til at dreje sig om mange
flere aflysninger, men den
kritik eller statistik vil Kasper
Hyllested ikke forholde sig til.
- Planen er, at hvis vi når
de 40 millioner passagerer,
som vi kalkulerer med i vores
vækstplan Expanding CPH, så
vil det medføre 55.000 flere
starter og landinger, og det
kan vi sagtens håndtere med
de to nuværende og absolut
mest brugte baner 04/22LR,
fastslår han.
Hvor om alting er, så slutter
diskussionerne om lufthav-

Smertensbarnet
Bane 12/30
De fleste Tårnby-borgere
kender navnet Bane 12/30
og ved, at det betyder fly ind
over beboelsesområder.
Det helt store ballade og
gensidig forståelse for, hvad
det betød at Tårnby havde en
larmende nabo kom, da det
første jetfly, Caravellen, blev
taget i brug i chartertrafikken.
Nok var det fint næsten
at halvere rejsetiden til Mallorca (selvom Simon Spies
i årevis hævdede at ferien
varede længere, når man
fløj med hans langsomme
Convair Metropolitan), men
støjsvage var første generation jetfly ikke og det ramte
i særlig høj grad beboerne i
Skyttehøj og Maglebo, der er
nærmeste naboer.
Det endte med at i al fald
husene i Skyttehøj fik nymodens støjdæmpende glasruder (trelags termoruder),
men det var og er stadig et
helvede at opholde sig udendørs, når 12/30 er i brug.
Det er vindretningen (og
flyenes størrelse), som bestemmer, hvornår 12/30 må
bruges. Tallene skal læse
120 grader / 300 grader og
dækker over banens retning. Da fly letter og lander
bedst i modvind betyder det
at østenvind (om sommeren
dejlig varm luft fra Sibirien
og frostklare dage om vinte-

Her et luftfoto fra
Google Maps, som viser
problematikken. En
forlængelse af Finger B og en
bygning af en satellitterminal
i forlængelse af Finger A
skaber ballade.
Illustration:
Google Maps/Jesper Israelsen

nens initiativer, fordele og
ulemper næppe her. Udvidelsesplanerne er kontinuerlige,
og det er diskussionerne helt
sikkert også. Vi følger op på
fænomenet i de kommende
numre af Tårnby Bladet.
ren) gør det attraktivt at benytte 12/30.

Det ideelle og faktiske
Der eksisterer nogle ideal-tal
for, hvor meget 12/30 må benyttes – cirka 15 procent af
start- og landinger må foregå
fra tværbanen, som 12/30
også kaldes, men kun vejret
bestemmer over vejret.
Betydningen af 12/30 oplevede Tårnby så i højeste
grad i sommeren 2015, hvor
hovedbanerne 04/22 skulle
renoveres og udvides, så det
vingebrede fly Airbus A380
kunne lande.
A380 er populært (i lufthavne med vokseværk), da
der er plads til 50 procent
flere passagerer, så man får
flere passagerer på samme
antal fly.
Arbejdet på 04/22 gav
om ikke genlyd, så masser
af lyd over Tårnby. Med kort
mellemrum dalede fly ned
i lav højde og landingerne
begyndte helt ude over Kongelundsvej, og flyvehøjden
over det gamle vandtårn,
virkede faretruende. Blandingen af ”nej, hvor spændende” til ”stop det støjhelvede”, var stor og skriverier
og klager var til at tage at
føle på.
Lukker 12/30 eller flyttes
den længere østpå må flyinteresserede til Kongelunden
for at opleve det store brøl,
mens en højere grad af stilhed vil være velhørt i Amager Landevej-kvarteret. tsp

Hvordan spenderes 3,2 milliard på et år
I budgetforslaget for 2017 er udskrivningsprocenten på 23,3 procent og grundskyldspromillen på
24,0 promille uændret

Af Terkel Spangsbo

Borgmester Henrik Ziminos tale ved
fremlæggelsen af husholdningsbudgettet for 2017 tyder på status quo i
forhold til de økonomiske vilkår, som
har været gældende et par år. Ingen
stigning i skatteprocenten og ingen
flottenhejmer manerer.
Budgettet for Tårnby Kommune for
2017 er i forslaget beregnet til at blive på 3.186..210.635 kroner eller kort
beskrevet knap 3.2 millard.
- Da budgetarbejdet blev indledt i
begyndelsen af året, var grundlaget
for budgettet præget af stor usikkerhed og opgaven så overordentligt
vanskelig ud, indledte Henrik Zimino.
Det var det såkaldte omprioriteringsbidrag, som Folketinget havde
vedtaget, og som i udgangspunktet
udgjorde 1 procent om året af de kommunale udgifter, der skulle indbetales
til Staten, som spøgte.
Konkret drejede det sig om ca. 22
mill. kr. i 2017 for Tårnby Kommune
stigende til 58 mill. kroner i 2019
– altså rigtigt mange penge og manøvren med omprioriteringsbidraget
skulle gentages i 2018 og 2019.
- Finansministeren meldte så sent
som i slutningen af maj i år ud, at hvis
Kommunernes Landsforening, KL ikke
ville indgå en aftale som inkluderede

omprioriteringsbidraget, kunne konsekvensen blive, at det blev Folketinget, der lagde kommunernes budgetter.

Slap med mindre skræk
- Det skulle imidlertid ikke komme så
vidt. Regeringen og KL indgik i juni
2016 en aftale om kommunernes
økonomi vedrørende 2017, og det var
med stor glæde, at det kunne konstateres, at der var opnået enighed om,
at 2,2 mia. kroner (for samtlige kommuner i Danmark) af omprioriteringsbidraget for 2017 skulle tilbageføres
til kommunerne.
En anden glædelig tilkendegivelse i
regeringsaftalen er, at det ekstraordinære finansieringstilskud, eller likviditetstilskuddet som det også kaldes,
bliver bevaret.
Ingen smuk rose uden skarpe torne
- Regeringen og KL blev nemlig også
enige om, at der fra 2018 og frem skal
etableres et såkaldt moderniseringsog effektiviseringsprogram, hvor der
skal frigøres 1 mia. kroner årligt i den
kommunale sektor, hvoraf 500 mill.
kroner får lov at blive i kommunerne
og de resterende 500 millioner fordeles bredt i den offentlige sektor (af
Folketinget/regeringen. red).
Nu skal kommunerne allerede i
2017 aflevere i alt 300 mill. kroner til
staten gennem en mere effektiv administrativ drift.
Der er tale om et reelt loft over anlægsudgifterne og 1 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af overhol-

delse af anlægsloftet i de kommunale
budgetter.
Borgmesteren brugte ikke ordet,
at det lå som en trussel fra regeringens side, at finder kommunerne
ikke til sammen de ønskede 300
millioner på kontierne ”administration”
tilbageholder/beholder
statskassen 1 mia. kroner i det bloktilskud, kommunerne får fra Staten.
Heller ikke anlægsniveauet får lov
at forblive intakt. Der er således aftalt
et anlægsniveau (loft) for kommunerne under ét på maksimalt 16,3 mia.
kr. i 2017, hvilket er 300 mill. kroner
mindre end i 2016.

Ingen nem opgave
- Det var i lyset af denne usikkerhed,
at budgetrammerne blev udmeldt.
Opgaven med at lægge budget for
2017, som vi skulle i gang med, var således ikke nem, understregede borgmester Henrik Zimino.
Han roste de politiske udvalg, der i
foråret og forsommeren har arbejdet
intenst med budgetforslaget for 2017
og overslagsår for at have arbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinjer,
og de udmeldte rammer er stort set
overholdt.
Forslag om en uge!
- Med de bestræbelser, der er gjort i
udvalgene, og med tilbageførsel af
omprioriteringsbidraget, likviditetstilskud samt selvbudgettering af tilskud og udligning, er kassetrækket i

budgetforslaget nedbragt til 14,6 mill.
kroner.
- Inden jeg overgiver budgettet til
Kommunalbestyrelsens 1. behandling
har jeg lige et par praktiske bemærkninger: Budgettet færdigbehandles
formelt set ved 2. behandlingen tirsdag 27. september, og ændringsforslag fra de politiske grupper skal være
modtaget senest mandag 5. september kl. 12.00, sluttede borgmester
Henrik Zimino fremlæggelsen af budgetforslaget for 2017.

Stilheden
Det var sløjt med kommentarer fra
medlemmerne af kommunalbestyrelsen, da borgmesteren havde oplæst
sin budgettale.
Heidi Ladegaard (V) var dog glad for
at driftsloftet rammes så nogenlunde,
ikke bare i 2017, men også i også i
kommende år.
- Vi har flere områder, hvor vi trænger til løft, sagde hun og nævnte renovering på skoler og undervisningsmidler
HUn ønskede også penge til en
snarlig etablering af en mininaturskole for de yngste børn i tilknytning
til Naturskolen. Håber på driftsforlig.
Bjarne Thyregod (EhL) mente at
grundlaget for rammerne fra regeringer er stramme og tåbelige. Der er
visse områder, som er særlig vigtige at
have fokus på. Nemlig de udsatte borge, som rammes af kontanthjælpsloftet.

Apotekets Plan kondomer 20 stk
og glidecreme 75 ml:

Avene XeraCalm:

Dailycare kalk: Spar 20 %
på udvalgte varer

Kastrup

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

Den anbefalede dosis bør ikke
overstiges.
Bør kun efter aftale med lægen
anvendes af
gravide, ammende og
børn under
11 år.

Spar 2

0%

Orange Plan kondomer er med 20 stk.
Orange Plan er et lige, transparent kondom
med reservoir og glat overflade.
Kondomet er behandlet med creme udvendigt for at nedsætte friktion og pudret
indvendigt for at forhindre afglidning under
samleje. Fremstillet af naturgummi (latex).

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

Dailycare Kalk med D-vitamin er et
kosttilskud, der indeholder 400 mg
calcium og 10 eller 25 µg D-vitamin
pr. tablet.
Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale knogler og tænder.
Anbefalet dosis til voksne og børn fra
11 år: 2 tabletter daglig.

Få 50 ml cleansing oil gratis, ved køb af 200 ml
cream eller balm.
XeraCalm A.D Balm er en kløedæmpende og
genopbyggende fedtcreme
til meget tør, irriteret, rød og
atopisk hud hos spædbørn,
børn og voksne.
Balmen hæmmer inflammation og irritation samtidig
med at den genopbygger og
styrker hudbarrieren.
Balmen indeholder blandt
andet Avène Termalkildevand,
der virker beroligende og irritationsdæmpende
Balmen fordeles let uden at
fedte og den trænger hurtigt
ind i huden.
Avène XeraCalm A.D Balm er uden
parfume, konserveringsmidler, alkohol
og farve.
Emballagen er forsynet med et specialudviklet låg, der beskytter mod bakterier udefra efter åbningen og sikrer, at
cremen forbliver steril.

Apotekets Glidecreme er en vandbaseret
glidecreme, der tilfører
ekstra fugtighed ved
samleje.
Glidecremen er velegnet
til brug sammen med
kondomer. Glidecreme
anbefales til debutanter,
nybagte forældre, i
forbindelse med overgangsalderen m.m.
Apotekets glidecreme har
hudvenlig pH 5, er uden
parfume og parabener.
Den er deklareret i samarbejde med AstmaAllergi Danmark.

Dans med
Jane Austen

Der er ikke helt dækning for overskiften, men det er korrekt, at Tårnby har
fået en ny forening, som danser, som
man gjordet det på Jane Austens tid.
Der er tale om contra dans (country
dance), som udføres af par i lange
rækker, deraf navnet contra, kredse
og squares, som det kendes fra Lancier.
Foreningen inviterer til åbent hus
søndag 18. september i Tårnby Skoles festsal mellem klokken 10 og 12

TERRASSEMARKISER
VINDUESMARKISER
KALECHEMARKISER
BALDAKINER
SUNSCREEN
NYE MARKISEDUGE

NYHED - NYHED

og man danser 4-6 søndage i løbet af
året. Oplysninger hos Inge Aakilde på
3252 4993. Se annonce andetsteds i
Tårnby Bladet.

Formandsskifte i Kabaret

Kai Nissen har afløst Rose Marie
Spooner som formand i Amager Kabaretten. Foreningens medlemmer tilbyder sig som solister og forsangere
til mærkedage og andre festlige sammenkomster. Kontakt Hanne Kalsing
på 3132 1908 og Ejvind Tørnqvist på
2176 2186.

FÅ ET GODT TILBUD
KONSULENTBESØG
UDEN FORBINDENDE
Levering til private samt
stat & kommuner
6 års garanti på markiser

RULLESKODDER
SIKRINGSGITRE

Tlf.: 32 51 02 60

Fax 32 51 02 80
www.amagermarkiser.dk
E-mail: jd@amagermarkiser.dk

Kontor og udstilling: Kirstinehøj 14, 2770 Kastrup

Amager Voksen Ride Tur
Amagervoksenridetur.dk

Hesteudlejning dagligt

Rid 1 time i skoven kun ...................225.Skov og strandturen 1,5 time ..........300.Fælled, skov og strandtur. 2,5 time ..450.-
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I hverdagen skal man ned på marken og
hjælpe med klargøring og opsadling af
hesten. Det kan dog tilkøbes for 50 kr.
pr. hest.

Netværkshuset Kastruplund
fik den store pris - hæder
og 25.000 kroner - i 2015.
Husets daglige leder Simone
Paevatalu modtager check og
diplom. Arkivfoto.

Sundheds-kandidater søges
Titlen som sundhedsambassadør
og sundhedsprisen for 2016 skal
uddeles - men hvordan får man udnævnelserne
Tårnby Kommunes sundhedsambassadører er personer, der gør noget
særligt for folkesundheden i kommunen. Ambassadørerne modtager
også 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.
Tårnby Kommunes sundhedspris
uddeles til en person, virksomhed, institution eller forening, der har gjort
noget særligt for folkesundheden i
kommunen. Med prisen følger 25.000
kr. som skal gå til at understøtte det
sundhedsfremmende arbejde.
Alle kan indstille til priserne, som
kan være enkeltpersoner, grupper eller foreninger.

Sidste års modtagere
Den første titel som årets sundhedsambassadør 2015 gik til piloterne fra
konceptet ’Cykling uden alder’. I indstillingen stod blandt andet:
Piloterne giver de ældre mulighed
for at opleve byen og naturen på nært
hold, hvor de ældre kan fortælle deres
livshistorie i de omgivelser, hvor de
har levet deres liv. Piloterne medvirker således til at styrke fællesskabet
mellem institution og civilsamfund og
mellem generationerne.

Den anden titel som årets sundhedsambassadør 2015 gik til Tårnbyhuse, som med deres ansættelse af en
boligsocial medarbejder er med til at
fremme ligheden i sundhed og skabe
mulighed for bedre mental og fysisk
sundhed blandt beboerne.

I indstillingen stod blandt andet:
Man har valgt at ansætte en boligsocial medarbejder, der skal være
med til at forebygge, at boligområderne skal ende som udsatte områder og
for at fremme sundheden. Det gælder
både sundhed ift. at forebygge sygdom og sundhed i forhold til det gode
liv. Der er taget initiativ til forskellige
aktiviteter for boligorganisationens
beboere, blandt andet lektiehjælp.
Sundhedsprisen 2015 gik til Netværkshuset Kastruplund, for deres dedikerede arbejde med at fremme ligheden i sundhed, og for at tage hånd
om mange forskellige typer mennesker i forhold til både mental og fysisk
sundhed, samt fællesskab og livsglæde. I indstillingen stod blandt andet:
Stedets mangfoldighed gør det til
et rigtigt netværkshus, hvor alle har
noget at byde ind med og hvor alle
hjælper og støtter hinanden. Huset
tilbyder blandt andet fællesspisning,
foredrag, afspænding og meditation,
håndarbejde og tai chi.
csp

Ponytræk

Ponytræk til de mindste.
30 min. 125.- 1 time ................... 200.( Dette foregår ved at man selv trækker sit
barn rundt i skoven. )

Polterabend

Polterabend med rideheste og
Maratonvogn
( Her er hestene klargjorde til jer og
guider med. )
250.- kr. pr. person.

Ring eller SMS 51641503 for bestilling.
Amagervoksenridetur

V/ Kari Anne Petersen
Kongelundsvej 589 • 2791 Dragør
Mange flere detaljer om vores ture og mange andre aktiviteter på

www.amagervoksenridetur

Fra prisuddelingeni 2015, hvor
”piloterne” fra Cykling uden alder
blev sundhedsambassadører og
modtog en check på 2.500 kroner.

Glad dans –
square dans

Amager Square Dancers åbner sæsonen med to danseaftener, hvor interesserede
kan prøve den meget underholdende danse- (motions-)
form. Der er tale om såvel
fysisk som social motion, for
der grines meget.
Få nogle sjove timer med
familie og venner, lover foreningen i invitationen til en
aften med glade dansere.

INFO:
Torsdagene 15. og 22.
september i Tårnby Skoles
festsal.
Oplysninger på 3834 1310
og 5186 4240

Ønskekoncert hos
visevenner

Foreningen Visen Venner på
Amagerland har det luksusproblem, at de har rigtig mange medlemmer både aktive
vise-fremførere og passive
medlemmer, hvis rolle det er
at være tilhørere til de månedlige viceaftener.
Til vise-aftenen i oktober
har de, publikum, desuden
haft den rolle, at de har skullet stemme om aftenens program ud fra sange i sidste sæson. En sang fra vinderlisten
er sivet ud. ”En vals blev født
i Wien en gang” og den bliver
nu genfødt den 27. oktober,
lover viseværterne Peter og
Merete.

Ingen nye puslinge –

tig ærgerligt, at skulle sige
nej til de helt små, der gerne
vil være FDF’er, siger Hanne
Præst Pedersen, formand
for FDF, Korsvejen – som har
hjemsted i den store hytte på
Gemmas allé.
- Vi mangler simpelthen ledere, så vi leder efter personer, tidligere FDF’ere, forældre eller andre med interesse
for det børnearbejde, vi laver.
En måde at lære andre ledere og forældre i FDF, Korsvejen kunne være at møde
op til årets store praktiske arbejdsdag lørdag 24. september gerne fra klokken 9, hvor
der deles arbejdsopgaver ud.

Du skal ikke erstatte Heinrich
Heinrich Ehrenrich, en af Tårnby Bladet´s
faste frivillige medarbejdere ønsker at trappe ned på sine arbejdsopgaver. Vi søger derfor en ny medarbejder. Du skal ikke erstatte
Heinrich, det tror vi faktisk ikke, der er nogen, der kan. Men noget må gøres.

FDF, Korsvejen mangler ledere til de yngste. Det er rig-

Man kalder det ofte ”de usynlige opgaver”, men opgaverne bliver meget synlige,
når de ikke bliver gjort. Vi har det seneste
halve år forsøgt at nedfælde Heinrichs jobbeskrivelse, dels så vi ved, hvad han egentlig foretager sig, når han ”pusler” rundt på
redaktionen og dels så andre har en mulighed for at overtage opgaverne – for det er
livsvigtigt for Tårnby Bladet, at der er orden
i baglandet.
Den jobbeskrivelse fylder mange sider –
og det er derfor rigtigt, når vi siger, at ingen
kan erstatte Heinrich – der skal flere til. Det
er ikke fordi, det er vanskelige opgaver, der
er bare mange af dem.

Gorm fyldt 70

Den tidligere formand for
Amagerlands
Fjerkræavlerforening, Gorm Nielsen fyldte
26. august 70 år.
Gorm har været aktiv i foreningsarbejdet i 25 år og var
redaktør og skribent på foreningsbladet Amagerfjeren.
Han trommede bestyrelsen
sammen på Artillerivejens
skole, når der skulle foldes,
samles og hæftes klubblad.
Det var før smarte kopimaskiner, som klarede det hele.
Gorm Nielsen var også drivkraften, når foreningens skulle vise sig udadtil på blandt
andet Ullerup Marked. I dag er
han sponsor-ansvarlig og ankermand i byggeriet på ”klubhuset” Gården ved Kirstinehøj og og øser regelmæssigt
af sin store viden om fjerkær
i bladet.

nenter og medlemmer, telefonpasning og
meget, meget andet.

Vi har en stab af ”formiddagsfolk”, som vi
kalder holdet, der hver især, uden at få andet end kaffe, kage og en studietur om året,
nusser om redaktionen og udfører nogle af
Heinrichs opgaver en dag om ugen mellem
klokken 9 og 12.
Heinrich har været med på Tårnby Bladet
siden avisen så dagens lys i 1993 og her har
han løst alle de små opgaver, som er nødvendige for at ”fabrikken” kan fungere. Det
mest synlige på en avis er skribenterne og
fotograferne. Annoncer springer selvfølgelig også i øjnene, men i en forening som den,
der er udgiver af Tårnby Badet, er der mange
funktioner som drift af medlemskartotek,
opdatering af bladets webkalender, dagligt
bogholderi, udsendelse af aviser til abon-

Vi håber, at der blandt vores læsere skulle
være personer som brænder for at være
med til at udfylde pladsen efter Heinrich.
Kontakt vores redaktør Terkel
Spangsbo, på tlf. 32 509
290, så finder vi tid
til en lille snak,
hvor du kan
høre meget
mere
om
jobbet.

Næste udgave af Tårnby Bladet udkommer fredag 30. september
og dækker redaktionelt oktober 2016.
Deadline er mandag 26. september 2016 kl. 10.
Annoncedeadline fredag 23. september

TÅRNBY
KOMMUNE
Vil du være kandidat til
Seniorrådet i Tårnby Kommune
Der skal afholdes valg til Seniorrådet mindst hvert 4.
år. Seneste valg fandt sted i november 2012.
Der skal derfor afholdes valg i 2016, og valgdatoen
er fastsat til
Torsdag den 24. november 2016
Sammensætningen af det ny Seniorråd vil ske ved
direkte valg for en 4-årig periode.

Stemmeberettigede og valgbare er alle, der senest
på valgdagen er fyldt 60 år og er bosat i Tårnby
Kommune. Alle stemmeberettigede vil få tilsendt
valgkort ca. 8 dage før valget.
For at blive opstillet som kandidat kræves, at man
er stemmeberettiget samt, at der udfyldes en særlig

selve valghandlingen, herunder valgsteder, afstemning pr. brev og afstemning i hjemmet.

Anmeldelse af kandidatur kan afhentes eller rekvireres fra Tårnby Rådhus, Informationen, bygning
A, eller printes ud fra kommunens hjemmeside.
Kandidatlisten kan også udleveres fra kommunens
plejehjem og fra Solgården og Pilehaven.

Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem
borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske
spørgsmål, der vedrører de ældre.

Anmeldelse af kandidatur skal være kommunen i
hænde senest mandag den 12. september 2016.
Kandidaterne vil efter fristens udløb få meddelelse
om betingelserne for opstilling til seniorrådsvalget er
opfyldt.

Seniorrådets opgaver

Kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet om alle
forslag, der vedrører de ældre.
Deltagelse i Seniorrådsarbejdet er ulønnet.
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen,
juni 2016

I midten af oktober 2016 offentliggøres de godkendte kandidater, og der bliver annonceret nærmere om

TÅRNBY KOMMUNE

Tårnby Bladet SEPTEMBER 2016 7

Seniorrådet skal bestå af 5 medlemmer med et antal
suppleanter.

anmeldelse af kandidatur, hvor mindst 5 og højst
10 stillere med underskrift anbefaler opstillingen.
Stillerne skal være stemmeberettigede til seniorrådsvalget.

Op ad bakke for Amager Bakke
Københavnernes og amagerkanernes evne og vilje til at sortere deres
affald risikerer nu at give problemer
for ARC’s nye prestigeprojekt, superforbrændingsanlægget Amager
Bakke, som kan blive nødt til at
importere affald fra udlandet for
at udnytte anlæggets kapacitet
tilstrækkeligt, så værket kan løbe
rundt økonomisk
Af Jesper Israelsen

Hvad der skulle have været et forkromet affaldsforbrændingsprojekt er nu
gået hen og blevet en særdeles politisk varm kartoffel for de fem kommuner, der står bag hovedstadens nye
vartegn Amager Bakke her et år før
forbrændingsanlægget efter planen
står færdigt.
Det er kommunerne Hvidovre, Frederiksberg, København, Dragør og
altså Tårnby, der ejer forbrændingsanlægget, og tirsdag aften tog Tårnbys kommunalbestyrelse stilling til,
hvordan de kan være med til at sikre
tilstrækkelig god økonomi i det nye
værk.
Problemet er, at hovedstadens indbyggere er blevet alt for dygtige til at
sortere deres affald, så der er simpelt
hen ikke er affald nok til forbrænding
til at sikre, at der kommer ordentlig
økonomi i værket.

Masser af kapacitet
Forbrændingsanlægget er dimensioneret til, at modtage, behandle og for-

brænde helt op til 560.000 tons affald
om året, men økonomien i projektet
er tilrettelagt ud fra en forventning
om at brænde 480.000 tons affald af
om året. Det tal er siden blevet nedjusteret til 350.000 tons, hvilket også
fremgår af en artikel i sidste års september-nummer af Tårnby Bladet. Det
svarer nogenlunde til affaldsniveauet
i dag, hvilket jo selvsagt får stor indflydelse på økonomien i projektet, da
der dermed også bliver mindre strøm
og fjernvarme at sælge til hovedstadens indbyggere.
Dagbladet Politiken er imidlertid
kommet i besiddelse af en fortrolig

Amager Bakke tegner sig efterhånden mere og mere som et af hovedstadens
skylines nye vartegn, men her et år før den planlagte åbning af det nye
superforbrændingsanlæg synes økonomien under driften af anlægget at
vakle. Illustration: ARC

analyse, der påpeger, at forventningerne nok nærmere skal nedjusteres
til 326.000 tons affald om året, og
det bliver økonomien jo bestemt ikke
bedre af.
Faktisk hævder Politiken at kunne
dokumentere, at der vil mangle 100
millioner kroner om året de næste
mange år, hvis ikke de fem kommuner
griber ind, og det er altså den varme
kartoffel, Tårnbys kommunalbestyrelse så at sige pillede tirsdag aften.
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Affaldsimport fra udlandet
Den foreløbige plan går på at importere affald fra udlandet for at sikre
tilstrækkelig økonomi i driften af
værket, men det kræver jo masser af
transport og synes ikke at harmonere
særlig godt med den grønne og miljøvenlige profil, som Amager Bakke ellers ynder at profilere sig med.
Ifølge dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet, så skulle det dog
være miljømæssigt forsvarligt at importere affaldet, da en effektiv og miljørigtig forbrænding, som det nye forbrændingsanlæg efter sigende skulle
kunne levere, er bedre end at deponere affaldet. Og man kan tilrettelægge
afbrændingen, så man i højere grad
kan undgå at afbrænde fossile brændstoffer om vinteren, hed det i notatet
til kommunalbestyrelsen
Risiko for giftigt affald
Hvorvidt den påstand er valid får indtil videre stå hen i det uvisse, og Danmarks Naturfredningsforening har på
det seneste påpeget, at der i det importerede affald kan risikere at være
affald fra såkaldte shredder-anlæg.
Det vil sige anlæg, der blandt andet
nedbryder biler, hårde hvidevarer og
andre typer at industrielt metalaffald.
Og i dette affald hævder naturfredningsforeningen, at der er risiko for,
at shredder-affaldet kan indeholde

En af de nye miljøvenlige filtre,
der er indbygget i det nye
forbrændingsanlæg .

giftige PCB-stoffer.
Det afvises dog af ARC’s miljøchef
Jonas Nedenskov: - Vi har ingen konkrete planer om at importere shredder-affald. Det er rigtigt, at det er tilladt ifølge miljøgodkendelsen, men
vi har som sagt ingen planer om det.
Og hvis der eventuelt skulle være små
mængder PCB i noget af det affald vi
behandler, så vil det blive destrueret i
forbrændingsprocessen, siger han.
Derudover har det været inde i redningsplanerne for driften af Amager
Bakke at søge en eventuel fusion med
Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) og Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR), da en sammenlægning angiveligt vil kunne skaffe
mere affald til forbrændingsanlægget
og dermed også bedre økonomi.
Der var altså flere vanskelige
spørgsmål og dilemmaer, som kommunalbestyrelse tog stilling til her på
kanten af Tårnby Bladets deadline.
Amager Bakke skal drives af ARC –
også, men måske mindre kendt som
Amager Ressource Center, som også
står for driften af det nuværende
Amager Forbrænding, som nedrives,
når det nye anlæg er i drift.

Gråsæl er amagerkaner
Illustrationen (tv.) er fra Otto Fabricius’ bog Udførlig
Beskrivelse over de Grønlandske Sæle fra 1791.
Det genfundne kranie (th.) fra 1791 blev brugt af Fabricius til
at beskrive gråsælen. Foto: Mikkel Høegh Post.

Forskere har fundet ud af, at den første beskrevne gråsæl er fra Amager
I 1791 beskrev den danske missionær og naturhistoriker, biskop Otto Fabricius, gråsælen for første gang. Det gjorde han i sin bog
”Udførlig Beskrivelse af Grønlandske Sæle”.
Bogen handler om de grønlandske sæler på
daværende tidspunkt, og indeholdt også en
beskrivelse af en gråsæl, som Fabricius havde
fået fra en fisker på Amager og en illustration
af gråsælens kranie.
Siden denne bog udkom, har forskere antaget, at gråsælen oprindeligt kommer fra Grønland eller et eller andet sted i Nordatlanten,
hvor den i dag er meget udbredt. Nu viser det
sig derimod, at gråsælen oprindeligt kommer
fra Østersøen, og at de der findes i de nordligere egne. eksempelvis omkring Grønland, er
afarter.
Typeeksemplar
Hvert år opdages og beskrives 17-18.000 nye
dyre- og plantearter i verden. Alle nye arter
beskrives ud fra et såkaldt typeeksemplar,
og netop derfor er det vigtigt, hvor den først
beskrevne gråsæl er blevet observeret. Disse
typeeksemplarer er grundlaget for at identifi-

cere og navngive arterne, og derfor opbevares
de i sikkerhed på naturhistoriske museer verden over.
De første videnskabelige beskrivelser af
verdens dyre- og plantearter er dog flere hundrede år gamle, og i tidens løb er flere typeeksemplarer gået tabt eller blevet glemt, bl.a.
gråsælens.

Forskningsprocessen
Starten på denne opdagelse sker ved, at der på
Statens Naturhistoriske museum findes et kranie fra en gråsæl. Inskriptionen lyder blot ”Sæl
nummer 25, Grønland, Fabricius”, og kraniet
var ikke registreret i nogen journal. Men gennem et snørklet forsknings-forløb, finder man
frem til, at netop dette kranium er grundlaget
for den første beskrivelse af gråsælen.
Forskerne skulle blandt andet bruge viden
fra den islandske naturhistoriker, Hallgrímsson, der i 1838 havde opmålt kraniet og beskrevet, at det manglede underkæben og
havde et hul i baghovedet. Efter adskillige
DNA-test kunne man fastslå, at dette kranium
og dermed gråsælen oprindeligt er fra Amager
- 225 år efter, den blev beskrevet første gang.
Kilde: Statens Naturhistoriske Museum
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Det laver Tårnby Bladet også
Tårnby Bladet er meget mere end en trykt avis - selvom
avisen absolut er vores flagskib. Udgiver er Tårnby Bladforening, en forening, hvor personer med interesse for
informationer i lokalsamfundet kan blive medlem.
Derudover har vi følgende aktiviteter:
HJEMMESIDEN – her finder du blandt andet:
Tidligere udgivelser. Det er let at finde tidligere udgaver af
Tårnby Bladet som PDF-filer. Siderne kan udskrives, hvis du
har brug for et print.
Arrangementskalender: Vi undersøger, hvilke arrangementer på Amager, som kan være interessante for vores
læsere. Da mange arrangementer først omtales umiddelbart
før, de løber af stablen, kan vi ikke nå at få dem med i den
trykte avis, men så test vores net hver torsdag/fredag.
Luftfoto: Se vores kommune fra oven – udover foto vi selv
har lov at bruge, videregiver vi andre fotografers optagelse
af hele Amager fra tusind meters højde.
Nyhedsbrev: Direkte besked, når hjemmesiden opdateres.
Det koster ikke noget – og vi sender kun en mail til dig, når
der er nyt.
Vigtige informationer i løbet af måneden. Som månedsblad
kan vi ikke altid være aktuelle, men får vi oplysninger i løbet
af måneden, lægger vi dem straks på hjemmesiden – og giver besked til abonnenterne på det gratis nyhedsbrev.

Hangout & learn
-

lektiecafe i tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse og Ungdommens Røde Kors starter igen i år lektiecafe.
HangOut & Learn er for alle Tårnbys skolesøgende børn fra 0.-10. klasse.
Hvorfor skal man komme i HangOut & Learn, når der er lektiecafeer på skolerne?
Lektiecaféer uden for skolerne foregår uformelle steder og har det til fælles, at de
fokuserer på motivation, lysten til at lære og til at være sammen med andre.
For mange børn i lektiecaféerne er det sociale samvær med frivillige og andre børn, en
væsentlig del af lektiehjælpen. Samværet og aktiviteterne i lektiecaféerne hjælper børnene
med at udvikle deres lyst og evne til at danne positive relationer og fællesskaber og øger
dermed deres forudsætninger for at indgå i fællesskaber i det almindelige skoleliv. For
mange af børnene er lektiecaféen desuden et sted, hvor de kan få tid med voksne, der har
lyst og overskud til at lære fra sig på utraditionelle måder.
Hver tirsdag fra kl. 16.00 til kl. 18.00.

Sted:

tårnbyparkens lektiecafe, tårnbypark Alle 22

Der er computere til rådighed, men man kan også medbringe eget IT-udstyr.
Der kræves ingen tilmelding, man møder blot op.
Spørgsmål om Hangout & learn kan rettes til boligsocial medarbejder i
Boligorganisationen tårnbyhuses boligsociale medarbejder, Malene pedersen på
mobil 25 73 71 35
Ønsker du at være frivillig i HangOut & Learn skal du kontakte Mark Jørgensen
markjorgensen87@gmail.com

Gedemarked: Gratis loppemarked for private, der har effekter, som de ikke selv bruger mere, men som er for gode
til at smide ud.
Tårnby Bladets depoter: Vores bude gør, hvad de kan
for at finde de 16.500 brevindkast, men sygdom o. lign. kan
svække kvaliteten. Desuden ønsker mange husstande ikke
at modtage husstandsomdeltes reklamer. Derfor har vi lagt
næsten 3.500 eksemplarer ud i butikker, biblioteker og andre samlingssteder.
Sommerbogen: Vi udlodder nye bøger og dvd’er, som vi
har haft til anmeldelse.
Konkurrencer om gavekort til cirkusbilletter om biografture – er typisk to konkurrencer, som kommer på vores net
og i Avisen, hvis det kan nås.
E-bøger: Foreløbig to titler som kan downloades gratis. Vi
har mulighed for at udsende bøger fra private som E-bøger
og har allerede to titler.
Praktikanter og unge i arbejdsprøvning: Vi stiller os
til rådighed for praktikanter og andre, som vil afprøve sig
som redaktionsmedarbejdere.
- og så udsender vi Tårnby Bladet på
smartphone, pc og tablet
etc. og naturligvis på hjemmesiden www.taarnbybladet.dk
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tid:

Gratis service i avisen: Kalender for senior- og specialforeninger. Her finder du oplysninger om arrangementer fra
ældre- og seniorforeninger og nu også om specialforeninger, der arbejder med handicap og sygdomme. Her finder du
også kontakt-adresser på foreningerne.

Vi har modtaget:

Regeringen presser os til at føre sparekniven
Af Leila Lindén, (A),
regionsrådsmedlem
Region Hovedstaden,

Region Hovedstaden står i en
vanskelig situation forud for
efterårets budgetforhandlinger, da økonomiaftalen mellem regioner og staten ikke
tilfører regionerne tilstrækkeligt med midler og store
besparelser ikke kan undgås.
Den
socialdemokratiske
gruppe i Region Hovedstaden
må søge at finde en så skånsom vej som mulig ud af den
pressede økonomiske situation, som betyder, at Region
Hovedstaden skal finde besparelser på omkring en halv
milliard kr.
Udgifterne stiger i hovedstaden, fordi der bliver flere
borgere, men også flere, der
lever med en kronisk sygdom.
Således behandles der flere,
bruges mere medicin og desuden vokser udgifter inden
for en række områder eksempelvis tandpleje, som regionen finansierer, men ikke kan
styre.
Socialdemokraternes budgetordfører Lars Gaardhøj
fastslår, at den økonomiske
ramme står i skærende kontrast til de tidligere så flotte

udmeldinger fra Venstre og
ikke mindst støttepartiet
Dansk Folkeparti i valgkampen for et år siden. For problemet er, at når der kommer nye
penge fra regeringen er det
til nye opgaver, som blandt
andet ret til 30 behandlinger
på privathospital for de få, for
hvem det er relevant.
Der har således ikke været
vilje til at sikre penge til, at vi
kan fastholde personalet på
de medicinske afdelinger, eller fastholde udviklingen af
psykiatrien. Socialdemokratiet havde hellere set en anden
prioritering, hvor også den
daglige drift blev prioriteret.
Jeg er også stærkt bekymret på borgerne i Region Hovedstadens vegne: - Hele systemet og teknikken omkring
regionernes økonomi er jo
præget af, at vi faktisk ikke
har noget råderum. Vi mangler håndtag, der kan smidiggøre finansiering og omkostningsfordeling. Vi kan ikke
opkræve skatter eller skaffe
os alternative indtægter. Det
hele foregår på regeringens
nåde. Vi må ikke flytte penge
fra vores interne opgavekasser. Det eneste vi må og kan,
er at bruge sparekniven. Det
er os, der presses til at gen-

nemføre dette for Venstre og
Dansk Folkeparti.
Vi vil naturligvis bestræbe
os på at finde besparelser, der
rammer patienterne mindst
muligt, men vi har behov for
at sige tingene som de er.
Dette budget er vanskeligt, vil
medføre forringelser og desværre har staten ikke hjulpet i
et omfang, vi socialdemokrater ønskede.

En kommentar
Erik Gregersen (A) fra Tårnby
har sendt sine personlige
kommentarer

Region H har fundet 170 millioner ud af den samlede besparelse især på udskudte
vedligeholdelsesarbejder.
Men det er trist, at Venstre,
hellere IGEN vil fremme privathospitalerne og ikke fortsætter den nødvendige øgede
tilførsel til sundhedsområdet.
Håber på, at den kommende
finanslov 2017 indeholder
ekstra bevillinger. Desværre
er det jo DF, der afgør dette.
Omkring 80 procent af budgettet er lønninger til personalet, så det vil ramme flere
hundrede medarbejdere med
afskedigelser, og endnu mere
arbejde til de tilbageværende.

Kvalitetsfoder til rimelige
priser - en god handel for
dig og dine dyr
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Klip annoncen ud
og tag den med i
forretningen, så får de
5% rabat på alle ikke
nedsatte varer.

Vi har tilknyttet dyrlæge og frisør.
Vi samler også ind til hjemløse med hund.
v/ Amalie og Anja Gade
Kastruplundgade 23 • 2770 Kastrup
Mail: infogadekrydset@gmail.com • Tlf.: 24 63 80 67

Vi har modtaget:

Regeringen svigter
regionerne og borgerne!
Lars Gaardhøj,
Regionsrådsmedlem og
budgetordfører for Soc.
Dem.

Danske regioner indgik for
et par uger siden en aftale
med regeringen om regionernes økonomi for 2017.
Aftalen sikrer regionerne en
vækst på sølle 0,1% eller
blot cirka 44 mio.kr. til Region Hovedstaden, hvilket
nærmest er ingenting, da
udgifterne stiger langt mere
fordi befolkningen vokser i
hovedstaden, hvilket betyder øgede udgifter til medicin og flere behandlinger.
Økonomiaftalen står derfor i kontrast til de flotte
udmeldinger fra Venstre og
ikke mindst støttepartiet
Dansk Folkeparti i valgkampen for et år siden. Her lød
det, at sundhedsvæsenet
skulle tilføres flere midler
og her måtte ikke spares.
Et år senere er realiteten
nu den, at vi i Region Hovedstaden skal ud og spare
mere end 500 mio. kr. på
2017-budgettet.
Man kan spørge sig selv,

hvorfor vi dog har sagt ja
til den økonomiaftale? Svaret er, at havde vi ikke gjort
det, var aftalen blevet langt
værre. For regeringen startede nemlig ud med at de
ville indkassere de penge,
vi sparer ved, at de nye hospitaler vi bygger, er mere
effektive. De penge har vi
dog allerede budgetteret
med, så skulle de afleveres
til staten havde vi manglet
et milliardbeløb! Så vi måtte acceptere en ikke særlig
god aftale, da alternativet
var endnu værre.
Socialdemokraterne vil
bestræbe sig på, at patienterne mærker mindst muligt
til de kommende besparelser, men nemt bliver det
ikke. Vi har effektiviseret løbende over de sidste mange
år, og vores personale er
allerede i dag spændt hårdt
for. Jeg tvivler stærkt på, at
vi kan spare mere end 500
mio.kr. uden at det medfører fyringer og forringelser.
Desværre. Men det er vigtigt at få sagt, at det er regeringen, der står bag den forringede økonomi. Åbenlyst i
strid med valgløfterne.
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UNDERGHOLDNINGSPROGRAMMET VED HØSTFESTEN
Lørdag 3. september 2016 fra kl. 10.00 - 18.00
Dagens program:
Kl. 10.30 - 11.30: Trylleshow for børn

+ Mest for børn

+ Pop og Jazz
Kl. 14.00 - 15.30: Anders Brandt + Alt med guitar
Kl. 16.00 - 18.00: Wild Vax Combo + Rocker Billy
Kl. 12.00 - 13.30: Anne Lærke Trio
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Træning styrker både krop og sind
På Daghjemmet Blåklokkevej trænes der på livet løs.
Det hjælper centerets brugere med at holde sig friske
både fysisk og mentalt
Tekst og foto::
Jesper Israelsen

Hvem siger, at det skal være
kedeligt at blive gammel.
Det gør de i hvert fald ikke
på Daghjemmet Blåklokkevej, hvor de bogstavelig talt
holder liv i de ældre ved at
træne med dem – både fysisk
gennem gymnastik, dans og
fysioterapi og mentalt ved at
træne hukommelsen gennem
spil, erindringslege, løsning
af krydsogtværser og meget
andet.
Daghjemmet er relativt
nyåbnet og er en sammenlægning af daghjemmet Travbanehuset og daghjemmet
på Irlandsvej, som flyttede
sammen på Blåklokkevej i
sommer. Centeret er helt nyrestaureret og ligger i den
gamle retsbygning i Tårnby.
- Vi er normeret til 72 daghjemsgæster, og der er be-

En lille dans skal der sandelig også være plads til.

stemt ikke problemer med at
få besat pladserne, for vi har
stort set fuld belægning hele
tiden, fortæller daghjemmets
leder Lisbeth Kristensen.
Hun var tidligere leder af
Travbanehuset og flyttede
altså med over, da de to daghjem blev slået sammen. Der
er 19 ansatte plus to seniormedarbejdere, der ikke tæller
med i normeringen.

Daghjem i to etager
- Det er lidt en udfordring
at bygningen er i to etager,
men den er blevet indrettet
specielt til os med køkken og
lignende. Vi har så indrettet
os sådan at de fleste af aktiviteterne ligger i stueetagen.
Daghjemsgæsterne bliver
typisk hentet i deres hjem
mellem kl. 8 og 9, og når de
kommer, er vi klar med morgenbuffet. Derefter er der
forskellige aktiviteter frem
til 11.45, hvor der er frokost,
med både kold og varm mad.
Efter frokosten er der atter
aktiviteter for de der har lyst
og de, der trænger til et hvil,
kan få det.
- Vi slutter som regel dagen
af med et fælles kaffebord,
hvorefter daghjemsgæsterne
bliver hentet fog kørt hjem,
forklarer Lisbeth Kristensen.
Masser af aktiviteter
- Vi har alle mulige aktiviteter
- både gymnastik, fysioterapi,
caféeftermiddage og gåture.
Ja vi har endda et kor hver
onsdag lige som vi også tager
på ture en gang imellem, fortæller hun og understreger, at
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Her er daghjemsgæsterne i
sving i fysioterapien.

Daghjemsgæsterne har mange forskellige aktiviteter - her er det
præcisionskast, der bliver øvet.

Daghjemmet er indrettet i den tidligere retsbygnings
flotte lokaler. De to etager er lidt en udfordring, erkender
daghjemmets leder Lisbeth Kristensen, der står til venstre i
billedet.

man ikke bare kan komme ind
fra gaden og bruge daghjemmet, man skal visiteres til det
af kommunen.
- Det er meget forskelligt,
hvor meget daghjemsgæsterne er her lige fra en gang om
ugen til de, der kommer her
hver dag. Det er også meget
forskelligt hvor plejekrævende, de er. Nogle er helt
selvkørende, mens andre skal
hjælpes med for eksempel
personlig hygiejne, forklarer
Lisbeth Kristensen.

- Vi har også meget forskellige aldre blandt gæsterne –
lige fra folk i 50’erne til op i
90’erne. Det stiller forskellige
krav til, hvordan vi skal indrette aktiviteterne, siger hun.
- Vi har opsynspligt, så de
bliver krydset af, når de kommer. Det vil sige, at hvis vi
regner med at de kommer og
så ikke dukker op, kan vi ringe
til hjemmeplejen, som så tager hjem til dem og ser, om de
har det godt, forklarer Lisbeth
Kristensen.

Der er også undervisning i hvordan man begår sig på en computer. Det er en
udfordring men også sjovt.
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Noget nogen gik til i august

Ungdomsskolens 10. klasse på overlevelsestur
10.y på Overlevelsestur på Kongelundsfortet. Privatfoto.

ti elever over voldgraven for
at komme ind på fortet. Turen var bygget op som én stor
konkurrence mellem klasserne, så næsten alle holdene
klarede opgaven.

Eleverne fra Tårnby Ungdomsskoles 10. klasser har
været på intro- og overlevelsestur på Kongelundsfortet
Af Marie Neie Nielsen, 10.y

Så blev det endelig den tid på
året, hvor Tårnbys Ungdoms-

skole tager af sted på introtur.
Denne gang gik den til Kongelundsfortet, et gammelt betonfort helt ude ved Sydstranden, hvor de 80 teenagere
fik testet deres grænser til
det yderste. Eleverne skulle
blandt andet klatre over voldgraven for at komme ind på

fortet, spise militærmad og
bygge deres egne bivuakker.
Men størst af alle udfordringerne på den tre dage
lange tur i den kolde natur,
var, at det foregik uden mobiltelefoner.
Da klasserne ankom til Kongelundsfortet, skulle mindst

Ukendt plan
Introturen for Ungdomsskolens 10. klasse bliver for hvert
år mere og mere populær
både blandt børn og forældre,
da man ikke rigtig får noget at
vide om, hvad man skal på turen, men bare bliver smidt ud
i det, hvilket mange forældre
mener er noget, alle burde
prøve, og at deres børn har
godt af lidt udfordringer.
Natløb på fortet
På spørgsmålet om hvilken
aktivitet fra turen, der havde
gjort indtryk, fortalte en elev:
- Den sidste aften vi var der,
skulle vi på et natløb, hvor læ-

rerne havde klædt sig ud og
gemt sig i skoven. De havde
gemt sig i buskene, træerne
og i det høje græs.
- Vi måtte ikke have nogen lommelygte med, så det
var helt mørkt. Derfor kunne
vi heller ikke se, om det var
mennesker eller personer, der
var rundt om os. Det endte
også med, at jeg faldt over en
af lærerne. Det var virkelig
uhyggeligt, og det havde jeg
på ingen måde regnet med,
så derfor var det også den
fedeste oplevelse, og jeg tror
ikke, at jeg glemmer den lige
foreløbig.
Det er en tur mange ser
frem til, så man må håbe den
vil vare ved.

STÅ OP
SAMMEN MED OS
D. 11. SEPTEMBER
I en hverdag med kroniske smerter og
fysiske begrænsninger er støtte og sammenhold vigtigt. Derfor står Gigtforeningen
og Scleroseforeningen op for hinanden.
Meld dig som indsamler.

Ilse Jacobsen
Ellie Jokar
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Næste udgave af Tårnby Bladet udkommer
fredag 30. september.
Deadline er mandag 26. september 2016 kl. 10.
Annonce-deadline fredag 23. september

Noget nogen gik til i august 2015 og andre kan opleve i 2016

Et nyt kapitel

Et nyt kapitel er påbegyndt
for US10 Tårnby og næsten
90 nye elever
Den røde løber var rullet ud,
da forventningsfulde lærere
med flag og sæbebobler bød
velkommen til kommunens
nye 10. klasseselever på US10
på deres “første skoledag”.
10. klasseselevernes nye
skolestart skal i den grad mar-

keres og fejres, overgangen
fra folkeskolen til 10. klassecenteret er en ny begyndelse,
et helt nyt sted, i en ny klasse
med nye kammerater og lærere.
Muligheden for at skrive et
helt nyt og anderledes kapitel
til deres historie. Skolestarten på US10 er elevernes første skridt på vejen mod ungdomsuddannelse.

Intet er vigtigere for
Ungdomsskolen end
eleverne. Derfor modtages
de nye elever på US10 på
den røde løber af lærere med
flag og sæbebobler. Foto:
Tårnby Ungdomsskole.

I begyndelsen af august
tog 88 elever hul på deres 10.
klassesskoleår. De er fordelt
på 4 klasser, hvor to klasser
primært er henvendt til unge,
der ønsker en gymnasierettet
ungdomsuddannelse, mens to
andre henvender sig til unge,
der er uafklarede eller ønsker
en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.
Elevernes trivsel er helt
nødvendig for den faglige
læring, og skolen lægger stor
vægt på de sociale egenskaber og kompetencer, der skal
til, for at eleverne kan nå deres mål.
De spændte elever skal derfor i første omgang deltage i
et tætpakket introduktionsforløb på otte dage. Her får
de en grundig introduktion til
skoleårets opbygning og muligheder, og samtidig er der
arrangeret sociale aktiviteter
og teambuildingsøvelser, der
fokuserer på at skabe et trygt
og lærerigt fællesskab mellem elever og lærere.
Introduktionsforløbet byder blandt andet på et posteløb på fælleden. Her sendes
eleverne rundt i grupper af

Fair Transport
– Vi har brug for din hjælp!
Skriv under for fair
transport, ligeløn og gode
arbejdsforhold uden social
dumping i Danmark og Europa

10 på en 8 kilometer-rute,
hvor de undervejs skal løse
forskellige opgaver.
En introtur på Kongelundsfortet, hvor eleverne bliver
udfordret såvel personligt
som socialt og fagligt, får mulighed for at flytte grænser
og under primitive forhold
lærer hinanden rigtig godt at
kende.
Derudover bliver eleverne

introduceret til den fagfaglige undervisning, skolens rammer og retningslinjer, valgfag,
kontaktlærerordningen, vejledning og meget mere.
US10 Tårnby ser frem til et
år, hvor vi alle kan være med
til at udvide de unges horisont og skabe et rum, hvor de
trives, lærer og udvikler sig.

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben fortsætter mandag 26. 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 22. 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 2016
26. september Praktikanten
03. oktober
Brooklyn
10. oktober
Flaskepost fra P.
17. oktober	Efterårsferie
24. oktober
Månen over kirsebærtræerne
31. oktober
Guldkysten
07. november Den Danske pige
14. november Idealisten
21. november Den Genopstandne/The Revenant
28. november Kollektivet
05. december Fægteren
Juleferie
Forår 2017
02. januar
Krigen
09. januar
Kvinden i guld
16. januar
Nøgle Hus Spejl
23. januar
De Standhaftige
30. januar
Under Sandet
06. februar
Carol
13. februar V i n t e r f e r i e
20. februar
Afskedsfesten
27. februar
Youth. Ungdom
06. marts
Sommeren 92
13. marts
Jeg er Ingrid
Ændringer kan forekomme.

DT
VEL MØ

Carl-Aage Hansen, kasserer
Vibeke Rasmussen, formand
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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.

Verdens Bedste Nyheder
udkommer igen i år
Peter Hummelgaard (A) og
flere kommunalbestyrelsesmedlemmer uddeler
Verdens bedste nyheder ved
Tårnby Station
For 7. gang står PUGAD igen
på gaden med en avis og en
juice og også i år deltager
socialdemokraterne og SF,
så man kan møde den lokale
folketingsmand Peter Hummelgaard Thomsen og flere
af kommunalbestyrelsesmedlemmerne.
- FN har med målene besluttet, at vi – i intet mindre
end hele verden - senest i
2030 skal have gjort en ende
på ekstrem fattigdom, have
mindsket den globale ulighed
og være godt i gang med at
bremse klimaforandringerne,

fortæller Einer Lyduch, formand for PUGAD og kommunalbestyrelsesmedlem (A) i
Tårnby.
- Verdensmålene er en ambitiøs plan, men vi er heldigvis allerede nået et stykke af
vejen. Siden 1990 er andelen
af verdens befolkning, der
lever i ekstrem fattigdom,
mindsket med næsten 70 procent. Nu skal vi helt i mål.
- Derfor skal alle – også
danskerne – kende de nye
verdensmål. Jo flere der kender til målene, jo flere er med
til at sikre, at vores politiske
ledere leverer resultater. Og
jo flere der ved, hvilke fremskridt og løsninger verden
byder på, jo flere kan bidrage
til, at de bliver ført ud i livet,
siger Einer Lyduch.

Årets bedste
Årets nyhed er, at verdens
lande i fællesskab har vedtaget 17 nye verdensmål,
der skal sætte retning for en
bedre fremtid for mennesker
og den planet, vi bor på.
Målene handler om at tackle nogle af klodens største
udfordringer, så både nuværende og kommende generationer kan få et bedre liv.
Derfor går flere end 2000
frivillige på gaden i hele landet og uddeler Verdens Bedste Nyheder til danskerne.
Bag Verdens Bedste Nyheder står de danske udviklingsorganisationer, erhvervs- og
mediepartnere, FN og Danida
sammen om at fortælle danskerne, at kampen mod fattsp
tigdom nytter.

Fredag morgen 9. september kl. 7-9 Tårnby Torv/Station.
Her ses viceborgmester Allan Andersen i funktion - som
avisbud. Arkivfoto fra 2015.

Sociale klausuler skal
overholdes
Tårnby Kommune igangsætter nu kontrol med virksomheder, som løser opgaver for
kommunen
Arbejds- og uddannelsesklausuler har siden sidste sommer været faste bestanddele
af kontrakter med private
virksomheder, som varetager
større kommunale anlægsarbejder og leverancer.
Politisk er det højt prioriteret, at kommunale skattekroner ikke bruges på medvirken
til social dumping, underminering af overenskomster og
andre aftaler på arbejdsmarkedet. Det var baggrunden
for indførelsen af de sociale
klausuler sidste år.
Som et naturligt næste
skridt begynder Tårnby Kommune nu at følge op på klausulerne ved at indføre kontrol med, at de også i praksis
overholdes. Det sker i et
samarbejde med rådgivningsog
revisionsvirksomheden
Deloitte.

- At vi nu iværksætter kontrol med, at virksomhederne
rent faktisk overholder de
indgåede aftaler er helt naturligt. Vi vil gerne sende et
klart signal om, at sociale
klausuler i Tårnby Kommune
ikke bare er hensigtserklæringer - det er derimod noget
vi tager meget alvorligt, siger
borgmester Henrik Zimino.
- Jeg mener, at vi som kommune har et særligt ansvar for,
at vores samfund og arbejdsmarked fortsat kan fungere på
ordentlige og rimelige vilkår.
Nu sætter vi så mere fokus
på, om det aftalte bliver overholdt - hvad resultatet bliver,
det vil vise sig.
- Jeg skal ikke lægge skjul
på, at vi med kontrol endnu
engang sender det budskab,
at Tårnby Kommune prioriterer sociale klausuler og ikke
mindst overholdelse af disse
meget højt.
Kilde: www.taarnby.dk

Borgmesterord
Aktuelt er det virksomheden
Forenede Service, der bliver
sat fokus på. Virksomheden
har opgaver med vinduespolering i kommunen.

Når skaden er sket -
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Vi har aftaler
med de fleste
forsikringsselskaber om
anmeldelser af skader.
Så ring til os - vi
klarer både ruder og
papirarbejdet.

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Næste udgave af Tårnby Bladet udkommer fredag
30. september
og dækker redaktionelt oktober 2016.
Deadline er mandag 26. september 2016 kl. 10.
Annoncedeadline fredag 23. september

I BIOGRAFEN

Lær mere om Dory og
hendes venner på Den Blå Planet
Tårnby Bladet SEPTEMBER 2016 17

Få årskort til halv pris og fri entré!
Er du borger i Tårnby Kommune,
sparer du 50% på årskort til
Den Blå Planet

Birkegården - en tidslomme

Birkegården fik sit navn efter birketræerne omkring den.
Tegning og tekst Ninna Feldvoss

Når man går i Silvan eller i et af de
andre indkøbsmekkaer på Kirstinehøj,
tænker nok de færreste på, at man
blot stenkast borte vil befinde sig på
en lokalitet, som udgør en slags tidslomme. Omme bag Planteland ligger
nemlig en landsbyidyl med gadekær
og stråtækte længer.
Det er Birkegården, som efter si-

gende har været en af de mest betydningsfulde i Tømmerup. Den har i hvert
fald ligget her tilbage i 1700-tallet.
Det har man kunnet dokumentere efter fundet af en gammel brønd. Stuehuset er dog fra 1881. Vil man danne
sig et indtryk af, hvordan der så ud indenfor, kan man blot besøge Amagermuseet, der ligger i St. Magleby, kun
1½ km derfra. Her er interiøret i sin
helhed genopstillet i de smukke stuer,

og her kan man forundre sig over, hvor
hurtigt alt forandres.
Den tjener nu til opmagasinering
for kommunen, der for år tilbage har
erhvervet og istandsat den og på denne måde bevaret et værdifuldt miljø.
For tiden er den atter ved at blive
vedligeholdt, så vi herefter fortsat kan
nyde denne oase.
I erindringshæftet ‘Nybyggere på
Vestamager’, udgivet af Lokalhistorisk

Du kan altid hente
Dem finder du blandt andet:
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KASTRUP

• Irma Kastrupvej 223
• Tårnby Rådhus
• Sundheds Center, Kamillevej 4
• Hovedbiblioteket, Kamillevej 10
• Kulturhuset Kastrup BIO
• Skottegårds Centret, apoteket
• Skottegårds Centret, købmanden
• Skottegårds Centret, udenfor kiosken
• Lystådehavnen, Havnekontoret

TÅRNBY BLADET
TÅRNBY

Samling i 1997, fortæller Eigil Jansen
levende om arbejdet på gården. De
var frilandsgartnere, og der blev dyrket alverdens grøntsager, som blev
afsat på grønttorvet, andet blev lagt i
kuler; det krævede særlige færdigheder at bygge disse. Kvæget græssede
helt ude ved Kongelundsvejen, dengang et ubeboet og øde område!

i et af vore depoter!

• Allégårdens Blomster, Tårnbyvej 51
• Super Brugsen, Tårnby Torv
• Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100

SUNDBY

• Kvickly, Strandlodsvej 43
• Kvickly, Englandsvej 28
• Føtex, Kirkegårdsvej 2

VESTAMAGER

• REMA, Løjtegårdsvej
• Købmand Spar, Kongelundsvej 299
• Bageren i Vestamagercenter
• Biblioteket Vestamagercenter

Tårnby Bladet husstandsomdeles den sidste fredag i hver måned, men det kan svigte og som service overfor
nejtak’ere til reklamer lægges godt 3500 eksemplarer i depoter i Tårnby, Dragør og Sundby.

DRAGØR

• Netto Magleby Torv
• Føtex Magleby Torv
• Biblioteket Vestgrønningen
• Irma, Kongevej 18
• Golfklubben, Kalvebodvej 100
• Café Sylten, Søndre Strandvej 50

Ingen skal dø alene
Ældre Sagen i Tårnby opretter en vågetjeneste i Tårnby,
som skal være med til at
give døende og deres pårørende en fredfyldt sidste tid

Hvert år dør tusindvis af mennesker uden at have nogen
ved deres side. I Ældre Sagen
mener vi, at ingen skal dø alene, medmindre de selv ønsker
det.
Derfor starter Ældre Sagen
i Tårnby en vågetjeneste og
har brug for frivillige vågekoner M/K, som vil være med
til at våge over døende i deres sidste tid eller har lyst til
at hjælpe med at koordinere
tjenesten.
Vågetjenestens formål er at

give ro, nærvær og tryghed til
døende og deres pårørende i
den allersidste tid. Vågetjenesten kommer hos mennesker,
der ikke har pårørende tæt
ved sig, eller som aflastning
for pårørende, der har brug
for et hvil.
- Som frivillig i vågetjenesten ’holder man vagt’ ved en
døende. Det, at der ér nogen
hos dig, kan gøre en stor forskel for et menneske, der ellers ville ligge og dø alene.
- Den frivilliges opgave er
udelukkende at være til stede
og give ro. Det kan være ved
at holde i hånd, lytte til den
døende, eller blot være i rummet. Det afhænger af, hvad
den døende har behov for,
siger Anne-Grethe Kragerup,
der er formand for Ældre Sa-

Vågetjenesten - hvad og hvem
Ældre Sagen i Tårnby holder informationsmøde om
vågetjenesten torsdag 29.9. kl. 16.30 i Sundhedshuset,
Kamillevej 4, 1. sal.
Vil du som frivillig være med til at gøre en forskel ved at
sidde hos døende i deres sidste timer/dage, så henvend
dig til: Ældre Sagens formand i Tårnby, Anne-Grethe
Kragerup, tef. 2629 8016 eller e-mail: agkragerup@
gmail.com eller Camilla Stubbe Teglbjærg, tlf. 2911
4295, eller e-mail: cst@aeldresagen.dk og få yderligere
information.

gen i Tårnby.
Vågetjenesten rykker ud,
når der er behov for det. Vågetjenesten bliver oftest tilkaldt til at våge om aftenen
eller om natten. Man kan som
frivillig i vågetjenesten altid
sige nej til en vagt. En typisk
vagt er af tre timers varighed.

Søger frivillige
Ældre Sagen i Tårnby søger
frivillige mænd og kvinder,
som vil være med til at våge
over døende i deres allersidste tid.
- I dagens Danmark er alt
for mange mennesker alene i
livets sidste timer. Det vil vi

Modelfoto fra Ældre Sagen.

i Ældre Sagen i Tårnby prøve
at afhjælpe. Derfor ønsker vi
din hjælp, siger Anne-Grethe
Kragerup.
- Vi søger frivillige til at deltage i vort kommende korps af
vågere. Ingen betingelser angående alder og uddannelse,
men modenhed, erfaring og
robusthed vil være en fordel.
Alle frivillige i vågetjenesten
bliver tilbudt aktuelle kurser,
så man er ordentligt rustet til
opgaven.
Vågetjenesten er ikke en
erstatning for den pleje og
omsorg, som professionelle

eller pårørende yder, og vågetjenesten har et tæt samarbejde med de pårørende
og med personalet. De frivillige i vågetjenesten vil altid
have mulighed for at tilkalde
hjælp.
Alle i vågetjenesten bliver
uddannet på kursus, så de er
kompetente og godt rustet til
opgaven. Det er ikke nogen
betingelse at være medlem
af Ældre Sagen for at benytte
vågetjenesten eller være frivillig. Alle i vågetjenesten har
tavshedspligt.

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

Mange kender uden tvivl situationen. Det gamle køkken er ikke så indbydende, som man godt kunne tænke sig, men samtidig for godt til at
smide ud. Et helt nyt køkken virker derfor både som en dyr og unødvendig løsning. Hvis køkkenet fungerer, er der ingen grund til at smide
det ud. Skift i stedet for facaden ud. Med nye skabslåger, nye skuffer
og ny bordplade kan der udrettes mirakler.
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HUSK LØRDAGSÅBENT D. 1 OKT. FRA 10.00-13.00
PRISEKSEMPEL:
10 folielåger, 5 skuffefronter, 15 greb,
20 hængsler samt kørsel og levering,
inkl. moms og montering

14 497
.

man-tors 10.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, tlf. 38 79 16 14

,-
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Giv os et kald i dag, hvis du er interesseret i en køkkenrenovering,
så kan vi aftale hvornår en af Nygammelt Køkkens konsulenter kan
komme ud og give dig et uforpligtende tilbud inkl. moms og montering. Ring til os på 38 79 16 14. Nemmere blir’ det ikke!

Og så swinger vi pokalerne igen
Den københavnske Oktoberfest
fornyer sig igen med flere dage med
eget gulv og egen metro
Oktoberfest har en lang tradition, der
startede i München for 200 år siden
som en fejring af, at høsten er i hus.
Oktoberfest i München er stadig
”den rigtige” Oktoberfest med et gigantisk optog og et omrejsende tivoli
med karruseller og rutsjebaner der
overtrumfer alle kendte rutsjebaner
i danske forlystelsesparker. Stemningen bygges op i mindst tre Bier-haller
i fodboldbane størrelse og i flere etager. Festen varer godt en måned og
afløses så kort efter ef et tilsvarende
julemarked.
Men mindre kan gøre det. Når Oktoberfesten igen kommer til Femøren/
Amager Strandpark blandes den baye-

riske stemning med dansk traditionel
vin-og-ølgod stemning.
Allerede ved indgangen til teltet
kommer fornemmelsen af, at være i
München (eller i Skindergade, hvis du
er gammel nok). Blå og hvide farver
præger teltet og betjeningen bærer
dirndl og lederhosen.

Festtøjet er i orden
2009 åbnede den første Oktoberfest i
København og er nu blevet Danmarks
største og sjoveste Oktoberfest.
Rigtigt mange kommer i tyrolertøj,
så det giver ekstra stemning. Tøjet er
hentet hjem fra Sydtyskland eller købt
på oktoberfesternes webshop og nu
kan kostumerne lejes fra en shop i teltet til rimelige priser
Oktoberfesten i København bliver
holdt i et 2650 kvadratmeter stort
telt. De sidste par år har teltet haft
fast gulv, så græsplænens fugtighed
ikke får nogen betydning for stillethælene.
Torsdagene 22. og 29. september
har Oktobefesten den traditionelle
ekstra service med ”Model servering”
med de flotteste Heidier.
Musik/Band
I år spiller Zack Zillis der sidste år fik
København til at ligne Oktoberfesten,
så glæd dig til de kommer. Bandet

Oktoberfesten 2011. Arkivfoto.

spiller superstemningsmusik, sange
du kender og kan synge med på. Retningen er moderne tyrolermusik. I
bandets pauser spiller en DJ alle de
kendte schlagere publikum elsker.
Du kommer garanteret til at høre
Anton aus Tyrol, Cowboy und Indianer
(Kom hol das Lasso raus), Fliegerlied,
Ein Prosit der Gemuetlichkeit, Zikke
Zakke og Himmelhunden. Find dem på
YouTube endda med tekst, så du kan
træne nogle indtil september - så er
det bare at komme i gang.
Der er fortsat fri entré. Mad og
drikke kan købes, så det må man ikke
medbringe selv.
Er man en gruppe og vil reservere
plads, så man er sikker på at sidde
sammen, så læs mere om bord- og

pladsreservering på oktoberfestdk.
dk (det ekstra dk er korrekt og ikke en
skrivefejl).
- Vi anbefaler, du kommer med metroen, for efter en dejlig kold 1 liters
øl kan bilen ikke bruges længere, siger
den danske leder Carsten Raun.
Og der er i øvrigt dårlige p-forhold
og emsige p-vagter i området.

Hvornår:
Torsdag 22. september Kl. 17-23:00
Fredag 23.september Kl. 17-23:30
Lørdag 24. september Kl. 14-23:30
Torsdag 29. september Kl. 17-23:00
Fredag 30. september kl. 17-23:30
Lørdag 1. oktober
Kl. 14-23:30

Konkurr
e

nce

Konkurrencer om
oktoberfest-”menu” til fire
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I avisen her er der en konkurrence
om to gange oktoberfest-menu til
de to torsdag 22. og 29. september
Vindere af vores lille quick-konkurrence får 4 halve liter oktoberfest-øl og 4
gange bayriske pølser med pommes
friter - så er festen i gang. Vi skal ikke
blande os i, om vinderen indtager gevinsten selv eller vedkommende som
et socialt væsen deler med sit selskab.
Opgaven ved tidligere konkurrencer
har enten været for lette eller interessen for at få gratis billetter til Oktoberfesten bare været stor. Så i år gør vi
det sværere (som i fjor).
Vi vil gerne vide, hvad en original
Oktoberfesthat i enhedsstørrelse koster i år.
Det står naturligvis på www.okto-

berfestdk.dk, så sværere er det altså
ikke. (de to gange dk er rigtig nok).
Svaret mailes til Tårnby Bladet, redaktionen@taarnbybladet.dk og skriv
Dodo i emnefeltet efterfulgt af en
selvvalgt kode på seks karakterer, eksempelvis 123ABC.
Derudover skal vi have navn, adresse og telefonnummer senest søndag
11. 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 12. september).

40 meter under pumpestationen ved Turbinehallerne i Adelgade kan man
komme ind i de to store tunnelrør. Der er fjernvarmerør så langt øjet rækker.

HOFOR forsyner udover københavnerne også både Rigshospitalet
og Panum-instituttet med både fjernvarme og -køling.

HOFOR holder varmen for København
Under Københavns højt
berømmede havnebadevand
løber udover metroen også
et par andre tunnelrør med
store dele af byens køle- og
varmeforsyning, som er ved
at blive omlagt fra damp til
varmt vand

Af Jesper Israelsen

Amager plejer ellers ikke at
bryste sig af, at være landfast
med København, men det er
øen faktisk – i hvert fald underjordisk. Selv om metroen
jo strengt taget går via Christianshavn, så er der et par
andre tunneller af næsten
samme størrelse som metroen. Og den nyeste tunnel
er netop ved at blive forsynet
med nye varme- og kølerør,
så københavnerne kan holde
fødderne varme og hovedet
koldt.
Det er Hovedstadens Forsyning – i daglig tale HOFOR
– der står bag bygningen af
tunnelrørene. Desværre er
det ikke muligt at komme ned
og besøge den nye tunnel, da
man stadig er ved at montere
indmaden, men vi var heldige
at få lov til at få et kig ned i
de gamle rør. Det vil sige så
gamle er de nu heller ikke, for
de blev taget i brug i 2009, da
man begyndte et af de største
projekter i forsyningsselskabets historie. Nemlig over-

gangen fra damp til varmt
vand.
Tunnelen går under jorden
fra Amagerværket under havnen og ender på det dybeste
sted 40 meter under jorden
ved HOFOR’s kølecentral i
Turbinehallerne midt i det
gamle København. Derfra løber et andet tunnelrør videre
til Fredens Park, der ligger
ved Rigshospitalet og Panuminstituttet, og det er blandt
andre, de to institutioner, som
HOFOR forsyner med fjernvarme- og fjernkøling.

Endnu en tunnel underhavs
Nu er projektet med at omlægge fjernvarmen fra damp
til vand så fremskredet, at
man har bygget den nye tunnel for at sikre tilstrækkelig
kapacitet. Den går fra Islands
Brygge til Kalvebod Brygge og
den bliver taget i brug sidst
på året. Projektet strækker sig
over en lang årrække og omfatter næsten 100 kilometer
nye forsyningsledninger, så
det er endnu en grund til, at
hovedstaden ligner én stor
byggeplads.
Der er god økonomi i at omlægge fjernvarmen fra damp
til vand, fordi produktionen
af kraft/varme bliver mere
effektiv og fordi varmetabet
i ledningsnettet bliver langt
mindre. Alene reduktionen

Brug for høje temperaturer
Grunden til, at man anlagde
et dampbaseret fjernvarmesystem tilbage i 1920’erne,
var for at levere såkaldt
procesenergi til hospitaler,
dampvaskerier og andre industrivirksomheder, der havde
brug for høje temperaturer til
fremstilling af fødevarer eller
desinfektion. Meget af den industri er nu flyttet ud af byen.
- Men der er også en anden
grund til, at man brugte damp,
fortæller Thomas Grinde, maskinmester hos HOFOR, mens
han viser rundt nede i tunnelrørene.
- Damp var nemmere, da
det distribueres ved et meget
højere tryk end varmt vand,

og så sørgede det høje tryk
i sig selv for at fjernvarmen
også nåede ud til de sidste
forbrugere i omegnen som fx
Brønshøj og Emdrup.
Det er ikke almindeligt
vand, der løber i fjernvarmenettet. Vi bruger demineraliseret vand, hvor vi hæver pHværdien (sænker surhedsgraden, red.) for at undgå korrosion og kalk i rørene. Desuden
tilsætter vi grøn farve, så folk
får lysegrønt vand ud af bruseren, hvis der er en utæthed i
kundens anlæg, forklarer Thomas Grinde.
Fjernvarmen leveres som
nævnt hovedsagelig af Amagerværket og Amager forbrænding, og Svanemølleværket og HC Ørstedsværket
supplerer. Vandet er 80-90
grader varmt i indre by, mens
for eksempel dele af Vesterbro har et såkaldt lavtempe-

Thomas Grinde er
maskinmester hos HOFOR, og
sidder til daglig og overvåger
forsyningsselskabets
køleanlæg.

raturnet, og her er det kun
nødvendigt med en temperatur på 60-70 graders Celsius.

Tårnbyvej 27, 2770 Kastrup
Tlf.: 32 50 70 80
Mail: info@taarnbytandklinik.dk
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Temperaturen i tunnelrørene kan let snige sig op på 50
grader Celsius, så servicefolkene har et lille tog, de kan køre
igennem tunnellen med.

af varmetabet betyder, at
brændselsforbruget
falder
med 140 Gigawatt-timer, hvilket svarer til opvarmningen af
6000 parcelhuse årligt.

Det hele begyndte med Ninna
Efter næsten 15 år på Billedskolen takker Ninna Feldvoss af. Kommende sæson
bliver den første uden Ninna
som underviser på Kastrupgård
Siden 2002 har billedskolen
på Kastrupgårdsamlingen været et gratis fritidstilbud for
børn i Tårnby kommune, og
dette efterår bliver den første
sæson uden Ninna Feldvoss
som underviser på et af holdene.
I sin tid som billedskolelærer har Ninna været mange
kunstneriske discipliner igennem. Blandt andet tegning,
akvarel, grafik, keramik og
meget mere. I de senere år
har hendes hold haft fokus
på glaskunst, da billedskolen
for nogle år siden, som noget ganske specielt, fik ovne,
som også kunne brænde glas.
Glasholdet har desværre oplevet svigtende interesse af
flere årsager, heriblandt de
nye længere skoledage for
de større elever. Derfor bliver glasholdet omlagt til et
tegne- og malehold. Det er i

den forbindelse, at Ninna har
takket nej til at fortsætte som
billedskolelærer. Hun nævner
desuden også, at hun jo næste
år bliver 70 år – og så har hun
en stor flok børnebørn, som
hun glæder sig til at kunne
dedikere mere tid til.

Fra skolens begyndelse
Ninna har alle år været utroligt glad for at undervise på
billedskolen. Hun har været
med på billedskolen lige siden den blev oprettet som et
forsøg i efteråret 2002.
Tanken var dengang, at når

der var en musikskole i Tårnby, så skulle der naturligvis
også være en billedskole – og
den skulle naturligvis ligge på
kommunens kunstmuseum,
Kastrupgårdsamlingen.
Billedskolen blev indrettet på
første sal i museets hovedbygning, hvor den stadig holder til den dag i dag.
Forsøget med en billedskole blev en succes og billedskolen blev fuldt etableret
i 2004 med fire fyldte hold
om året – og Ninna nyder at
kunne hilse på mange gene-

rationer af gamle elever, når
hun færdes rundt omkring i
kommunen.

Ny underviser
Ninna forsvinder dog ikke fra
Kastrupgård, da hun stadig
er meget aktivt i bestyrelsen
i museets venneforening, Kastrupgårdsamlingens venner.
Ninna Feldvoss efterfølges
på billedskolen af kunstneren
og illustratoren Rikke Bakman.
csp

Ninna Feldvoss på trappen
op til Billedskolen på
Kastrupgårdsamlingen. Foto:
Kastrupgårdsamlingen.

TÅRNBYLØBET 2016
ONSDAG DEN 12. OKTOBER KL. 17.30

Ny mand i spidsen
Med 23,1 mio. kr. i overskud i 2015 blev det til et
rekordregnskab for de 125
genbrugsbutikker, som Folkekirkens Nødhjælp driver.
Nu får den ny chef, Thomas
Mølgaard Andersen, desuden ansvar for Wefood,
Danmarks første butik for
overskudsmad, der ekspanderer i de kommende år.
Thomas Mølgaard Andersen har ansvaret for drift
og udvikling af butikkerne
og deres otte medarbejdere
og 3.500 frivillige. Opgaven
bliver bl.a. at øge engagement og fastholdelse af de
frivillige og tiltrække endnu
flere dygtige kræfter, men
samtidig at sikre bæredygtig og rentabelt videresalg
af overskudstøj og overskudsmad til Wefood.
- Jeg er super glad for opgaven, for det er en fantastisk mulighed for at præge
et spændende område i
vækst og når det gælder
overskudsmad har Wefood
ramt en nerve, siger Thomas
Mølgaard Andersen.

Socialdemokraterne
Kastrup afd.

START OG MÅL: SUNDHEDSHUSET, KAMILLEVEJ 4, 2770 KASTRUP

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 7. september
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18 gennemgående spil + startspil - puljespil
Gæstenummer
Snapse- og grisenumre. Lotterier
Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade
Foto: gunnar larsen, Amager Fotoklub

Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker
Uændrede priser og gevinster

På gensyn

Noget at gå til i september

Akryl, voks, gips, olie, lærred, træ, karton og foto...
Ved Plyssens åbning i august
af den anden halvdel af den
20. sæson præsenterede
lokalarkivar Lone Palm
Larsen fra Tårnby Lokalarkiv
en omarbejdet udstilling af
væveriet på Plyssen
Foto: Christian Hygom.
De gamle plancher var udskiftet med nye
i nye design men med de fleste af de
tidligere fotos sammen med nye, som lokalarkivet havde fremskaffet. Der mangler en del endnu, men det kommer.
Samtidig benyttede Lone Palm Hansen
lejligheden til at takke Heinrich Ehrenreich for hans dygtige ledelse gennem
årene og det gode samarbejde. Hun
overrakte ham en vingave.

Maleri og foto
Ingrid Slott og Herman Helsinghof udstiller malerier og Christa Dahl fotos.
Det er 23 år siden Ingrid Slott første
gang smeltede voksen på et strygejern
og malede et billede.
I årenes løb er mange forskellige
tekniker og motiver er blevet afprøvet.
Alt fra landskabsbilleder til blomster og
abstrakte billeder. I øjeblikket er det por-

trætter, der er i fokus. De bliver malet
med en speciel sylus. Billederne er malet
både på lærred, træ og karton.
Malerierne er i akryl og olie - ofte i
kombination med gips.
Herman Helsinghof har malet i ca.
7 år. Han startede med olie, men blev
træt af den lange tørretid og gik derfor
over til at male akryl. Han lader sig både
inspirere af de gamle mestre og af livet
omkring sig. Han maler såvel abstrakt
som naturalistisk.
Christa Dahl udstiller en række stemningsfulde fotografier fra bl.a. Berlin og
Gran Canaria.
Hendes fotografier er meget varierede, idet hun lægger stor vægt på lysets
virkning, billedkomposition og andre elementer. Hun er god til at opdage mange
detaljer, som hun ikke selv lægger særlig
vægt på.
Plyssen er åben lørdag-søndag kl. 13.0016.00. Gratis adgang.

Underholdning
Søndag 25. september kl. 14.00: Opvisning af Ullerup Line-Dancers.

Udstillere søges
Foreninger, hobbyfolk, samlere og andre
der ønsker at udstille deres aktiviteter og

samlinger for et større publikum kan få
plads på Plyssen i 2017.
Henvendelse til udstillingsleder Heinrich
Ehrenreich, Bygrænsen 50, 2770 Kastrup. Tlf. 3251 0911 / 4167 6262 eller
mail: heinrich.ehrenreich@gmail.com

Livstegn

At I må modtage
mit hastige åndedrag
At I må give tid
til mine gule armes sidste
favnen og favnen
træet i hvis elskede skygge
jeg har båret
og kastet mine blade

8 fotografier af Christa Dahl
Udstillingen ”Livstegn” viser otte fotografier, der på hver sin måde repræsenterer livet, menneskets færden, og
indblik i menneskers liv. Men også liv i
form af organisk materiale, og livet som
noget flygtigt og nedbrydeligt.
Der er ingen mennesker på billederne,
men ikke desto mindre er man som beskuer ikke i tvivl om, at der lige har været nogen forbi og samle æblerne, lægge
kaninen tilrette på tæppet, trampet på
broen og anrettet de små kartofler med
mayonnaise.

at I må indsuge
røgen af bålet
når jeg brænder
At I må glemme asken
At I må synge min sang
når den fødes i jer
At jeg må falde som dug
på træets tørstende blomster

Som det fremgår af plancherne på Plyssen, så er gæsterne velkomne til at tilføje
og rette i teksterne på alle udstillingens
plancher. Foto: Christian Hygom.

Teksterne til billederne, af danske
forfattere og digtere, er udvalgt af Sarah
Elizabeth Hvidberg, cand.mag. og bibliotekar. Digtene beskriver livet! Selv det
liv, der opstår, når det bliver digtet, som
i Monica Aasprong’s Et digtet barn.
De andre forfattere, hvis digte ledsager fotografierne er Eik Skaløe, Søren
Ulrik Thomsen, Michael Strunge, Eske
K. Mathiesen, Pia Tafdrup og Naja Marie
Aidt.
Christa Dahl
Plyssen, 3.– 25. september 2016

”Tale til guderne” fra Eik Skaløe: Ønsket om et ordliv (2002)

permanente udstillinger:
th. philipsen

lokalhistorisk udstilling:
kastrup glas 1847-1979
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Midt i modernismen
PETER
BRANDES
T R A NSFORM AT ION

Noget at gå til i september

Find skjulte skatte og ryd op i naturen
Den verdens-omspændende sport,
geocaching, kommer til Naturcenter
Amager
Det er et såkaldt internationalt CITO-event inden for
geocaching, der nu kommer til Naturcenter Amager. Her
vil folk søge efter skjulte skatte i Kalvebod Fælled.
Geocaching går ud på at finde særlige genstande i
naturen, og ved arrangementet kan man samtidig bidrage med samle affald op på sin vej.

Man finder de skjulte skatte ved hjælp af en GPS eller et program på en smartphone.
Geocaching er angiveligt en verdensomspændende
sport, hvor geocachere jagter de skjulte skatte over hele verden, som folk leder efter ved hjælp af koordinater.
Arrangementet er arrangeret af den lokale geocacher
”Olefant”.
csp (på baggrund af pressemeddelelse fra
Naturstyrelsen)

Geocatchere og affaldsindsamlere. Foto:
Amager Naturcenter.

Info:
Søndag 25. september kl. 11 under friluftshusets
halvtag. Det vil tage 1-2 timer.
Yderligere oplysninger på Naturcenter Amagers
hjemmeside eller via kalenderen på Naturstyrelsens
hjemmeside

Program for Naturens Dag:
Dagens tema er Natur uden alder med
fokus på invasive arter blandt både dyr
og planter
Kl. 11-12: Vi høster bjergrørhvene og arbejder
kreativt med græsset.
Kl. 12-13: Vi dissekerer en mink og snakker om
mårhund, signalkrebs og nilgås
Kl. 13 – 14. Vi bekæmper Hybenrose og laver marmelade af bærrene.
Kl. 14-15: Vi bekæmper gyldenris og newzelands
korsarve. Vi maler med gyldenris.
Kl. 15: Foredrag på traktørsted med ekspet i invasive arter.
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Hundene kan finde og hente en hel flok får og de kan finde de får, der går skjult i krat og buske,
ligesom de også kan hjælpe, når fårene skal tilses og sorteres.

Hund efter får

– kom og se hyrdehunde samle
naturcenterets får

Normalt må hunde slet ikke komme ind på Naturcenter
Amagers fårefold, men lørdag 17. september er det
anderledes
Der får Friluftshuset nemlig besøg af to hyrder (Lotte
og Holger), som sammen med deres hunde (border collier) vil vise, hvordan hundene kan hjælpe i det daglige
arbejde med at holde styr på en hel flok får.
Hundene vil vise hvordan de kan finde og hente
en hel flok får. Hvordan de kan finde de får, der går
skjult i krat og buske. Og hvordan hundene også kan

Dagen sluttes af med et foredrag af en ekspert i
invasive arter.
Se mere på www.naturensdag.dk

Åbent hus på Tårnby Naturskole

hjælpe, når fårene skal tilses og sorteres.
Det er et spændende og spektakulært skue at se
hyrder i samarbejde med deres hunde, når fårene
skal hentes. Et skue for børn og voksne i alle aldre.
I dagens anledning vil vi også have vores store
uldværksted sat op. Herfra kan der kartes uld fra Naturcenterets får. Det kan laves til flotte nøgleringe
eller filtbolde, som man kan tage med hjem som sit
eget eller kattens legetøj.
Friluftshuset, Naturcenter Amager, 17. september kl.
11.00 og 14.00.

I forbindelse med Naturens Dag åbnes dørene på
Tårnby Naturskole. Her kan man hilse på på skolens
flotte slange og holde en mus eller to. Man kan
også se den imponerende samling af kranier samt
udstoppede fugle.

Info:
Gratis. For Alle. Kl. 10-15 søndag 11. september.
Tårnby Naturskole, Granatvej 3.

Bibliotekets arrangementer
finder du på side 42 og 43

Noget nogen har opdaget og noget at gå til hele efteråret

Uønsket natur på Naturens Dag
Når man markerer naturens dag
på Naturcenter Amager er der
fokus på invasive arter
Natucenter Amagers forskellige aktører
går igen iår sammen om at skabe et
væld af naturaktiviteter ved naturcenteret på Kalvebod Fælled. Iår vil vi have
fokus på invasive arter.
Kom og lær om den natur der herude
er uønsket og som vi gør meget for at
bekæmpe.
Vi kigger på Bjergrørhvene, Invasiv
Gyldenris, Hybenrose og vores ”nyeste”
invasive art, Newzeelands Korsarve.
Vi vil naturligvis også klappe den invasive art Sumpskildpadden Terrapin, som
af og til bliver fundet i søerne på Kalvebod Fælled.
Vi vil sammen med naturvejlederne

ved Naturcenteret bekæmpe arterne,
sætte fokus på naturpleje og fortælle
om udfordringerne ved og historierne
om hvorfor invasive arter er et problem
i naturen.
Hele dagen er der et åbent marmelade
værksted hvor man kan lave sin egen
invasive hybenmarmelade. Derudover
har vi et åbent farve- og male værksted,
hvor man kan male med naturens egne
farver i form af planter.
Dagen er arrangeret af: Naturstyrelsen
Hovedstaden, Københavns Naturskole,
Tårnby Naturskole, og Traktørstedet
Vestamager.
Naturens Dag på Naturcenter Amager,
Søndag 11. september kl. 10-15.
Se program på forrige side.

Ny invasiv plante på Kalvebod Fælled – Newzealandsk Korsarve
På Kalvebod Fælled er der en del invasive
plantearter. Invasive arter dækker over
dyr og planter som er uønskede i naturen,
som kommer fra andre lande, er flyttet
af mennesker og som udkonkurrere de
hjemmehørende arter
På Kalvebod Fælled er der flere af disse uønskede arter
, eksempelvis Bjøneklo, mink, Canadisk og Sildig Gyldenris og Hyben rose. Nu har Kalvebod Fælled imidlertid fået en ny invasiv art: New Zealandsk korsarve.
New Zealandsk korsarve er en vandplante som man
kan købe ved de fleste dyrehandlere, til sit akvarie
hjemme i stuen.
Planten er fundet af Rikke Mortensen, naturvejleder fra Tårnby Naturskole, ved det lille vandhul, hvor
mange børn gennem tiden har fisket haletudser, frøer
og andre vanddyr.
- Jeg havde taget et eksemplar med hjem for at undersøge hvilken plante, der var tale om, da det undrede
mig, der pludselig var dukket en ny plante op i vandhullet, som jeg ikke kendte, fortæller Rikke.
- Derefter viste det sig at mine plantebøger heller
ikke kendte planten. Jeg kunne ikke finde den i bøgerne
nogle steder.

Newzealandsk Korsarve er ganske almindelig at købe
i akvariebutikker og man kan snildt forestille sig at nogle har tømt deres akvarium med både uønskede planter
og fisk ud i søen.
I England er den allerede et stort problem, fordi den
spreder sig i søer og nærmest kan udkonkurrere alt
andet plante vækst i søerne og det kan også nemt ske i
Danmark, der har samme klima.
New Zealandsk Korsarve er allerede sat på Naturstyrelsens såkaldt ”sortliste” med invasive arter, man
holder særligt øje med og ønsker at bekæmpe.
Naturstyrelsen er ved at undersøge, hvordan man
bekæmper den bedst. Om man skal grave den væk
med en lille gravemaskine eller om man skal fjerne den
manuelt med rive.
- At fjerne den manuelt med rive, vil klart være
mest skønsomt for vandhullet forklarer Rune Kjærgaard Lange, skovløber ved naturcentret, men da blot en
lille plantedel, der er revet over, kan vokse videre i en
anden sø, giver denne løsning også større risiko for, at
den kan sprede sig til andre vandhuller.
På Naturens dag 11. september er der fokus på de invasive arter ved Naturcenteret. Se evt. mere på Naturcenter Amagers Facebookside.

Første fund i Danmark
Vandplanten viste sig at at være Newzealands Korsarve.
En invasiv art der første gang blev fundet i Danmark i
2011.

På bare et år har New Zealandsk korsarve spredt sig i
Naturcenterets lille vandhul fra en lille klat til nu at fylde hele den ene bred af vandhullet - 40 gange 5 meter.
Den lægger sig som et meget tæt tæppe på bunden og
andre planter har svært ved at vokse op igennem.

Blå Base fanger nye krabbearter
I Tårnby Naturskole er der
blevet fanget to nye krabbearter
Af Anna Aagaard og Jacob Jensen, Tårnby
Naturskole

Den østamerikanske brakvandskrabbe

og skjoldet kan blive op til 10 cm bredt.
Begge krabbearter gemmer sig i tang
og under sten og findes ind imellem helt
inde ved strandkanten.

Invasive og problematiske
arter?
Det er endnu uklart om de to ”ikkehjemmehørende” krabber vil skabe
problemer
i Danmark,
men andre
steder har
den kinesiske

Den kinesiske uldhåndskrabbe

uldhåndskrabbe været et stort problem.
I Tyskland graver krabben gange i digerne og underminerer dem derved. I
andre lande ses uldhåndskrabben som
en delikatesse og sælges dyrt.
Den kinesiske uldhåndskrabbe er allerede blevet klassificeret af Naturstyrelsen som invasiv og skal bekæmpes med
aflivning ved fangst.
Den østamerikanske brakvandskrabbe
er endnu ikke betegnet som invasiv i
Danmark, da det er svært at sige, om
krabben vil blive et problem. En teori er,
at krabben vil æde de små muslinger,
som mange andre arter er afhængige
af. Begge krabbearter formodes at have
spredt sig til Europa fra henholdsvis Østamerika og Østasien. De er sandsynligvis
blevet fragtet hertil med skibes ballastvand som æg og bittesmå krabbelarver.
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I løbet af sommeren har børn og voksne
fisket ved Blå Base, Tårnby Naturskoles
afdeling i Kastrup Strandpark. De mange
fisketure har resulteret i, at der er fanget
to helt nye arter af krabber ved Kastrup
Strandpark.

- Det her er vildt spændende, fordi
krabberne ikke hører hjemme i Øresund
eller i Danmark. Begge arter kommer
langvejs fra, hvilket deres navne også
fortæller os. Der er tale om den østamerikanske brakvandskrabbe og den kinesiske uldhåndskrabbe, siger naturskoleleder Jacob Jensen.
Den østamerikanske brakvandskrabbe
er meget lille og bliver ikke større end 3
cm over skjoldet. Til gengæld er kløerne
helt hvide og meget store i forhold til
kroppen.
Den kinesiske uldhåndskrabbe er nem
at kende, da krabben, som navnet antyder, har et bredt bånd med lange hår
omkring kløerne, hvilket giver kloen et
uldent udseende. Krabben har lange ben

Noget at gå til i september og længere endnu

Tårnby Ungdomsskole byder velkommen
til en helt ny hæsblæsende sæson med
hold for enhver smag. Og i år er der også
oprettet hold på direkte opfordring af de
unge. Foto: Tårnby Ungdomsskole.

Endnu en hæsblæsende sæson
På Tårnby Ungdomsskole er der mulighed
for at prøve kræfter med dans, madlavning
og fransk fra sidst i september og året ud

Af Thor Ekberg Bonde, medarbejder på Tårnby Ungdomsskole
Tårnby Ungdomsskole slår atter dørene op for en ny
sæson med masser af spændende aftenhold. Alle unge, der går i 7. klasse, er op til 18 år og bor eller går i
skole i Tårnby Kommune, kan tilmelde sig.
Ungdomsskolen tilbyder masser af hold, lige fra Latin
til Manga og der vil være rig mulighed for at dyrke sine
særlige interesser på hold som Bordrollespil, Filosofi,
Studiolife eller Film og Podcast.

Mad, træning og skolefag
Der er en god og hyggelig stemning på holdene og hvis
sulten trænger sig på, kan man smøre sig en mad. Kan
man ikke få nok af mad, vil det være oplagt at melde
sig til et madlavningshold: Bagedyst Bootcamp, Nak Æd
og Scor (kun for drenge) eller Fun and Food.
Og der er mulighed for at hoppe i træningstøjet og få
sjove og svedige oplevelser til Thaiboksning, Pulstræning eller Streetdance, eller man kan få rystet ballerne
til Twerk/dancehall.

Sidste år valgte mange at få et fagligt boost på et af
de mere skole-faglige hold, hvor der er dygtige lærere
til at undervise i både engelsk, dansk og matematik.
Her kan man både få lektiehjælp og blive endnu dygtigere til fagene. Og man kan få helt styr på de tyske
gloser eller franske verber. Vil man lære et helt nyt
sprog, er det oplagt at melde sig til enten Spansk eller
Latin (latin-holdet skal ikke forstås som dansestilen,
som holdet er forvekslet med tidligere). Og kalder gymnasiet efter 9. klasse, kan man også blive klædt på til
det på holdet Gymnasieklar.

Du unges bidrag til fællesskabet
Tårnby Ungdomsskole har gennem flere år arbejdet
med ungeinvolvering og selv-/medbestemmelse.
Derfor er der i år oprettet flere hold efter forslag fra
de unge. Og de unge kan også direkte deltage i at arrangere, afvikle, udvikle og diskutere de tilbud, der er
for unge i Tårnby, ved at blive en del af Ungerådet.

Kreative hold
Endelig er der så alle de kreative fag. Har man fx en
lille musiker i maven, kan man gå til Band, Guitar og
Studiolife.
Eller man kan lære at lægge den flotteste makeup
på Makeup og Skønhed eller deltage i pigesnak på Tøseholdet. Andre mere tekniske, kreative hold er eksempelvis Journalistik og Foto, hvor du kan være med til at
oprette Ungdomsskoleavisen og skrive om alt det, der
foregår, fx om hvordan man kan programmere sin egen
robot på Legomindstorm, og hvordan man på 3D Grafik og Programmering øver sig i fx java og python.

Info:
Som noget nyt begynder alle hold i år kl. 16:00.
Alle holdene er åbne for tilmelding. Sæsonstart
mandag 26. og tirsdag 27. september. Alle hold løber frem til juleferien.
Tårnby Ungdomsskole ligger på Løjtegårdsvej 167.
Yderligere info og tilmelding på www.us.taarnby.dk
og tlf. 3250 1751

Læs flere artikler om Tårnby
Ungdomsskole på side 14 og 15

Prøv at spille på et nyt instrument

Åbent hus på Tårnby
Musikskole

Her kan man prøve tværfløjte, obo, saxofon, klarinet, trompet, valdhorn, trækbasun samt tuba og møde musikskolens
lærere, der underviser i disse instrumenter. Alle kan deltage, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig åbent hus.

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle
samlingspunkt med blandt andet
øve- og mødelokaler, café- og spilleområde og en række inden- og
udendørsaktiviteter. Det er gratis at
benytte Kulturzonens faciliteter.
Vi arrangerer løbende forskellige
kulturelle arrangementer såsom koncerter, teaterforestillinger, kunstudstillinger og diverse workshops. Du
kan læse mere om, hvad der sker på
Kulturzonen her.
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Musikundervisning
Tårnby Musikskole tilbyder mange forskellige former for musik- og sangundervisning for de 0-25-årige, og man kan
starte året rundt.
Der er ledige pladser på nogle af
holdene, og ellers kommer man på venteliste og bliver tilbudt en plads hurtigst
muligt.
Ruth Kjær
Åbent hus hos Tårnby Musikskole tirsdag 13. og onsdag 14. september kl.
18-19.30. Yderligere oplysninger: Tlf
3076 0335 og www.kulturzonen.net/
musikskolen.

Hele programmet for Tårnby Musikskole kan hentes på Kulturzonen eller på hjemmesiden: www.kulturzonen.net/musikskolen.

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

Tårnby Lokalafdeling
september • 2016
Roning, Øresund

Har du brug for motion, har du lyst til at
komme ud
på vandet på
Øresund og
vil du gerne
være med i et
velfungerende
socialt samvær,
så er Øresund
Ældreroere måske noget for dig.
Vi er en afdeling af Roklubben Øresund, der
samarbejder med Ældre Sagen i Tårnby.
I sommersæsonen ror vi fra starten af april
til slutningen af oktober hver onsdag fra
kl. 10.00. Der roes
mellem 10 og 12 km.
Øresunds Ældreroere
er for både kvinder
og mænd, der er fyldt
60 år. Det er ikke
nødvendigt at have
roet før. Men man
skal kunne svømme
300 meter, hvilket
der kræves skriftligt
bevis for.
Vi arrangerer
instruktion af nye
medlemmer hvert år
i maj / juni måned.
I vintersæsonen
fortsætter vi hver
onsdag med
almindelig socialt
samvær. Der er
bl.a. mulighed for
at benytte klubbens
motionsrum - romaskiner - cykler m.v..
I løbet af vinteren arrangeres der en række
aktiviteter som fælles spisning hver den 1. i
måneden, vinklub og meget andet.
Det årlige kontingent er kr. 700,-.
Tlf.: 32 50 99 94 Mobil 40 96 99 94
Se mere på: oresunds-aldreroere.dk.

Frivillige til Ældre Sagen

Har du lyst til at være frivillig i Ældre Sagen
Tårnby? Vi kan bruge flere frivillige til:

Skulle ovennævnte kontaktpersoner være
optaget, så ring til Anne-Grethe, 26 29 80 16
Fotoworkshop
Så er vi igen klar til en omgang foto sjov.
6 mandage kl.14-16 ulige uger:
12.september 26.september 10.oktober
24.oktober 7.november 21.november
Allan Petersen/Amager fotoklub
Mobil: 51 71 98 50

Sangaften med Ældre Sagen
Det er efterhånden en god tradition at
Tårnbykoret afholder en årlig sangaften i
samarbejde med Ældre Sagen, hvor vi sammen
synger gode danske sange og Tårnbykoret giver
nogle numre fra deres righoldige repertoire
Arrangementet finder sted i "Postkassen",
Amager Landevej 71, 2770 Kastrup
Mandag 3.oktober kl.19:00 til 22:00.
Pris for deltagelse er kr. 50.- pr person inkl.
kaffe og brød. Øl og vand kan købes til rimelige
priser. Betaling sker ved indgangen.
Tilmelding kan ske til Ældre Sagens kontor,
eller til korets kasserer Leif Jensen.
Telf. 25 78 87 11
BUSTUR HERLUFSHOLM.

VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12

Besøgstjenesten og kontakt til bisidder
Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13

Billard, Ugandavej
Alle dage 10-16

Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-12

Bridge

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

Bridge-undervisning i Postkassen
Onsdag kl. 13-16

Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30

Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16
Fotoworkshop, Postkassen 1. sal
Mandag ulige uger kl. 14-16

Handymænd og IT
Kontakt kontoret for en aftale. Ikke havearbejde.
Ipadkursus, begyndere, Postkassen
Onsdag kl. 10-12

IT-hjælp (PC-café)
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen.
Tirsdag kl. 14-16
IT-undervisning i Postkassen
Fredag kl. 9.30-11.30

Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag kl. 9.30, kl. 11 og kl. 12.15

Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10

Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.30

Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10

Pilates/Godtvedgymnastik,Vandtårnet,
Løjtegårdsvej
Afgang fra ”Postkassen” mandag 10. oktober kl.
9. Begrænset antal pladser.
Skolens faste guide viser os kirken, klosteret,
skolen og det naturhistoriske museum (muligvis
også forstanderens lejlighed).
Let frokost kl. 12.30.
Vi er hjemme igen kl. ca. 15.30
Pris kr. 410 for folkepensionister
(dokumentation ikke nødvendig, man skal
bo i Tårnby kommune, adresse og CPR-skal
oplyses). Gælder også førtidspensionister,
efterlønnere og arbejdsløse
(mod dokumentation).
Øvrige kr. 445.
Tilmelding og betaling senest september:
Pr. mail: aeldresagen.taarnby@mail.dk og
bankoverførsel konto 4183-4183098047 eller
på kontoret. Prisen inkluderer bus med kaffe/
te ad libitum, rundvisning med lokal guide, let
frokost med 1 øl, 1 vand eller 1 glas vin samt
kaffe/te.
Turen gennemføres med mindst 25 deltagere.
nyoprettet Vågetjeneste.
Vågetjenesten vil fra vores side kun foregå
i private hjem i samarbejde med Hjemmeplejen.
Interesseret i at høre mere - ret henvendelse til
Kamilla Agboinfi i Hjemmeplejen, 30 76 02 58
eller Anne-Grethe, tlf. 26 29 80 16. Om
informationsmøde se andet sted i bladet!

Mandag kl. 10 og kl. 11. - Onsdag kl. 17.15
Torsdag kl. 9, kl. 10 og kl. 11

Roning, Øresund
Onsdag kl. 10

Spil Trivial Persuit, Postkassen, 1.sal lokale 3
Torsdage fra kl.13-17

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

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

Søndagscafé, Postkassen

Sidste søndag i hver måned kl. 14-16

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

Tøjreparationer (Strikkecaféen)
Tirsdag kl.13-15

Vandrehold, røde port ved Ugandavej

Onsdag kl. 10 Speedhold.
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går 6 km. Ikke egnet for
gangbesværede.

Lokalafdelingen
Kastrupvej 324
• Tlf. 3252 0516 •
Kontortid:
Mandag til torsdag kl. 10 - 12
www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
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bedster til nyopstartet bedsteordning ( m/k til reservebedste)
kontakt Lisbeth Topp, 22 58 44 57
NY! Aflastning af PÅRØRENDE TIL
DEMENTE
kontakt Bente Olofsen, 26 62 34 21
SPISE-VENNER, GÅ-VENNER OG BESØGSVENNER
kontakt Karna Kaslund, 22 33 80 72
kørestols-skubbere og spIllemænd
til plejehjemmene
kontakt Jytte Larsen, 53 57 23 07
Læsevenner
kontakt Bente Olofsen, 26 62 34 21

Trafiksikkerhed og
kørekortsfornyelse
Onsdag 21. september kl. 11-13
Vil du vide mere om hvordan du som
seniorbilist bliver ved med at være sikker
i trafikken? Så mød op hos Ældre Sagen i
Taarnby, hvor GF Fonden fortæller om gode
vaner i trafikken og om myten om ældre som
farlige bilister. Du bliver også klogere på,
hvordan du skal forholde dig til fornyelse af
kørekortet og hvad du kan gøre for hele tiden at
holde dine kørefærdigheder ved lige.
Efter foredraget fortæller GF Forsikring om
samarbejde med Ældre Sagen og de særlige
fordele for Ældre Sagens medlemmer.
Arrangementet er lavet i samarbejde med:
H. F. Christiansen.
Arrangementet er gratis

Fundamenter
Donald Trump står til at blive USA’s
kommende præsident og dermed verdens
uformelle leder. I skrivende stund har
Tyrkiets diktator Recep Erdogan fængslet
eller fyret 60.000 mennesker i kølvandet
på det mislykkede kupforsøg. Herhjemme
har Nordeas ledelse stadigt sværere ved
at forklare, hvordan banken i årevis har
fungeret som hvidvaskningscentral for
milliarder af sorte penge. Dette er blot
nogle få af tidens tegn.
Nu ville det ikke gøre så meget, hvis de blot
var krusninger på overfladen; små bobler
af problemer, der opløses umiddelbart
efter deres fødsel. Men det er de ikke. De
er symptomer på vor tid. De er toppen af
det isbjerg, vi alle befinder os på. Derfor
opfordres vi til at spørge: Hvad er egentlig
fundamentet for den verden, vi lever i?
Hvad er fundamentet for vores kultur? Og
fordi kristendommen aldrig handler om
at pege fingre ad andre og kun lokalisere
problemerne der, opfordres vi til at spørge
os selv: Hvad er fundamentet for mit
liv? Hvad bør være fundamentet for min
tilværelse? Hvad er det, jeg bygger på?

  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 6. september kl. 10.00

Mange vælger at lade penge være deres
livsfundament. Det er meget populært.
Men penge kan ikke give os den sikkerhed,
vi dybest set søger. For penge kan give
materiel sikkerhed. Men den sikkerhed,
vi søger, er ikke kun materiel. Den er
eksistentiel. Hvis man prøver at tilfredsstille
et åndeligt eller eksistentielt behov med
noget materielt, kan det gå helt galt. Det
kan gå så galt, at man vælger Donald Trump
til at være USA’s næste præsident. Eller at
man bare sidder med hænderne i skødet
efter Erdogans hitleragtige opførsel, som
det er tilfældet med vestens ledere. Så kan
man vælge familien som sit fundament. Det
er der mange, der gør. Det er forståeligt.
For en god familie er en sikker havn, og et
godt værn mod tidens uheldige tendenser.
Men før eller siden flyver børnene fra reden,
og før eller siden skal vi sige farvel til far og
mor. Dertil kommer, at mange familier ikke
er så sikre, som de udgiver sig for at være.
Ifølge kristendommen skal livets fundament
være det, der er livets fundament. Livets
fundament er kærlighed. Når vi erfarer
os elsket, er vi på sikker grund. Det er
kærlighed, der er kilden til vores værdi,

Bachs Messe i h-mol

Foredrag ved Ole Reuss Schmidt
Mod slutningen af sit
liv udfærdigede Bach
et bemærkelsesværdigt
musikstykke, idet han
samlede en række satser
fra værker, han tidligere
havde skrevet i forskellige
sammenhænge. Disse
forsynede han med en
ny tekst og satte dem
sammen, så de kom til
at fremstå som en Messe i h-mol. Organist
Ole Reuss Schmidt står i spidsen for to store
opførelser af Bachs Messe i h-mol. Det sker
i Christiansborg Slotskirke med medvirken
af Kammerkoret Euphonia, musikere
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Gudstjenester
September				
Torsdag 1.
Søndag
4.
Søndag 11.
Søndag 18.
Søndag 25.

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

Velkomstgudstjeneste for konfirmander
15. s. e. trin. Luk. 10,38-42
16. s. e. trin. Johs. 11,19-45
17. s. e. trin. Mark. 2,14-22
18. s. e. trin. Johs. 15,1-11

Oktober				

Søndag
Søndag

2.
9.

kl. 10.00
kl. 10.00

19. s. e. trin. Johs. 1,35-51
20. s. e. trin. Matt. 21,28-44

Aaboe/Herbst
Julie Aaboe
Martin Herbst
Martin Herbst
Julie Aaboe

Julie Aaboe
Martin Herbst

værdighed og livsmod. Tag kærlighed bort.
Hvad er der da at leve for? I kirken tror
vi, at Gud er kærlighed. Vi tror, der er en
grænseløs kærlighed, der skænker ethvert
menneske enestående værdi og værdighed.
Den kærlighed er det meningsfulde
livs fundament. Det er verdens håb, at
mennesker insisterer på det fundament og
peger på det med deres ord og gerninger.
Takket være det fundament kan vi være på
sikker grund, også midt i tidens rystelser og
foruroligende tegn. Og vi kan gå ud i livet og
gøre og sige de ting, der skal gøres og siges
for, at verden kan blive til det, den er skabt
til at være.
Sognepræst Martin Herbst
fra det Kgl. Kapel og fire fremtrædende
operasolister. Ved korsvejstræffet fortæller
Ole Reuss Schmidt om Bachs værk.
Korsvejstræf, onsdag 7. september kl. 14.00
samt lørdag 10. september kl. 16.00

Homers Odyssé, klassisk højskole
ved Martin Herbst

Denne gang ser vi filmen O Brother Where
Art Thou, der er en moderne filmatisering
af Odysséen med alvor i humoren. Alle er
velkomme uanset forkundskaber, og om man
har deltaget tidligere.
Mandag 12. september kl. 19.30

Kvindeskikkelser i Bibelen

ved biskop Tine Lindhardt
Man hører undertiden nogen sige, at Bibelen
kun er for mænd. Den er skrevet af en
mand, den handler kun om mænd, - ja
selv Gud og hans søn er mænd. Kvinderne
er helt væk, som man siger. Men der

tager man fejl, for selvfølgelig findes der
kvinder i Bibelen. Kvindefortællingerne i
Bibelen handler ikke kun om familie og børn,
men også om snarrådighed og handlekraft,
om list og snilde og om at finde sig rum
inden for rammer, der undertiden er
ganske snævre. Og netop dér bliver det til
fortællinger – ikke kun om kvinder, men om
os alle sammen: Mænd og kvinder og børn
og voksne, dengang – nu og i den tid, der vil
komme.
Sogneaften, torsdag 15. september kl. 19.30

Menighedsrådsmøde

Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde.
Tirsdag 20. september kl. 19.00

Koncert – Julie Eskær, violin

Johann Sebastian Bach
– Messe i h-mol
Korsvejskirkens eget kor, Kammerkoret
Euphonia, opfører Bachs Messe i h-mol
i Christiansborg Slotskirke sammen med
24 musikere fra Det Kgl. Kapel og Kgl.
operasolister:
Sine Bundgaard, sopran
Tuva Semmingsen, mezzosopran
Niels Jørgen Riis, tenor
Magne Fremmerlid, bas.
Billetter hos ticketmaster.dk.
Pris: 220 kr., studerende 120 kr.
Yderligere info om koncerterne på
www.euphonia.dk
Lørdag 24. september kl. 16.00
Søndag 25. september kl. 18.30

Høstgudstjeneste
– tag noget godt med fra køkkenhaven!
Efteråret er høsttid, og tid for
høstgudstjenester, hvor vi takker Gud for
de gaver, som høsten har givet os.
Kom og deltag i en stemningsfuld
gudstjeneste og medbring gerne en
pose æbler fra haven, noget godt fra
syltekrukken, et bundt radiser, kartofler
eller andet fra køkkenhaven (din lokale
grønthandler går også an
)!
Efter gudstjenesten mødes vi over en kop
kaffe og en ostemad og holder auktion
over de medbragte varer. Pengene fra
auktionen går til Børnesagens Fællesråd.
Søndag 25. september kl. 10.00

Ulvetime – Skal din familie være med?

Den kendte violinist Julie Eskær, der er
bosiddende i USA, optræder med musik
for violin og orgel, og vil også opføre en
af Bachs sonater for soloviolin. Hun bliver
akkompagneret af organist ved Jesuskirken
i Valby, Sven Verner Olsen. Koncerten finder
sted i forbindelse med Amager Musikfestival.
Mandag 26. september kl. 20.00

Invitation til orienteringsmøde op til
menighedsrådsvalg - se side 33

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

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.

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

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

Organist Ole Reuss Schmidt
Tlf. 6116 5565 • olereuss@hotmail.com
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.
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Kontakt

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 den 27. kl. 12.
Send en mail til lone@korsvejskirken.dk.
Det koster ikke noget at deltage, men du
er velkommen til at give et bidrag!
Torsdag 29. september kl. 17.00

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Orienterings- og opstillingsmøde
i anledning af valg til menighedsrådet 2016
Tirsdag 13. september 2016 kl. 19.00
i konfirmandlokalerne ved kirken
Er du interesseret og har lyst til at være med i menighedsrådsarbejdet ved vores
fine brugte kirke, så mød op og hør nærmere.
Du skal være medlem af folkekirken og fyldt 18 år, bo i Tårnby sogn
eller have løst sognebånd til en af kirkens 3 præster.
Vi ser meget frem til at se dig. Skulle du være interesseret i arbejdet, men
forhindret i at komme, så kom forbi menighedsrådets kontor ved kirken
tirsdage mellem kl. 10 og 11 eller kontakt os
på telefon 3252 0603 ligeledes tirsdage mellem kl. 10 og 11.
Oplysning om opstilling i praksis og kandidatliste kan hentes
på www.menighedsrådsvalg.2016 eller på www.km.dk
Den obligatoriske formular til kandidatlisten skal være udfyldt og afleveret
mandag 26. september imellem 18.00-19.00
og tirsdag 27. september imellem kl. 18-00-19.00, denne dag senest.
Husk også sognedag søndag 11. september kl. 10.00 til højmesse i kirken
og frokost bag efter i konfirmandstuerne.
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Mvh. Menighedsrådet ved Tårnby Kirke
v/ formand Hjørdis Pedersen
Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis
bestående af enker og enkemænd, men andre
er også meget velkomne. Vi mødes ofte et par
gange om måneden som regel den 3. torsdag
til aftengudstjeneste med efterfølgende kaffe.
Derudover mødes vi til frokoster og udflugter.
Så er du blevet alene, eller har du på anden
måde fået tid og lyst til socialt fællesskab efter

gudstjenesten, så kom og vær med. Vi vil
gerne lære dig at kende og har tid til at lytte til
dit liv og dine problemer.
Netværksgruppen mødes i september:
Torsdag 15. kl. 19.30 til aftengudstjeneste med
efterfølgende kaffe.

Gudstjeneste på plejehjemmet

Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100
Torsdag 22. september kl. 10.30 ved Karsten
Hansen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
Fredag 30. september kl. 10.30 ved Ida Nielsen.
Inden gudstjenesten synger vi sammen med
Aktiviteten fra kl. 10.

SEPTEMBER 2016
Møder og arrangementer
FOR BØRN
Babysang…

… begynder igen. Babysang er et tilbud
til forældre på barsel. Vi synger og danser,
lærer sange og salmer, nogle med fagter
til.
Efterårets datoer er: 29. september, 6., 13. og 27.
oktober, samt 3. og 10. november.
Kontakt Ida Nielsen og hør nærmere på idni@km.dk,
eller 3250 4186. Det er gratis at deltage i Babysang,
men da der er stor efterspørgsel, vil vi gerne have
afbud, hvis du har tilmeldt dig, og alligevel ikke kan
deltage.

Børnegudstjeneste

Dåbsgudstjenesten lørdag 24. september kl. 13.00 vil
være tilrettelagt for mindre børn. Alle er velkomne
til at deltage, selv om de ikke skal til dåb. Bemærk
tidspunktet er rykket til kl. 13.00.

Sangens dag

For alle vuggestuer, børnehaver og dagplejere
er der mulighed for at komme til Sangens dag,
torsdag 15. september kl. 10.00 i Tårnby Kirke. Vi
synger nogle sange og hører om efterår og høst.
Tilmelding til Ida Nielsen på 3250 4186 eller idni@
km.dk

afhentet på deres bopæl og blive kørt hjem igen efter
gudstjenesten eller arrangementet. Hvis man har
behov for at benytte kirkebilen, skal man ringe til
kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest kl. 12 sidste
hverdag, før man ønsker at bruge den.
Ønsker man f. eks. at benytte kirkebilen en sønsdag,
skal man således bestille den senest fredag kl. 12.

Koncerter

Hendriksholms kirkes kor
Dirigent: Karin Schmidt Andersen
Poul Anders Lyngberg-Larsen, orgel
Kormusik fra renæssance og nutid
Orgelmusik af Heinrich Scheidemann
Søndag 25. september kl. 16

Konfirmandundervisningen er begyndt, men du
stadig nå at hænge på, hvis du henvender dig til en af
præsterne.

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

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

Kirkebil

Kirkegængere, der har svært ved at komme til
gudstjeneste eller til kirkelige arrangementer ved
egen hjælp, kan bestille kirkebil og således blive

Amager Orgelstafet
En række af Amagers organister spiller
hver ét stykke.
Søndag 9. oktober kl. 16
Begge koncerter er led i Amager Musikfestival
(Se pjece eller festivalens hjemmeside)
Der er gratis adgang til alle koncerter
i Tårnby Kirke

Gudstjenester
September
Højmesse 15.s.e.t.		
Eftermiddagsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste		
Højmesse 16.s.e.t. /
Sognedag- høstgudstjeneste
Aftengudstjeneste		
Højmesse 17.s.e.t.		
Konfirmandgudstjeneste		
Dåbsgudstjeneste		
Konfirmandgudstjeneste		
Højmesse 18.s.e.t.		

10.00
13.45
11.30

Risum
Hansen
Hansen

10.00
19.30
10.00
19.30
13.00
19.30
10.00

Hansen
Nielsen
Nielsen
Hansen
Nielsen
Hansen
Nielsen

Organist Poul Anders LyngbergLarsen
Priorvej 6,3.th., 2000 Frederiksberg
Tlf.: 6184 2218, e-mail: pall349@
hotmail.com
Kordegnekontor
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej
330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129,
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 10-13,
torsdag også kl. 16-19
Kirkegårdskontor
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708;
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13
Menighedsrådets formand
Hjørdis Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag
kl. 10.00-11.00
Kirketjener

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

Englandsvej 330, tlf:
. 3252 0729
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Søndag 4.		
Onsdag 7.		
Lørdag10.		
Søndag 11.		
			
Torsdag 15.
Søndag18.		
Torsdag 22.
Lørdag24.		
Torsdag 29.
Søndag 25.		

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

Konfirmandindskrivning

Gemmas Allé 100.

ADRESSER •
TELEFONNUMRE

Kastrup kirke
i september

Babysalmesang

Et nyt hold babysalmesang
begynder for børn, der ved
start er imellem 3 og 7 måneder. En stemningsfuld veks-

ling af sang, dans, lyd og bevægelse. Babyer får mulighed
for at udvikle deres sanser via
forskellige aktiviteter.
Sognepræst Elizabeth Laursen leder børn og forældre
igennem salmerne med fagter og lærer os enkle danse.
Det bliver krydret af klaverspil af vor organist Niels Henrik Jessen og desuden med
enkle
rytmeinstrumenter.
Udgangspunktet er salmer,
sange og remser, hvor vi ofte
synger det første vers flere
gange, så man hurtigt får lært
dem.

Mød op til dit lokale
menighedsrådsvalg 2016

KASTRUP KIRKE

Mød op til dit lokale
menighedsrådsvalg
2016

Husk også

Kom til orienteringsmøde
Vi indbyder til et offentligt
orienteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet om
dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget.

”Orglet i alle dets facetter”
Onsdag 28. september kl. 20
Folder for festivalen
i kirkens våbenhus
Gudstjeneste hver søndag kl. 10
Middagsandagt hver onsdag kl. 12
Alle er velkomne

Torsdags-aften-klubben
Festligt, Folkekirkeligt og Fornøjeligt
Torsdag 15. september kl. 18

Vi bærer sorgen sammen

KASTRUP KIRKE

Kom: Syng og dans. Oline har
tændt discolampen og sat
balloner op.
Små synger sammen i hele
Danmark denne dag. Vi inviterer vuggestuer og børnehaver til en hyggelig sang- og
danse-formiddag
Torsdag 8. september kl. 10 i
Kastrup kirke

Amager
Musikfestival
i Kastrup kirke:

Ikoner

Opstart: Sorggruppe
Mandag 19. september kl. 10-12

Vandretur i Nepal

med Jørgen Madsen
Torsdag 22. september kl. 14 i Kastrup
kirkecenter

Bibelmaraton start!
2. Halvleg
Tirsdag 27. september kl. 18.30
- biblen læst over 3 efterår

Babysalmesang

KASTRUP KIRKE

Små synger sammen

Menighedsrådet er din lokale
kirkes ledelse. Vi arbejder for
at sikre de bedste rammer for
en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Der er valg
til menighedsrådet – og det
er din chance for at få indflydelse på din kirke. Stil op som
kandidat – eller kom og vær
med til at vælge et nyt menighedsråd.

Orienteringsmøde med mulighed for opstilling
af liste
Tirsdag 13. september kl. 19
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10 onsdage - tilmelding til
Grethe på grbh@km.dk
Onsdag 7. september kl.
9.30 i Kastrup kirke

Start onsdag 7. september kl. 9.30
tilmelding: grbh@km.dk

Små synger sammen

Torsdag 8. september kl. 10.
Tema: Syng og dans

Husk også

Noas Ark den første torsdag i måneden

Mød op den 13. september
Bliv kandidat
Der er mulighed for at afholde et opstillingsmøde i
forlængelse af orienteringsmødet. Her kan der opstilles
en eller flere kandidatlister
til valget.
Det er altså typisk her, du
skal møde op, hvis du ønsker
at få dit navn på en kandidatliste. Medbring dit gule sundhedskort. Opstillingsmødet er
afgørende, fordi de opstillede
kandidater automatisk er
valgt, hvis der kun indleveres
én liste.
Alle folkekirkemedlemmer
i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt
18 år, kan som udgangspunkt
opstille på en kandidatliste til
valget. Listen skal have opbakning fra mindst fem stillere.
Vælg dit menighedsråd
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret – og dermed er
det på opstillingsmødet, at du
kan få indflydelse på, hvem
der bliver valgt til det næste
menighedsråd.
Indleveres der flere lister,
afholdes der valg i sognet d.
8. november 2016.
Tirsdag 13. september kl. 19
i Kastrup kirkecenter

Ikoner

Festligt, Folkekirkeligt og Fornøjeligt! pis mad hjemmefra vi skiftes til at tage kage med.
Tid: 18-20 - 3. tors. i måneden
i torsdagsaften-klubben.
Grethe eller Elizabeth fortæller de fleste gange en historie eller 2 – resten er tænkt
som en facet af lidt kreativt/
debat om kristendom og hvad
der rør sig/ hygge/ kaffe og
kage og alm. snak. Sidste sæsons deltagere har sammensat programmet, som ikke er
envejskommunikation, men
dialog i forskellig form. Aftenens tema: på moderne og på
oldkirkelige ikoner.
Torsdag 15. september kl.
18-20 i Kastrup kirkecenter

Vi bærer sorgen
sammen

Vi tilbyder sorggruppe/selvhjælpsgruppe.
Møderne forløber som en
fællessamtale, hvor man i
trygge rammer under gen-

sidig tavshedspligt kan give
udtryk for sin sorg og smerte.
Ved at høre om andres smerte
og tab er det nemmere at få
sat ord på sin egen sorg. Info
hos sognepræst Susanne
Steensgaard på ssan@km.dk
eller 4045 2530
Start mandag 19. sept. kl.
10-12, Kastrup kirkecenter

Bibelmaraton opstart

Maraton er et hårdt løb, som
mange af os gennemfører
med mere eller mindre held.
I bibelmaraton løber vi ikke,
men vi læser – og konditionen handler ikke om muskler,
men om viden. Det er hjernen
og hjertet vi træner. Vi læser
hele Biblen på 3 efterårssæsoner og taler sammen og
giver hinanden mod og lyst til
at spurte videre hver anden
torsdag. Mød op og vær med!
Vi er nået til 2. halvleg.
Tirsdag 27. september kl.
18.30 i Kastrup kirkecenter

Amager Musikfestival...

... finder i år sted i dagene 25. september til 9. oktober i
øens kirker.
Årets tema er “Orglet, i alle
dets facetter”, hvor vi vil høre
f.eks. jazzmusik spillet på orgel, børnekoncert og stumfilm med orgelledsagelse.
Der bliver også koncert
med orglets lille fætter harmonikaen. Festivalfolderen
vil ligge fremme i kirken fra
begyndelsen af august.
Ved koncerten i Kastrup
Kirke får vi besøg af en af
Danmarks bedste og mest berømte organister, Hanne Kuhlmann, organist ved Københavns Domkirke. Hun spiller
et spændende og blandet
program, som virkelig vil vise
Kastrup Kirkes fine Frobenius orgel i alle dets facetter. Der
bliver musik af bl.a. Bach og årets jubilar Max Reger, en af de
betydeligste orgelkomponister overhovedet.
Onsdag 28. september kl. 20 i Kastrup kirke

Vandretur i Nepal

Jørgen Madsen fortæller om sin meget spændende tur ved
Eftermiddag for Ældre
Torsdag 22. september kl. 14 i Kastrup kirkecenter

Kalender over arrangementer i Senior-, pensionist- og specialforeninger
finder du i dette blad på side 47

Gudstjenester ...
i Kastrup kirke

Worm Steensgaard konfirmandindledningsgudstj.
Hver onsdag
12.00 Middagsandagt ved én
af kirkens præster

i
September

Søn. 4.
10.00 Allan Ivan Kristensen
Søn. 11.
10.00 Susanne Worm
Steensgaard
Søn. 18.
10.00 Elizabeth Laursen
Søn. 25.
10.00 Susanne

Skelgårdskirken
September
Søn. 4.
10.00 Højmesse P. B. Sørensen
Lør. 10.
11.00 Dåbs-og familiegudstj.
Mehlsen

Søn. 11.
10.00 Højmesse Giødesen
12.00 Rytmisk gudstj. Poulsen
Søn. 18.
10.00 Højmesse Mehlsen
17.00 Aftengudstj. Poulsen
Tor. 22.
10.30 Plejehjemsg. Giødesen
Lør. 24.
11.00 Dåbs- og familiegudstj.
Giødesen
Søn. 25.
10.00 Højmesse Sørensen
Ons. 28.
19.00 No excuse-gudstjeneste
Hver onsdag
10.00 Morgensang ved en af
kirkens præster

Skelgårdskirken Gud for mig?
Aftentanke v/Karen Giødesen
i september
Onsdag 7. kl. 20.00
Bibelmaraton

… begynder igen.
v/Annelise Mehlsen
Torsdage 8. og 22. kl. 19.00

Fællesbøn

Morgensang

... med andagt og efterfølgende kaffe/brød og sang fra
højskolesangbogen.
Onsdage kl. 10.00

Babysalmesang

v/Karen Giødesen
Fredage 2., 9., 16., 23. og 30.
kl.9.30

Sorggruppe

Fre. 2., 16. og 30. kl. 12.30

Fortællekredsen

Tirsdag 6. sept. kl. 11.30

Tårnby Lokalafdeling

Husk foreningen næste arrangement,
hvor vi mødes til
foredrag ved
Helle Eriksen, Kommunikationscenteret
om tinnitus
Kom derfor i
Foreningscentret ”Postkassen”, Amager Landevej 71
mandag 26. september kl. 14.00
alle er velkommen (også gæster)

… for Skelgårdskirken
Søn. 11. kl. 11.30

Menighedsrådsvalg

Opstillingsmøde til menighedsrådsvalget den 8. november 2016
Tirsdag 13. sept. kl. 19.00

Satirisk
samtalefællesskab

Studiekreds v/Flemming Bak
Poulsen
Onsdag 14. sept. kl. 19.00

Sangcafe

Kulturvandring

... på Christianshavn.
Pris 25 kr. Tilmelding og betaling på kirkekontoret.
Tirsdag 6. sept. kl. 16.30

Flittige Hænder

Onsdag 7. sept. kl. 13.00

S Kor - Skelgårdskirkens

Ungdomskor
Onsdage 7., 14., 21. og 28.
september kl. 16.15

Tirsdag 20. sept. kl. 14.00

Plejehjemsgudstjeneste

v/ Karen Giødesen
Torsdag 22. sept. kl. 10.30

Offentligt
Menighedsrådsmøde
Torsdag 29. sept. kl. 19.00

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

Mød op til menighedsrådsvalg 2016
Kom til orienteringsmøde tirsdag 13. september
Der er valg til menighedsrådet – og det er din chance for at få indflydelse. Stil
op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd.

Orienteringsmøde
Menighedsrådet indbyder til et offentligt orienteringsmøde. Her orienterer vi
om rådets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget.
Orienteringsmødet foregår tirsdag 13. september kl. 19.00 i
Korsvejskirken, Sirgræsvej 81.

Læs mere på www.korsvejskirken.dk

- Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte 		
af dødsboer.
-

Eneste autoriserede bobestyrer med kontor
på Amager.

-

Kontakt os for en uforpligtende orientering.

-

Første møde er gratis.

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt
Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87
Vi træffes i vor forretning

Mandag-torsdag kl. 9-16.00 • Fredag kl. 9-15.00
Aftaler træffes også gerne i Deres hjem.
Vi træffes telefonisk døgnet rundt.

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.
www.burchhardt.dk
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I forlængelse af orienteringsmødet afholder vi et opstillingsmøde. Her kan
der opstilles en eller flere kandidatlister til valget. Indleveres der flere lister,
afholdes der valg i sognet d. 8. november 2016.

DØDSBOBEHANDLING

Stjerne klubber fra Europa på Tårnby Stadion

- men Brøndby IF vandt to af tre finaler
Kastrup Boldklub er stolte af, at vi har været i stand
til at præsentere årets deltagerfelt, da det er det
stærkeste nogensinde i Crowne Plaza Elite Cup.
Vi kan næsten ikke få armene ned over al den ros
vi har modtaget for afviklingen af årets elite cup, og
niveauet har været højere end nogensinde før.
Finaledagen startede med regn og det så lidt sort
ud, da vi startede op til morgen, men det blev bedre
op ad dagen. De første kampe var semifinaler i U13
og Brøndby IF vandt klart over Limhamn med 4-0,
mens det til manges overraskelse blev IF Lyseng som
slog FC Midtjylland med de klare cifre 5-2. Brøndby
IF endte med at tage finalesejren over IF Lyseng med
1-0, mens FC Midtjylland tog 3.pladsen.

nederlag på 2-3.
Finalen i U14 blev også her til en sejr til Brøndby
IF, som igen i år har vist, at de er i den absolutte top,
når det drejer sig om talentudvikling. 2-0 blev sejren over IFK Göteborg, mens Malmö FF klart besejrede FS Holstebro i kampen om 3.pladsen.
U15 blev en tæt affære, og FC Nordsjælland fortsatte det gode spil fra den indledende pulje, da de
slog Benfica med 2-1, mens FC Midtjylland spillede
lige op med Borussia Dortmund, men Borussia vandt
på straffespark.

De tre vinder-hold med Borusia Dortmund i midten
ved den smule ceremoni, man trods regvejret
nåede.

Finalen blev en gentagelse af den indledende
puljekamp mellem FC Nordsjælland og Dortmund,
og denne gang blev det Borussia Dortmund der
vandt. Da der manglede 5 min og stillingen var 2-2
måtte kampen afbrydes på grund af kraftig regn og
lynnedslag. Efter 20 min. pause blev spillet genoptaget og endte i straffesparkkonkurrence. Den vandt
Dortmund og dermed Crowne Plaza Elite Cup 2016.

Druknet i regn
Der var arrangeret live stream på facebook side https://www.facebook.com/crowneplazacup/ så interesserede kunne følge nogle af de afgørende kampe
live, hvor cde fortsat ligger.

Brøndby over Malmø
I U14 vandt Brøndby IF storkampen mod Malmö FF
med 2-1, mens FS Holstebro var tæt på at besejre IFK
Göteborg, da de dog måtte se en 2-1 føring vendt til

Selvom man ”kun” er U15-spiller kan man jo godt
efterligne de voksne, når man vinder.

Turneringen blev ramt af de skybrudsagtige
regnskyl på den sidste dag, så en kamp måtte
afkortes og glædes-/sejrceremonien aflyses.
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Præmieoverrækkelsen druknede desværre i regn,
da himlen åbnede sine sluser, så det blev en alternativ pokaloverrækkelse.
- Vi vil gerne takke vores sponsorer samt de deltagende hold for nogle gode dage med fantastisk
fodbold. Ligesom alle spillere og trænere hver dag
prøver at forbedre sig, vil vi også gøre alt for at forbedre os, så dette stævne fortsat kan udvikle sig.
Ligeledes vil vi gerne takke Allan Agerholm fra
Crowne Plaza Copenhagen Towers samt Benfica legende, Michael Manniche for at bistå med at uddelingen af de drivvåde pokaler.
Vi ser allerede nu frem mod Crowne Plaza Elite
Cup 2017.

Få et nyt stærkt decratag

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

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

Tømmerupvej 94
2770 Kastrup
Tlf.: 3253 5535
knud.verdich@mail.dk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

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

Verdensarven i Lübeck
3 dage på 4-stjernet hotel i Nordtyskland

3 overnatninger 1.549,-

Hotel Hanseatischer Hof HHHH
Lad det 4-stjernede hotel blive basen for en miniferie i hansestaden Lübeck. Her har I en komfortabel ramme for oplevelserne i den berømte,
gamle middelalderby og blandt de øvrige seværdigheder ved den tyske østersøkyst. Fra hotellet er der cirka et kvarter til fods til Lübecks
skæve vartegn Holstentor, der markerer indgangen til den smukt renoverede Altstadt, og
når I vender hjem fra sightseeing, byder hotellet på både swimmingpool og wellnessafdeling
i indbydende omgivelser. Lübeck er ikke uden
grund den mest kendte hansestad hos os danskere. Byen har været under dansk herredømme, og beliggenheden ud til Østersøen gjorde
for 600 år siden Lübeck berømt som centrum
for middelalderens storhandel i Nordeuropa, så
her blev der samlet enorme rigdomme og knyttet tætte bånd til Skandinavien. I dag strømmer
turister hertil for at opleve den fælles historie,
de gotiske pragtbygninger og den enestående
stemning. Byens historiske bykerne med 900
fredede bygningsværker, har placeret Lübeck
på UNESCOs liste over verdenskulturarv.

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.199,-

Pris uden rejsekoden 1.349,•
•
•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuffet
1 x 3-retters middag
1 velkomstdrink
Udlån af badekåbe
Fri parkering i p-garage
for en bil pr. værelse
• 10 % rabat på
wellnessbehandlinger
• Turistskat
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

Ankomst
Valgfri frem til 20.12.2016
samt i perioden 2.1.-14.8.2017.

Bo ved søerne i Potsdam

Oplevelsesferie i Holland

4 dage på 4-stjernet hotel ved Templiner See, Nordtyskland

4 dage på 4-stjernet hotel i Zoetemeer
Pris pr. person i dobbeltværelse

1.299,-

Pris uden rejsekoden 1.449,-

2 overnatninger 1.149,Seminaris Seehotel HHHH
Hotellet har en helt unik beliggenhed ved
bredden af Templiner-søen i nordtyske Potsdam – omgivet af skov og kun 6 kilometer
fra Tysklands svar på Versailles: Pragtslottet Sanssouci. Her kan I slappe af i hotellets
skønne wellnessafdeling med swimmingpool,
og har I lyst til at opleve seværdighederne i
Potsdam, kan I stige på en af taxibådene, som
lægger til ved hotellets bådebro. I bor samtidig lige ved porten til Berlin og kan tage toget
fra stationen 800 meter fra hotellet ind til metropolens centrum (36 km). Men und jer først
at opleve Potsdam, bl.a. den berømte hollandske bydel af originale gavlhuse, et væld
af intime cafeer og hyggelige restauranter.

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.449,-

Pris uden rejsekoden 1.599,•
•
•
•

3 overnatninger
3 x morgenbuffet
3 x aftenbuffet
1 velkomstdrink

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

Ankomst: Fredag i perioderne
2.9.-16.12.2016 og 6.1.-19.5. samt
valgfri 13.-15.4. og i perioden
25.-27.5.2017.
Turistskat maks. EUR 2,- pr. person pr. døgn.

5 overnatninger 2.149,Golden Tulip Zoetermeer Den Haag
HHHH
Med base på det flotte, 4-stjernede hotel,
der ligger lige midt i trekanten mellem
Amsterdam, den internationale fredsby
Haag og det moderne bymiljø i Rotterdam,
har I en gylden mulighed for at opleve en af
Europas ofte oversete ferieperler med alt det,
der hører til en ferie i Holland. Der er kun 15
minutters gang fra hotellet ind til centrum
af Zoetemeer, hvor I kan opleve den klassicistiske kirke fra det 16. århundrede eller slå
jer løs i Europas største indendørs skicenter
Snowworld, og kun 100 meter fra hotellet
kan I stå på toget og køre direkte til centrum
af den hollandske hovedstad, Amsterdam.

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

Bestil nu på

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag
Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

Ankomst
Valgfri frem til 18.12.2016.

Turistskat EUR 3,10,- pr. person pr. døgn.

Rejsekode:
TAARNBYBLADET

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:
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e bydel af
r.

KØR SELV-FERIE

Idræt med 200 rejsedage
Amalie Dideriksen har flere
gange modtaget Tårnby
Kommunes ærespræmie
for idræt og Amager
Bladets Idrætspris.

Når Amalie ikke er ude at
rejse, så står den på minimum
20 timers træning, som oftest
foregår på landevejene enten alene eller med de gamle
klubkammerater i Amager Cykelring (ACR).
Amalie kører i dag som professionel på det hollandske
storhold Boels-Dolmans Cykling Team, som ligger nr. 1 på
verdensranglisten og hun har
tidligere i år skrevet under på
en 2-årig kontraktforlængelse. At køre med nogle af verdens bedste ryttere på et top
professionelt hold er både
motiverende og udviklende.

Det er lykkes Tårnby Bladets
idræts-medarbejder af fange Amalie Dideriksen, modtager af Tårnby Kommunes
ærespræmie for idræt flere
gange og Amager Bladet
Idrætspris, på bopælen
Tekst René Holm.
Foto: Jesper Skovbølle.
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”Hej, det er Amalie”, lyder den
venlige stemme i telefonen da
det lykkedes Tårnby Bladet at
fange vores alles brandvarme
og lokale OL stjerne, cykelrytteren Amalie Dideriksen.
Hun er netop landet fra verdens begejstrende midtpunkt,
OL i Rio, og er nu hjemme på
bopælen i Tårnby. Det har
været en kæmpe oplevelse at
nå frem til målet og få lov til
at dyste for Danmark ved OL
og være en del af det kæmpe
show, der skaber helte og
bringer de store følelser frem.
Amalie opnåede 5. pladsen

Lethal klar i december

ved Omnium, som er 6 forskelige cykel discipliner på bane.
Når hun skal fremhæve noget særligt specielt ved OL, så
nævner hun den helt særlige
holdånd, der herskede mellem alle de danske atleter.
Her var det virkeligt ”All for
RIO”

Familien nødvendig
Motivationen er i top hos
Amalie, som den har været,
siden hun første gang stillede
til start som 8-årig i ACR. Dengang var det storebror, der
trak hende med ned i klubben
sammen med far og mor.
I det hele taget er cykling
noget familien Dideriksen har
investeret blod, sved og tårer
i.
Og den opbakning er Amalie meget taknemlig for, for
som hun bemærker, uden fa-

miliens opbakning er det nærmest umuligt at dyrke cykling
som sport. I denne sæson har
hun deltaget i 5 store baneløb
og et utal af landevejsløb og
her er familien blevet aflastet af Boels-Dolmans Cykling
Team og landsholdet.
Tårnby Bladets udsendte
har den tese, at det økonomiske opsving i Danmark er
drevet frem af cykler og når
Amalie remser op hvor mange
cykler hun har, så støtter hun
tesen ganske godt.
I alt kører hun på 10 forskellige cykler. Heldigvis er
de fleste sponseret eller nogle, som det hollandske hold
stiller til rådighed.
Banecyklerne fra OL er specielt udviklet til det danske
landshold og de er så hemmelige, at de endnu ikke kan
købes i butikkerne. For en god
ordens skyld skal det nævnes, at cyklerne er spredt ud
på mange forskelige destinationer og ikke står hjemme i
garagen.

Student efter 5 år
Når Amalie er hjemme i Tårnby, går hun i skole på Falkonergårdens gymnasium på
Frederiksberg. Her har de særlige Team Danmark linjer og
indsigt i elitesport, som gør, at
Amalie har fået skræddersyet
et gymnasieforløb, som løber
over hele 5 år. Når skolen er

veloverstået til sommer,
så gælder det cykling på fuldtid. Det glæder hun sig til at
få lov at prøve.
Styrt og knækkede knogler
er noget de fleste cykelryttere kender til og Amalie har
også flere gange måtte udsætte træningen et par dage
efter voldsomme styrt.
Men hvad er det, cykelryttere er bygget af og hvordan
kan de sidde på cyklen få
dage efter knoglebrud og asfalteksem?
Amalies bud er at viljen til
ikke at blive sat af de andre
og glæden ved at cykle er så
stor, så smerten bliver sat af
glæden ved at cykle stærkt.
Junior VM i 2013 og 2014,
sølv medaljen ved EM i Omnium 2015 og OL deltagelsen
hører blandt de største oplevelser for Amalie.
De næste par år vil Amalie
fortsætte sin udvikling som
cykelrytter med base i Tårnby
og Tårnby Bladet ønsker den
gæve cykelhelt medvind på
cykelstierne i hendes færd
mod stjernerne.

Rejser og træning
At Tårnby Bladet kan fange
20 årige tidligere junior verdensmester, Amalie Dideriksen hjemme i Tårnby er ingen
selvfølge. På et år kan det
blive til mere end 200 rejsedage.

Amalie opnåede ved OL i Rio
en 5. plads i Omnium, der er 6
forskellige cykel discipliner på
bane. Nu skal hun det næste
år koncentrere sig om at gøre
sin studentereksamen færdig
og så er planen at cykle på
fuldtid - noget hun glæder sig
til at få lov at prøve.

Hvad er det der bliver bygget ved VM
Bjerget? Sådan spurgte mange, da
nogle store hvide stålkonstruktioner
blev hejst på plads, så de formede
skelettet til en gigantisk edderkop.
Det er nemlig så lang tiden siden,
at byggeriet af Ørestads såkaldte lethal blev vedtaget, at mange ikke aner
noget om den, skriver Ørestads Avis.
Andre har glemt det, for byggeriet
har været plaget af store forsinkelser,
bl.a på grund af fjernvarmearbejde

og ammunitionsrydning. Men hallen
forventes færdig 1. december i år.
Derefter skal Grundejerforeningssekretariatet GFS stå for indretningen af området omkring hallen. Lethallen kommer til at indeholde en
stor multibane med betongulv, og en
mindre bane med gummiunderlag.
Der vil også være foyer, legeområde
og klatreområde. Men ikke toiletter
eller omklædningsfaciliteter.
Udenfor indrettes 400 meter løbebane, legeplads, crossfitområde

med mere. Hallen vil altid være åben,
og kan bruges af alle - både skolen,
gymnasiet, Ørestad IF, foreninger og
almindelige beboere kan komme
forbi og benytte hallerne.

Skøjtehal åbner 1. oktober

Fra første oktober er der åbent for
skøjteløb i Ørestad Skøjtehal.
Hallen indvies officielt 1. oktober,
oplyser Copenhagen Lions, som er
Ørestads nye ishockey- og skøjteforening. Copenhagen Lions får hjem-

mebane i Ørestad skøjtehal, og er
desuden driftsansvarlig for skøjtehallen, som kommer til at have åbent
alle årets 365 dage, skriver Ørestad
Avis på www.oravis.dk
Skøjtehallen byder på skøjteløb og
ishockey, men har også faciliteter til
børnefødselsdage, polterabend og
firmaarrangementer. I hallens lokaler
er der plads til 200 personer. Selskaber og events kan afholdes både
på den lille tumlebane eller på den
store bane.

ORTHANA KEMISK FABRIK A/S på Englandsvej. Forfærdelig stank i 1950’erne, når vi skulle til Tårnby skole – som motorcyklisten på billedet. Foto: Allan
Petersen, Amager Fotoklub. Orthana Kemisk Fabrik, A/S nu en del af biofac.dk fremstiller farmaceutiske råvarer og præparater, kemiske produkter og andre
organiske basiskemikalier.

Amager Fotoklub er stiftet i 2013 og holder
hver onsdag medlemsaften med forskellige former
for fotorelateret indhold. Derudover arrangerer
klubben fototure for medlemmerne ligesom klubben råder over forskelligt udstyr, der kan lånes af
medlemmerne, ligesom klubben råder over en fotoprinter.
Klubben skriver på hjemmesiden, at det er en

klub med fokus på socialt fællesskab og faglig udvikling og at alle, der har en fotomæssig interesse
er meget velkommen i Amager Fotoklub.
KlUbben afholder hver måned en intern konkurrence - Månedens billede. Den afvikles på klubbens Facebook-side og har hver måned et nyt
tema. Medlemmer kan så uploade deres billeder
og stemme på det billede, de syntes bedst om i for-

hold til temaet. Vinderbilledet får æren af, at blive
vist på forsiden af klubbens hjemmeside.
Alle er velkomne som medlem i Amager Fotoklub, der betegner sig som en klub for nybegyndere såvel som erfarne fotografer.
Månedens billede i Tårnby Bladet leveres af
medlemmer af Amager Fotoklub.

Bliv medarbejder på Tårnby Bladet
Det er interessant at producere Tårnby Bladet, men det er også tidskrævende,
så flere hænder og hoveder kan bruges
Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange brikker, som
tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag kontakt med
redaktør Terkel Spangsbo og hør, hvor dine interesser kan bruges i
fællesskabet
Vi er 15 personer, som deltager i de løbende opgaver. Nogen er her mange
timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et månedsmagasin.
Opgaverne er:
- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12
- skriveopgaver som journalist eller redigerende
- fotoopgaver enten i marken eller på redaktionen
Vi får mange tilkendegivelser af, at Tårnby Bladet læses og gemmes og vi vil
fortsat gerne være det magasin, som samler information om først og fremmest kultur- og fritidslivet i kommunen. Det gøres ikke uden en seriøs indsats,
hvor journalistiske principper vægtes meget højt. Redaktøren er og har været
professionel journalist i mange år, bogholderi og kontor ledes af fagfolk - og
alle lærer fra sig, så man bliver klogere og dygtigere af at deltage i opgaverne.
Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og hviler økonomisk i sig selv.

Se www.taarnbybladet.dk

Tårnby Bladet er i gang med sin 23. årgang og skrives, fotograferes, redigeres
og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en krone
for det. Det betyder, at bladets fremstillingspris kan holdes på et niveau, så
annoncepriserne er rimelige, og bladet kan omdeles gratis.
Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra offentlige myndigheder, læserbreve, artikler fra kulturlivet og oplysninger om arrangementer. Endelig kan
man læse noveller, skægge historier, se foto fra livet i kommunen og andre
skæve påfund.
Bladet kommer hver måned til Tårnby Kommunes 40.000 indbyggere i de godt 17.300 husstande, kontorer og butikker. Knapt
3.500 eksemplarer fordeles via biblioteker, rådhus, aktivitetscentre og andre.
Tårnby Bladet er også med til at lave
byens nemmeste internet-portal:
www.taarnbynet.dk. Få mail eller
sms, når vi opdaterer vores nyhedssite.
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- desktop og layout

Tårnby Bladet er afhængig af den frivillige arbejdskraft - som vi til gengæld
passer og plejer blandt andet med en årlig studietur eksempelvis til vores
trykkeri, Vordingborg Slotsruin, kernekraftværket i Barsebäck - og...

Neptunere til Sicilien
Trods svingende resultater
ved danmarksmesterskabet,
er Neptun flot repræsenteret på landsholdet for
kajakpolo
At Neptun er en af landets
førende klubber inden for kajakpolo, ses på landsholdet,
hvor Neptun har syv spillere
med, når der i første weekend
af september afvikles VM på
Sicilien. De syv spillere fordeler sig med fem spillere
på herrelandsholdet og to på
U21.
Danmarksmesterskabet
Ved danmarksmesterskabet
tilbage-erobrede
Neptuns
juniorhold førstepladsen og
vandt dermed DM-Guld i det

afsluttende stævne for kajakpolo. Sidste år måtte juniorerne nøjes med sølv, men spillede i år overbevisende gennem hele stævnet og vandt
den afsluttende finale.
Klubbens ligahold, der var
forsvarende danmarksmestre,
kom derimod ikke hurtigt nok
ud af starthullerne. De tabte
nogle ærgerlige indledende
kampe, og måtte nøjes med
at kæmpe om tredjepladsen.
I den afsluttende kamp slog
ligaholdet til, og en flok skuffede spillere fik bronze, efter
at de ellers har været helt på
toppen gennem hele 2016.
Neptuns 1. divisionshold
spillede fantastisk i opryk-

ningsspillet, og kvalificerede
sig til oprykning til ligaen.
Nu venter de på papirarbejdet, der skal afgøre om Neptun kan have to hold i ligaen.

Neptuns juniorhold fik førstepladsen og vandt dermed DMGuld ved det afsluttende stævne for kajakpolo i sommer.

Samlet vandt Neptuns tre
hold henholdsvis guld, bronze og sikrede sig oprykning.

Sommerskoler
Neptun afviklede i år to velbesøgte sommerskoler. En
flok vidunderlige børn fik afprøvet både at ro i kajak og at
spille kajakpolo. Det betyder,
at klubben nu har en ny grup-

pe unge juniorspillere, som
forhåbentlig kan være med
til at sikre Neptuns placering i
toppen mange år endnu.
csp

Neptuns vinderhold ved
Danmarksmesterskaberne.
Ikke mindre end 7 Neptunspillere har fåpet plads på
henholdsvis herrelandsholdet
og U21 og skal deltage i VM,
der afholdes på Sicilien. i
begyndelsen af september.

K-T.K.G. Kastrup-Tårnby

Hele familien ka’ karate

Kvindelige Gymnastikforening
begynder sin 62. sæson.

MOTIONSGYMNASTIK
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Pilegårdsskolen:
Tirsdag, start tirsdag 6. september 2016
Kl. 18.00 Motionsgymnastik
Kl. 19.00 Motionsgymnastik

Korsvejens skole:
Torsdag, start torsdag 1. september 2016
Kl. 18.15 Motionsgymnastik
Kl. 19.15 Motionsgymnastik
Ring og aftal en prøvetime
Helle tlf. 29 71 26 52
Susanne tlf. 28 97 35 75 bedst efter kl. 18:00
Eller mail til: kasserer@ktkg.dk
Pris: 550 kr. for perioden
1. september 2016 – 25. april 2017
Se mere på www.ktkg.dk

Karate. Det er ikke alle som ved, at karate
faktisk kan være en familiesport.
Der er ikke mange sportsgrene, hvor både
forældre og deres børn kan træne sammen,
på samme tid, i samme lektion, men det kan
man i Jokokan Amager Karateskole.
- Vælger man at træne som familie i en
Jokokan Skole får man et par timer sammen,
hvor man fordyber sig i sig selv og sin familie – både på det fysiske og det mentale plan,
forklarer chefinstruktør Søren Nielsen.
En dojo, som man kalder træningslokalet, er
mobilfri zone og hverdagen parkeres uden for.
- Karate handler ikke om at slås og få blå
mærker, det handler om at udvikle sig fysisk
og psykisk og blive kropsbevidst, hvilket er
meget overset i dagens digitale Danmark, siger Søren Nielsen.
Træningen på Løjtegårdsskolen to gange om
ugen. Nye elever er velkomne til prøvetime.
Se mere: www.jokokan.dk.

Så indkaldes der til
begravelse

Så stærkt udtrykker Christian Søe sig efter
Nanok CSR mister eftermiddagstimer i en
hal om eftermiddagen
- Efter 51 år på Christianshavn ser det ud
til, at CSR´S ungdomsafdeling må afgå med
døden, spår leder og stifter af Nanok CSR,
Christian Søe.
Nanok er en rugby-klub med stolte traditioner, men Københavns Kommunes lokaleanvisning har kun givet klubben træningstimer i haller på Christianshavn fra klokken
19 om aftenen.
- Vores små børn, som er børn fra 7 år og
opad er ved at blive lagt i seng på det tidspunkt, siger Christian Søe, der har henvendt
sig til Københavns kulturborgmester Carl
Christian Ebbesen (DF).
Borgmesteren svarer, at retningslinjerne
(for tildeling af lokaler. red) har fokus på
den bedst mulige facilitetsudnyttelse og
på lokal forankring. Ud fra disse kriterier
er de tider, som klubben tidligere har haft,
nu tildelt en anden – også lokalt forankret
- forening, der har flere børnemedlemmer.
- Hvis afgørelsen skaber udfordringer for
jer, vil jeg derfor opfordre til, at løsningen
findes lokalt, skriver borgmesteren i svaret
til Nanok.
Foreløbig er Nanok indkaldt til et møde
med andre foreninger, oplyser Carl Christian Ebbesen.

Amagermesterskabet
Tidligere på sommeren dystede de fire badmintonklubber på Amager, ABC, Dragør, KMB
og NBK endnu engang om Amagermesterskaberne. Denne gang foregik det i Nøragersminde Badminton Klub.
Det begyndte i 1982 med en vandrepokal,
hvor den klub, der i alt vandt flest kampe til
Amagermesterskaberne, fik indgraveret deres
klubnavn og årstal.
KMB vandt pokalen det første år, og har nu
haft den siden 1999. Det lykkedes at vinde
den igen i år.
bbark

Tårnbys styrkeløftere
Dette års EM Master gav medaljer af flere
karat til fire løftere fra Tårnby Styrkeløfter
Klub
Af Morten Rasmussen, Tårnby Styrkeløfter
Klub.

Jan Sahlgren fik med en ny hofte løftet 180
kg i squat, 125 kg i bænkpres og 190 kg i
dødløft. Totalen blev dermed på 495 kg og
en flot 5. plads i sin klasse.
Mikkel Madsen fik bronze i squat ved at
løfte 222,5 kg. I bænkpres blev det til 115
kg og i dødløft blev der sat personlig rekord
med 10 kg ved at hæve 217,5 kg fra podiet.
Totalen blev på 555 kg, som rakte til en 5.
plads i hans klasse.

AMAGERTEATRET
Hermed indkaldes til ordinær

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 20. september 2016 klokken 18.00
i Foreningscentret, mødelokale 6
Amager Landevej 71
2770 Kastrup
Dagsorden i h.t. vedtægterne
De glade vindere af Amagermesterskaberne
2016, fra Badminton klubben på Gl. Kirkevej,
KMB med deres cheftræner Mikkel Elbjørn.

Claus Jørgensen starter med at squatte
240 kg, i bænkpres løfter han 180 kg, og i
dødløft forsøges der på at snuppe en bronzemedalje. Der bliver sat 255 kg på stangen,
men desværre vinder tyngdekraften denne
gang over Claus, og han må tage til takke
med 240 kg. Totalen bliver på 660 kg som
rækker til en 7. plads i et meget stærkt felt.
Sidste Tårnby løfter, Kim Dahl Hansen,
starter med at sikre bronzemedaljen i squat,
da han løfter 277,5 kg. I bænkpres kører Kim
den sikkert hjem med bedste løft på 172,5
kg, og i dødløft viser han igen tænder, da
han løfter sig til en guldmedalje i disciplinen med 282,5 kg. Sammenlagt bliver det til
732,5 kg, som sikrer en sølvmedalje.

Velgørenheds-Danse-Event
Søndag 18. september kl. 12.30
Alt overskud går til:

Venlig hilsen
bestyrelsen
p.v.b.
Karl Johann Carstensen, formand

En ny forening på Amager
har set dagens lys

Historiske Engelske Danse
Det er en danseforening, der danser historiske danse fra
England fra det 17. og 18. århundrede (Jane Austens tid).
Dejlige melodier lokker en ud på dansegulvet. Hver dans har
deres egen melodi, som vi kender det i Danmark fra kvadrillen
Les Lanciers.

STED: Korsvejens Skoles Festsal, Tårnbyvej 1, Kastrup. 		
Indgangen åbner kl. 12:00. Start fra kl 12:30 - til ca. kl. 15:30.
PRIS: Deltager: kr. 125,00 (kr 150,00 i døren på dagen). Børn mellem 5-14 år eller ”kigge-på” billet: kr. 35,00 (kr. 50 i døren på dagen)

INSTRUKTØRER: Charlotte Frølund (Showdance, Zumba Fitness) arrangør
Pia Baasch (Zumba Fitness) arrangør
Stine Ortvad (Salsa og Reggaeton Lady Style)
Cecilie Meidell Jørgensen (Dance)
DJ: Lars O
Betalingen via bankoverførsel til konto: 2141 – 0747 437 165 eller
MobilePay /Swipp til Pia på tlf. 61610219 – Husk at skrive jeres fulde
navn i overførslen også andres navne, vis I køber for flere.
Mere info på facebook under officielle begivenheder

Allerede søndag 18. september mellem klokken 10 og 12 er
alle velkommen til at kigge ind hos os og være med på dansegulvet til en smagsprøve. Vi har kaffe på kanden og giver en lille
demonstration af de mere rutinerede dansere.
Find flere oplysninger om os i en folder, som du finder på biblioteket.

Kom og kig - og prøv søndag 18. september kl. 10-12
Tårnby Skoles Festsal,
Sneserevej 10. Gode p-forhold
Næste udgave af Tårnby Bladet udkommer
fredag 30. september
og dækker redaktionelt oktober 2016.
Deadline er mandag 26. september 2016 kl. 10.
Annoncedeadline fredag 23. september
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Billetten bedes købt senest 11. september 2016.
Kaffe, the og kage og sandwich sælges i vores bod

Vores medlemmer bor spredt i hele Danmark og mødes
4 til 6 gange om året i Tårnby skoles festsal en søndag fra
klokken 10 til 16.

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

Landlig idyl i slottenes land

Landhaus Bondzio

4 dage på 3-stjernet hotel i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
Landhaus Bondzio HHH
Pris pr. person i dobbeltværelse
Hotellet ligger i rolige, naturskønne omgivelser
nær Schwerin (17 km) på østsiden af den store,
smukke Schwerinersø og ikke langt fra søen
Cambser, hvor man kan bade om sommeren.
Pris uden rejsekoden 1.199,Her har I mulighed for nogle afslappende feriedage i hyggelige omgivelser med mange gode
• 3 overnatninger
udflugtsmål. I kan tage på eventyr i det skønne
• 3 x morgenbuffet
landskab i Mecklenburg-Vorpommern og opleve
• 2 x 3-retters middag
de mange stemningsfulde, gamle byer og pragt• 1 velkomstdrink
slotte, som vidner om områdets spændende
• 1 x entre til Mecklenburger
historie. I kan for eksempel smutte omkring
Waldglasmuseum
Torneroseslottet i Schwerin, der ligger og troner
• 20 % rabat på greenfee
på en lille ø ude i søen. Men også barokslottet
Børnerabat
i Ludwigslust (50 km) eller renæssanceslottet i
1 barn 0-5 år gratis.
Güstrow (54 km) er et besøg værd. Og hvis I spil2 børn 6-14 år ½ pris.
ler golf, er det oplagt at benytte sig af rabatten
på greenfee, som gælder til den 18 huller store
Winston Oben golfbane hos Winston Golf kun få
kilometer fra hotellet. Besøg også glasmuseet, Ankomst
der ligger lige ved hotellet, hvor man kan få et Valgfri frem til 16.9. samt mandag til
indblik i det gamle håndværk og de traditioner, fredag i perioden 19.9.-21.12.2016.
der er forbundet med produktionen af den specielle, gamle glastype Waldglas.

1.049,-

Også 2 eller
4 overnatninger

Forkælelsesferie i Harzen

Miniferie midt i Danmark

6 dage på 4-stjernet hotel i Braunlage, Midttyskland

3 dage på 4-stjernet centrumhotel i Kolding

Maritim Berghotel Braunlage

Pris pr. person i dobbeltværelse

Pris pr. person i dobbeltværelse

Pris uden rejsekoden 2.849,-

Pris uden rejsekoden 1.249,-

• 5 overnatninger
• 5 x champagnebrunch
• 5 x 3-retters middag/
buffet
• Stort aktivitetsprogram
• Entre til fitnesscenter,
pool og sauna
• Udlån af badekåbe og
badesko
• 10 % rabat på wellnessbehandlinger
• 10 % rabat på det
historiske damplokomotiv

• 2 overnatninger
• 2 x stor og indbydende
morgenbuffet
• 1 x 2 retters middag
på Restaurant Berg
med panoramaudsigt over
Banegårdpladsen
• Fri Wi-Fi

1.099,-

2.549,-
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Også 3 og 7 nætter!
Maritim Berghotel Braunlage HHHH
Braunlage i Oberharzen er indbegrebet af
Harzenromantik med sine originale gamle
træhuse, floden der bruser gennem byen og
en natur, hvor skovene og bjergene gemmer
på borge fyldt med middelaldermystik og
ridderromantik. Det 4-stjernede hotel ligger
hævet over byen med udsigt til det hele og
med optimale rammer for en rigtig forkælelsesferie. Her er et væld af faciliteter til fri afbenyttelse. Badekåbe og badesko kan lånes i
receptionen, og opholdet inkluderer et frivilligt aktivitetsprogram, hvor man for eksempel kan starte dagen med vandgymnastik i
den store wellnessafdeling.
Ankomst: Valgfri frem til 15.12.2016.

Børnerabat
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-12 år ½ pris.
Kurafgift maks. EUR 2,20 pr. person
pr. døgn.

First Hotel Kolding HHHH
Kolding har en helt central beliggenhed
for oplevelser på Fyn og i hele Syd- og
Sønderjylland. Her bor I på et moderne
kvalitetshotel lige op ad Kolding Slotspark.
Og går I ned ad slotsalléen ved siden af
hotellets hovedindgang og fortsætter ad
Kærlighedsstien langs Slotssøen, møder I
synet af byens smukt restaurerede vartegn
Koldinghus (300 m), der troner over landskabet og som igennem århundreder var et af
rigets vigtigste kongeslotte. På den anden
side af søen finder I det tropiske badeland
Slotssøbadet, og fortsætter I hele vejen rundt,
kommer I til Legeparken.

Børnerabat
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år ½ pris.
First Hotel Kolding

Ankomst: Fredage i perioden 12.8.-16.12.2016.

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

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8-17.

Rejsekode:
TAARNBYBLADET
Teknisk arrangør:

AMAGERTEATRET
Amagerteatret, den lokale teaterforening i
Tårnby Kommune, henter sjove og underholdende forestillinger til den lokale teaterbygning Kulturhuset KastrupBIO.
Selvom forestillingerne for de flestes vedkommende er båret af humor, er der en mening i galskaben - og så viser teaterforeningen også stykker, hvor det er det intense drama,
det vedkommende og gribende, hvor store livs-spørgsmål stilles
til skue i den store mørke sal.
Det er stadig muligt at vælge abonnement mellem mandage (bedste muligheder), tirsdage og onsdage!
Der kan tegnes abonnement via www.amagerteatret.dk eller ved
at kontakte AMAGERTEATRETS kasserer Ole Skibsted 30 23
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Løberne vender for en stund ryggen mod det fysiske mål og koncentrerer sig om det
personlige mål - at blive en smule mere sund. Arkivfoto fra starten 2011.

Tårnbyløb nu med gåtur
Gåturen er gratis mens der
betales for deltagelse i
Tårnbyløbet
Tårnbyløbet er for alle – motionister og hurtig-løbere,
mænd og kvinder, børn og
voksne.
Ruterne er på fem eller ti
kilometer og fører deltagerne
rundt i kommunen med start
og mål ved Tårnby Sundhedshus. Om turen skal være på
fem eller ti kilometer, kan
man vente med at tage beslutning om til under løbet.
Prisen er 80 kr. ved forhåndstilmelding og 100 kr.
ved tilmelding på selve dagen.
Der er mulighed for bad
efter løbet og garderobe på
eget ansvar.

Gåturen
I forbindelse med sundhedsugen inviterer Tårnby Kommune i samarbejde med Amager
Atletik Club til Tårnbyløbet og
i samarbejde med Netværkshuset Kastruplund og Motionsforeningen København til
Gåturen.
Gåturen er for alle! Du kan
vælge at gå tre eller fem kilometer rundt i kommunen med
start og mål ved Tårnby Sundhedshus.
Gåturen er gratis. Af hensyn
til forplejning, må du gerne
sende en mail til sundhedsuge@taarnby.dk, hvis du påtænker at gå med. Mailen er
ikke bindende.

trukket lod om spændende
præmier. Der vil også være
præmier til den hurtigste
mand og kvinde på de to løbedistancer.
Præmieoverrækkelsen sker
kl. 18.30 i Tårnby Sundhedshus, hvor årets Sundhedspris
og titler som Sundhedsambassadører også uddeles.
Alle deltagere tilbydes
vand, frugt og mad fra Nøffes
Gadekøkken.
tsp

Præmier
Blandt løberne bliver der

INFO om løbet

Start onsdag 12. oktober kl. 17.30 ved Sundhedshuset,
Kamillevej 4. Fælles opvarmning kl. 17.15.
Tilmelding på www.events4u.dk eller på www.amageratletik.dk. Forhåndstilmelding senest 6. oktober 2016. Så kan
man nå at få sit startnummer pr. brev.
Tilmelding på dagen i Tårnby Sundhedshus fra kl. 16.0017.20.
YDERLIGERE OPLYSNINGER på www.amageratletik.dk og
www.sundhedscentertaarnby.dk

Priser på abonnement 2016-17
Gruppe A: Række 1 til 11 165 kr. (660 kr. + 50 kr. = 710 kr.)
Gruppe B: Række 12 til 15 135 kr. (540 kr. + 50 kr = 590 kr.)
Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,‑ kr. for hele sæsonen.
Velkommen i AMAGERTEATRET
Karl Johann Carstensen, formand
Følgende forestillinger spilles i sæsonen i abonnement

Dansetimen- en romantisk komedie med
sociale handicaps og dårlige knæ.

Professoren (Jesper Asholt), der er autist, får
danseundervisning af ”Den skaldede danserinde (Annette Heick).

31. oktober og 1. og 2. november kl. 19.30

LANDSTEATRET

The Sunshine Boys
En klassiker indenfor morsomme teaterforestillinger på dansk.
Komikerduoen The Sunshine Boys, Waage
Sandø og Flemming Jensen, mødes nødtvunget til en tv-optagelse. Desuden medvirker Bente Eskesen og Camilla Bendix.

28., 29. og 30 november kl. 19.30

TEATER 2

Far’ På Færde
Sølvbryllups-komedie med fortidsminder.
Elskerinden vil slå op med sølvbrudegommen, mens brudens tidligere forlovede også dukker op til
sølvbryllupsfesten. Med Jeanne Boel,
Karsten Jansfort, Paw Henriksen og
Christine Gaski.

30. og 31. januar samt 1. februar kl. 19.30

COMEDIETEATRET

Vrede
Sammen med forældrene
til Joe’s kammerat og
medskyldige, forsøger
Alice og Patrick at forstå,
hvad der drev deres søn
til en intolerant handling.

13., 14. og 15 marts kl. 19.30

folketeatret | turne

Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

Som abonnent på Amagerteatrets forestilinger er du automatisk medlem af foreningen Amagerteatret, og du er sikret billetter til abonnemtspriser hos alle teaterforeninger i
det tidligere Københavns Amt.

Det er en stor del af oplevelsen at deltage i fællesopvarmingen før løbeturene. Deltagere i
gå-turen er også velkomne til opvarmingen. Arkivfoto fra starten 2011.

• www.amagerteatret.dk •
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På overfladen er alt mere end vel
hos ægteparret Patrick og Alice, (Sarah
Broberg og Troels Lyby), men deres søn roder sig
ud i noget snavs og deres tolerance bliver voldsomt
udfordret. Andre medvirkende er Camilla Bendix,
Troels Malling, Elliot Hove og Tanya Lund Andersen.

Noget at gå til i september og længere endnu

Biblioteket i efteråret
Filmperler

Få en gratis filmoplevelse lidt
ud over
det sædvanlige.
Filmperler
på Tårnby
Bibliotek
byder på
stor filmkunst fra nogle af de bedste filmskabere i verden. Vi
har samlet en smuk efterårsbuket af film med noget på
hjerte. Film der griber og giver stof til eftertanke – tilsat et stænk af humor.
Hent programmet på biblioteket. Vi viser samme film
på Tårnby Hovedbibliotek og på Vestamager Bibliotek.

Filmperler på Tårnby Hovedbibliotek
Torsdage 8. september, 6. oktober, 3. november og 1.
december, alle dage kl. 16
Filmperler på Vestamager Bibliotek
Mandage 5. september, 3. oktober, 31. oktober og 28.
november, alle dage kl. 16
Gratis billetter.

Få hul på din karriere

Drømmer du også om at skrive
en bog? Mange af os, som går
rundt med ”en bog i maven”,
kommer aldrig i gang med at
skrive, fordi vi har en masse
forestillinger om hvad ”rigtige”
bøger og forfattere er, som får os
til at tøve.
Skrivecoach Karsten Pers
fortæller, hvordan vi kan se på
bøger, forfattere, viden, research,
værdi og succes med nye øjne,
vinde tro på vores egen særlige
bog og sætte skrivelysten og
kreativiteten fri.
Eva Maria Fredensborg fortæller hvordan hun i praksis
realiserede drømmen om at blive
forfatter.
Uanset hvem du skriver til, vil
du denne aften få inspiration til
at komme videre - eller i gang med skriveriet.
Torsdag 8. september kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 30 kr.
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Shakespeare – ældgammel og evigt aktuel

I år er det 400 år siden William Shakespeare døde.
I Tårnby fejrer vi naturligvis
også den verdensberømte forfatter og dramatiker.
Fra fredag 9. til søndag
18. september kan du opleve
udstillinger, musik, film og
foredrag om Shakespeare på
Tårnby Hovedbibliotek.
Hver dag hele uge 37 viser
vi film i Boxen baseret på
Shakespeares skuespil.
Gratis billetter. Du kan også
deltage i vores Shakespeare
quiz og vinde billetter til foredragene.

Shakespeare og musikken
ved Palle Andkjær, cand. mag. i musik og kendt fra
bibliotekets klassiske lytterklubber.

I 400-året for William Shakespeares død fejrer vi hans
berømte dramaer. Men der er også grund til at fejre
musikken, som er blevet til, når komponister har ladet

sig inspirere af Shakespeares tekster.
Ikke mindst i de sidste
200 år er der skabt en
masse musik med afsæt i
hans tekster inden for både
opera, ballet, symfonisk
digt, lied, scene- og filmmusik. Romeo og Julie, Stormen og En skærsommernatsdrøm har især inspireret komponisterne, og de indtager derfor en central plads i foredraget, som ledsages
af musikeksempler.
Tirsdag 13. september kl. 19 på Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 30 kr.

Hvem var William Shakespeare?
ved Lise Lotte Frederiksen
Cand. mag og litteraturelsker Lise Lotte Frederiksen
holder et underholdende og informationsmættet
foredrag om Shakespeare og hans verden.

Vi tager udgangspunkt i London på hans tid - i teatrenes spændende verden, og vi får smagsprøver fra
nogle af hans stykker, fx. Romeo og Julie, Macbeth og
The Tempest.
Torsdag 15. september kl. 19 på Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

Have og hobby - Fagbogens dag. Temadag ved
Nina Ewald og Gitte Schou Hansen
Havebogsforfatter Nina Ewald
fortæller om, hvordan hendes
bøger bliver til, og om hvordan
du designer din have, så den
passer præcis til dig og din
familie. Foredraget ledsages af
masser af inspirerende billeder.
Forfatter Gitte Schou Hansen
fortæller om forskellige former
for kreative hobbyaktiviteter
med blomsten i fokus. Der vil
blive vist modeller af blomster,
lavet i mange forskellige materialer, og mulighed for at
få inspiration, stille spørgsmål og få gode råd.
Lørdag 10. september kl. 13-16, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter. Arrangementet støttes af Statens
Kunstfond
Tårnbykoret holder åben prøve

Tårnbykoret er et blandet kor med ca. 35 aktive medlemmer med en fordeling på 2/3 damer og 1/3 herrer.
De synger korsatser med 4 - 6 stemmer, korets repertoire spænder fra kirkemusik og salmer over danske
revyviser til musicals - fra Faurés Requiem over Toner
fra himlen til Chess. Hovedvægten i koncertrepertoiret
ligger dog på dansk underholdningsmusik.
Koret søger nye medlemmer og
mødes hver mandag kl. 19 i festsalen
på Korsvejens skole.
Åben prøve på Tårnby Hovedbibliotek.
Mandag 12. september kl. 18. Gratis billetter.

Litteraturcafé

Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser?
Marianne Bøgh Pedersen, Henrik Tøttrup
Johansen, Bo Hansen
og Lise Lotte Larsen
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.
Tirsdag 13. september kl. 15. Tårnby Hovedbibliotek.
Gratis billetter.

De næste litteraturcafeer
Tirsdag 11. oktober, tirsdag 8. november og tirsdag 13.
december. Hovedbiblioteket.

Detaljen i masken

Hækle-workshop ved Rachel Søgaard
Rachel Søgaard arbejder i det daglige med håndarbejde som underviser, oversætter og redaktør. Som
opskriftnørd og som designer.
Workshoppen tager udgangspunkt i hendes nye bog Detaljer
med sting og masker. Vi skal lege
med de forskellige og måske overraskende strukturer, der kan opstå,
afhængigt af hvilken type maske man hækler, og hvor
man placerer den i masken på forrige række eller omgang.
Du behøver ikke at være hardcore-hækler for at deltage, men du skal helst have hæklet før. Medbring garn
– gerne uld til p 3 og hæklenål nr. 3-3½.
Onsdag 14. september kl. 16.30-19.30, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

Kan du huske 1970´erne?

Var du der selv, eller har du bare hørt om det og set
billeder af hippier i lilla bleer og hønsestrik, nøgne feminister på ø-lejren, kollektiverne, de afsyrede møbler,
protesterne mod atomkraft og de bilfri søndage?
Det var en tid for smukke drømme og troen på, at alt
kunne lade sige gøre. Men kan du også huske nedturen,
da luften gik af ballonen? At der var drømme, der aldrig
blev til noget. Økonomisk krise og arbejdsløshed. At der
var terrorangreb og diktaturstater.
Årets tema for Golden Days Festival er 1970´erne,
og fra mandag 19. til fredag 23. september sætter
Tårnby Hovedbibliotek fokus på det orangebrune årti.
• Hver eftermiddag kl. 16.00 viser vi en film fra 70´erne.
• Mandag 19. september kl. 19.00 inviterer vi til en
aften med 70´er-stemning. Laura Michelsen læser en
typisk 70´er-tekst, og sammen husker vi tilbage på den
spraglede periode.
Gratis billetter til arrangementerne.
Læs mere på taarnbybib.dk og goldendaysfestival.dk

Monalisa Story – Tårnby DOX

”Jeg blev født skæv”, fortæller
Monalisa, hvis mor var narkoman. Monalisa er nu selv mor og
narkoman, selv om det var det
sidste, hun drømte om. Hun forelsker sig inderligt i Frederik og
begynder at tro på, at der er en
fremtid - selv for hende.
Dokumentarfilmen Monalisa
Story fortæller over 8 år Monalisas historie, hvor hun kæmper sig ud af heroinmisbruget og tilbage til livet.
Onsdag 21. september kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek

Dokumentarfilmklubben Tårnby DOX er:
• Dokumentarfilm på Hovedbiblioteket med efterfølgende diskussion fem gange i foråret. Gratis billetter
kan hentes på biblioteket eller printes fra taarnbybib.
dk.
• Dokumentarfilm på det store lærred i Kulturhuset
Kastrup Bio tre gange i foråret. Du får 20 % rabat på
billetprisen som medlem af Tårnby DOX. Billetter købes
på Hovedbiblioteket eller i Kulturhuset Kastrup Bio.
Du kan blive medlem af dokumentarfilmklubben
Tårnby DOX ved at sende en mail med emnet ”Tårnby
DOX” til bibliotek@taarnby.dk. Skriv blot dit navn, så
kontakter vi dig. Medlemskabet er helt gratis.
Se hele efterårets program på www.taarnbybib.dk

Noget at gå til i september og længere endnu
Anna Grue om sin roman Italiensvej

Mød forfatteren Anna Grue og hør om hendes roman
Italiensvej, der foregår på Amager i 50´erne.
Vi følger 24-årige italienske Vittoria Contini,
der ankommer med sit
spædbarn til København
på flugt fra sin fortid.
Som husbestyrerinde
hos en læge på Amager
finder hun tryghed og
begynder at vænne sig
til sit nye land, der på
mange måder er mærkeligt for en italiener. Det
er altid gråvejr, og hvor
kan man købe hvidløg?
Og hvordan med kærligheden - tør hun?
Anna Grue har skrevet
en underholdende roman, og man behøver ikke at være amagerkaner for at
nyde den, men det skader ikke.
Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond
Torsdag 22. september kl.19.00. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

Stalking: - den usynlige vold
ved psykolog Helle Hundahl

Helle Hundahl, psykolog i Dansk Stalking Center kommer sammen med en tidligere stalkingudsat som
fortæller sin historie. Du får desuden en grundig indføring i bl. a. hvem der stalker og hvem der udsættes
for stalking, samt konsekvenser af stalking og hvilke
udfordringer den stalkingudsatte typisk møder og har
brug for.
Stalking er stadig et relativt ukendt fænomen i Danmark på trods af, at mellem 100.000 og 132.000 tusind
danskere årligt udsættes for det. I løbet af de seneste
par år har der dog været et øget fokus på stalking som
fænomen, og hvilke konsekvenser det har for den udsatte samt pårørende og eventuelle børn.
Mandag 26. september kl. 19.00, Vestamager bibliotek. Billetpris 30 kr.

Biblo for børn
Teater, film, parkour og meget andet

Biblioteket åbner efterårssæsonen med et væld af
spændende aktiviteter for børn

Prøv parkour. Lær de basale tricks i parkour, så du
har noget at øve dig på hjemme sammen med venner-

Foredrag om De syv dødssynder og det moderne menneske ved Martin Herbst
Ind til det 16. århundrede spillede de syv dødssynder – frådseri,
liderlighed, grådighed, vrede, dovenskab, misundelse og hovmod –
en afgørende rolle for det vestlige
menneskes dannelse og selvforståelse. Med reformationen og oplysningen bliver bevidstheden om
dødssynderne spredt for alle vinde
og ender som reklameslogans for is, vin eller øl. Dødssynderne er imidlertid så populære som aldrig før. Eksempelvis fødte grådighed finanskrisen. Vrede bliver til
bombebælter. Den oprindelige betydning af dovenskab
er håbløshed. Hvornår sker det næste jalousidrab?
Foredraget giver et indblik i, hvordan traditionen om
dødssynderne opstod og har påvirket os gennem historien. Det bliver tydeligt, at traditionen om de syv dødssynder ikke udgør et levn fra en mørk, livsfornægtende
katolsk fortid, men en uvurderlig kilde til selverkendelse, livsmod og samfundsrelevant spiritualitet.
Onsdag 28. september kl. 19, Tårnby Hovedbibliotek.
Gratis billetter.

Sangholdet Giro 413

Kom og syng med på de populære sange fra det traditionsrige radioprogram.
Sangholdet Giro 413 består af 2 musikere: Allan Frederiksen, kendt fra Dræsinebanden, som han var med
til at danne i 1987. Og Gert Ole Andersen, der også har
været professionel musiker hele livet og bl.a. spillet
sammen med Bent Werther.
Sangholdet medbringer sanghæfter, og man kan frit
ønske, hvilke sange man kunne tænke sig at synge.
Onsdag 28. september kl. 14.-16. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.
Arrangementet er fortrinsvis for bibliotekets hjemmelånere. Resterende billetter kan købes online på www.
taarnbybib.dk, eller på bibliotekerne i kommunen fra
onsdag 21. september. (Max 4 billetter pr. person).

Valg i USA ved David Trads

Hillary eller Trump - hvad sker der efter Obama?
Da Barack Obama for otte år siden blev valgt til USA’s
første sorte præsident, var klodens vigtigste nation som
genfødt. Lige siden har han stået for enorme sociale
fremskridt med især sundhedsreformen.
Alligevel er Amerika i dag et dybt splittet samfund.

ne. Parkour er en bevægelsesform, der udvikler evnen
til at bevæge sig på spændende måder gennem byens
rum kun ved hjælp af kroppen og et par gode sko.
Workshop med professionel instruktør fra Street
Movement. Der er ingen fysiske krav - vi tilpasser udfordringerne til deltagerne. Husk løst sportstøj, bløde
sportssko og drikkedunk. Fra 10 år.
Lørdag 24. september kl. 11 på Tårnby Hovedbibliotek
(udendørs). Billetpris 20 kr.
Filmklubben inviterer inden for til filmoplevelser for
børn i alderen 8-12 år - med popcorn, hygge og gode
film. Program på biblioteket. Fri adgang uden billetter.
Tårnby Hovedbibliotek: torsdage i ulige uger kl. 16. Første gang 15. september.
Vestamager Bibliotek: mandage i ulige uger kl. 16. Første gang 12. september.
MiniSpilopperier. Leg, musik og bevægelse
for dig og din baby. Vi skal tumle, lege og lave
aktiviteter, der stimulerer din babys sanser. Kom
og bliv inspireret til hvordan I kan lege, være
sammen og styrke barnets motoriske udvikling.
Ved børneergoterapeut Sofie Rifbjerg Frølund.
For forældre og babyer i alderen 0-12 måneder.
Fredag 23. september kl. 10 på Vestamager Bibliotek. Billetpris 20 kr.
Fredag 30. september kl. 10 på Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 20 kr.

Bibliotekernes åbningstider:

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

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

Billetter og info
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.
dk eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby
kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes af AOF i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker
(mærket )købes billetter på tlf. 3251 1495
eller via www.aof-amager.dk
For alle arrangementer gælder at resterende billetter sælges ved indgangen.
Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angivet ved arrangementet.
Hovedbiblioteket 3246 0520
Vestamager bibliotek 3253 5499
Uligheden vokser dramatisk.
Sorte og latinos er fortsat
samfundets bund. Middelklassen føler sig overset. Det
er et samfund i dyb krise,
som nu går til valg.
Med Donald Trump som
en mulig ny præsident står
vi over for en valgkamp
som aldrig før. Den retning,
som USA kan ende med, er
nærmest uoverskuelig farlig. Selv hvis Hilllary Clinton
vinder, er alt ændret.
Torsdag 29. september kl. 19.30. Tårnby Hovedbibliotek. Arrangementet afholdes af AOF
Amager i samarbejde med Tårnby Kommunebibliotek. Billetpris: 60 kr.

Babymassage. Kom ned på biblioteket til en hyggelig
stund med din baby, når sundhedsplejerske Kirsten
Bendix fra Tårnby Kommunes sundhedspleje vejleder i
babymassage. For forældre og babyer fra 2 måneder.
Forældrene bedes medbringe et håndklæde eller en
dyne som barnet kan ligge på.
Mandag 19. september kl. 10 og kl. 11.15 på Tårnby
Hovedbibliotek. Billetpris 20 kr.
Højtlæsning for børn. Kom og hør en god historie
hver tirsdag og torsdag kl. 10. Højtlæsningen foregår
på Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek.
Fri adgang uden billetter.
Blip Båt. Mød et udvalg af bibliotekets robotter og
andre gadgets – og leg løs
med dem. Kom og prøv
Ozobots, Sphero, Dash &
Dot, 3D printere og meget
andet. Det varierer fra gang
til gang, hvad vi finder
frem.
Både børn og voksne - uden billetter.
Tårnby Hovedbibliotek: Ons. kl. 16 og lør. kl. 11.
Vestamager Bibliotek: Lørdag 3. september kl. 11.
Se mere om aktiviteterne på bibliotekets hjemmeside
www.taarnbyib.dk eller hent et program på biblioteket.
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Twins er en teaterforestilling for de 2-6årige. To
af
Uppercut
danseteaters dygtige mandlige
breakdansere
tager et kig
på helt små
børns møde
med venner.
De kan ikke
tale endnu, eller også taler de forskelligt sprog. Men
gennem rytmer, trin og mimik opstår der alligevel en
dialog og et venskab. Twins giver også et bud på et nysgerrigt og viljestærkt børneunivers. En verden, hvor to
barnevogne kan skabes om til de mest utrolige ting, for
eksempel en formel 1 go-cart.
Lørdag 17. september kl.11 på Vestamager Bibliotek.
Billetpris 20 kr. Kun en voksen pr. barn - både børn og
voksne skal have billet.

Men ender det godt?

© Nordisk Film

premiere

Lyset i havet

Kastrupvej 270

Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk

baby bio
Til forpremieren ruller
vi den røde løber ud og
serverer gratis Somersby!

© Doxbio

© UIP

Midt under Den Amerikanske
Borgerkrig siger sygehjælperen

fr. u. 7

44 Tårnby Bladet SEPTEMBER
AUGUST 2016
2016

FIND DORY - dansk tale, 2D
17.30
10.30
13.00
17.30
17.00
13.30
17.00
12.45

+ 13.00 + 17.30
+ 17.30

kl. 10.30

6/9: FLORENCE
13/9: LYSET I HAVET
20/9: BRIDGET JONES’ BABY

NERVE

2 – 6/9:

t. f. a

kl. 17.00

t. o. 11

KÆRLIGHED OG ANDRE
KATASTROFER

2 – 7/9:
8 – 12/9:

kl. 20.00
kl. 20.15

t. o. 15

DOXBIO:

BUGS

7/9:

fr. u. 7

8 – 12/9:
13/9:
14/9:
15 – 21/9:

premiere

ondt, og venskaber sættes på
prøve. Mens kammeraterne så
småt begynder at tage fremtiden
alvorligt, har Simon svært ved at
slippe rusen og træffe de valg, der
hører voksenlivet til.

BRIDGET JONES’ BABY

15 – 16/9:
17 – 18/9:
19 - 21/9:

FREE STATE OF JONES

15 - 21/9:

19.30
20.15
19.30
17.30

t. o. 11

BRIDGET JONES’ BABY
kl. 20.15

kl. 18.00

t. o. 15

Danmarkspremiere:

I BLODET

kl. 20.45

t. o. 15

Programmet for perioden 22 – 29/9 kan
ses på kulturhusetkastrupbio.dk fra starten
af uge 37, men vi ved allerede nu at du
kan glæde dig til: Danmarkspremiere på
SWINGER og forpremiere på KLASSEFESTEN
3 – DÅBEN.

kl. 18.00

kl.
kl.
kl.
kl.

kl. 20.00
kl. 15.30 + 20.00
kl. 20.00
t. f. a.

Danmarkspremiere:

15 – 21/9:

Forpremiere:
14/9:

DAN MAR KS-

Danmarkspremiere:

kl. 19.30
kl. 18.00

LYSET I HAVET

+ 15.00 fr. u. 7

kl. 15.15
kl. 15.45		

FLORENCE

2 – 7/9:
8 – 14/9:

Det er sommer i København.
Varme dage og lyse nætter. Fester,
flirt og ingen forpligtelser. Simon
læser medicin, og sammen med
vennerne udlever han sommerens
endeløse fest med druk, musik,
sex. Men rastløshed og uro ulmer.
Drømme brister, forelskelse gør

Danmarkspremiere:

+ 17.00

FIND DORY – dansk tale, 3D

3 – 4/9:
10 – 11/9:

tirsdagsbio

I blodet

2D
kl. 10.00 + 12.30
kl. 14.30
kl. 13.30		
fr. u. 7
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

kl. 11.00

6/9: FLORENCE
13/9: LYSET I HAVET
20/9: BRIDGET JONES’ BABY

Nu hvor hun er blevet 40 år og
single igen, har Bridget besluttet
sig for at fokusere på topjobbet
som nyhedsproducer. For en gangs
skyld har Bridget fuldstændigt styr
på alting. Bridgets kærlighedsliv
tager en uventet drejning, da hun
møder uimodståelige Jack, som er
alt, hvad Darcy ikke er. Skæbnen
vil, at Bridget bliver gravid.

premiere

KÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV –

2/9:
3/9:
4/9:
5 – 7/9:
8 – 9/9:
10 – 11/9:
12 – 14/9:
17 – 18/9:

Billetpris 75,- kr.
Børnebillet (til og med 12 år)
60,- kr.
10-turs rabatkort 550,- kr.
(hvert klip betaler for en billet
op til 65,- kr.).
Tillæg ved 3D film kr. 20,-.
Der kan forekomme tillæg
ved hel-aftensfilm, for- og
danmarkspremierer.

DAN MAR KS-

DAN MAR KS-

DEN STORE VENLIGE KÆMPE –

dansk tale,
3/9:
10 – 11/9:
17 – 18/9:

BILLETPRISER
OG RABATKORT

premiere

Bugs

dansk tale, 2D
3/9:
kl. 14.30 		

Man. til fre. fra kl. 16.30 til
sidste film starter.
Lør. og søn. fra kl. 13.00 til
sidste film starter.
Ved udvidet åbningstid åbner
biografen 30 min. før første
film starter.

forpremiere

Free State of Jones

Igennem de sidste par år er der
sat fokus på insekternes smag
og på deres ernæringsmæssige
fordele. Meget ser ud til, at
insekter bliver den nye superfood,
som både kan blive løsningen
og udfordringen på de globale
fødevareproblemer. For insekter
er rige på protein, miljøvenlige at
opdrætte og politisk populære.

ÅBNINGSTIDER

Bridget Jones’ Baby

På en øde australsk ø i årene
efter 1. Verdenskrig forbliver en
fyrpasser og hans kone barnløse
efter en tragisk abort. En dag
konfronteres de med deres livs
største moralske dilemma, da en
lille båd, med liget af en mand og
et levende, to måneder gammelt
spædbarn skyller i land. Da de
beslutter sig for at beholde barnet
og opfostre det som deres eget,
får deres valg konsekvenser for
samtlige involverede…

Kulturhuset
Kastrup BIO

Newt Knight stop. Han forlader
Sydstatshæren og tager hjem –
blot for at finde sit husmandssted
og sine naboers forarmet af
krigsskatter og en milits, der også
gerne tager mere end skatten.
Efter et væbnet opgør flygter
han ud i Mississippis sumpe,
hvor han samler et kompagni af
bortløbne slaver og desertører. Det
lykkes dem at fordrive militsen
og oprette en fristat, der går ind
for bevarelsen af Unionen og
frigivelsen af slaverne.

© UIP

Filmoversigt

Formel 1:

4/9: Løbstart kl. 14.00 (slut ca. kl. 16.00)

Opera på lærredet:

13/9: LA TRAVIATA kl. 19.30

© Scanbox

DAN MAR KS-

© Filmcompagniet

Swinger

© Nordisk Film

Adam befinder sig midt i livet. Han har en
dejlig kone, en snart voksen søn og et fast
arbejde. Men alligevel er det ikke rigtig nok, og
hans ungdoms optimisme og appetit på livet er
efterhånden et fjernt minde. Selv de swingerweekender, som konen og han gennem årene
er taget på for at give det hele lidt krydderi, er
blevet rutine. Naboens græs er bare grønnere,
lykken altid et andet sted. Men en dag på en
sådan weekendtur sker det, som bare ikke
må ske i en swingerklub: Adam forelsker sig.
Pladask falder han for den unge, smukke
Patricia, og således er banen kridtet op …

Klassefesten – Dåben

Singlehøjskole, vandfødsel og sjatpisseri: De
tre venner Niels, Thomas og Andreas har hver
især deres at se til, men specielt Andreas har
det hårdt for tiden. Han er ikke kommet videre
siden sin skilsmisse, men det er ekskonen
Hanne så sandelig. Hun har fået en succesfuld
ny kæreste og en skøn datter, og for at
gøre det hele meget værre har parret oveni
købet bedt Andreas være Gudfar. Han siger
modstræbende ja og vil nu vise alle og enhver,
at det går ham mindst lige så godt. Med kun
fem dage til ceremonien beslutter Andreas, at
han er nødt til at have en kæreste med – og
hvilket sted er bedre egnet til at skaffe en
kæreste end en singlehøjskole.
Vi åbner kl. 9.00 til høstmarkedet 3/9!
Dagens program:
KÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV, dansk tale, 2D
kl. 10.00 + 12.30

Lars Ranthe og Ellen Hllingsø er blandt skuespillerne i den
nye danske dramakomeide. Foto: Hammer PR.

Voksne mennesker og livskriser
Christian Skibsted anmelder filmen
Kærlighed og andre katastrofer

Hvordan bærer vi os ad med at få sammenhæng
og stabilitet i livet og særligt familielivet?
Det er en klassisk problemstilling forud for en socialrealistisk historie om manden og kvinden, børnene, huset og alle de andre klassiske elementer,
der hører til denne genre. Idyllen er ofte tyk og man
venter blot på, at krisen opstår.
Kærlighed og andre katastrofer er en socialrealistisk historie, som vi alle kan forholde os til. Men den
skiller sig dog ud fra den klassiske fortællestruktur.
Fem minutter inde i filmen er der flere tydelige konflikter eller modsatrettede interesser, og det virker
ikke klart, i hvilken retning historien vil udvikle sig,
og hvordan personerne vil håndtere situationen.
Filmen foregår i to parallelle spor, hvori der dog er
en fællesnævner, og det er klart at disse historier på
sigt vil overlappe hinanden i større grad.

Voksne mennesker og livskriser
Filmen skildrer, hvordan en idyllisk hverdag på et
øjeblik forvandles til et følelsesmæssigt kaos. Vi oplever, hvordan voksne mennesker, der står i en livskrise – de har nok haft kriser før og vil også få det
senere i livet - skal prøve at håndtere denne.
Det er et bærende tema i historien at forstå og
opleve hovedpersonernes irrationelle og instinktdrevne adfærd i deres forsøg på at løse situationen.
Med den irrationelle adfærd kommer der refleksion over, hvad det vil sige at være voksen. Selvom
man er voksen ifølge dåbsattesten, så hviler der
også et ansvar herved og ens adfærd skal gerne
afspejle alderen. Det at være voksen hænger i høj
grad sammen med, hvordan man håndterer de små
og store udfordringer i livet, og hvordan man tager
ansvar for sine nærmeste. Og hvis de voksne altid
havde et stort overskud i enhver situation, så var der
ikke meget interessant.

Det har de heldigvis ikke i filmen, og det kommer
blandt andet til udtryk i flere tragikomiske situationer, og faktisk er filmen enormt humoristisk, uden at
blive plat eller overfladisk.

Filmteknik
Flere af scenerne er optaget på en måde, som bringer minder om dogme-filmene. Disse scener er
taget i et langt take og varer i nogle tilfælde op til
halve minutter. De er altså væsentligt længere end
man typisk ser i moderne film, hvor der klippes med
maksimalt få sekunders mellemrum.
Samtidig filmes der med en flydende kameraføring, som for eksempel, da man følger én af hovedpersonerne styrte af sted ned ad en trappe og falde
om. Dette kan nok have noget at gøre med de droner, som der refereres til under filmens rulletekster.
Det er en særdeles underholdende i film, både i
form af humor, nerve og historiefortælling. Hovedpersonerne søger omkring efter en form for stabilitet og livskvalitet, og man kan i høj grad spejle sig
i deres uperfekte men håbefulde adfærd og livssituation.
Kærlighed og andre katastrofer spiller i
Kulturhuset Kastrup BIO fra 2. til 12. september.
Se tider i oversigten på side 44.

Finansiering
Kærlighed og andre katastrofer er instrueret af
skuespilleren Sofie Stougaard, der debuterer
som spillefilmsinstruktør.
Filmen er blevet til uden støtte fra Det danske
Filminstitut. Den er derimod finansieret af Helsingør kommune samt en række lokale virksomheder. Helsingør kommunes deltagelse i finansieringen skyldes, at filmen er indspillet i netop
det område.

FIND DORY, dansk tale, 2D:
kl. 10.30 + 13.00 + 17.30
FIND DORY, dansk tale, 3D: kl. 15.15 V,
DEN STORE VENLIGE KÆMPE,
dansk tale, 2D: kl. 14.30

Kig ind 3/9 og få en
gratis TROLLS plakat
(den er i rigtig biografstørrelse
og vi har 200 stk!)

Se mere på kulturhusetkastrupbio.dk

Christine Albeck Børge og Ellen
Hillingsø har de to bærende
kvinderoller
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KÆRLIGHED OG ANDRE KATASTROFER
kl. 20.00
NERVE
kl. 17.00
FLORENCE kl. 19.30

Nyt blad
– på papir

GEDEMARKEDET

Det glæder enhver, der holder
af informationer som klubblade på papir. KFUM i Kastrup
har udsendt deres første regulære klubblad, kaldet Kastrup Grønt, i mange år. Trods
et kiks i det man fagligt kalder
udskydninger er det en elegant tryksag på 32 farve- og
informationsmættede sider.
Bladet fortæller blandt andet, at gruppen fik en helt ny
fane af Danmarks-Samfundet
ved en ceremoni i Holmens
kirke på Valdemarsdag, 15.
juni, den dato, hvor dannebrog efter legenden faldt ned
fra himlen, mens danerne sloges vildt i Estland.

Ønsker om at blive optaget på
GEDEMARKEDET skal mailes til
redaktionen@taarnbybladet.dk
Tændstiksæsker (cirka 275
forskellige stk.) - 150,00 kr.
Kassettebånd (cirka 200 stk.) 100,00 kr.
Vin- og sodavandsetiketter
(cirka 300 stk.) - 250,00 kr.
Reklameøl- og vandflasker,
blandt andre 10 stk.Ullerup- 100,00 kr.
- alle ovenstående 29 45 67 32

Gruppen holder til på Nyhøj Allé 12 og foruden det
fine blad, har den også en
hjemmeside med yderlige
oplysninger
www.kastrupspejder.dk

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Annoncering på GEDEMARKEDET er
gratis for private for genstande op til
1500 kroner, ting som bortgives eller
byttes væk. Ydelser mod betaling
medtages ikke.
Nu også pladsen for private loppemarkeder. Husk at maile i god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved
opgivelse af fastnettelefoner eller
mobiltelefoner med registreret ejer.
Annoncer med telefonnumre, som ikke
kan identificeres, optages ikke.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar
for lødigheden af de udbudte genstande,
men forbeholder sig ret til at redigere
eller helt udelade annoncering.

Boxmadras, 90x200 cm, med ben
– 200,00 kr.
To Dreamzone-madrasser,
90x200 cm – 200,00 kr. p. stk.
– alle ovenstående 42 58 10 17
Klukflasker og karafler,
også farvede.
Aaltovase, ørkenfarvet, den store
af dem - 495,00 kr.
- alle ovenstående 23 20 02 39
Tegneserier Jumbobøger (7), Onkel
Joakim (7) og forskellige anders-blade
(15) - 40 kr. 32 51 72 42
Loppemarked Hjørnet af Børkop
Alle og Vejstrup Alle. Søndag 4.
september kl. 10-16
Redaktionen

Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •
• Naturgas • Fjernvarme •
• Blikkenslagerarbejde •
• Toliet • Bad • Vand •

SOLDATERKAMMERATER fra 3. pejlebatteri mødtes i august for tredje år i træk efter deres
50 års jubilæum - denne gang med damer. Det skete på Seruminstituttet, som dengang var
Artillerivejens kaserne. Ud over udveksling af de gamle røverhistorie om den dejlige tid i
mudder til lårene på Amager Fælled var der omvisning på det ellers lukkede område, hvor
kun de ydre mure på de tre mandskabsbarakker var genkendelige. Alt indenfor er bygget om.
Der kommer flere træf, så skulle batteri-kammerater ønske at være med har Tårnby Bladet
kontakterne.

Motionsklubben
i Bedrag
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Tage Bruun
50 90 85 07

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Løvgreen
Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

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

Medlemmer af Motionsklubben Amager kan snart
opleves i tv-serien Bedrag
i DR.
Optagelserne
foregik
meget naturligt ved Naturcentret, hvor de fire medlemmer skulle løbe og gå
med barnevogn i baggrunden.
Optagelserne
varede
6-8 timer og blink nu ikke
med øjnene, når udsendelserne kører.
De forventer selv, at
deres scene varer 5 til 10
minutter.
Betalingen var to billetter til Nordisk Film til hver.

VELGØRENHEDS-DANSEEVENT hedder det
arrangement, som finder
sted søndag 18. september
til fordel for Netværkshuset
Kastruplund. Danserne
Charlotte Frølund og Pia
Baasch står for eventen og
er også arrangører. Ingen
af instruktørerne får løn
for indsatsen, som de også
har praktiseret for andre
patientforeninger som
Scleroseforeningen. Se
annoncen side 39.

trælast

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger
OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Brunch 8. september.
Musik/sang: Glade Toner m. Nicolaj Bang. 15. sept.
OK dag. Kaffe og hygge. Tors. 22. sept.
Postkassen lukket. Tors. 29. sept.

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag starter kl. 11.30.
Banko. Fredag 2. sept.
Alfred Kronborg spiller - vi hygger. Onsdag 7. sept.
Banko. Fredag 9. sept.
Besøg af een fra kommunen, se opslag. Onsdag 14.
Banko. Fredag 16. sept.
Skovtur: Højeruplund Traktørsted. 350 kr. Ons. 21.
Banko. Fredag 23. sept.
Tøjdamen viser sidste mode. Ons. 28. sept. kl. 10.
Banko. Fredag 30. sept.

Bordinghus

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
Café. Visens Venner. Fredag 2. sept. kl. 13.30-15.30
Bankospil, 8 spil + lidt ekstraspil. Torsdag 8. sept. kl.
13.15-15.45

Pensionisthuset Pilehaven

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
Gulv, KØKKEN OG INDRETNING

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Seniorshop og Tøj Lotte. Fredag 2. sept. kl. 15-16.30
Bakken og Korsbæk. Lørdag 3. sept. kl. 11-17
Seniorshop og Tøj Lotte. Fredag 21. okt.. kl. 15-16.30.

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.
Caféeftermiddag torsdag 1. september.
Caféeftermiddag torsdag 6. oktober.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71
Foredrag om tinnitus: Helle Eriksen. Man. 26. sept.

Parkinson Klub Amagerland

Mail: simondixon272@gmail.com
Simon Dixon 5128 7999
Besøg på Dragør museum og Wiedergården. Vi mødes
på Wiedergården kl.13.30 tirsdag 20 sept. Tilmelding til
Simon Dixon

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 27.

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager
Kirstinehøj 58, Tårnby
2770 Kastrup

www.kvik.dk
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Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, er
velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Bordinghus åbner efter sommerferien. Der kan købes kaffe
& sommertærte. Fredag 2. sept. kl. 14.00
Udflugt til Naverhulen i Helsingør. Der serveres 2 stk.
smørebrød/ øl / vand/Kaffe & wienerkringle. Billetsalg i
Bordinghus senest tirsdag 6. september. Pris kr. 300,00.
Tirsdag 20. sepot. kl. 09.30.
Fællesfrokost. Medbring din egen madpakke, så sørger vi
for mulighed for at købe drikkevarer, kaffe og kage. Mulighed for lidt fællessang. Fredag 30. sept. kl. 13.

Café. Torsten Søgård spiller til dans. Fredag 9. sept. kl.
13.30-15.30
Skovtur ud i det blå med spisning. (se husopslag) Torsdag
22. sept. kl. 9.30-17.00
Tilmelding Juleturen 1.-2. dec. til Liseberg ved Göteborg.
Fredag 23. sept. kl. 11.00
Café. Fællessang. Fredag 23. sept. kl. 13.30-15.30
Temadag. Vi laver kort. Torsdag 29. sept. kl. 13.15-15.30
Café. Peter Sinding synger og spiller. Fredag 30. sept. kl.
13.30-15.30.

De kraftige
prisstigninger
på energi har
gjort det yderst
attraktivt
at skifte til
lavenergivinduer!
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