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Hurra for os selv
... skrev vi på forsiden af
Tårnby Bladet september og
indbød til fødselsdag komsammen. Det blev en dag
med et festligt gensyn med
såvel gamle ”legekammerater” som med mange af de
foreninger, der fortsat står
bag foreningen
Og så blev det er festligt goddag til nye foreninger som disse
Golden Angels Cheerleading,
der fik publikum til at holde vejret, hver gang de lavede deres
fantasifulde og halsbrækkende
kast og ”3-mand-høj” opstillinger. De var om man så må sige
”flyvende” i ordets bogstaveligste forstand.
Der var også kommunepremiere på det ”hjemvendte”
Brandvæsenets Orkester, som
vi kommer til at høre mere til.
Grundet stor tekstmængde til
denne udgave af Tårnby Bladet
er reportagen fra den dejlige
dag udskudt til kommende udgave.
Dog har vi brugt foto fra dagen i andre artikler.

Nu kommer vejlederen
– så godt som
På kommunalt sprog hedder
det en helhedsorienteret
sagsbehandling, men i praksis er det vejleder gennem
den offentlige forvaltningsjungle
Af Terkel Spangsbo

Borgernes behov og ønsker
skal i højere grad i fokus i forbindelse med den kommunale
sagsbehandling. Og der skal
fremover ske en bedre koordinering af sager, som relaterer
sig til forskellige afdelinger i
kommunen, hedder det i en
pressemeddelelse fra Rådhuset.
Borgmester Allan S. Andersen gentog løftet, da han holdt
budgettale i Kommunalbestyrelsen i slutningen af august.
- Borgere, som står i en vanskelig situation, skal opleve
en koordineret indsats, sagde
han.
Nu bliver det kaldt en borgerrådgiver, som blandt andet
skal vise vej i klagesystemet,
vejlede om rettigheder og
hjælpe med dialog.
Det er ikke ord til andet,

hvad borgere netop i ”en vanskelig situation” har efterlyst.
De så gerne en person som
kørte deres sag gennem systemet uden de selv skulle blive
gennet fra socialafdelingen til
familieafdelingen og videre til
skolevæsenet eller hvad de ellers har oplevet.

Men tæt på
Det hedder i pressemeddelelsen at en borger, der eksempelvis har sager i forskellige
afdelinger – det kunne være i
Familieafdelingen og i Jobcentret – skal fremover opleve, at
der sker en langt bedre koordinering af borgerens behov,
udfordringer og ønsker.
Arbejdet forudsætter en
ændring af arbejdsgangene
flere steder og en kulturændring blandt medarbejderne.
Det nye fokus stiller endvidere
store krav til ledelsen, som får
ansvaret for ændringerne.
Kommunalbestyrelsen har
besluttet at etablere en borgerrådgiverfunktionen fra 1.
januar 2019

Et hjørne af foreningsliv
Tårnby er priviligeret med
mange seriøse klubber og
foreninger. Nogle få viste
sig frem på årets Friluftsfestival
Igen i år var stemningen i
top da en masse klubber og
foreninger fra lokalområdet åbenhjertet inviterede
nysgerrige børn og unge til
at prøve deres forskellige
aktiviteter på plænerne ved
Tårnbyparken.
Hos AK Viking kunne både
drenge og piger blive vægt-

løftere for en dag. Golden
Angels (Cheerleaders) imponerede med akrobatik og
hjalp kommende engle til
tops på deres ”menneskepyramider”.
I teltet hos Spares and Strikes mødte vi bowletalenter i
alle aldersklasser og Kastrup
Boldklub havde fuldt hus på
banerne. Amager Demons
spillede kamp og imponerede med deres færdigheder
og deres udstyr, som kommende dæmoner også kunne
prøve. Klubben Keikokan

Amager Demons klar til
kamp. Foto: Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub
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demonstrerede forskellige
karateteknikker og lavede en
betagende opvisning på den
store plæne.
Klubberne og foreningerne er meget seriøse omkring
deres sport men prioriterer
også fællesskabet og det
sociale liv i klubberne højt.
Friluftsfestivalen er blevet til
i samarbejde mellem Tårnbyhuse og Sundhedscenteret.
tsp

Læs mere på side 18.

Ny i Venstre

Linda Pickersgill, 43 år og mor
til en datter på 2 år og en søn
på 7, er nyt bestyrelsesmedlem hos Venstre i Tårnby.
Linda Pickersgill er uddannet cand. med på Syddansk
Universitet i Odense, og har i
14 år arbejdet på hospitaler
primært i Region Hovedstaden
og aktuelt som 1. reservelæge
på medicinsk afdeling på Frederiksberg Hospital.
Linda er født og opvokset i
Roskilde, men har boet i Tårnby de sidste otte år. Sundhed, børn, skole og miljø er blandt
de politiske fokusområder for det nye bestyrelsesmedlem.

Yderligere 800 værelser i Ørestad

I Ørestad ved København ligger allerede Danmarks største
overnatningskompleks, CabInn Village. Det består af to enheder, hotellet CabInn Metro med 709 værelser og CabInn
Apartments med 519 hotellejligheder.
På samme adresse vil CabInn opføre yderligere to tårne
med yderligere 400 hotelværelser og andre 400 hotellejligheder. Niels Fennet, CabInns ejer og administrerende direktør, forventer, at det projekt vil være klar omkring 2021.
Bliver byggeriet den ventede realitet kommer CabInn Village
dermed op på i alt 2.025 hotelværelser og hotellejligheder.
CabInn har i dag ti hoteller i seks danske byer.

Synlig stavefejl på fly

En Boeing B777-300 fra Cathay Pacific havde været i malerhangaren på hjemmebasen i Hong Kongs lufthavn – resultatet
var ikke helt fejlfrit, skriver Bagsiden.
På flyet manglede der efter besøget et F i Pacific - der stod
nu CATHAY PACIIC.
Fejlen blev opdaget af flyspottere i Hong Kongs lufthavn.
Fejlen var sket og så var det bare at få det bedste ud af det,
så Cathay Pacific bragte selv fotos på sin Facebook-side samt
på Twitter, hvor der kort efter stod på engelsk: ”Oops, denne
særbemaling vil ikke vare længe! Flyet er på vej tilbage til
malershoppen!”

Middagen er i havnen

2 TÅRNBY BLADET OKTOBER 2018

Vandet i Københavns havn er så rent, at fiskene kan hales op
fra havnen og serveres på middagsbordet. Smid linen ud efter
havørred, makrel og andre spændende fisk. Det fik flere at
prøve ved et særligt streetfishing-arrangement under Kulturhavn Festival.
- Selvom mange ikke tror det, er Københavns havn i perioder fuld af fisk. Og mange lystfiskere bruger allerede havnen
som spisekammer. Der er hornfisk i maj, makreller i august og
torsk og havørreder hele året rundt, fortæller Kaare Manniche
Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.
•Læs mere om reglerne for fiskeri på byoghavn.dk og husk
at indløse fisketegn.
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Hvordan bærer de sig ad?
DET ER MEGET TIDLIGT tirsdag morgen og der
er 16 timer til Tårnby Bladet skal levere elektronisk til trykkeriet. Derefter går der få timer
før teknisk udstyr forvandler redaktionens tasterier til film og plader, som kan bruges i seks
trykværker og midt onsdag formiddag ruller
så en lastbil ind hos distributionsselskabet og
på Englandsvej med endnu en udgave.

vise fædre tilbage i 70’erne ønsket at støtte
foreningerne først og fremmest med kommunale anlæg og klingende mønt til foreninger
– fra starten af lovens tilblivelse til foreninger
som havde børn og unge under 18 år, aldersgrænsen er senere hævet til 25. Der er også
øst penge ud til klubber, som må lønne trænere.

UDEN PÅ NOGEN MÅDE at ynke os, der står
bag indsamlingen af artikler, annoncer, foto
og så videre, kan redaktionen og hele dens
forening med bestyrelse, revisorer, bogholderi og mange andre somme tider undre sig
over, hvorfor vi har stillet os i den situation,
som kræver større disciplin med at blive færdig på klokkeslæt, som skal være mere præcise end diverse køreplaner. Vi er deltagere i
en kæde, hvor mange er afhængige hinanden.
Hvis vi ikke afleverer til tiden, kan andre ikke
trykke og avisbudene kan ikke omdele informationerne om tilbud i annoncer, foreningers
og kulturlivets arrangementer kan ikke nå ud i
tide til et publikum og naturture og møder vil
(i værste fald) blive afviklet for tomme huse
eller uden deltagere.

MANGE REGLER OG TILBUD er indskrevet i
kommunale forordninger og i dette år skal udbetalingsgrundlaget til de lokale foreninger
til revision. Omkring 120 foreninger i Tårnby
er med i debatten, som er vigtig for deres økonomiske grundlag. Ser man bort fra de lokaler,
baner, haller som foreningslivet nyder godt af
(og som det er svært at gøre op, hvad koster
kommunen) drejer det sig om seks millioner
kroner årligt i medlemstilskud, trænertilskud
og tilskud til sommerlejre og kursustilskud.

DENNE RANSAGNING af vores indre hjernefunktion har været ekstra aktiv her midt i den
september vi er på vej ud af. Det er nemlig
25 år siden vi og vores forgængere udgav den
første udgave af Tårnby Bladet. Kropsvæskerne blod sved og tårer er udgydt i de mange
år og alligevel er vi stolte over, at vi har gjort
det. Det hjælper gevaldig på forståelsen, når
så mange var med til fødselsdagen og sagde
tak.
DET BEGYNDTE MED en forening, nej det begyndte med nogle personer, som ville det –
og de dannede så den juridiske og praktiske
platform, som hedder en forening. En pragtfuld konstruktion, som ovenikøbet er skrevet
ind i dette lands grundlov. Her står ordet FORSAMLINGSFRIHED (også kaldet foreningsfrihed). Det er stort.
ET TILBAGEBLIK, der rækker længere end
Tårnby Bladets 25 år er de klubber, vi som
børn lavede i loftslokaler og kældre. Møjsommeligt skrev vi love om ikke at måtte spytte,
ikke at bande, ikke at slå og der blev opstillet
bødeliste med mulkt på fra fem til 10 øre. Ved
de første (og ofte eneste) møder blev det nøje
bogført, hvad den enkelt skulle bløde. Men vi
betalte aldrig, for vi havde jo ikke hverken
fem eller ti øre – undtagen hvis Pedersen på
anden sal skulle have fire grønne og vi først
skulle hente de tomme flasker fra i går.

DANMARK ER INDDELT I 98 kommuner og
der findes 98 måder at støtte foreningerne
på. Ikke nok med det – i vores lille by støttes
foreningerne med børne- og ungearbejde forskelligt. At finde frem til et system, som er let
at administrere og som er retfærdigt, vil både
koste nogen og give nogen, for kontoen bliver
ikke større. Men dog heller ikke mindre.
OVEN I LEDELSE af de mange foreninger skal
lederne og dem er der mange af (hver forening har en bestyrelse på mindst fem medlemmer og læg dertil ledere og trænere) engagere sig i de overordnede rammer. Størstedelen af ledere og bestyrelser gør det gratis,
men der er også trænere og undervisere, som
får penge for indsatsen – det er nemlig deres
arbejde.
DET ER FLOT, at borgerne får nogle af deres
skatte- og momspenge tilbage, øremærkede
til foreningsarbejdet. Indrømmet, barndommens klubber kan næppe regnes til de store
demokratiopdragere. Blev vi uvenner eller
var der en anden konstellation, som var mere
interessant, så dannede vi bare en ny klub.
Der var ikke nogen arv, der skulle deles. I dag
har de fleste foreninger taget opgaven med
at udvikle den demokratiske tankegang hos
børn og unge på sig. Det er en arv, som skal
værnes om.
Morgentræt hilsen Terkel Spangsbo
Et stort PS: Tårnby Bladforening
modtager ikke offentlige kontanter.

SÅ KUNNE DER FALDE en 10- eller 25-øre af,
men de blev ikke brugt til afbetaling på gælden i den hemmelige klub.

PPS: I kommende udgave vil vi
fortælle mere om vores dejlige
fødselsdag.

NÅR SELVMEDLIDENHEDEN er skubbet i baggrunden, dukker et andet aktuelt emne op,
som foreningsfolk i Tårnby skal beskæftige
sig med, nemlig noget så fornemt som Folkeoplysningsloven. Med basis i Grundloven har
OPLAG: 23.500.
16.500 husstandsomdeles, resten distribueres via butikscentre, biblioteker, Rådhuset, Udstillingscenter Plyssen, oa.
TRYK: Provins-Trykkeriet
DISTRIBUTION: Forbruger Kontakt.
Udebliver Tårnby Bladet kontakt
venligst Forbruger Kontakt tlf. 43
43 99 00 man.-tors. 8.30-16, fre
8.30-15.30 eller email diskvalitetost@fk.dk hurtigst muligt
efter udeblivelse af blad.

DENNE UDGAVE OMDELES
fredag 28. september.
FØRSTKOMMENDE UDGAVE herefter er november, der udkommer fredag 26. okt. Deadline
mandag 22. okt. Annonce-deadline fredag 19. okt. - men ring,
hvis man er senere på den.

UDGIVELSESDATOER I 2019:
Januar * OBS udkommer 10.
januar 2019. Deadline 4. januar.
Annonce-deadline fredag 28.
december 2018.
* OBS: Anden deadline eller
udgivelsesdag. Ikke sidste fredag
i måneden.

UDGIVELSESDATOER I 2018:
December udkommer fredag
30. nov. * Deadline mandag 26.
nov. Annonce-deadline fredag
23. nov.

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

Brobygger til
erhvervsuddannelserne
10.klasse på US10 er ikke blot en
forlængelse af grundskolen
Af Charlotte Rybner Sleimann
Nielsen, viceungdomsskoleleder ved
UngTårnby

Der
er
så
mange
unge,
der ikke er parate til at tage
skridtet til ungdomsuddannelserne efter
grundskolen.
U n g Tå r n b y
samler
flere
op, der forsøger at starte på den ene
eller andet uddannelse efter folkeskolen, men springer fra, fordi skiftet var
for voldsomt.
US10 i Tårnby fungerer som brobygger mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Skolen har et givtigt
samarbejde med såvel gymnasieuddannelserne som erhvervsuddannelserne, hvor eleverne bliver bevidste
om, hvilken ungdomsuddannelse, der
er bedst for dem og modsat ikke er.

Meget mere erhverv
Eleverne får en reel mulighed for at
opleve, hvad erhvervsuddannelserne
kan byde på - især også nu med EUX.
På forløbet EUD10 modtager ele-

verne to dage om ugen undervisning
på en erhvervsuddannelse, og de øvrige tre dage er de på ungdomsskolen.
Der er de i trygge rammer med kontaktlærere, der støtter dem undervejs.

Kvalificeret valg
Samarbejde med ungdomsuddannelserne og brobygningen betyder, at
færre elever dropper fra ungdomsuddannelserne, fordi deres valg er blevet mere kvalificeret.
Gennem Gymnasieklasserne i US10
bliver nogle elever bestyrket i beslutningen om en gymnasial ungdomsuddannelse og dermed bedre rustet til
at gennemføre. Andre finder ud af, at
det ikke er den rette vej for dem og
træffer et kvalificeret og reflekteret
valg om en erhvervsuddannelse, der
stemmer overens med den deres kompetencer og motivation.
Lærerne på US10 brænder for opgaven og arbejder fokuseret og målrettet
for at skabe gode rammer for de unge.
Statistikker fra US10 viser da også, at
mange flere unge bliver erklæret uddannelsesparate, løfter sig fagligt og
bliver bedre rustet til at gennemføre
en ungdomsuddannelse.

Tilbuddene gælder fra mandag 24. september til og med fredag 27. oktober
Ta’ 3 betal for 2 – det billigste produkt er gratis
Vælg imellem alle produkterne med det lilla A.
Det er dermatologisk testede produkter til dig, der foretrækker hår- og
hudpleje med mild duft.

SyllliFlor

SylliFlor er et fiberrigt, sprødt og velsmagende kosttilskud, baseret på loppefrøskaller.
Ved indtagelse med væske svulmer produktet op og giver fylde i mave og tarm, hvilket stimulerer
tarmens bevægelser og hjælper til en blød og regelmæssig afføring.
SylliFlor kan eksempelvis anvendes som sprødt drys på skyr, yoghurt, havregryn, havregrød, eller
iblandes smoothies. SylliFlor findes i forskellige smagsvarianter: naturel, vanilje, malt, kakao,
æble og kanel samt i en variant tilsat calcium.
Pris før 135,00.- NU 108,00.

A-derma Exomega serien
Spar 20% på A-derma Exomega serien.
Serien indeholder produkter til både vask og pleje
af tør, irriteret og atopisk hud.

Apovit Omega-3
Apovit Omega-3 er et kosttilskud indeholdende fiskeolie.
Fiskeolien har et højt indhold af omega-3 fedtsyrerne EPA (Eicosapentaensyre) og DHA (Docosahexansyre).
EPA og DHA bidrager til en normal hjertefunktion. DHA bidrager til en
normal hjernefunktion og et normalt syn.
120 stk. Pris før 124,50.- NU 99,60.-

Aktivitet på Apoteket
Kender du dit blodtryk?

Onsdag 10. oktober kl. 9.30-17.00 (ikke ml. kl.11.00-12.00)
tilbyder vi på Kastrup apotek gratis blodtryksmåling.
Kig forbi og få målt dit blodtryk, alle som får målt deres
blodtryk denne dag deltager i en lodtrækning om et gratis
blodtryksapparat.

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret
www.kastrupapotek.dk • Tlf.: 32 50 36 33
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Der er ingen tidsbestilling, men ventetid kan forekomme.

Hæder til tidligere udsendte
Borgmester Allan S. Andersen takkede ved arrangementet i rådhushallen de udsendte for deres indsats
og for den pris også pårørende har
betalt i forbindelse med udsendelsen

Af Mona Gjedved
Foto: Ole Gjedved.

Den Nationale Flagdag, hvor tidligere
udsendte fra forsvaret, beredskabet
og politiet hædres for deres indsats
markeres hvert år 5. september.
Og Tårnby kommune markerede
for andet år dagen i Rådhushallen,
som var flot pyntet med faner og små
blomsterdekorationer i de nationale
farver.
Borgmesteren bød de 70 deltagere
velkommen og fortalte, at 200 personer med bopæl i Tårnby har været
udsendt til et af verdens brændpunkter. Det viser tydeligt, at Danmark har
været engageret i mange konflikter,

ved.

Op mod 60.000 danskere har siden
2. verdenskrig gjort tjeneste som
udsendte i verdens brændpunkter.

JULEARRANGEMENTER I STRANDPARKEN

JULEANRETNING á 3 SERVERINGER
(Min. 4 personer)
Muligt alle dage mod forudbestilling
frem til d. 23. dec.
_____________________1. Servering_____________________

Marineret Sild med Løg, Kapers og Æggesalat
Paneret Rødspætte med Remoulade og Citron
Gravad Laks med Rævesauce
Rejesalat med Asparges, Agurk og Citron

missioner, krige og fredsbevarende
operationer gennem årene.
- I skal have tak for jeres indsats.
Også en tak til jeres pårørende. Der er
store afsavn i forbindelse med udsendelser. Det kender både pårørende og
udsendte alt til. Der er en pris at betale for engagement og deltagelse ude i
verden. Det kan ingen være i tvivl om,
pointerede borgmesteren.

3 TIMERS JULEFROKOSTARRANGEMENT
(Min. 4 personer)
Muligt alle dage mod forudbestilling
frem til d. 23. dec.
Juleanretning á 3 serveringer
Fri øl/vin/vand i 3 timer
Kaffe/te
Pris pr. person: 495,-

_____________________2. Servering_____________________

Stegt Medister med Sennep
Flæskesteg med Rødkål
Confiteret Andelår
Sprød Salat af Orange, Kål, Persille & Mandler
_____________________3. Servering_____________________

2 slags Ost
Ris á la mande med Kirsebærsovs
Alle retter serveres med vores hjemmebagte lyse og mørke brød

Pris pr. person: 295,(Tilbydes ud af huset)
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Levering mod gebyr

Tilvalg pr. person pr. tilvalg: 35,Hønsesalat med Tomat og Bacon
Lun Leverpostej med Champignon og Bacon
Frikadeller med Surt
Svinemørbrad med Svampe a la Creme
Æbleflæsk
Øl-braiseret Svinekæber
Kage med Frugt og Vaniljecreme

JULEBUFFET HVER SØNDAG I ADVENT
Stor og lækker julebuffet hver søndag i advent
med lidt hyggelig livemusik fra
kl. 12.00 – 16.00
(Juleanretning ikke muligt i dette tidsrum)
Pris pr. person: 245,Bordbestilling kan være nødvendigt
(Disse 4 søndage vil der ikke være
brunchbuffet)
KÆMPE JULEBUFFET 1. & 2. JULEDAG
Book allerede nu plads til vores populære
julebuffet 1. & 2. juledag oppe i vores lækre og
lyse selskabslokaler på 1. salen fra
kl. 12.00 – 17.00
Pris inkl. Kaffe & Te: 289,Bordbestilling er nødvendigt til dette
arrangement og kan bookes frem til d. 21 dec.

Bordbestilling via tlf på: 32517475 eller via mail på: info@kastrupstrandpark.dk

- Lokale markeringer af den Nationale Flagdag er vigtige, fordi det er
her dagligdagen leves, når man kommer hjem fra det store udland.
- Der står stor respekt om jer og om
Danmarks bidrag ude i verden. Vi har
nogle traditioner, nogle måder at omgås hinanden på, nogle demokratiske
tilgange til livet, nogle traditioner om
medmenneskelighed og fællesskab
som vi kan give videre til andre.
- Den internationale ansvarlighed
som Danmark har bidraget med, den
udspringer i allerhøjeste grad af netop jeres udsendelser. I har på fornemste vis bidraget til sikkerhed og stabilitet mange forskellige steder. Endnu
engang tak til alle der er tilstede i dag.

Linda

Per

Josefine

Nina

Mina

Michael

Claus

Ulla

Thomas

John

Githa

Frants

Ali

Heidi

Liv

Birger

Birgit

Pia

Jimmy

Pernille

Peter

Mie

Dennis

Brigitte

Som medlem af Venstre bliver du en del af et aktivt politisk fællesskab,
der sammen arbejder på at gøre vores Tårnby til et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde.
Læs mere om os og bliv medlem helt gratis resten af 2018. Se mere på: venstre-taarnby.dk
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Jesper

TÅRNBY
KOMMUNE
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD
TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 30.10.2018, kl.
18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770
Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2018
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2018 afholdes i mødesalen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 27.11. og
11.12.2018.
Der tages forbehold for ændringer.

DIGITAL SELVBETJENING

Skal du fx flytte, giftes, søge boligsikring, have pas
eller andet, så er der på www.taarnby.dk og på
www.borger.dk en lang række muligheder for digital selvbetjening døgnet rundt. Løsningerne sikrer
en hurtig, nem og sikker betjening.
Du kan også benytte BorgerApp, som virker til både iPad /iPhone /
Android / Windows Phone. BorgerApp indeholder en lang række af
kommunens selvbetjeningsløsninger.
På www.taarnby.dk er der udover muligheder for selvbetjening også
en stor mængde information om kommunens tilbud, vores mange
institutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle nyheder.

PARKERINGSLICENS TIL GL.
LYSTBÅDEHAVN OG KASTRUP SYD

Bestilling og betaling af parkeringslicens foretages digitalt via kommunens hjemmeside.
Reglerne for parkering i kommunens parkeringszoner m.m. findes på
kommunens hjemmeside.

SUNDHEDSKORT (GULT
SYGESIKRINGSBEVIS)

Har du brug for en ny læge eller har du mistet dit sundhedskort?
Du kan nemt og hurtigt selv klare bestillingen på kommunens hjemmeside www.taarnby.dk. Det koster kr. 200,-. Du skal benytte dit
NemID og betalingskort.

EU-SYGESIKRING – DET BLÅ KORT

Det gule sundhedskort kan ikke længere bruges som rejseforsikring.
I stedet skal du benytte det blå EU-sygesikringskort og evt. en privat
rejseforsikring.
Læs mere og bestil kortet på Borger.dk.
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TÅRNBY KOMMUNES STUDIEPULJE

UDDELING AF PULJENS MIDLER 2018
Studiepuljen yder støtte til unge fra 18-30 år bosiddende i Tårnby
Kommune.
Primærgruppen er unge der er optaget på eksamensgivende og suberettigede erhvervsuddannelser, højskoler, seminarier, universiteter
og andre højere læreanstalter.
Sekundærgruppen er unge der er optaget på eksamensgivende og
su-berettigede ungdomsuddannelser.
For at komme i betragtning til et legat fra Studiepuljen skal man opfylde kravet om studiested, være bosiddende i Tårnby Kommune og
opfylde nedenstående økonomiske krav:
• Ved hjemmeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige 325.000 kr.
Fortsættes næste spalte ...

Fortsat fra forrige spalte ...
• Ved udeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige
225.000 kr., dog gives der et tillæg på 15.000 kr. pr. hjemmeboende
barn under 18 år.
Husstandsindkomsten består af den samlede indkomst i husstanden,
dvs. at forældres, søskendes og samlevers indkomst bliver regnet
med i husstandsindkomsten. Det er indkomsten fra året før der ligger
til grund for vurderingen.
Ansøgningsperioden løber fra 1. september til 15. oktober. Ansøgningsskemaet findes på Tårnby Kommunes hjemmeside, selvbetjening, undervisning. Ved eventuelle spørgsmål kan Børne- og Kulturforvaltningen kontaktes på 3247 1401.		
Ansøgningsskemaet skal afleveres til Tårnby Kommune senest den
15. oktober 2018

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY INFORMERER
TÅRNBY SUNDHEDSUGE 2018
Tårnby Sundhedsuge finder traditionen tro sted i uge 41 – i år således fra lørdag 6. oktober til søndag 14. oktober. Temaet i år er
”Trives du?”, og der masser af forskellige aktiviteter for både børn,
unge, voksne og ældre – både inden for mental og fysisk sundhed.
Programmerne kan hentes nu rundt om i kommunen på blandt andet
Tårnby Kommunebiblioteker, Tårnby Rådhus og SundhedsCenter
Tårnby. Programmet for ugen kan også ses på www.taarnby.dk/
sundhedsugen
TÅRNBYLØBET OG GÅTUR 2018
Tårnbyløbet er for alle – motionister, hurtigløbere, mænd, kvinder,
unge og ældre. Kom og vær med til et herligt efterårsløb. Du kan
løbe 5 eller 10 km på en rute rundt i kommunen med start og mål ved
Tårnby Sundhedshus. Løbet koster 80 kr. ved forhåndstilmelding, 100
kr. ved tilmelding på selve dagen.
Du kan læse mere og tilmelde dig på:
• www.events4u.dk eller www.amageratletik.dk senest 3. oktober
2018 (startnummer tilsendes)
• Tilmelding hos Englandsvejens Tømmerhandel frem til den 9. oktober eller på dagen i Sundhedshuset fra kl. 16.00-17.20 - kom i god tid.
Husk at påføre navn, adresse og løb ved indbetaling
Der er gode lodtrækningspræmier og præmier til hurtigste mand og
kvinde på de to distancer. Præmieoverrækkelse kl. 18.30 i Sundhedshuset.
Læs mere på www.amageratletik.dk.
Gåturen finder sted samme dag og tid. Du kan vælge at gå enten 3 eller 5 km med start og slut ved Tårnby Sundhedshus.
Tårnbyløbet og gåturen finder sted onsdag 10. oktober kl. 17.30 ved
Sundhedshuset. Der vil være fælles opvarmning kl. 17.15 og vand og
frugt til alle deltagere.
Læs mere på http://www.taarnby.dk/sundhedsugen
TILBUD TIL BORGERE MED DIABETES TYPE 2 ELLER KOL I
SUNDHEDSCENTER TÅRNBY
Tilbuddet består af:
• 8 ugers træningsforløb
• Teori og praktik omkring sund mad
• Sygdomslære v/ sygeplejerske
• Tilbud om rygestopkursus
• Individuel samtale
For at deltage, skal du henvises fra egen læge.
Forløbet afholdes i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 2770
Kastrup
Information på tlf. 3076 0592.
TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE TILBYDER PÅRØRENDEGRUPPER FOR
ALLE PÅRØRENDE TIL BORGERE MED EN DEMENS SYDOM.
Ved demenskoordinator Ninna Poulsen og forebyggelseskonsulenterne Annette Nordal Lund og Christina Sahl.
Pårørendegruppen er for alle pårørende, uanset om den demente bor
hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens, kan skabe et stort
pres, da mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver
og daglig støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn og gode venner. Målet med pårørendegruppen er at tilbyde et forum, hvor det er
muligt,
• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske med
demens
• At få information omkring kommunens tilbud
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. på
følgende dage
(bemærk: som noget nyt starter det om tirsdagen kl.16!)
Oktober
• Tirsdag 23. oktober fra 16.00-17.30
• Torsdag 25. oktober fra 10.00-11.30
November
• Tirsdag 20. november fra 16.00-17.30
• Torsdag 22. november fra 10.00-11.30
Møderne foregår enten i Træningskøkkenet eller i lokale A, og vi byder på kaffe, the og vand.
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte Tårnby Kommunes demenskoordinator på tlf. 5154 1364
ER DU GRAVID?
Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsforedrag i SundhedsCenter
Tårnby.
Vi afholder foredraget på følgende dage i 2018 fra kl. 15.00-16.30:
• Tirsdag 2. oktober
• Tirsdag 11. december
Foredraget foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. Tilmelding er ikke nødvendig.
UDLEVERING AF FOREBYGGENDE HJÆLPEMIDLER
Er dit funktionsniveau dalende, og er du i risiko for at falde eller er du
på vej til at få brug for hjælp i hverdagen, så er et forebyggende hjælpemiddel måske noget for dig.
Hvis du har brug for et gangredskab (rollator, gangbuk, stok), en badebænk eller måske en toiletforhøjer, kan du henvende dig til SundhedsCenter Tårnby på tlf. 5144 3148 i telefontiden torsdag kl. 13.00
– 15.00, eller på mail: hjaelpemidler.sc@taarnby.dk
Der er åbent for personlig henvendelse samt udlevering af hjælpemidler hver torsdag kl. 13.00 – 15.00 i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1 th., 2770 Kastrup.

Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune.
Det finder sted torsdag 1. november kl. 19.00-21.00, SundhedsCenter
Tårnby, Kamillevej 4, 1.th
ER DU PÅ JAGT EFTER HJÆLP TIL DIT RYGESTOP?
Rygestopforløb - i grupper. På forløbet får I råd og vejledning, blandt andet om korrekt brug af nikotinerstatning, samt støtter hinanden gennem
den første røgfrie periode.
Hemmeligheden bag et rygestop er en kombination af:
- korrekt brug af rygestopmedicin
- kompetente rådgivere
- motiverede deltagere
Hvis du ryger mere end 15 cigaretter om dagen, kan du få tilskud til rygestopmedicin, mens du går på forløbet.
Tid og dato:
Tirsdag 30. oktober kl. 15.30-17.30
Tirsdag 6. november
kl. 15.30-17.30
Tirsdag 13. november
kl. 15.30-17.30
Tirsdag 20. november
kl. 15.30-17.30
Tirsdag 27. november
kl. 15.30-17.30
Tirsdag 11. december
kl. 15.30-17.30
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. 2770 Kastrup
Tilmelding og pris: Forløbet er gratis – og du tilmelder dig ved enten
at ringe til Stoplinien på tlf.: 8031 3131 eller til sundhedskonsulent Line
Fjord på tlf.: 2119 0871.

PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”

Nordmarksvej 90 • 2770 Kastrup • Tlf. 3252 9500
www.taarnby.dk/solgården
Solgården er et mødested for friske, raske folkepensionister og deres
ægtefælle/samlever, bosiddende i Tårnby Kommune.
Vi er et hus hvor du kan komme og gå, som du har lyst.
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i specialarrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore mange faste aktiviteter, tage med på udflugter og rejser, og meget, meget mere.
Åbningstider for centeret:
Mandag - fredag kl. 10.00 - 16.30
Onsdag 3. oktober kl. 13.00 - 16.00

Influenza vaccinationer på 1. sal

Torsdag 4. oktober kl. 13.15 - 15.00

Danmarks Senior Shop holder mode opvisning med vores egne modeller.
Fredag 5. oktober kl. 13.30 - 15.30

Caféeftermiddag: Fællessang.

Onsdag 10. oktober kl. 9.00 - 12.00

Influenza vaccinationer på 1. sal.

Fredag 12. oktober kl. 11.45 - 15.30

Oktoberfest (vin og øl fest) i caféen. (se husopslag i caféen med
tilmelding)
Onsdag 17. oktober kl. 10.30 - 12.30

Glashold starter op.

Torsdag 18. oktober kl. 9.30 - 16.30

Skovtur til Køge by og derefter kører vi til lagersalg hos Spangsberg
Flødeboller.
Fredag 26. oktober kl. 13.30 - 15.30

Foredrag med Jette Buchwald som har rejst rundt i hele verden med balletten. (se husopslag)
Fortsættes næste side ...
TÅRNBY KOMMUNE
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ER DU PÅRØRENDE TIL EN MED KRÆFT?
Så kom og mød andre pårørende og pårørendekoordinator Ane Hassani.
Der vil bl.a. blive talt om:
- Hvor der er hjælp at hente?
- Reaktioner som pårørende/familie
- Hvordan passer jeg på mig selv?
Der bliver mulighed for dialog, udveksling af tanker og erfaringer.
Mødet arrangeres i samarbejde mellem Sundhedscenter Tårnby og
pårørendekoordinator Ane Hassani,
Fortsættes næste spalte ...

Fortsat fra forrige spalte ...

TÅRNBY
KOMMUNE
BORDINGHUS

Tårnby Kommunes Pensionisthus
Klitrose Alle 30
Tlf. 3250 7395
Åbningstider:
Mandag lukket
(åbent for mad og litteraturhold)
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus
Fredag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus (sidste fredag i måneden kl. 13)
Lørdag lukket
Søndag kl. 13:00 - 16:00 Åbent hus
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. Er du interesseret i at se hvad der sker i
huset og kunne tænke dig at høre nærmere, så kik indenfor tirsdag, fredag eller søndag til åbent hus til hyggeligt samvær. Der er mulighed for
køb af kaffe og kage. Se også vores hjemmeside. - www.bordinghus.
dk – for yderlig information.
For brugerne i huset er der adgang til pc’er og der er næste altid en,
som kan give en hjælpende hånd, hvis man ikke selv kan betjene den.

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN

Kongelundsvej 298
Tlf. 3252 0972
Alle pensionister i Tårnby er velkomne i Pilehaven. Deltag i vores faste
aktiviteter f.eks. folkedans, frimærker, fiskeklub, petanque, siddedans,
gymnastik, korsang, knipling, seniordans, 3-d kort fremstilling, edb,
krop og hjernemotion, litteratur, gåture, - og whist – vi mangler spillere
til tirsdag formiddag - eller kom til nogle af vores særlige arrangementer:
Onsdag 3. oktober Vaccinationsdag kl. 9.00 – 11.30

Lørdag 13. oktober Hobbyværksted – dukker m.m. kl. 9.30 – 15.00

Medbring din egen hobby eller vær med til at finde ud af hvordan vi laver
porcelænsdukker af alle de materialer vi har modtaget.
Det er gratis. Tilmelding i Pilehaven senest dagen før.
Søndag 14. oktober Hobbyværksted – dukker m.m. kl. 9.30 – 15.00
Mandag 15. oktober Massage kl. 9.00 – 14.00

Bliv et nyt menneske – næsten – med Lottes shiatzu massage. Første
gang kun 100 kr. for ½ time.
Tilmelding og tidsbestilling Pilehaven senest fredagen før.
Mandag 15. oktober Fisketur ved Klintebjerget i Odsherred kl. 11.00 – 21.00

Tag med vores lille fiskeklub. Vi kører i private biler og spiser en herlig
sildemad med udsigt til havet i Bodils lille sommerhus.
Vær med til planlægningsmøde i Pilehaven tirsdag 2. oktober kl. 11.
Tilmelding i Pilehaven senest 1 uge før.
Tirsdag 16. oktober Toscansk eftermiddag kl. 15.00 – 16.30

Særligt for jer der ikke var med til Toscana – vi fortæller om Toscana,
drikker kaffe og spiser Toscakage. 15 kr. Tilmelding i Pilehaven
Onsdag 17. oktober Fælles frokost - Lasagne m. spinat kl. 12.30 – 14.00

Tilmelding og betaling – 25 kr. i Pilehaven senest dagen før.

Lørdag 20. oktober Hobbyværksted – dukker m.m. kl. 9.30 - 15.00

Medbring din egen hobby eller vær med til at finde ud af hvordan vi laver
porcelænsdukker af alle de materialer vi har modtaget.
Det er gratis. Tilmelding i Pilehaven senest dagen før.
Søndag 21. oktober Skovtur til Agersø - udsolgt kl. 9.30 – 17.30
Onsdag 24. oktober Fælles frokost - Græskarsuppe kl. 12.30 – 14.00

Mød bare op det er gratis for pensionister men husk
sygesikringsbeviset.

Tilmelding og betaling – 25 kr. i Pilehaven senest dagen før.

Onsdag 3. oktober Fælles frokost - Porretærte kl. 12.30 – 14.00

Se den fine oppyntning. Tag med fra Pilehaven eller mød Anne ved
hovedindgangen kl. 17.

Tilmelding og betaling – 25 kr. i Pilehaven senest dagen før.

Torsdag 4. oktober Kagepynt og desserter lynkursus m. Jette kl.
13.00 – 15.30

Vil du hygge med fremstilling af kagepynt og desserter. Jette er
uddannet konditor og deler gerne sine fiduser.
Tilmelding Pilehaven senest dagen før.

Søndag 7. oktober Høstbal på Borreby Herreborg - udsolgt kl. 11.00
– 17.00
Mandag 8. oktober Vegetarisk frokost - info husets aktiviteter kl.
13.00 – 14.30

Sundhedsugen: En hyggelig vegetarisk fællesfrokost og information
om Pilehavens øvrige sunde aktiviteter. Pris 10 kr.
Tilmelding og betaling i Pilehaven senest fredag d.5. oktober før kl.16.
Tirsdag 9. oktober Fællesmiddag kl. 18.00 – 20.00

Vores dygtige damer laver lækker mad til 50 kr. Tilmelding og betaling
i Pilehaven senest en uge før.
Onsdag 10. oktober Fælles frokost - Øllebrød med flødeskum kl.
12.30 – 14.00

Tilmelding og betaling – 25 kr. i Pilehaven senest dagen før.
Onsdag 10. oktober Vaccinationsdag kl. 13.30 – 16.00

Mød bare op det er gratis for pensionister men husk
sygesikringsbeviset.
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Fortsat fra forrige spalte ...

Torsdag 11. oktober Kagepynt og desserter- Jettes lynkursus kl.
13.00 – 15.30

Vil du hygge med fremstilling af kagepynt og desserter. Jette er
uddannet konditor og deler gerne sine fiduser.
Tilmelding i Pilehaven senest dagen før.

Fredag 12. oktober Åben korprøve – Pilehave koret kl. 10.00 – 12.30

Sundhedsugen: Det er sundt at synge. Prøv et par timer med
Pilehavekoret. Mød bare op.
Fortsættes næste spalte ...

Fredag 26. oktober Halloween i TIVOLI kl. 16.10 – 20.00

Medbring penge til entre m.m. tilmelding i Pilehaven senest dagen før.
Onsdag 31. oktober Fælles frokost - Ruller m. laks kl. 12.30 – 14.00

Tilmelding og betaling – 25 kr. i Pilehaven senest dagen før.

Torsdag 1. november Niss underholder med historier og harpe kl. 18.30
– 20.00

Musikugen: Dejlig efterårssuppe og Niss med nye historier til harpens
klang. Billet 60 kr. tilmelding i Pilehaven
Fredag 2. november Åben korprøve – Pilehave koret kl. 10.00 – 12.30

Musikugen: Det er sundt at synge. Prøv et par timer med Pilehavekoret.
Mød bare op.
Lørdag 3. november Hobbyværksted – dukker m.m. kl. 9.30 – 15.00

PLYSSEN • UDSTILLING • OKTOBER
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET
I TÅRNBY KOMMUNE... og foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk,
samlere samt frivillige medarbejdere.
Stig Løvenkrands: Amager kunstner, udstiller et bredt udvalg af hans
malerier og keramiske skulpturer i perioden 1.09 - 28.10.
Helene Ternov: Udstilling af nogle af akvarel- og akrylmalerier fra rejser
og ture i ind- og udland. i perioden: 22.09 - 07.10
Teresa Castro: Udstiller sine oliemalerier, hun maler som en hobby derhjemme og bliver inspireret af farver og former i perioden: 22.09 - 07.10
Eileen Klitvad: Mit malereventyr er nyt og ubeskrevet. min eneste forudsætning for at lave billedkunst, er min passion, min intuition og min
trang til at skabe, udforske, prøve mig frem, fejle, forsøge igen og så lykkes efter min egen målestok i perioden: 22.09 - 07.10
Nini Krandorf: Akrylmaling - Forskellige motiver i perioden 13.10 - 28.10
Fortsættes næste side ...
TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY
KOMMUNE
Fortsat fra forrige side ...
Michael O. Jørgensen: Fotoudstilling : Vilde oplevelser i verdens
brændpunkter i perioden: 13.10 - 28.10
Martin Drescher: Malerier/abstrakt i perioden: 13.10 - 28.10
Tårnby Stads- og Lokalarkiv udstiller et udvalg af skolefotografier fra
1950-1970 fra kommunens forskellige skoler.
Ud over det, kan du på arkiv.dk se alle de skolefotos, som ikke er med
på udstillingen.
FASTE UDSTILLINGER:
• Tårnby Kirke - Kastrup Kirke - Skelgårdskirken - Bryggergården
• Farvetegninger fra Kastrup og Øresundsparken v/Chr. Flint
• Fotos fra det gamle Amager v/Poul Broholm
• Amagerbanens historie
• Modeller af tre stationer v/Allan Meyer
• Mini stationsby
• Modeller af lokomotiver v/Allan Meyer
• Gerda Rasmussen: Souvenirskildpadder
• Kurt Bierlie: Håndlavede militærfly i 1:100
• Kastrup Broforening

• Poul Broholm: Lufthavnens museum. Plancher. store og små flyvemaskiner, mange effekter fra luftfartens historie
• Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune: Ombygningen af Bryggergården
• Allan Meyer: Tømmerup-Saltholm-Kastrupgaard
• Barber Theodor von der Ahé: Kirke og mølle af gamle cigaræsker.
• Lillian Hein udstiller sin afdødes far Åge Andersens samling af håndlavet værktøj i miniformat
• Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune: Udstilling om væveriet
Plyssen. Her er der plads, så du kan rette i udstillingsteksten og skrive
navne på de fotograferede
UNDERHOLDNING:
Søndag 14. oktober kl. 14.00
Kastrupløverne spiller Irsk folkemusik.
Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13.00-16.00, Gratis adgang.
Se nærmere på hjemmesiden www.plyssen.dk

TÅRNBY KOMMUNE

Når dette læses er det for sent
Kommunens budgetforslag bliver
fremlagt samme aften som Tårnby
Bladet har deadline – og vedtaget på
en tilsvarende aften måneden efter
Af Terkel Spangsbo

Kommunalbestyrelsens mødekalender passer rigtig skidt med Tårnby
Bladets udgivelser – eller også er det
omvendt, men trods det, at der er fuld
enighed om budgettet for 2019, har vi
alligevel bedt partierne om en kommentar til de 3,3 mia. kroner, som skal
spenderes i det kommende år. Vil man
dybt ned i tallene, henviser vi til kommunens hjemmeside og det 17 kapitler store tæt beskrevne værk, hvor det
største kapitel rummer 91 sider.
Ved budgetfremlæggelsen er det
tradition at borgmesteren knytter
nogle ord. Det var så borgmester Allan
S. Andersens første budgetforslags
tale.
- Det der efter min mening gør budgetlægningsprocessen vanskelig, er,

at verden ikke står stille, mens man
forsøger at lægge et godt budget, indledte Allan S. Andersen.
Budgetarbejdet blev indledt i begyndelsen af året, hvor fagudvalgene
(blandt andet teknisk, undervisnings-,
skole- og arbejdsmarkedsudvalg)
skal sjusse sig til udgifter, der falder
mindst et år senere. Sjusmenterne
sker dog på grundlag af kalkulationer,
der er lavet for flere år frem og som
løbende opdateres, når virkeligheden
bedre kan forudses.

Ingen stigninger i procent
I budgetforslaget er forudsat en uændret kommunal udskrivningsprocent
på 23,1 og en uændret grundskyldspromille på 24,0.
- Det betyder, at Tårnbys borgere
fortsat vil få solid service til en pris,
der ligger blandt de absolut laveste i
landet, sagde borgmesteren.
Vi har styrket ældre- og handicapområdet og fastholdt ydertime-normeringer i daginstitutionerne.

En Asterix lignelse
- Ligesom romerne, kan vi også
gøre det bedre, sagde Allan Andersen og mindede om Asterix

- Og vi har også prioriteret en række
anlægsarbejder i det foreliggende
budgetforslag. Der er således anlægsarbejder for i alt 137 mill. kr. i 2019.
Langt over en halv mia. kr., hvis man
tæller investeringerne i overslagsårene med. Den nye svømmehal er et af
disse anlægsarbejder, og der er jo som
bekendt netop i tirsdags taget første
spadestik - så nu er byggeriet kommet
i gang.

Der regnes med store beløb
Der er specifikt afsat rigtig mange
penge til renovering – blandt andet 10
mill. kr. til skolerenovering og modernisering i 2019 og også i investeringsoversigten for yderligere tre år indarbejdet i alt 62 mill. kr. til skolerne.
Oveni er afsat 3,6 mill. kr. årligt til
ekstraordinære ejendomsudgifter på
skolerne og det er besluttet at ansæt-

te en energikonsulent – blandt andet
for at få disse renoveringsarbejder
optimeret.
Endelig er skole-IT, udskiftning af
vejbelysning, ny skaterbane, legepladser, ny kran til havnen, undervisningslokaler på Pilegårdsskolen og
mini naturskole også prioriteret med
millionbeløb.
Ovenstående og en del mere blev
besluttet på et aftenmøde, mens
Tårnby Bladet var på vej i trykken. Når
vores lokale politikere tror så meget
på budgettet, at de har varslet ikke at
stemme imod, kan vi på redaktionen
vel også gøre det.
Kilde: Borgmesterens tale ved
fremlæggelse af budget 2019
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- Afbureaukratisering har været på
skiftende regeringers dagsorden i
mange år efterhånden.
- Mange har sikkert set tegnefilmen ”Asterix indta’r Rom”, hvor
gallerne skal klare 12 prøver. Den
vanskeligste prøve bliver at hente
attest nr. 117 i et hus fuld af bureaukrater. De romerske bureaukrater er
nemlig ikke spor hjælpsomme, og
sender Asterix og Obelix fra etage til
etage, afdeling til afdeling, skranke
til skranke efter forskellige attester
og formularer.

- Derfor har jeg igangsat et arbejde, hvor alle ansatte er blevet bedt
om at have øje for arbejdsgange,
som er unødigt tidskrævende og
bureaukratiske, eller opgaver, som
udføres, uden at nogen ved hvorfor.
Der skal ikke findes besparelser. Der
skal findes tid, der kan bruges på vores kerneopgaver i stedet for unødvendige administrative processer.
- Når det er sagt mener jeg nu, at
det er fra centralt hold, at man har
hovedansvaret for det bureaukrati,
som borgerne oplever. Det er altså
ikke kommunen, der laver lovene
med diverse dokumentationskrav og
indberetningskrav.

Borgmester Allan S. Andersen holder tale, dog ikke budgettalen i dette
tilfælde, men en rosende tale til Tårnby Bladets medarbejdere ved en stor 25års fødselsdagsfest på Tårnby skole. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

five star

renseri

Radikal tilfredshed
Af Ingelise Andersen,
Radikale Venstre

KOMMUNENS BUDGET

Dag
til dag
service

Skrædder & Renseri

Tøjreparation • Rens • Vask • Rulletøj
Gardiner • Sofabetræk • Ægte Tæppe
Canada Goose / North Face o. lign.

300.-kr.

Dynesæt (dyne og pude)

250.-kr.

3 par benklæder med rens og strygning

150.- kr.

5 skjorter med vask og strygning (på bøjle) 100.- kr.

Pilegårds Alle 39 • 2770 Kastrup • Tlf.: 3177 2826
Åbningstider: Man-fre. 10:00 - 17:30 Lør. 10:00-14:00 Søndag lukket
www.fivestarrenseri.dk

Stor P-plads

JENSEN’S MAD
... gør alle glad

KOMMUNENS BUDGET
- Det, at vi bygger en svømmehal, må
ikke gå ud over ældre og skoler eller
andre.
Sådan lyder en af Carsten Fuhr’s
kommentarer til kommunens budget
2019.
- Jeg finder det positivt, at man
(borgmester Allan Andersen) har accepteret et større kassetræk, altså
bruge af kommunens omkring 900
mill. store formue. Der er ingen grund
til, at vi ligger inde med så stor en formue, siger Carsten Fuhr (C).
Umiddelbart ser det ud som om, at
politikerne vil hive 54 millioner op af
kisten , men man skal huske at 23 millioner er udmøntningen fra tidligere
års skattelettelser – hvor aftalen var
at de skulle ”returneres til borgerne

Af Terkel Spangsbo

KOMMUNENS BUDGET

Hjemmelavet gravad laksefilet med
let senneps creme
Sprøde flager og syltede blommetomater
Vild brøndkarse
Hjemmebagt brød samt aioli

Hovedret:
½ andesteg med brune – hvide små kartofler
Andesky sauce, hjemmelavede rødkål og
agurkesalat hertil tyttebær-ribs marmelade
samt friteret kartoffel chips

Dessert:
Æblekage med makroner og
hindbær-jordbær coulis
med vanilje skum

HJEMMELAVET KVALITETSMAD

Forret:

www.jensensmad.dk

HJEMMELAVET KVALITETSMAD

Af Terkel Spangsbo

Når skolerne får råderet over egne
penge bliver engagementet større

Lørdag 10. november 2018
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Et fornuftigt budget

De konservative finder det fornuftigt at hente lidt af kommunekassens bugnende formue

kr. 260.00
kr. 280.00

Husk at reservere bord på 32 50 17 69
... også ud af huset

Amager Landevej 129 • 2770 Kastrup

fra kassen”. Desuden finansieres
en stor del af
svømmehallens
omkostninger
i
2018 også fra opsparingen. - Det
var vigtigt for de
konservative, at
vi bruger hele
den til rådighed
værende service-drift ramme til borgernes service - der skal ikke skæres
for at bygge – når man har så stor en
formue.
Det, at forliget er indgået mellem
alle partier er flot, især fordi der også
har været så bred enighed om det, der
indgår i forliget. – Der er ingen, der har
fået lov at ”dele gaver ud” - vi har i
fællesskab lavet en aftale.
- Det er et ganske fornuftigt budget
ud fra, hvordan verden ser ud i dag.
Det vi gerne vil lave, er det der bliver
lavet, siger han.

Man skal have noget at lege med

Mortens aften menu

2 retter
3 retter

Jeg er tilfredshed med, at den samlede kommunalbestyrelse står bag budgettet for næste år. Det er et godt udgangspunkt for de videre drøftelser.
Der er flere områder hvor budgettet afspejler nogle af de ting Radikale gerne ser prioriteret. Det handler blandt andet om skolerådet, som
på flere områder får tilført midler, at
ungdomsboliger nu bliver en prioritet
og at der bliver oprettet en borgerråd-

givningsfunktion,
for bare at nævne
enkelte af de nye
tiltag.
Budgettet
er
de overordnede
rammer, som er
fastsat på de forskellige områder
og den konkrete
udmøntning skal
vi i gang med at
drøfte i de forskellige udvalg og i kommunalbestyrelsen, og det er drøftelser
jeg ser frem til.

ÅBE
NT
man
dagf
r
ed
08.0
0-20 ag
.00

• Tlf.: 3250 1769

Der er lagt op til, at kommunens
skoler skal have tilført ekstra mange
penge i de kommende år. Det er rigtig,
rigtig godt, mener Paw Karslund (DF).
Især hæfter han sig ved, at det ikke
kun er forvaltning og politikerne, som
skal forvalte millioner, men at skolerne, eleverne og skolebestyrelserne
skal engageres i, hvordan en del af
pengene må bruges.
- Der kommer ekstra penge til til
Skoleudvalget. Det er det samme som
at styrke investeringen i børns læring
og trivsel, siger Paw Karslund.
- Det har en indvirkning på indlæringen og trivslen, at de fysiske rammer er i orden og jeg håber, at der ikke
kun tænkes i ny linoleum, men også
inventar.
Paw Karslund regner med, at det vil
have en afsmittende effekt og at flere
vil melde sig til skolebestyrelserne,
nu hvor der kommer penge at arbejde
med.
- Det er en nyskabelse, som vi skal
benytte, nu hvor pengekassen er åben.
- Skolebestyrelserne skal ikke bare
være spare-stempler, men får lov til at
prøve det sjove.
Han fortæller, at nogle skoler er

stoppet med at
lave såkaldte prioriteringslister
over investeringer, de gerne vil
have. Det nyttede
ikke noget, men
nu kan de komme
med ind i kampen.
På ældreområdet bliver der bedre normering til omsorg og pleje – hvis man kan skaffe det
kvalificerede personale.
- Flere kommuner siger, det godt
kan blive svært at finde de store hjerter. Det skulle gerne ligge i kortene, at
der med bedre normering bliver mere
tid til de fastansatte, men vi skal nok
vente et helt år, før vi ser resultatet,
siger Paw Karslund.
Han fremhæver også de to kommende offentlige legepladser som
er godt resultat af budgetforhandlingerne. En legeplads placeres på Vestamager ved den nye svømmehal og den
anden i kastrupområdet og endelig
skaterrampen i midten af kommunen.
- Vi har også fundet en ordning på
petanque klubben på Vestamagers
problemer med et spillested ved
Vestamager idrætscenter. Ved at flytte
rundt på Teknisk forvaltnings område
får klubben mulighed for at spille
både inden- og uden dørs.

Bevar akutfunktionen på
Amager Hospital
Der er andre politiske opgaven end
kommunens budget - hvor vigtigt
det end er
REGIONENS BUDGET
Af Dorthe Hecht, medlem af
kommunalbestyrelsen for
Enhedslisten og folketingskandidat

Der er risiko for, at akutklinikken bliver
fjernet fra Amager Hospital og at måske flere funktioner i fremtiden flyttes
fra Amager til Hvidovre Hospital.
I regionens sundhedsudvalg 3.
oktober er forslagene om organiseringen af akutområdet på Herlev og
Gentofte Hospital, samt Amager på
dagsordenen.
Her fremlægges forslag til eventuel
omstrukturering af vores akutfunktion
på Amager Hospital og, om den fremover skal ligge på Hvidovre Hospital.
Herefter går det stærkt, fordi allerede i november kan en evt. beslutning
om nedlæggelse af akutfunktionen på
Amager Hospital ende til beslutning i
Regionsrådet.
Jeg kan frygte, det er starten på afviklingen af borgerne på hele Amagers
adgang til en akutfunktion i lokalområdet og jeg frygter konsekvenserne
af det for patienterne.
Det bliver svært for mange mennesker at skulle så langt for hjælp i en
akut sygdomssituation, både når det
handler om transport og økonomi.

To nye vejnavne

- til veje som hedder det i forvejen
FRA KOMMUNALBESTYRELSENS
MØDE
”Gør gode adresser bedre” hed det i
2012 i et projekt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen
Flere og bedre adresser skal bidrage
til, at blandt andet beredskab, politi og
ambulancer kender en præcis adresse,
og derfor kan spare kostbare minutter
i en ulykkessituation, hed det.
I Tårnby er projektet ved at være
fuldført. Der henstår enkelte korrektioner af ikke autoritative adresser.
Det drejer sig om en pumpestation, som ligger på Vestamager ud til

Amager Fælled. Den får nu adresse
Kanalvej, og på selve diget er der to
udsigtstårne og en badebro. Den bliver til Dæmningsvej.
Begge navne figurerer som uautoriserede stinavne på Kraks Kort, oprettet i sin tid af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen er blevet kontaktet og
har ingen indvendinger mod, at de
oprettes som autoritative vejnavne.
Vejnavnene anvendes ikke af Københavns Kommune.
Teknisk Forvaltning vurderer, at det
ikke er nødvendigt at sende sagen i
høring, da der ikke er parter som har
en væsentlig og individuel interesse
i sagen. Så det vedtog kommunalbestyrelsens 17 medlemmer.

På lidt længere sigt kan det bekymre mig om en evt. fremtidig lukning af
Amager Hospital og alle de funktioner,
som hospitalet varetager i dag, kan
ende med at blive alvorlig for borgernes service i sundhedssystemet.
Det kan meget vel være et problem
for borgere i løbende behandling eller
kontrol, at være i stand til at kunne følge op på behandling alene på grund af
afstand, transport og økonomi.
De 186.600 mennesker, der bor på
Amager har krav på en lokal akutfunktion, uanset at der er bygget stort og
moderne på Hvidovre Hospital med
krav om effektivitet og produktivitet –
hurtigt ind og hurtigt ud.
Men lige nu og her.
SÅ…. BEVAR AKUTFUNKTIONEN
på Amager

Økonomisk familievilla bygget i træ
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Oplev de økonomiske, funktionelle og miljømæssige fordele ved et træhus
– Planløsningen med 210 kvadratmeter er ideel for de fleste familier med masser af plads at boltre sig på. Samtidig sikrer jordvarmeanlægget en stabil og billig varmekilde i mange år frem, ligesom solcellerne på taget er med til at holde
elregningen på et minimum, forklarer salgschef Erik Berg fra Scanwo.
- Huset er et tag-etagehus med separat garage og opført i udvalgte kvalitetsmaterialer. Bygherren kan selv bestemme, hvordan planløsningen skal se ud.
Ventilationsanlæg giver færre sygedage
• Amager-huset er ligesom mange af Scanwos øvrige træhuse forsynet med Genvex-anlæg, som sørger for ren og frisk luft uden for høj luftfugtighed. Det sikrer et
godt indeklima, og i kombination med træhusets unikke egenskaber er det samlet
set godt for familiens helbred med færre sygedage til følge – især børn og voksne
med astma eller lignende sygdomme vil trives væsentligt bedre.
• Der benyttes udelukkende kvalitetstræ fra Skandinavien til byggeriet.
– Mange af vores kunder ønsker et sundt og miljørigtigt indeklima, og blandt
andet derfor er der stor sandsynlighed for, at interessen for træhuse fortsat vil
stige i de kommende år, mener Erik Berg.
Spar hundrede tusinde ved selvbyg
• Villaen kan ligesom Scanwos øvrige husløsninger tilpasses individuelle behov. Scanwo har med huset leveret en færdig løsning, men det er også muligt
at få en selvbyg- eller en medbygløsning, hvor du selv står for udvalgte dele af
byggeprocessen.
– Ved selvbyg opnår kunden stor fleksibilitet og sparer flere hundrede tusinde.
I øvrigt er det som selvbygger betydeligt nemmere at opføre et træhus end et
murstenshus i samme størrelse, lover Erik Berg.
Bliv meget klogere ved åbent hus på Boltonvej 5, 2300 København S, søndag
30. september fra kl. 13 til 15. Opstillede skilte viser vej.
• Scanwo DK A/S er blandt Danmarks førende leverandører af træ- og bjælkehuse til
selv- og medbyggere og har mere end 20 års erfaring med at producere og bygge til
kunder over hele Europa. Produktprogrammet omfatter både et- og flerplanshuse,
fritidshuse samt specialhuse, der er skræddersyet til individuelle behov.
• Scanwo tilbyder levering på flere forskellige trin, alt efter hvor færdig en løsning
man ønsker. Det laveste trin omfatter alene byggesæt med ind- og udvendige materialer samt bistand til bjælkemontagen, mens det højeste trin omfatter levering
som nøglefærdigt hus.
www.scanwo.dk

Børnehaven Vesterled 50 år
Mandag 1. oktober fylder Vesterled 50 år

Gæst nummer 4.000.000 på
Den Blå Planet
Kan du huske ...?
I den anledning holder vi åbent hus for alle som har
lyst til at kigge indenfor
Fra kl. 14 -17 blive der serveret lidt lækkert, og
musikken vil spille i blide toner ...
Vi glæder os til at byde så mange som muligt
velkommen
Børnehaven Vesterled • Oliefabriksvej 71

Forleden gik gæst nummer fire million gennem tælleren, og det skulle
naturligvis fejres
Onsdag 12. september blev en dag,
som Anja og Bjarne Frimann Jensen og
deres to søde børn ikke glemmer foreløbig. Anja og familien havde været i
lufthavnen og tænkte, at de på hjemvejen kunne slå et smut forbi Den Blå
Planet. Besøget blev dog en helt anden oplevelse end forventet.
Da familien Frimann Jensen ankom
som gæsterne nummer 4.000.000,
4.000.001, 4.000.002 og 4.000.003,
anede de intet om, at de snart vil få en
stor overraskelse.
Pludselig blev de stoppet af Den Blå
Planets direktør Bjarne Klausen, som

overrakte familien en buket blomster,
og de fire gæster kom med på rundvisning bag Oceanet og fik en lækker
frokost i TANG Bistro & Café.
- Vi er kommet utallige gange i Den
Blå Planet, da vores store dreng er
enormt glad for hammerhajen HIK, og
han bliver hver eneste gang imponeret over de mange fisk, fortæller Anja
Frimann Jensen.
- Vi har selv dykket og snorklet meget og er passionerede for fisk og koraller. Vi fik en fantastisk rundvisning
og kom helt tæt på hajer og rokker.
Børnene var nysgerrige, og det var en
meget spændende oplevelse. En helt
uforglemmelig dag.
tsp

Tårnby Musikskole
Nyt tilbud: Rotationshold i rytmisk sammenspil

1.-2. klasse, torsdage kl. 16:15-17:00. Start d. 25/10
3.-4. klasse, torsdage kl. 17:10-18:05. Start d. 25/10
På rotationsholdet i rytmisk sammenspil spiller vi et blandet repertoire af numre. Du har
mulighed for at prøve kræfter med alle de rytmiske band-instrumenter som bas, trommer,
guitar, klaver/keyboard m.m.
Det er sjovt, og hvem ved, måske gemmer Lukas Grahams nye trommeslager sig i dig :-)
Undervisere: Cecilie Strange/Jacob Broholm

Dansere til Musikskolens musical ”UNG”
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Mandage kl. 18:30-20:30. Start d. 19/11
Har du lyst til at være en del af et stort og spændende show?
I april 2019 opfører vi det store musical-show i Kastrup Bio med ca. 100 medvirkende sangere,
skuespillere, musikere og dansere. Er du mellem 14 og 25 år og har erfaring med dans eller er
hurtig til at lære? Der er ingen audition, men du skal ved holdets opstart vise, at du er vant til at
bevæge kroppen.
Underviser: Sibeal Hill

Sangere til børnekor til Musikskolens musical ”UNG”
Mandage kl. 15:30-17:00. Start d. 7/1
Til musicallen i april søger vi børn fra 1. til 5. klasse til børnekoret.
Underviser: Christine Guidal Jensen

Tilmelding til alle hold på kulturzonen.net/musikskolen. Først til mølle.

Få ledige pladser til blæser- og violinundervisning
Ring og hør mere på tlf. 20 29 38 13. Først til mølle.

TÅRNBY MUSIKSKOLE OG KULTURHUS

Første pip fra de
nye i klassen
Venstre fik sat erhvervslivet på
dagsordenen
Af Terkel Spangsbo

REGIONENS BUDGET
Det har været en stående kommentar, når Venstres meget nyvalgte medlemmer i kommunalbestyrelsen har
udtalt sig, at de jo ikke bare var de nye,
men også nye i kommunalbestyrelsen
og øvrige politikere har alfaderligt
trøstet med, ”at det skal I nok lære”.
På kommunalbestyrelsens møde
sidst i september stillede de så forslag
om ”udarbejdelse af en erhvervspolitik”.
Erhvervspolitikken skal udarbejdes
via oprettelsen af et § 17, stk. 4. – udvalg, hvor opgaveudvalget skal anbefale en erhvervspolitik, som skal til
politisk behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Administrationen anmodes om at
udarbejde en procesplan og et kommissorium for § 17, stk. 4. – udvalget.
Procesplanen skal indeholde angivelse af de seks anbefalede eksterne
interessenter, som skal være medlemmer af § 17, stk. 4. – udvalget sammen
med fire kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Ikke bare har gruppen med Liv Gam,
Dennis Clausen og Ali Qais lært sig det

Dennis Wollesen Clausen
og Ali Qais mens de endnu
sad på tilhørerpladserne i
kommunalbestyrelsens mødesal.

officielle sprogbrug, de har også foreslået en frist, så idéen ikke ender i en
syltekrukke.
Det hedder i forslaget, at opgaven
skal senest være behandlet på Kommunalbestyrelsens møde i oktober
måned 2019.
Et § 17, stk. 4. - udvalg er et råd, som
en kommunalbestyrelse kan oprette
til at drøfte og kulegrave specielle
spørgsmål. Der blev ved årets start
nedsat et åbenheds- og borgerinddragelses-udvalg på samme måde.
Bortset fra en snak i kommunalbestyrelsen om antallet af politikere
gled forslaget igennem med stor opbakning – uden man på noget tidspunkt brugte ordet en erhvervskonsulent!
Godt gået af ”de nye i klassen”.
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KVIK fik Kære-Nabo legat
Sammen med fire andre
idrætsforeninger fik Svømmeklubben KVIK Kære
Nabo-legat af Københavns
Lufthavn
Der blev onsdag eftermiddag sat pris på det frivillige
arbejde hos fem af Amagers
idrætsforeninger.
Københavns Lufthavn overrakte

Svømmeklubben KVIK, Sundby Taekwondo Klub, Ørestad
IF, Dragør Boldklub og CSR/
Nanok Rugby hver et legat på
20.000 kr.
De fem lokale foreninger
har muligvis fokus på hver deres sportsgren, men fælles for
dem alle er deres store indsats på Amager. Foreningerne
er ikke kun ramme om aktive

oplevelser, men også socialt
engagement og arrangementer, der har stor betydning for
lokalsamfundet. Og det fortjener at blive hyldet, mener
Københavns lufthavn.
- Vi ser os selv som en
vigtig del af lokalsamfundet
på Amager. Vi har ligget her
siden 1925 og er den største arbejdsplads på Amager,

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

Glarmester Helge Nymand
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ja, faktisk Danmarks største
arbejdsplads. Det forpligter
naturligvis. Vi er glade for
at kunne give noget tilbage
til Amager og til de mange
mennesker, som er en del af
foreningslivet, siger Kristian
Durhuus, Chief Operating Officer hos Københavns Lufthavn.
Uddelingen er et helt konkret initiativ i lufthavnens
arbejde med social ansvarlighed, der blandt andet betyder
et større engagement i lokalområdet. Og der bliver taget
godt imod initiativet hos foreningerne.
Kære-Nabo-legatet
på
20.000 kr. kan foreningerne
bruge efter deres egne ønsker og behov.
Svømmeklubben KVIK, Kastrup får legatet for et stærkt
fællesskab, der har plads til
både bredden og elite. KVIK er
med sine 2.600 medlemmer
den største idrætsforening på
Amager, og her er ambitionen:
”at lære alle at svømme”. Der
er plads til både babysvømning, motionshold i alle aldre
og
konkurrencesvømning.
Klubben blev dannet 1. oktober 1933, et års tid efter åbningen af Kastrup Søbad.

Om de øvrige foreninger
lød det:
Sundby Taekwondo Klub blev
oprettet i 2001. Fokuserer
blandt andet på reintegration af marginaliserede unge

i samarbejde med Dyvekeskole, Amagerfælled Skole og
Peder Lykke Skolen. Træningen handler om at lære
respekt, disciplin og udholdenhed – og så må det gerne være
hyggeligt efter træning.
CSR/Nanok - Rugby, Christianshavn blev kåret til årets
Idrætsforening i København i
2011 for sit fokus på rekruttering af minoriteter. Foreningen blev oprettet i oktober
1970 som en drengeklub,
men blev i 1974 sammenlagt
med seniorholdet.
Dragør Boldklub er moderklub for landsholdsspiller Mie
Leth Jans, der i dag spiller i
Manchester City. Har mottoet
”Venner og vindere”. Dragør
Boldklub blev stiftet 21. maj
1907 og er Amagers ældste
fodboldklub. Klubben blev
desuden kåret til årets ungdomsklub i 2014 af DBU.
Ørestad IF, stiftet i 2012
med det formål at fremme
idrætslivet i lokalområdet
samt skabe aktiviteter, der
styrker det sociale liv i området. Formålet er at skabe
liv og identitet i en ny bydel.
Klubben tilbyder fodbold,
håndbold, gymnastik og løbetræning.
spanger

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

Familieferie i Nordjylland
3 dage på 3-stjernet strandhotel ved Glyngøre på Salling
3 nætter 1.599,-

Hotel Pinenhus HHH
Pris. pr. person i familieværelse
Stå op med udsigt til vandet og masser af sjove
aktiviteter hele dagen. Hotel Pinenhus ligger
på en af Danmarks mest idylliske pletter – lige
ned til egen strand på halvøen Salling, hvor der
Pris uden rejsekode 1.349,er dømt dasedage og børnelatter. Og skulle
vejret drille, kan I tæve hinanden i minigolf • 2 overnatninger
på hotellets 18-hullers minigolfbane, tage på • 2 x morgenbuffet
udflugt til kanonudstillingerne i Hanstholm og • 1 flaske mousserende vin
Klitmøllers Cold Hawaii ved Vesterhavets bru- • 1 x 2-retters middag
sen eller ty til det tropiske vandland i Jesperhus • Køkkenchefens 4-retters
menu på andendagen
Blomsterpark, der ligger kun 5 km fra herfra.
Nyd også, at I har et helt køkkenteam til at • Værelse med udsigt
sikre feriefreden: Både morgen- og aftensmad • Fri Wi-Fi
serveres i panoramarestauranten, og når solen
går ned finder I næppe mere idyllisk sted at Ankomst
spise end på hotellets terrasse på første parket Valgfri t.o.m. 29.12.2018 samt
til vandet.
1.1.-28.6.2019.

1.199,-

Hotel Pinenhus

Børnerabat
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år ½ pris.
Ekstraseng 749,-

Julemarkedet i Stralsund

Strandhotel ved Østersøkysten

4 dage på 3-stjernet hotel i Nordtyskland

3 dage på 4-stjernet hotel i Schleswig-Holstein

arcona Hotel Baltic HHHH
Det flotte, 4-stjernede arcona Hotel
Baltic ligger få skridt fra den gamle
bydel og havnefronten i hansestaden
Stralsund med udsigt til broen som
fører til den idylliske ferieø Rügen.
Beliggenheden bringer jer lige ind i
centrum af den tyske østersøkysts
legendariske stemning, hvor det
maritime miljø og den friske havluft
går hånd i hånd med 800 års historie – og ikke mindst helt ind på livet
af en af årets mest stemningsfulde
oplevelser: Stralsunds julemarked.

Pris. pr. person i dobbeltværelse

1.349,-

Pris uden rejsekode 1.499,Pristillæg 1.-31.5.2019 200,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 2-retters middag
• Happy hour hver dag
• Rabat på entre til
Ozeanum Stralsund

Børnerabat
1 barn 0-6 år gratis.
3 børn 7-12 år ½ pris.

Maritim Club Hotel
Timmendorfer Strand HHHH
Brusende bølger og et hav af aktivitetstilbud – på Maritim Club Hotel
Timmendorfer Strand, der ligger
12 kilometer fra Travemünde og
165 kilometer syd for den danske
grænse, kommer ingen til at kede
sig. Omgivelserne med udsigt over
Lübeckerbugten er oplagte til spadsereture langs strandpromenaden
(500 m), golf under den høje himmel
på Golfpark Ostsee (6 km) eller en
udflugt til den historiske gamle bydel
i Lübeck (20 km).
Ankomst: Valgfri t.o.m. 20.12.2018
samt 2.1.-30.5.2019.

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

Bestil nu på

Pris. pr. person i dobbeltværelse

1.249,-

Pris uden rejsekode 1.399,-

• 2 overnatninger
• 2 x champagnebrunch
• 2 x 3-retters middag
• Stort aktivitetsprogram
• 50 % rabat på greenfee
• Børneklub (3-12 år)
• Værelse med balkon
Børnerabat
1 barn 0-6 år gratis.
2 børn 7-12 år ½ pris.
Max 2 børn pr. værelse.
Turistskat max EUR 3,- pr. person pr. døgn.

Rejsekode:
TAARNBYBLADET

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne hverdag kl. 9-17 og weekend & helligdage 10-14.

3 nætter 1.649,-

Teknisk arrangør:
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Ankomst: Valgfri t.o.m. 20.12. og 26.27.12.2018 samt 1.1.-29.5.2019.

4 nætter fra 1.699,-

Kastrup Skyline under forandring
Længe har glasværksgrunden ligget brak og andre
industrier er forsvundet – nu
bygges der og kysten forandres
Af Mona Gjedved:
Foto: Ole Gjedved
Hele Amagers Øresundskyst
ændrer udseende i disse år på
bekostning af kendte arbejdspladser. Væk er gamle industriminder, væk er klassiske
arbejdspladser for kastrupborgere og andre, men hvad kommer i stedet?
Det vil medlemmerne i 3F
også gerne vide. De tidligere
arbejdspladser beskæftigede
mange specialarbejdere og

sammen med andre interesserede var de derfor inviteret
til 3F’s mødesal for at høre om
fremtiden.
Borgmester Allan S. Andersen indledte med en oversigt
over byggeaktiviteterne ved
Amager Strand.
- Ferring bygger sit 40 meter høje hovedsæde på halvøen syd for Den Blå Planet.
Scandic bygger 13-etagers
hotel syd for Bryggergården.
Tårnby Renseanlæg bygger
fjernkølingsanlæg med en
tolv meter høj tank til rensningsanlæg.
Bjarne Ingels projekterer
tusind boliger og CPH bygger
på en kunstig halvø haller og
kontorer til logistik op til 22

meters højde. Comfort planlægger et 45 meter højt nyt
hotel ved siden af det tidligere Hilton.

Byggeri med nye funktioner
Kyststrækningen ændrer sig
dermed markant langs Øresund, hvilket betyder mange
nye arbejdspladser både under byggeriet og i de virksomheder, der flytter ind, men der
”indvandrer” årligt cirka 300
nye borgere til Tårnby kommune.
- Så vi kan godt bruge de
nye arbejdspladser. Ferring
med 600 medarbejdere i salg,
marketing, forskning og udvikling samt hotellerne med
tilsammen 940 sengepladser,

mener Allan Andersen.
Ferring kommer fra Ørestad og har allerede mange
ansatte, men skal bruge flere
og hotellerne skaber nye arbejdspladser. Både Fælleden
og Bryggergården er fredet,
men måske kan noget bruges
anderledes.
Broforeningen
(fiskeri- og industrihavnen) er
sikret ved lokalplanen.
- De gamle bygninger ved
Amager
Strandvej/Skøjtevej vil vi gerne bevare, hvis
man kan finde anvendelse
for dem. Og trafikken med
20.000 bilister om dagen skal
vi have styr på. Der bygges et
parkeringshus ved lufthavnen, så man kan tage Metroen
videre derfra, oplyste Allan S.

Formand for 3F, Henrik Bay
Clausen kunne byde velkommen
til en mere end fyldt sal.

INFO:
Aftenen var et led i
samarbejdet mellem AOF,
Metal afdeling 16 og 3F,
som benyttede lejligheden
til at fortælle om de
kommende arrangementer.
Tirsdag 2. oktober
sangaften.
Fredag 12. oktober
vandretur i Sundhedsugen.
Torsdag 15. november
dialogmøde med
borgmester Allan Andersen
med emnet Hvordan går
det?
Andersen.

Skanska udvikler området
Elo Andersen, markedschef i
Skanska A/S omtalte, at Skanska vil udvikle området (kalkværksgrunden) til en international bydel med arkitektur i
verdensklasse.
Grønne kiler med skaterbaner
og andre udeaktiviteter der
kan lokke folk til. Havnepladser, udsigt, cafeer, restauranter, et hotel og en blanding af
domiciler og flerbrugerhuse,
butikker og meget andet, der
kan holde på de besøgende.
- Der planlægges i alt
66.000 kvadratmeter kontorer samt et hotel. Scanport har

Fortsættes næste side

Sangaften
Kort om Supersenior.dk
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Vi er en klub for 55+, som nyder at dele oplevelser i selskab med andre.
Vi er ca. 300 medlemmer. Klubben har eksisteret siden 2009 og har holdt
over 1400 arrangementer.
Vi holder primært til i København og omegn, men kommer vidt omkring på
rejser og udflugter. Vi tilstræber mindst 8 arrangementer om måneden.
Desuden er vi tilsluttet Danske Seniorer, hvilket giver Supersenior.dk’s medlemmer gratis medlemsskab af DS.
Du kan se det hele på www.supersenior.dk, hvor du kan melde dig ind.
INFORMATION: henrik@supersenior.dk eller ringe på tlf 31 32 38 37.

med spisning
Tirsdag 2. oktober kl. 18
Se mere på
www.3fkastrup og
Facebook.
Alle er velkommen

Visionen for Scanport er at udvikle et internationalt erhvervsområde med
bygninger af høj arkitektonisk kvalitet - og med et aktivt nærmiljø. Her
visionen for Ferrings kommende kontor og Scandic hotel med Den blå Planet
i baggrunden. Arkivfoto.
Fortsat fra forrige side

Nordens mest internationale beliggenhed med under en kilometer til
Kastrup
lufthavn, Øresundsbroen og motorvejsnettet til hele Danmark og Europa,
oplyste han og fortsatte:
– Synligheden fra Øresundsbroen
og under indflyvning til Københavns
internationale lufthavn giver mulighed for eksponering for de virksomheder, der har kontor i Scanport.
- Der bliver cirka 1000 parkeringspladser under bygningerne og Skanska har store, grønne ambitioner for
bygningerne, der spænder over både
enkle og velkendte løsninger som
solceller og anden vedvarende energiproduktion, miljøvenlige materialer
og mere avancerede løsninger, sagde
Elo Andersen.

Ferring er oprindelig svensk med
Frederik Paulsen som eneejer. De var
en af de første nybyggere og indflyttere i Ørestad, hvor de indtil nu har
boet i ”det sorte højhus” ved Ørestad
station.
- Frederik Paulsens idé er at få en
bygning, der passer til et havnemiljø
og en bygning med udsigt og panorama til Sveriges kyst.
Selskabet er et af de førende internationale medicinalfirmaer inden for
blandt andet hormoner til behandling
af barnløshed og lægemidler inden
for prostatakræft.
Der vil være åbent for offentligheden på hele det udendørs område.
Ferring i Kastrup bliver på 30.000 kvadratmeter, heraf 24.000 kvadratmeter
laboratorier og kontorer.

Fra venstre: Dyrlæge Marlene Dickow, veterinær sygeplejeske Trine Jensen, dyrlæge Marianne Sølvsten og dyrlæge Lasse Færk.

Nye tider i Hjørnegårdens Dyreklinik
Den 1. september 2018 trådte Hjørnegårdens Dyreklinik ud af Vetgruppen og dermed også det hidtidige samarbejde med Valby og Birkerød
Dyreklinik.
Hjørnegårdens Dyreklinik ejes nu alene af dyrlæge Marianne Sølvsten.
Adressen, lokalerne og den gode atmosfære forbliver uændret, men vi
har fået…

... NYT TELEFONNUMMER 88 775 775
Forandring fryder, hvorfor vi i samme omgang har valgt at ændre vores
åbningstider.
Vi håber de længere åbningstider i hverdagene samt en dyrlæge i klinikken hver lørdag vil give vores klienter en oplevelse af bedre service
og større fleksibilitet.

Velkommen til Lions Kastrup-Tårnby

NYE ÅBNINGSTIDER

fra den 1. oktober 2018.

KÆMPE BINGO-SPIL
På Skottegårdsskolen - indgang fra Nordmarksvej

1 ste spil begynder kl. 11.00 - 2 den spil kl. 14.30
Kæmpestore
og

fra

Sidemandsgevinster og bonustal i hvert spil!
Lodtrækning om gavekort på indgangsbilletten
fra Cafe Le Perr, Kastrup. Kaffe, vand, øl,
pølser og Lions snegle til rimelige priser i
”Restauranten”.

Man - tors:
Fredag

07.30 - 19.00
07.30 - 17.00

Lørdag

09.30 - 14.00

Længere åbningstider kræver mere personale, så fra den 1. oktober
2018 vil der ligeledes være ændringer i klinikkens faste personale.
Dyrlæge Lasse Færk, som havde sin faste gang i klinikken for 1 års tid,
siden bliver igen en del af teamet.
Lasse har altid været meget interesseret i ortopædi og har brugt det
sidste år på at dygtiggøre sig indenfor dette felt. Klinikken kan derfor
fremover med stolthed, tilbyde en lang række ortopædiske operationer/behandlinger.
Foruden dyrlæger og sygeplejerske tæller det faste personale fire
uundværlige dyrlægestuderende, der dagligt tager imod i receptionen
og hjælper med at få alt det praktiske til at glide.

Kastrupvej 243 • 2770 Kastrup • Tlf.: 88 775 775
info@hjørnegårdens.dk • www.hjoernegaardens.dk
Vi tilbyder hjemmebesøg efter aftale.

0 % til administration

ÅBNINGSTIDER:

Mandag - torsdag 7.30 - 19.00
Fredag : 07.30 - 17.00 • Lørdag 9.30 - 14.00
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Vi håber, I alle vil tage godt imod forandringerne, så vi sammen kan
give dig og dit kæledyr en god oplevelse, når I besøger klinikken.

Fantastiske foreninger på festival i det fri
Tårnby er priviligeret med
mange seriøse klubber og
foreninger. Det oplevede
gæsterne på årets friluftsfestival
Af Naomi Gurfinkiel.
Foto: Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub
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De grønne områder omkring
Tårnbyparken dannede en
torsdag eftermiddag og aften
sidst i september ramme om
årets friluftsfestival. Igen i år
var stemningen i top, da en
masse klubber og foreninger
fra lokalområdet åbenhjertet
inviterede nysgerrige børn

og unge til at prøve deres forskellige aktiviteter.
Og der var meget at prøve
kræfter med. Hos AK Viking
kunne både drenge og piger
blive vægtløftere for en dag.
Golden Angels (Cheerleaders)
imponerede med akrobatik
og hjalp kommende engle til
tops på deres ”menneskepyramider”.
I teltet hos Spares and Strikes mødte vi bowletalenter i
alle aldersklasser og Kastrup
Boldklub havde fuldt hus på
banerne. Amager Demons
spillede kamp og imponerede
med deres færdigheder og

deres udstyr, som kommende
dæmoner også kunne prøve.
Klubben Keikokan demonstrerede forskellige karateteknikker og lavede en betagende opvisning på den store
plæne.
Cykling uden alder spredte
igen glæde med deres tilstedeværelse, og i teltet hos Naturskolen blev der bagt snobrød og hygget. Der blev danset Groove, mange fik prøvet
Capoeira for første gang og
hos AOF blev der dyrket yoga
og lavet udetræning.
Café Lix og Kerner, Produktionsskolen, Mænds Mø-

desteder og Netværkshuset
forkælede os med dampende
supper, lækre salater, grillmad
og lækre kager. Traditionen
tro var der fællesskab og højt
humør omkring madboderne.

for i fællesskabet – også dem
som endnu ikke har haft dét
som mulighed.
Friluftsfestivalen er blevet
til i samarbejde mellem Tårnbyhuse og Sundhedscenteret.

Tilbage er blot at konstatere, at vi i Tårnby er ganske
priviligerede med så mange
klubber og foreninger, der er
meget seriøse omkring deres
sport, men også prioriterer
fællesskabet og det sociale
liv i klubberne højt. Ikke nok
med det, har vi adskillige
klubber, der sætter en ære i at
hjælpe børn og unge inden-

Er du interesseret i at
komme i forbindelse
med idrætsklubber og
foreninger i Tårnby
Kommune kan du finde deres
kontaktoplysninger på www.
taarnbynet.dk eller kontakt
Foreningernes Fælleskontor
på tfr@tfr.dk

AFTENSKYERNE OVER KYSTEN: Der er ikke mange oplysninger tilgængelige for månedens foto, men så må den gamle redaktør selv digte på baggrund af
hans detektiviske syn på Anna Langes billede, som hun blot kalder Gymnastik. Det er udvalgte omgivelser til aktiviteten, som på ingen måde leder tankerne
hen på de svedduftende ribbe-omgivelser, der var en anden tids rum for fysisk aktivitet. Er læserne enige med detektiven, som mener at skimte Dragør Søbad
til venstre og dermed nordpå. Hvis ja så viser det flotte lys til venstre at der er en sol i færd med en nedstigning. Hvis fotoet var vist i en anden måned end
oktober kunne man undvære kuldegysningerne ved den stillesiddende gymnastik. Men faktisk er det en hver tilladt at springe disse gætterier over og blot
koncentrere sig om naturens smukke komposition, som Anne Lange fra Amager Fotoklub har indfanget.
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Bronze til atletik-drenge
Ungdom 12-15 år og junior 16-19 år
fra Amager Atletik Club var til danmarksmesterskaber i regnvejr

Det er første gang, Operation Dagsværk har kigget mod nord ved valget af
det land, der skal modtage årets overskud af elevernes arbejde. De seneste år
har pengene gået til støtteprojekter i eksempelvis Bolivia, Zimbabwe, Peru,
Sierra Leone og Guatemala. Sidste år gik overskuddet til et projekt i slummen
i Dhaka i Bangladesh.

Amager Atletik Club havde et hold
med til finalen i 12-15 drengerækken.
Det lille hold på otte drenge havde
kvalificeret sig i forårets indledende
runder. Det var de tre bedste hold fra
henholdsvis øst og vest, der kommer
til finalen.
Regnen væltede ned i starten af
konkurrencen, så drengene havde fra
begyndelsen modvind.
Det store, stærke hold fra Sparta Atletik er altid svære at slå, så det handlede om at satse på sølvet.
Viktor Petersen lagde godt ud med

at vinde 100 meter hæk, hvorefter Sebastian Monneret vandt stangspringskonkurrencen. Trods dette lagde
Spartas hold sig hurtigt i spidsen med
Amager på andenpladsen.
Amagerdrengene kan godt lide
spænding, så holdet lagde sig med få
point foran KIF på tredje pladsen og i
slutrunden forblev holdet på andenpladsen – og kunne tillade sig at tabe
med 1,8 sekunder til KIF i stafetten og
stadig beholde sølvet.
Mod forventning gik det galt for
drengene i deres 4 x 100 meter stafet,
en disciplin, som de ellers altid har
stået stærkt i og aldrig tidligere fejlet. Drengene endte på tredjepladsen
med bronzemedaljerne om halsen.

Hyr en gymnasieelev
Eleverne på Ørestad Gymnasium
trækker i arbejdstøjet for at hjælpe
andre unge rundt omkring i verden
De tilbyder derfor deres arbejdskraft
til både private og virksomheder.
Ved at hyre en elev er du med til at
gøre en forskel!
Eleverne arbejder for at hjælpe
andre unge
De penge, eleverne tjener på dagen,
går dette år til de unge på Grønland.
I samarbejde med den grønlandske
ungdom vil Operation Dagsværk gennemføre et uddannelsesforløb i socialt entreprenørskab for unge, som
skal booste deres innovation og evne
til at skabe.
Samtidig skal de unge grønlændere
støttes i at påvirke omverdenen. Dette
uddannelsesforløb skal give dem en
følelse af, at de kan skabe forandring
for dem selv og for andre unge i Grønland.
De unge mennesker kommer fra
Operation Dagsværk-gruppen på Ørestad gymnasium, en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor de får suppleret hverdagens boglige indsat med
praktisk arbejde og møde med livet
udenfor gymnasiet.
- I Operation Dagsværk giver vi mulighed for at gøre noget godt for andre, siger Helena Frænkel, organisator
af Operation Dagsværk på Ørestads
Gymnasium.
- Vi er en del af en elevstyret organisation fuld af engagerede unge, der

hvert år vælger et velgørenhedsprojekt at støtte.

Hvornår og hvordan?
• Operation Dagsværk finder sted onsdag 7. november.
• Tidspunktet på dagen er valgfrit.
• Arbejdstiden er max. 5 timer, men
er opgaven større, kan man hyre flere
dagsværkere
• Arbejdet kan bestå af alt muligt. Har
nogen behov for en hjælpende hånd
til at rydde op på et lager, få vasket
gulve, ryddet en garage, sortere papirer eller gøre hovedrent i køkkenet, er
de unge klar.
• Det koster 350 kr. pr dagsværker for
fem timer.

Kontakt
Hvis du sidder inde med et job til en
elev eller nogle spørgsmål kan vi kontaktes på helena.fraenkel@oegnet.dk
ellerclara.hachache@oegnet.dk
- Vi går begge i 3.B på Ørestad gymnasium.
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Om Operation Dagsværk

Overskuddet fra dette års projekt går til unge i Grønland. Det er i år helt
unikt, da dagsværkerne kigger mod nord, men sandheden er den, at i Danmark ved vi alt for lidt om Grønland.
De unge i Grønland kæmper med en forsvindende lille tiltro til egne evner.
Problemet er blandt andet, at ingen støtter de unge i at udfolde deres potentiale, hvilket resulterer i en ubarmhjertig virkelighed som betyder at 70%
af de unge ikke består et eller flere fag ved folkeskolens afgangseksamen.
Det betyder også at 64% af de 16 til 18-årige ikke starter på en ungdomsuddannelse efter endt folkeskole. Derfor tilbyder vi vores arbejdskraft til
både private og virksomheder.

Grundet stor stofmængde er mange artikler udskudt til
Tårnby Bladets novemberudgave.
red.

Det er meget flot at være det 3. bedste hold i Danmark i sin aldersgruppe. Det
lykkedes for drengene fra Amager Atletik Klub.

Hvad overraskede
dig ved kogræsserforeningen?

Gode bøffer på fælleden

- Jeg synes, at det er fantastisk, at
Jackie har fundet en god måde at
viser sine børnebørn naturen på.
Og at arbejdet foregår uden stress.
Det er fedt, fortæller Mary.

Jackie Bagger Larsen er formand
for Kvie Og Naturplejeforening
Vestamager.

kød, vi får fra køerne i foreningen, og
kødet i supermarkeder. Vi kan faktisk
smage på kødet, om det er nyt eller
gammel, fortæller Jackie.

Dyrene skal have det godt

KBH SYDs FE-hold på Amager har
været på besøg hos en kogræsserforening på Vestamager
Kvie Og Naturplejeforening Vestamager ligger på Ugandavej på en 50 hektar stor græsmark. Kogræsserforeningen består af en gruppe mennesker,
der selv passer på køerne. Jackie Bagger Larsen er formand for foreningen,
han startede den i 2015 sammen med
sin kone Jeanette.
- Vi er 28 familier i foreningen og 8
i bestyrelsen, så vi er en lille forening,

hvor der er tid til det sociale, siger
Jackie.
Til daglig arbejder Jackie som sagsbehandler i Tårnby, men der er ingen
tvivl om, at hans hjerte banker for naturen på Vestamager. Jeanette arbejder som Naturdagplejer. Det betyder,
at de børn, hun passer, leger i naturen
hver dag.
Jackie og Jeanette er flinke og smiler hele tiden. De synes, at det er vigtigt, at dyrene har det godt, og at det
kød man spiser, er af høj kvalitet.
- Der er meget stor forskel på det

Eleverne på HF og VUC København
Syd (KBH SYD) sidder ikke kun på
skolebænken, de tager også ud i
naturen på Amager for at lære øen
bedre at kende.

- Det overraskede mig, at man kan
lave en naturplejeforening og få
gratis stor jord fra kommunen. Jeg
synes, at det er en virkelig god
ide at lave en naturplejeforening,
fordi det giver harmoni mellem
mennesker og natur, fortæller, Al
Haytham.

- Det overraskede mig, at man kan
få frisk kød fra køer på egnens
græsmark. Og jeg synes, at det er
en god ide for hele familien at passe køer, fordi børnene kommer væk
fra ipad’en, og kommer i nærheden
af naturen, fortæller Wenjun.
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Foreningen har syv kvier, som kommer
luntende, når Jackie fløjter. Jackie fortæller, at man skal respektere køerne
og ikke vende ryggen til dem. Det
kan de ikke lide. Køerne spiser græs
og æbler og drikker vand, og engang
imellem får de ko-slik, som er valset
havre.
Køerne kommer til Vestamager fra
Dalsbakkegård, når de er 14 måneder
gamle. Lige nu er de ca. 22 måneder
gamle og vejer ca. 300 kg.
De har ikke navne, men numre, eksempelvis 01342, fordi, som Jeanette
siger:
- Når man giver navne til dyrene,
bliver det sværere for os at slagte og
spise dem.
Hver familie i foreningen skal betale 3000 kroner årligt, og så skal de
være med til at passe køerne på skift.
Én gange om året i oktober kommer
en mand med en stor lastbil og kører
køerne til slagteriet, hvor de bliver
slagtet. De sælger ikke noget af kødet,
men deler det op til medlemmerne,
når det er slagtetid. Hver familie får
mellem 35-40 kg kød.
Lige nu er de 20 medlemmer i foreningen, og der er ikke plads til flere
familier, da det ikke skal være en stor
forening.
- Men man kan jo altid lave sin egen
forening, siger Jackie og smiler.

Amager, Christiania og Morten Pape
Anmelderen har mødt forfatteren
ved et læserarrangement
Tekst og foto: Else Andersen

Amager er en fantastisk ø – masser
af natur med strand og skov og losseplads, idyl og triste boligblokke,
trendy kvarterer og ghettoer, rige og
fattige og flest midt imellem – og så
Christiania.
Morten Pape har udgivet sin anden
roman - Guds bedste børn – og siddende midt i Zittan´s boghandel med
en lang række fans stående i kø for at
få signeret bogen, ligner han, i sin slidte t-shirt og en sjov hat på hovedet, et
ganske almindeligt menneske.

Det er han ikke. Jo, udenpå ser han
faktisk ret almindelig ud – men indeni!
Når man han læst hans første bog ved
man, han er anderledes, når man har
læst hans anden bog ved man, han er
meget anderledes og at der er mere,
der vil ud. Han forstår nemlig at formidle et miljø helt ind i læserens sjæl.
Svigt på svigt på svigt, håbløshedens
mere eller mindre grå nuancer, angsten og hadet – angsten og hadet der
ender med døden. Læserens sjæl vrider sig.

Lokal inspiration
Holmbladsgadekvarteret er udgangspunktet i romanen – men der er mere

Morten Pape på Hoved biblioteket
Mød Morten Pape, når han i samtale med Laura Michelsen fortæller om sin
nye roman, Guds bedste børn, der lige som hans første roman, Planen henter
inspiration fra virkelige begivenheder på Amager.
I samtalen fortæller Morten Pape om arbejdet med romanens tilblivelse, om
inspiration og research og han deler sine tanjker omkring romans barske tema.
Torsdag 15. november kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek

Christiania-tåge end Dragør-idyl over
forløbet i bogen. Morten Pape ved,
hvad han taler om – og talen er lang,
håbløsheden stor og kærligheden har
svære vilkår, afmagt skaber sorg og
vrede og når sorgen og vreden er stor
nok, sker det nogle gange, at døden
kommer.
Det gør den i Papes bog. Den er
uundgåelig kan man sige. Og vejen
mod døden på grund af vreden er
ikke lang, vejen mod døden på grund
af sorgen er længere. På vejen kunne
meget være gået anderledes – det
gjorde det bare ikke. Pape viser os alle
de svigt, som ingen vil, og al den uformåen vi mennesker nu engang havner
i, trods lange uddannelser og gode
hensigter og i et samfund, som vil alle
det bedste.
Men Amager er nu engang Amager
– det er de seje, der bor her – og selv
om man er vokset op i Urbanplanen,
kan man godt komme til at bo på Bryggen - hvis man som Pape har dét, som

Erindringsbog om Inger Weile
Inger Weile er kvinden, der ikke blev
arving til Spieskoncernen
Inger Weile overlevede et fantastisk
liv med den flamboyante rejsekonge
Simon Spies, med verdens farligste
mand, Carlos ”Sjakalen”, og som callgirl, kokainmisbruger og mafiafrue i
1980’ernes Miami.
Inger var 18 år, men meget mere end
en morgenbolledame. Hun forelskede
sig i mennesket bag millionæren.
Og kærligheden var gengældt: Simon
Spies udråbte den kønne pige med det
evige smil til sin kommende kone. Men
Inger fik nok af frigjortheden i Simons
harem. Hun stak af til Paris, hvor hendes liv tog en utrolig drejning.

Det er en åbenhjertig fortælling om
to eventyrlige år med Simon Spies og
tyve års livsfarlig efterfest blandt topterrorister, Hollywoodstjerner og hårdkogte kriminelle. Om et liv med fester,
farver og fortrydelse, som Inger Weile
kun ved et mirakel slap levende fra.

Han har
skrevet en
lang række
romaner og
vundet en
pris for Skandinaviens
bedste krimi.

Mystiske bankelyde midt
om natten, en gammel
flaskepost og en øde ø med
en skræmmende fortid.
Hvordan hænger det lige
sammen?

Mit liv
med Spies,
Sjakalen og
Scarface
udkommer
9. oktober
på People’s
Press.
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Bogen er skrevet af journalist og forfatter Carl Bjerredahl. Han var fast rejsekammerat med Simon Spies i 15 år.

Inger Weile har fortalt sin historie
til journalist og forfatter Carl
Bjerredahl.

Vind bogen

gør en anderledes – nemlig evnen til
formidling, der rører sjælen.

Saltholm inspirerer til
dyster børnebog

Inger Weiles erindringsbog er det
hidtil ufortalte drama om kvinden, der
ikke blev arving til Spieskoncernen.
Historien er hæsblæsende som en
thriller og krydret med ukendte anekdoter om manden, hun elskede over
dem alle.

Morten Pape tager også i sin
anden roman afsæt i sit kendskab
til Amager. Her er han i en lokal
boghandel igang med at signere sin
bog for interesserede fans.

Konkurr
e

Du kan vinde et eksemplar
af Mit liv med Spies, Sjakalen og Scarface. For at
vinde skal du svare på, hvor
forlaget People’s Press bor. Det rækker med gadenavnet.
Svaret mailer du til redaktionen@taarnbybladet.
dk med oplysning om dit navn, adresse og telefonnummer. I emnefeltet skriver du ”Spies” efterfulgt af
tre selvvalgte karakterer, eksempelvis spies a2b. Kun
mail, som er kodet som angivet og er udfyldt med de
ønskede oplysninger, kommer i betragtning.
Vi skal have svaret senest fredag 12. oktober klokken 16, hvor vi trækker lod.
Naturligvis tager vi også mod løsninger på postkort eller uden på kuverter på adressen Tårnby Bladet, Postboks 34, Englandsvej 290, 2770 Kastrup eller lagt direkte ned i vores postkasse.
Hvis du vinder, bliver du kontaktet og du skal selv
hente din bog på Tårnby Bladets redaktion på Englandsvej. Bogpræmien kan ikke udbetales i kontanter og kan ikke byttes.
tsp

nce

- Ude midt i Øresund ligger
øen Saltholm, fortæller forfatteren Karsten S. Mogensen.
- Den er i dag overvejede
befolket af flere hundrede
kreaturer og tusindvis af
fugle. Men for godt 300 år siden havde øen en helt anden
funktion. Her lå en karantænestation for Storkøbenhavn
og Sjælland, da pesten rasede. De dystre beretninger
fra øen og en række lignende
øer i de danske farvande har
inspireret mig til De dødes ø.
I De dødes ø vågner hovedpersonen Aksel midt om natten, da det banker på døren.
Men da han åbner den, er der
ingen udenfor.
Hvem havde banket på
døren? Jeg vidste det ikke.
Men jeg havde en anelse.
Det var ikke den første
oplevelse, som jeg ikke
kunne finde en fornuftig
forklaring på. Og det
skræmte mig fra vid og
sans.
Jeg vred og vendte mig
længe i mørket. Ville natten
nogensinde få ende?

- Næste dag sejler Aksel og
hans ven, Karla, ud på fjorden
i en lille jolle for at fiske, fortæller Karsten S. Mogensen.
- Havet er roligt og klart.
Men med ét slår det om og
blæser op. De kæmper desperat for at komme i land.
Imidlertid står det snart klart,
at havet trækker dem ud.
Deres eneste chance er at
søge i land på en lille ø. Men
det er ikke sikkerhed, der
venter dem. De er nemlig lige
ankommet til De dødes ø…
Karsten S. Mogensen fra
Århus har udgivet bogen De
dødes ø for børn fra 9 år.
Bogens forside er lavet af illustratoren Lars Kramhøft,
og bogen er udgivet på det
københavnske forlag Calibat.

Noget at gå til hele efteråret

Tag på ‘skovtur’ på Kastrupgårdsamlingen

Fra venstre mod højre:
Morten Buch. Picnic 2016. Monotypi,. Picnic 2016,
Picnic 2016. Monotypi 112 x76 cm.
Foto: Anders Sune Berg.

Tag helt tæt på den danske kunstner
Morten Buch når han den 11. oktober
indtager Kastrupgårdssamlingen med en
stor soloudstilling
Morten Buch (f. 1970) er som udgangspunkt maler,
men udfordrer i denne udstilling forholdet imellem grafik og maleri. Han stiller op med 53 helt nye værker og
centralt i udstillingen er 44 værker af den særlige grafik
type: Monotypi. Det er en form for tryk, hvor der kun
skabes et enkelt eksemplar af hvert tryk. Normalt vil
der ved træsnit eller stentryk blive trykt et oplag, men
teknikken bag monotypiet umuliggør dette. I udstillingen vil indgå både monotypi, maleri og skulpturer.
Morten Buchs billedsprog er et ekspressivt univers,

hvor heftige penselstrøg og meget markante farver
skaber universer, man kan forsvinde i.

Frokost i det grønne anno 2018
Udstillingens titel er ’Picnic’ og er kendetegnet i hans
kunstværkere.
Siden 1800 tallet har kunstnere anvendt ’frokost i
det grønne’ i deres billeder og udforsket mødet mellem
menneske og natur. Buch har med sine fine detaljer og
med klare blå og lilla pastelfarver mestret at give motiverne en nutidig klang.
Sammen med udstillingen har Morten Buch fået trykt
et tapet, som vil blive opsat som del af udstillingen i
museet sale. Tapet blev nemlig før i tiden trykt, som
man i dag trykker grafik. På den måde udforskes tryk-

Efterårsferie med æblerøde
kinder
Kom og pres din egen æblesaft, snit en brummer eller mød
naturens skraldemænd

egne æbler med.
For dem der har lyst til at bruge kniv, er der rig lejlighed til at snitte en brummer, en ske eller små skæve mænd. Vi har frisk snittetræ -og plaster, hvis du
skær dig i fingeren.
Tag det rigtige tøj på og kom ud og få en anderledes oplevelse sammen med
andre børn og forældre.
Vores cafe Traktørstedet, har åbent, hvis du trænger til en kop varm kakao.

Naturcenteret holder åbent indtil 21. oktober:
Hverdage undtagen mandag 9-15, weekend 10-17
Hele efterårsferien, uge 42, 13.–21. okt. 10 – 16.
22. okt.-16.dec. hverdage 9-15, weekend 10-16

Udstillingen kan ses fra 11. oktober til 20. januar. Der
er fernisering på udstillingen 10. oktober kl. 19, hvor
kunstneren vil være tilstede. Alle er velkomne.

Nye elever på den røde løber
US10 Tårnby er i gang igen
Midt i august ankom ca. 100 forventningsfulde elever til US10 Tårnby, vor de
blev taget godt imod af skolens lærere,
vejledere og ledelse.
- Vi har endnu engang haft en rigtig
god opstart med ivrige elever. Det er
en fantastisk mulighed for eleverne at
starte på en frisk eller fortsætte det
gode arbejde fra grundskolen, fortæller
viceungdomsskoleleder Charlotte Rybner
Sleimann Nielsen.
- I 10.klasse arbejder vi med at gøre
eleverne uddannelsesparate til en kommende ungdomsuddannelse. Derudover
har vi samtidig fokus på at give eleverne

selvværd, gåpåmod og kompetencer til
at klare sig gennem livet, tilføjer hun.
Vanen tro har de 100 elever været
på introtur i Grib Skov for at skabe et
fællesskab, der kan være med til at øge
trygheden og ryste de unge, der kommer fra alle kommunens skoler sammen.
Her bliver eleverne udsat for forskellige
sociale og personlige udfordringer, der
samtidig kan være med til at rykke nogle
af deres grænser.
Årgang 2018/19 tegner til at blive
helt fantastisk fortæller Charlotte Rybner
Sleiman, og tilføjer, at skolen regner
med et lærerigt år for de unge.
bbark
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Hvis man sidder derhjemme i efterårsferien og ikke ved hvad
man skal finde på, giver de den fuld gas på
Naturcenter Amager.
Hver dag klokken
14 vil der være en
safari ud i naturen
omkring Naturcenteret, hvor deltagerne
kan se hvordan døde
dyr bliver nedbrudt i
naturen. Der er en hel
hær af insekter, som
har specialiseret sig i
nedbrydning af de dyr,
der dør, dem finder vi
måske. Det er lidt af
en gyser, men du tør
godt!
Under halvtaget har
vi sat den store æblepresser op, så alle
kan presse deres egen
lækre saft. Tag gerne

kets teknikker og Morten Buchs univers indtager Kastrupgårdsamlingen på alle måder.
Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem
Kastrupgårdsamlingen, Litografisk værksted HostrupPedersen & Johansen samt Horsens Kunstmuseum, der
viser udstillingen i 2019. Med til udstillingen følger et
rigt illustreret katalog med tekster af kunsthistoriker
Magnus Thorø Clausen.

Noget at opleve i oktober og noget nogen allerede har oplevet

Naturen kommer fra Sverige
Flyvende frø fra Sverige bliver til
naturfredet skov på Amager

Der har været stor interesse om fremtiden for Pinseskoven og derfor inviterer Naturstyrelsen borgerne til
offentligt møde på kalvebod fælled hvor interesserede
kan opleve skoven og blive orienteret om, hvilke ændringer det vil medføre, at Pinseskoven er udpeget som
urørt skov.
Mødet vil finde sted som en skovtur til fods ledet af
skovfoged Sven Norup og ventes at vare 1,5 timer.

Også fuglebeskyttelsesområde
Pinseskoven på Vestamager er langt overvejende
selvgroet birkeskov på strandeng. Frø kom flyvende
fra Sverige og skoven blev såledees til for godt 70 år
siden.
Naturstyrelsen overtog arealet fra militæret i 1983
og tilplantede ca. 30 hektar med andre træsorter.
Selvom nye planter og træer er sprunget frem, har
foryngelsen været sparsom, da hjortevildtet har ædt
det meste om vinteren.

Området er udpeget som fuglebeskyttelsesområde
med fugle som stor og lille skallesluger, rørhøg, vandrefalk, klyde, mosehornugle, rørdrum, troldand, fiskeørn
og almindelig ryle på udpegningsgrundlaget.
Området ligger på én af de store trækruter for fugle
mellem det nordlige Skandinavien og det sydlige Europa, hvorfor der ofte kommer sjældne fuglearter forbi
som f.eks. tredækker og dværggæs. Det er desuden et
vigtigt yngleområde for en række truede fuglearter.

Pinseskoven udpeges i sin helhed som
urørt skov
Den sydlige del af Pinseskoven er tidligere udlagt til
urørt skov, og hele området bliver derfor sammenhængende.
- Udpegning som urørt skov betyder, at besøgende
også i fremtiden kan opleve den vilde natur og nyde friluftslivet, fortæller Skovrider Hans Henrik Christensen
fra Naturstyrelsen.
Skoven er udpeget til at skulle blive ”urørt” skov for
at sikre og forbedre biodiversiteten. Pinseskoven er del
af Naturpark Amager.

Offentligt møde
Fredag 5. oktober 2018 klokken 17 –18.30.
Mødested ved porten ind til Kalvebod Fælled i den vestlige ende af Frieslandsvej i Tårnby.

Kongelundens jubilæum... og Naturens Dag
Lokalt fejredes både kongelundens 200 års
jubilæuum og Naturens Dag i begyndelsen
af september
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Og der var masser af aktiviteter med fokus på bevægelse i naturen.
Mere end en kvart million danskere deltog i løbet
af ugen op til Naturens Dag – heraf 60.000 alene om
søndagen
Søndag kulminerede så en hel uge med naturoplevelser og flere end nogen sinde før deltog i Danmarks
største naturbegivenhed.

Vild mad, krible-krable, svampeture, vandring og
lystfiskeri samt alt muligt andet, som naturhjertet
begærer! Temaerne var mange, da Naturens Dag var
repræsenteret med flere end 300 arrangementer over
hele landet.
Vejrguderne var i mildt humør og hjalp Naturens Dag
godt på vej med tørvejr og solstråler over det meste af
Danmarkskortet.

Årets tema er Bevægelse i naturen
Alt i naturen bevæger sig. Dyr, planter, svampe og vand

Årets tema for Naturens dag var Bevægelse i naturen, og det
havde arrangørerne taget meget bogstaveligt. Træerne i Kongelunden var så at sige blevet levende af kriblende og krablende mennesker, bundet fast med snore og carabinhager. Foto:
Kurt Pedersen.

- ja, selv sand bevæger sig. Det er netop bevægelsen i
naturen, der fascinerer os. Sneglens langsomme færd
henover håndfladen og harens spurt over marken henrykker børn såvel som voksne. Naturen får os til at bevæge os mere, end byrummet gør - den næste bakketop og udsigt lokker, og mens vi bevæger os i naturen,
kan naturen også bevæge os. På Naturens Dag 2018
bevæger vi os langsomt og hurtigt i naturen, mens naturen betager og bevæger os.
bbark

Kongelunden havde sat alle sejl til for at vise sig fra sin mest indbydende side... og det havde
skovens folk også. Alle gæsterne fik lov at prøve kræfter med værktøj og træstammer. Foto Kurt
Pedersen.

Noget at gå til i oktober og ind i november

Bibliotekets arrangementer i oktober
Akvarel workshop
v. Lene Birke

Kan du lide at være
kreativ? Måske maler
du akvarel og har lyst
til at få inspiration og
nye tips. Så mød op, når
biblioteket får besøg af
Lene Birke, der sætter
fokus på de grundlæggende teknikker inden
for akvarelmaleri. Via
små øvelser lærer deltagerne teknikkerne at kende, og man går inspireret
derfra og er klar til at arbejde videre derhjemme.
Medbring selv akvarelfarver, pensler, papir, malertape, evt. en plade at sætte papiret op på og en lille
vandforstøver.
Lene Birke medbringer lidt ekstra papir og farve, som
kan købes, hvis der er nogle, der mangler.
Mandag 1. oktober kl. 16 - 19. Tårnby Hovedbibliotek,
Billetpris 30 kr. Begrænset antal pladser.

Dans med Amager Folkedansere

Amager Folkedansere byder
op til sangleg og folkedans for
hele familien akkompagneret af
levende musik. Kom og deltag i
super sjove og hyggelige søndag
formiddage med hele familien.
Det er sjovt, det er gode
rytmer for alle fra de helt små til seniorerne. Måske
kender du også en dans eller sang, som du har lyst til
at lære de andre?
• Søndag 30. september
• Søndag 28. oktober
• Søndag 25. november
Alle dage kl. 11 på Tårnby Hovedbibliotek. Fri adgang
uden billetter. Amager Folkedansere i samarbejde med
Tårnby Kommunebiblioteker.

Erindringscafé: Naboskab

Naboskab har
mange ansigter,
men det naboskab
hvor man hjælper
hinanden og får
en lille sludder på
trappen eller over
hækken, det er
da heldigvis ikke
gået helt af mode,
omend vi vist alle fra tid til anden kunne tænke os, at
vi havde et lidt mere levende forhold til de mennesker,
der bor omkring os.
Kom og vær med til en uformel eftermiddag, hvor vi
deler erindringer og oplevelser fra tidligere tider over
en kop kaffe.
Du kender måske også en eller flere, som vil være glad
for at følges med dig.
Tirsdag 2. oktober kl. 14-16, Tårnby Hovedbibliotek.

De næste erindringscafeer har temaerne:

And then there was silence

Mød fotografen Jan Grarup
I et højst personligt og meget aktuelt foredrag tager
Jan Grarup os med ind i bogværket: ”And then there
was silence”. Bogen er et fotografisk monument over
Jans årtiers lange arbejde som fotograf i nogle af klodens absolutte krisezoner, og som tilhører får man et
sjældent indblik i de mange timers arbejde, der er gået
forud for bogen. Hvordan han har fotograferet, udvalgt
og skabt æstetik i en bog, der viser nogle af de værste

En gåtur og en go´ historie

Har du lyst til at gå en tur i
hyggeligt selskab med andre? Så udnyt muligheden i
Sundhedsugen og kom med
på en tur ad Hjertestien. På
biblioteket runder vi turen
af med en kop kaffe eller te,
mens Laura Michelsen læser
en historie højt.
Turen er knap 2 km lang.
Gå med og få lidt motion til
både hjerte og hjerne!
Onsdag 10. oktober kl. 14.00. Mødested: Rundkørslen
ved Vandtårnet på Englandsvej, hvor Hjertestien starter. Fri adgang – uden billetter.

3 dages filosofi-workshop i
efterårsferien for børn og unge

Hvad betyder det at kunne tænke selvstændigt og frit,
og hvordan kan jeg igennem kunstneriske udtryk beskrive mine tanker?
Disse spørgsmål bliver omdrejningspunktet for vores
filosofi-værksted for de 10-13årige i efterårsferien.
Gennem samtale, leg, dans og billedkunst bliver vi i
fællesskab klogere på en af filosofiens første og største
navne, Platon.
Mandag 15. - onsdag 17. oktober kl. 10-15, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter
Det er gratis at deltage i workshoppen men bemærk, at
man melder sig til hele forløbet på 3 dages workshop +
præsentation af resultatet den 18. oktober. Der serveres sandwiches og snacks i løbet af dagene.
Deltagerne vil blive undervist af Rudi Keiler Goméz
(skuespiller, instruktør, filosof og underviser) og Manon
Siv Duquesnay (danser, koreograf og underviser).
Workshoppen er et samarbejde mellem Tårnby Kommunebiblioteker og arrangør af Tårnby Torv festivalen
Andreas Liebmann.
Resultat af workshoppen præsenteres på Tårnby Hovedbibliotek torsdag 18. oktober, og på Tårnby Torv
Festival lørdag 17. november.

Kend dine klassikere
Klassikercafé på Tårnby Hovedbibliotek.
Biblioteket sætter dette efterår
fokus på danske klassikere.
Vi har hørt om St. St. Blicher
og Karen Blixen. Nu er turen
kommet til Henrik Pontoppidan
og hans roman Lykke-Per, der
netop har haft biografpremiere
i Billes Augusts filmatisering.
Til foråret kommer den som tvserie i fire dele, og med lektor
Johan Rosdahls foredrag om
Lykke-Per er du klædt godt på

til både bogen og serien.
I december er der julestemning i klassikercaféen,
når Johan kommer på besøg igen og fortæller om julen
i klassikerlitteraturen og Laura Michelsen læser højt af
udvalgte uddrag.
• Onsdag 17. oktober kl. 16 – 18: Lykke-Per
• Onsdag 5. december kl. 16 – 18: Julens klassikere
Billetpris 30 kr.

Tårnby Musikuge 2018

I Tårnby elsker vi
musik og sang og
har et rigt musikliv.
Kom og oplev det
for fuld udblæsning,
når vi atter skruer
op for lyden og afholder Tårnby.
Vi præsenterer
både kunstnere
udefra og en masse
af de lokale sangere
og musikere, der er
med til at gøre Tårnby til et musikalsk levende sted.
Glæd dig til et varieret program med lækker jazz,
klezmermusik, klingende korsang, muntre viser, folkemusik, gospelkor, en aften med Queen musik og unge
klassiske talenter. Der er også rige muligheder for selv
at være aktiv, når vi inviterer til fællessang, åbent flygel og singer-songwriter camp.
Særligt for børnene byder programmet på en koncert
med HipSomHap – Danmarks første rap-gruppe, der
spiller for børn.
Koncerterne og arrangementerne afholdes forskellige
steder i kommunen.
Detaljerede oplysninger om tid, sted og billetpriser
kan ses i det samlede program, som fra begyndelsen
af oktober kan ses på taarnby.dk og taarnbybib.dk eller
fås ved henvendelse på bibliotekerne, Kulturzonen, Kastrupgårdsamlingen, Kulturhuset KastrupBio og Tårnby
Rådhus.
Musikugen er arrangeret i et samarbejde mellem
Tårnby Kommunebiblioteker, Kulturhuset KastrupBio,
Kastrupgårdsamlingen, Kulturzonen – Tårnby Musikskole og Kulturhus, AOF Amager og følgende foreninger i
Tårnby: Visens Venner på Amagerland, Brandvæsenets
Orkester, Tårnbykoret, Kastrupløverne, Dragør Sangforening, Amager Harmonikaklub, Crossroad Gospel og
Bordinghus Underholdningsorkester.
Nogle arrangementer er gratis, og nogle har entrépris. Se under de enkelte arrangementer i programmet.
Fra mandag 29. oktober til søndag 4. november.

Hovedbiblioteket, Kamillevej 3246 0520
Mandag - fredag: Kl. 8 – 20
Lørdag - søndag Kl. 9 – 16

Vestamager bibliotek, Ugandavej 3253 5499
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.
Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller
printes på www.taarnbybib.dk
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• Amager Brogade, tirsdag 6. november
• Madvaner gennem tiden, tirsdag 4. december
Gratis billetter

sider af verden, men samtidig også indeholder glimt af
håb og de mest formidable
menneskelige egenskaber
som overlevelse, omsorg og
kærlighed.
Den 4 kg tunge crowdfundede bog er blevet både
mørk, tankevækkende og
lægger op til refleksion - ligesom dette foredrag vil
gøre.
Mandag 8. oktober kl. 19.30,
Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 90 kr.
AOF Amager i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker. Billetter købes via amager.aof.dk

Noget at gå til i oktober og november

oktober og lidt ind i november
Fyraftenssang

Borgmesteren synger for... til november

Fællessang virker afstressende, og i kroppen frigøres
endorfiner, som er med til at give velvære – to overbevisende gode grunde til at være med, når Kulturzonen
inviterer til fyraftenssang i Sundhedsugen.
Fyraftenssang er fællessang for alle med en lokal
gæst, der vælger sange og fortæller lidt om, hvorfor
netop de sange er valgt ud. En pianist fra musikskolen
styrer slagets gang, og hver gang vil der også være en
musikalsk gæst som optræder med et par musiknumre.
Torsdag 11. oktober kl. 17-18.30 – gratis. Lokal gæst:
Operasanger Signe Sneh Screiber synger for.
De næste sangaftener er torsdage 1. og 29. november,
hvor henholdsvis Borgmester Allan S. Andersen
og Museumsleder Mette Sandhoff Mansa synger for.

Bandaften

Sæsonens første Bandaften med den alternative rock
trio ”Weird Faces”. Trioen spiller egne kompositioner.
Flere bands vil støde til programmet senere hen.
På Kulturzonens Bandaftener får bands og sangere
mulighed for at stå på scenen foran et publikum. Alle
bands er velkomne.
Kulturzonen, torsdag 25. oktober kl. 19-22..

Hygge i efterårsferien

Vi hygger, ser film, spiller (brætspil, bordtennis...) - og
onsdag hygge-bager vi. Du er med til at beslutte, hvad
der skal ske.
Mandag 15. - onsdag 17. oktober kl. 10-15, gratis

Halloween på Kulturzonen

Glæd dig til en dag med
gru, skræk, rædsel og sjove
aktiviteter, når Kulturzonen
spreder uhygge og ægte
Halloween stemning! Kom
udklædt i dit mest uhyggelige
kostume og udskær skræmmende græskarhoveder præmier for bedste af begge dele.
Lørdag 27. oktober kl. 11-15 - gratis
Halloween-maskeværksted tors. 25. okt. kl. 15-17.

Singer-songwriter Camp

Efter
sidste
sæsons
succesfulde workshops inviterer vi
til endnu
en runde.
GenFoto Michael Oxkjær Amager Fotoklub.
gangere
kan få
mulighed for at færdiggøre og indspille deres sange i
Kulturzonens nye lydstudie. Alle mellem 10 og 25 år er
velkomne.
Om lørdagen spiller vi en ”Show & Share” kl. 16.
Tilmeld dig på info@kulturzonen.net senest 25. oktober. Først til mølle. Pris 50 kr.
Fredag 2. november kl. 17.30-21 og lørdag 3. november kl. 12-17.

Tårnby Musikuge uge 44

Koncert på Kastrupgårdsskolen

Til koncerten kan du opleve Tårnby Musikskoles hold for
de yngste fra 6 til 9 år: Musik og eventyr, Musikkarrusel
og Musikværksted i musiklokalet.
Tirsdag 30. oktober kl. 19 - gratis

Musikugekoncerter
Kom og oplev koncerter i Kulturzonens café mandag til
onsdag i tidsrummet fra kl. 17 til 19. Nyd et måltid i
caféen, mens du lytter til god musik.
Kulturzonens café 29.-31. oktober kl. 17-19 – gratis

ligevel er der
aldrig blevet
lavet rapmusik til børn
i Danmark.
Før nu….
Den står
på svedige
beats og seje
rim, når Anna
spejlæg og Johnny ligeglad fortæller sjove historier om
at fyre den af og gøre det, man har lyst til - også når
de voksne ikke synes, at det er verdens bedste ide.
HipSomHap er kommet for at gøre børnemusik cool,
og har over 1.000 koncerter bag sig. De taler, rapper og synger med børnene. Det handler om at slippe
hæmningerne og smide hænderne op – her er det okay
at have krudt i røven og danse boogiewoogie i fars fodboldsko.
Du har sikkert hørt “Min far”, ”Fredagsslik” (kendt
fra DR Ramasjang) og “Av!” De to rappere er trætte af
kedelig børnemusik. Derfor opstod ideen om at danne
Danmarks første rap-gruppe for børn. Og interessen
har været overvældende. Både små og store har lynhurtigt kastet deres kærlighed over HipSomHap. Billetter på www.kulturzonen.net.
Kulturzonen søndag 4. november kl. 13 - entré 30 kr.

BandCamp på Kulturzonen

Spiller du et instrument eller synger du, og har du lyst
til at spille med andre, så er BandCamp noget for dig!
Kulturzonen, fredag 16. november kl. 17.30-21 og lørdag 17. november kl. 12-17. Tilmeld dig på info@kulturzonen.net senest 8. november. Først til mølle.

Show & Share
Kom til “Show & Share”, hvor eleverne viser, hvad de
har arbejdet med på Tårnby Musikskoles singer-songwriter workshop.
lørdag 3. november kl. 16 - gratis

Børne-rap med HipSomHap

… Danmarks første rap-gruppe for børn!
Hiphop er en af de største musikgenrer i verden. Al-

Kulturzonen er åben alle hverdage:
Mandag-torsdag kl. 9-22.
Fredag kl. 9-16
Telefon: 3076 0334 - www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør

Farverne fortsætter på Plyssen
I oktober fortsætter et stort antal udstillinger på
Udstillingscenter Plyssen

• Stig Løvenkrands udstiller et bredt udvalg af hans malerier og
keramiske skulpturer indtil 28. oktober
• Helene Ternov udstiller nogle af sine akvarel- og akrylmalerier
fra rejser og ture i ind- og udland.
Indtil 7. oktober.
• Teresa Castro udstiller sine oliemalerier, hun maler som en
hobby derhjemme og bliver inspireret af farver og former. Indtil
7. oktober
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• Eileen Klitvad: Mit malereventyr er nyt og ubeskrevet. min
eneste forudsætning for at lave billedkunst, er min passion, min
intuition og min trang til at skabe, udforske, prøve mig frem,
fejle, forsøge igen og så lykkes efter min egen målestok. Indtil 7.
oktober.

Foto: Allan Meyer ©

Nye udstillinger i oktober
• Nini Krandorf
Akrylmaling - Forskellige motiver. 13. - 28. oktober.
• Michael O. Jørgensen. Fotoudstilling: Vilde oplevelser i verdens brændpunkter. (Se foto)
13. - 28. oktober.
• Martin Drescher. Malerier/abstrakt.
13. - 28. oktober.
• Tårnby Stads- og Lokalarkiv udstiller et udvalg af skolefotografier fra 1950-1970 fra kommunens forskellige skoler. Du kan på
arkiv.dk se de skolefotos, som ikke er med på udstillingen.

Underholdning

Kastrupløverne spiller Irsk folkemusik.
Søndag 14. oktober klokken 14.

Fra yt til byt
Når Plyssen åbner efter juleferien 12. januar 2019, vil Lokale 1
have etableret en Bogcafé, hvor besøgende kan bytte deres læste
bøger med andres læste bøger.
Vi forventer selvfølgelig, at de bøger, man vil bytte, har en rimelig god ydre kvalitet. - Og så er der høflig selvbetjening.
Da vi til at starte med ingen bøger har, vil vi være meget glade,
hvis nogen vil donere bøger, så vi har noget at komme i gang
med. Bøgerne kan afleveres til vagterne i Plyssens åbningstid, lørdag og søndag klokken 13 - 16.

OKTOBER • 2018
MAGASINET (LOKALAFDELINGEN
TÅRNBY)

BADMINTON

Det er en fornøjelse at se den iver og det
engagement der udvises af det nyetablerede
hold der startede med en prøvetime i
samarbejde med Sundhedskonsulent Ane
Nikolaisen fra sundhedshuset. Efterfølgende
er de fortsat aktive under Ældre Sagen.
Fremover vil flere få tilbudet.
Deltagere der finder denne motionsform
for belastende, henviser vi til vore andre
aktiviteter, f.eks. dans eller petanque.

SORG/LIVSMODSGRUPPE FOR
EFTERLADTE.
Sorg/Livsmodsgruppe for dig der har mistet en
partner eller ægtefælle. I gruppen kan du dele
dine tanker, følelser og erfaringer som du måtte
have i forbindelse med tabet. Ved at høre om
andres tab er det nemmere at få sat ord på sin
egen sorg.Tilmelding på ÆldreSagens kontor på
telefon 21 70 05 16 eller på kontoret Kastrupvej
324.Kontortid 10-12 mandag- torsdag.
TEMA-TIMER I IT-CAFÉEN
SLÆGTSFORSKNING
tirsdag den 9. oktober
Der er mange muligheder for at slægtsforske via
internettet. En stor del af de mest centrale
arkivalier er tilgængelige på internettet,
enten i scannet form eller i søgbare afskrifter.
Via internettet er det også muligt at møde
ligesindede og udveksle oplysninger.
BORDINGHUS SPILLEMÆNDENE
Lørdag den 10.november kl.14. i Postkassen
spiller Bordinghus Spillemændene melodier fra
de glade tyvere.
Entre 20 kr

FRIVILLIGE TIL ÆLDRE SAGEN
Har du lyst til at være frivillig i Ældre Sagen
Tårnby? Vi kan bruge flere frivillige til:
AFLASTNING AF PÅRØRENDE TIL
DEMENTE
kontakt Bente Olofsen, 26 62 34 21

LÆSEVENNER
kontakt Bente Olofsen, 26 62 34 21
KREATIV MOTION, VANDTÅRNET,
LØJTEGÅRDSVEJ
Kontakt kontoret.
VÅGETJENESTEN
Kontakt kontoret.

MANDAG DEN 19. NOVEMBER 2018
BESØG PÅ NORDISK FILM
Særudstilling om de populære Olsen banden Film
"SKIDE GODT EGON"
Vi mødes ved indgangen Mosedalvej 14, Valby kl. 9.45.
Rundvisningen starter kl. 10.00 og varer ca. 5 kvarter.
Transport: Der er betalingsparkering på de
omkringliggende veje, og Valby Station ligger
ca.6 minutters gang fra Nordisk Film.
Efter turen finder vi et sted hvor vi kan få en
forfriskning (for egen regning).
SORT SOL, RIBE, RØMØ OG MANDØ
Fire dage fra 25. til 28.marts 2019
Turen koster 4.050. Tillæg enkeltværelse
kr. 570. Mindst 35 deltagere. Der er kun 18
enkeltværelser, så muligheden for at turen
gennemføres er større, hvis du kan finde en du
vil dele værelse med.
Første dag: Udrejse, Arresten i Fåborg,
Bøjden-Fynshav, Gråsten slot.
Anden dag: Ribe, Højer, Schackenborg,
grænsehandel?, Sort Sol.
Tredje dag: Mandø med Mandøbussen og
Vadehavscenteret.
Fjerde dag: Rømø og hjemrejse.
Kom ind på Kontoret i åbningstiden og få hele
turbeskrivelsen.
TÅRNBY SUNDHEDSUGE 2018
Finder sted fra lørdag den 6. oktober til søndag
den 14. oktober 2018. Tårnby Sundhedsuge
2018 løber af stablen for 11. gang.
Ældre Sagen Tårnby deltager med to borde. Et
bord til Ældre Sagen Tårnby og et bord til
Vågetjenesten Ældre Sagen Tårnby.
I sundhedsugen kan man også deltage i:
Cykling på Kalvebod Fælled, mandag den
15.oktober kl.10.30 ved Den Røde Port v.
Finnerupvej (husk mad og drikke)
Gå-holdene: Speed-holdet onsdag den
17.oktober kl.10, ved indgangen til Kalvebod
Fælled/Ugandavej.
Slow.holdet, fredag den 19.oktober kl.10, ved
indgangen til Kalvebod Fælled/Ugandavej
THOMAS WIVEL
Foredrag lørdag den 6.oktober kl.14
Et humoristisk portræt af skuespilleren og
maleren William Rosenberg. Et intenst indblik i
en artistisk og dramatisk familie. Hvordan, han
håndterede at blive ældre, og hvordan det kan
inspirere til tilstedeværelse og nysgerrighed hele
vejen igennem livet.
Kr. 50,00 incl.kaffe/kage. Øl/vand/vin kan
købes.Tilmelding til kontoret.

Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12
Billard, Plejehjemmet Ugandavej 149
Alle dage 10-16
Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14 Torsdag kl. 10-11
Bridge
Torsdag kl. 10.30-14.30 Ved Diget 21 tv. 1sal "klubhuset"
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag 13-16 Undervisning postkassen 1.sal
Cafe livsglæde
Tirsdage i ulige uger kl.10-12. Villaen sirgræsvej 134
Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30
Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16
IT-hjælp (PC-café)
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen.

Tirsdag kl. 14-16
IT-reparation hjemme hos dig
Kontakt kontoret for en aftale.
IT iPad/iPhone kursus, Postkassen
4 onsdage i hver måned kl. 10-12
IT Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 torsdage i hver måned kl. 10-12
IT Personlig instruktion
2 timer. Du bestemmer selv i hvad.
Kontakt kontoret for en aftale.
IT-undervisning i Postkassen
4 fredage i hver måned kl. 9.30-11.30
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
(Kontakt kontoret)
Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10
Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00
Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10
Pilates/Godtvedgymnastik, Amagerhallen
Mandag og Onsdag (kontakt Solveig 61 67 52 15)
Strikkecafé, Postkassen stuen
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
Vandrehold, røde port ved Ugandavej
Ikke egnet for gangbesværede.

Onsdag kl. 10 Speedhold. Vi går mellem 5 og 10 km.
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går omkring 6 km.
Whist, Postkassen
Tirsdag kl.12-15

Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13

Besøgstjenesten
Aflastning af demensramte familier
Vågetjenesten

LOKALAFDELINGEN
KASTRUPVEJ 324 TLF. 21 70 05 16
KONTORTID:
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12
www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
Mobile Pay : 35 267
Demensvenlig Lokalafdeling
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SPISE-VENNER, GÅ-VENNER OG
BESØGS-VENNER
kontakt Karna Kaslund, 22 33 80 72
KØRESTOLS-SKUBBERE OG
SPILLEMÆND TIL PLEJEHJEMMENE
kontakt Jytte Larsen, 53 57 23 07

Magasinet er en fornem tryksag der fortæller om
lokalafdelingens arbejde og aktiviteter. Man kan
hente magasinet på kontoret,
i foreningscentret og i sundhedshuset!

VORES FASTE AKTIVITETER:

Velkommen til Kirkefestival!
Fra Adam og Eva spiste af æblet i Edens
Have til i dag har menneskets liv været
præget af et dilemma: Hvordan skelner man
mellem godt og ondt? Hvordan vælger man
det gode frem for det onde?
Dilemmaet har sat sine tydelige spor i
historien. Sokrates blev dødsdømt, fordi
han fulgte sin samvittighed og opfordrede
sin samtid til at gøre det samme. De
første kristne betragtede evnen til at
sondre mellem godt og ondt som den
største nådegave af dem alle. Op gennem
middelalderen udtrykte denne nådegave
sig i evnen til at vælge mellem laster og
dyder. Senere har filosoffer som Kant,
Kierkegaard og Arendt aktualiseret temaet
med deres respektive fokus på menneskets
dømmekraft, samvittighed og tænkning.
I vor egen tid er temaet så aktuelt som
aldrig før. I en verden, der kunne være
hjemsted for materiel overflod og social
samhørighed, men som er plaget af
himmelråbende uretfærdighed, bestialske
forbrydelser, ekstrem egoisme og almindelig
afmagt, må vi spørge: Har vi mistet evnen
til at sondre mellem godt og ondt? Har vi i
for høj grad overladt bedømmelseskriteriet
for godt og ondt til eksterne autoriteter som
politikere, jurister, politi og terapeuter?
Er det årsagen til det moderne menneskes
værdighedstab og afmagtsfølelse? Hvad er
vejen frem? Mere kontrol? Mere lovgivning?
Mere overvågning? Mere diagnosticering?

Der er en vej til et bedre samfund for vore
børn og efterkommere. Den fordrer, at vi
sætter sondringens kunst på dagsordenen.
Det har vi valgt at gøre med debat
foredrag, koncert og festgudstjeneste i
skikkelse af en kirkefestival. Kirkefestivalen
foregår i Kastrup Kirke, Tårnby Kirke og
Korsvejskirken og afholdes i uge 43. Sæt
kryds i kalenderen allerede nu. Se program
nedenfor. Kom og vær med. Bliv klogere på

Program for Kirkefestival
Tirsdag 23.10.kl.19.00 Korsvejskirken: Debat om god og ond religion ved kirkernes
			præster
Onsdag 24.10. kl.19.00 Kastrup Kirke: God og Dårlig Kærlighed v. Martin Herbst
Torsdag 25.10. kl.19.00 Tårnby Kirke: Forbrydelse og Straf v. Karsten Møller Hansen og
			Allan Ivan Kristensen
Lørdag 27.10. kl.14.00 Kastrup Kirke: Tematisk Koncert ved kirkernes organister
Søndag 28.10. kl.10.00 Korsvejskirken: Festgudstjeneste med efterfølgende reception

menneskets dilemma. Gør os klogere. Lad
os nyde fællesskabet med hinanden. Lad os
arbejde sammen og gøre en forskel til fælles
bedste.
Præsterne ved Korsvejskirken, Kastrup Kirke
og Tårnby Kirke

Aktiviteter - Oktober
Musik-andagt – En tid til eftertanke
v. Julie Aaboe

Gudstjenester
September				
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Søndag

30.

18.s.e.trin. Johs. 15, 1-11

kl. 10.00

Herbst

19.s.e.trin. Johs. 1, 35-51
20.s.e.trin. Matt. 21, 28-44
Plejehjemsgudstjeneste, Tagenshus
Plejehjemsgudstjeneste, Pyrus Allé
21. s. e. trin. Luk 13,1-9
Festgudstjeneste, Kirkefestival jf. program

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

Aaboe
Aaboe
Herbst
Herbst
Herbst
Kirkernes

Allehelgens Dag
24. s. e. trin. Joh 5,17-29

kl. 10.00
kl. 10.00

Oktober				
Søndag
Søndag
Tirsdag
Tirsdag
Søndag
Søndag
præster

7.
14.
18.
18.
21.
28.

November

Søndag
Søndag

4.
11.

10.00
10.00
11.00
13.00
10.00
10.00

Aaboe/Herbst
Aaboe

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 2. oktober kl. 10.00

Prædiken værksted
v. Julie Aaboe

Kom og vær med til
at skabe søndagens
prædiken. Gennem
samtale og analyse
vil vi i fællesskab
komme til bunds i
søndagens læsning for
at forstå, hvad der
ligger til grund for den
pågældende tekst både
kulturelt, historisk og
teologisk. Vi mødes i
kirken.
Tilmelding til
sognepræst, Julie Aaboe.
Torsdag 4. oktober kl. 12.00 – 13.30

Moderne kirkebyggeri? Hvad kan
arkitektur og indretning sige om kirken og
tiden?
v. lektor Benny Grey Schuster
Ved mødet med vore
nye kirker vil mange
tænke, at de slet
ikke ligner en kirke.
Ofte er grunden
nok, at vi opfatter
den middelalderlige
landsbykirke som den
”rigtige” form på en
kirkebygning, men
sådan har næsten ingen
af de små 200 kirker bygget i Danmark
siden 2. Verdenskrig set ud, og en af de
mest indflydelsesrige arkitekter bag denne
ændring herhjemme var Holger Jensen. På
den baggrund vil foredraget give et bud
på, hvorfor kirkerne i dag ser anderledes
ud, og hvad sker der, når vi moderniserer
gamle kirker? Hvad er det, kirkernes rum og
inventarets placering gør ved os? Kan rum
og materialer ikke bare vække følelser i
os, men også ligefrem skabe holdninger og
meninger? Foredraget vil især gerne rejse
spørgsmålet, hvorvidt der gives en særlig
luthersk måde at bygge og indrette kirker
på. Se mere her: www.kirkearkitektur.dk,
www.modernekirkekunst.dk
Torsdag 11. oktober kl.19.30

Aktiviteter September

Kontakt

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11.
Fredag er fridag.
Organist Ole Reuss Schmidt
Tlf. 2581 5762 • olereuss@hotmail.com
Træffes efter aftale.

Klassisk Højskole v. Stefan Marinus Kristensen

Den allerførste kristne kunst er både
fascinerende og gådefuld. Det er
gravkunsten, der opstod i 200-tallet, mens
kristendommen endnu var en ulovlig sekt i
Romerriget. Katakomberne under Rom er et
af stederne, hvor vi finder et herligt katalog
af bibelske motiver side om side med
hedenske symboler. Men spørgsmålet er,
hvad var formålet med at pryde de afdødes
hvilesteder med netop disse billeder og
symboler?
I dette foredrag dykker vi ned i den kristne
kunsts begyndelse. Vi ser nærmere på en
række eksempler på gravkunsten og på de
tidlige kristnes begravelsesskikke, og vi
vil prøve at danne os et billede af, hvilke
tanker der mon ligger bag denne gådefulde
udsmykning.
Stefan Marinus Kristensen er skribent,
foredragsholder og uddannet teolog fra
Københavns Universitet.
Torsdag 18. oktober kl. 19.30

Firenze og Renæssancen
v. lektor Ivan Z. Sørensen

Botticellis Venus, Leonardos Hellige familie,
Michelangelos David, Castagnos Sidste
Nadver (Se billedet), Rådhuspladsen,
Domkirken, Ponte Vecchio… Hvilke
Kordegn:
Karina Jensen. Tlf. 3251 7424
kaje@km.dk
Kontortid på kirkekontoret: Mandag-fredag
kl. 10-13. Torsdag tillige kl. 15-18.
Kordegnevikar:
Bibi Övermyr. Tlf. 3251 7424, bmo@km.dk
Kontortid på kirkekontoret: Fredag kl.10-13
Sognemedhjælper :
Lone Madsen. Tlf. 6116 5509
lone@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.

prægtige billeder danner der sig ikke på
den indre skærm bare ved navnet Firenze!
Ifølge Unesco befinder 60 % af verdens
betydeligste kunstværker sig i Italien; heraf
halvdelen i Firenze. Europas kulturcentrum
i 13-1500tallet. Vi ser nærmere på Dante og
Boccaccio, Machiavelli og – Niels Stensen.
Plus en række af de andre kulturelle
foregangsmænd og kontroversielle
skikkelser, der sammen med den stenrige
Medici-familie formede renæssancebyen.
Vold og korruption, pest og krig præger
byens spændende historie. Men jo frem for
alt skønhed.
Oplægget vil især henvende sig til deltagere
og interesserede i Dannelsesrejsen til
Firenze 19.-24. februar 2019, men alle er
velkomne.
Tirsdag 16. oktober kl. 19.30

Børn, mad og kirke i Eritrea

– et familiearrangement v. Julie Aaboe
De seneste
år er der
flyttet en
del familier
med rødder
i Eritrea til
Kastrup/
Tårnby
området.
Vi er så
heldige, at
nogen af
dem er begyndt at komme i Korsvejskirken.
De har lovet at lave deres livretter til os:
En slags pandekager med forskelligt fyld.
Desuden er der en børnevenlig gudstjeneste,
hvor vi skal høre om kirken i Eritrea og
børneliv i landet.
Da vi gerne vil være sikre på, at der er mad
til alle, vil vi blive glade for en tilmelding,
hvis I vil være med. Send besked til lone@
korsvejskirken.dk senest den 21. oktober!
Det koster ikke noget at deltage, men vi
samler ind til Dansk Flygtningehjælp.
Værter: Sognepræst Julie Aaboe,
sognemedhjælper Lone Madsen og frivillige
fra kirken og Sprogcaféen.
Torsdag 25. oktober kl. 17.00-18.45

Menighedsrådsformand:
Jessica Rygaard. Tlf. 3141 6030.
Kirketjener:
Johnny Løndorf. Tlf. 6116 3336.
johnny@korsvejskirken.dk
Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 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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Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24.
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk tirsdag-fredag.
Mandag er fridag.

Den tidlige kristne gravkunst

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Godt og ondt

I uge 43, mandag 22. til søndag
28. oktober, slår vi os sammen med
Korsvejens Kirke og Kastrup Kirke for
at holde, hvad vi som overskrift kalder
en Godt og Ondt Festival. Planen er at
forsøge at se om vi ikke får noget godt ud
af at slå vores evner sammen og komme
tæt på en forståelse af det gode og det
onde.
Nu er der skel og grænser alle steder.
Ethvert hus har brug for en væg ellers
er det ikke et hus. Et land har også brug
for en grænse ellers er det grænseløst og
ikke et land. Så kan man altid diskutere
om hvor tyk den mur skal være og hvem
der må gå over grænsen. Men at der skal
være sognegrænser ved Amager Landevej
og Kastrupvej er vel praktisk på papiret
men i praksis er det begrænsende uden at
behøve at være det. Der er mange kirker
i Danmark men kun en folkekirke. De
fleste mennesker har en kirke de særlig
godt kan lide. Her kom deres farmor.
Her er deres forældre gift. Her er de
selv døbt. Her er den præst de bedst
kan lide. Disse forankringer er slet ikke
uvæsentlige. Men over enhver kirke er
evangeliet, og det er det samme evangelie
som ligger på alterbordet i Kastrup,
Tårnby og Korsvejens Kirke, så vi håber,
du vil være med, hvilken kirke du end
plejer at komme i.
Teodice-problemet hedder det,
retfærdiggørelsen af Gud; hvordan kan
noget ondt findes, når Gud er god og
almægtig.
Irenaus fra Lyon mente, at det onde
var et redskab for Gud til at træne
mennesket til at blive godt.
Den græske filosof Epikur formulerede
problemet sådan her;

Enten vil Gud afskaffe det onde og kan
ikke, eller han kan, men vil ikke, eller
han hverken vil eller kan, eller han både
vil og kan. Hvis han vil, men ikke kan,
er han svag, og det kan man ikke sige
om Gud. Hvis han kan, men ikke vil, er
Gud ond, hvilket Gud ikke kan være for
så er Gud ikke Gud. Hvis han hverken
kan eller vil, er han både svag og ond og
derfor ikke Gud. Hvis han både vil og
kan, hvilket er det eneste rigtige for Gud,
hvor kommer så det onde fra, og hvorfor
afskaffer han det ikke?
Hvor kommer det onde fra?
Gnostikerne mente det onde var en
dæmon.
Augustin mente, at det onde kom fra
mennesket selv, fordi mennesket havde
tilsluttet sig den faldne engel Satan.
Karl Barth mente, at Gud hverken havde
skabt ondskaben som et redskab eller
som en frister som Satan. Det onde er
ikke en person, men mennesket vælger
det onde, når det vender sig bort fra
Gud, og vælger intetheden.
Kan I huske Job fra det Gamle
Testamente; han prøvede at finde en
rationel forklaring på det onde, men
fandt ingen.
Paulus forstod det som at det onde har
taget magten i menneskets liv, det eneste
vi kan er at tro på Guds tilgivelse, selv
kan vi ikke gøre noget. I husker vel
ordene; det gode som jeg vil, det gør jeg
ikke, men det onde som jeg ikke vil, det
gør jeg. Hvilket vil sige; der er intet andet
at gøre end at håbe at Gud vil gøre det.
Senere er det omtrent det samme Luther
mener, mennesket er indkroget i sig
selv, det vil selv, sig selv, og når først den

Gudstjenester
September
Søn 30.

Højmesse						10.00

Nielsen
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Oktober
Ons 3. Eftermiddagsgudstjeneste/ Hverdag er som onsdag
13.45
Søn 7. Højmesse 19.s.e.t.						10.00
Tors 11. Aftengudstjeneste						19.30
Søn 14. Højmesse 20.s.e.t.						
10.00
Lør 20. Dåbsgudstjeneste						10.00
								11.30
Søn 21. Højmesse 21.s.e.t.						10.00
Tors 25. Konfirmandgudstjeneste					19.30
Lør 27. Dåbsgudstjeneste						11.30
Søn 28. Højmesse 22.s.e.t. BUSK- gudstjeneste			
10.00

M. Hansen
Risum
Nielsen
M. Hansen
Risum
M. Hansen
Nielsen
Nielsen
Nielsen
Nielsen

djævelske hest rider afsted med dig, kan
kun Gud redde dig.
En mere psykologisk analyse af det onde
vil sige, at det onde er det som holder
dig fanget og gør at du ikke kan komme
fri. Det onde bliver til. Det er ikke. Det
bliver til. Når det gode ikke bliver mødt.
Og det bliver til som det som ikke kunne
være anderledes. Man var tvunget til
det. Ingen gør ondt vidende, at det er
ondt. Selv det ondeste gøres fordi man
mener man er tvunget til det, fordi man
forsøger at gøre noget godt for noget
andet. Ingen går i krig for at gøre ondt
alene, men for at gøre godt for nogen ved
at gøre ondt mod andre.
I dag tror jeg man kan sige, at det onde
nærmest er afskaffet, i hvert fald afskaffet
for den som taler om det onde. Den
som taler om det onde taler nemlig om
det, som noget de ikke er selv. Det onde
findes udenfor os, i biologien når vi
bliver syge, i det tilfældige når vi rammes
af ulykker, i naturen når den vælter over
os, i retssalen når dommen skal falde og
i de andre, når de vil noget andet end os.
I dag er det onde de andre og det andet.
Men spørgsmålet er om det er sandt, om
ikke vi ved at se det onde som noget, vi
ikke er, giver det meget mere magt til at
tage livet af det gode.
Vi håber med Godt og Ondt Festivalen
at komme rundt om det som er godt og
det som er ondt. For at få mest af det
første.
Se programmet på både Korsvejens
Kirke, Kastrup Kirke og Tårnby Kirkes
hjemmeside. Der vil være flere foredrag,
der vil være koncert, og det hele vil slutte
med en fælles gudstjeneste. Hvis der er
en ting som må være godt, må det være
sammen med andre at prøve at finde ud
af, hvad der er godt.
På kirkernes vegne.
Karsten M. Hansen
Se mere om programmet for kirkefestivalen
i kirkerne og på side 28-29 under
Korsvejskirken her i Tårnby Bladet.

OKTOBER 2018
Møder og arrangementer
Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis
bestående af enker og enkemænd. Men andre,
der har tid og lyst til et nyt sociale fællesskab,
er også meget velkomne.
Så er arbejdet ikke så krævende og er børnene
flyttet hjemmefra, så er det måske noget for
dig. Vi mødes ca. 2 gange om måneden.
Det er ofte i forbindelse med gudstjenester,
enten aftengudstjenesten den 3. torsdag
i måneden, eller om søndagen efter en
Højmesse. Der er altid kaffe eller andet til
sammenkomsten bagefter. Nogle gange er der
også et programpunkt som f.eks. sang eller
lign.
Vil du vide mere om gruppen, kan du
kontakte Ida Nielsen på 32504186.
I oktober mødes netværksgruppen:
Torsdag 11. oktober kl. 19.30 til
aftengudstjeneste med ”ønskekoncert”,
hvor kirkegængerne selv vælger aftenens
salmer. Efter gudstjenesten er der kaffe i
konfirmandstuerne.
Søndag 21. oktober kl. 10.00 til gudstjeneste
med efterfølgende kaffe i konfirmandstuerne.
Efter kaffen synger vi fra Højskolesangbogen
sammen med vores organist.

Gudstjeneste på plejehjemmet

Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100 torsdag 18. oktober kl. 10.30
ved Karsten M. Hansen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
fredag 26. oktober kl. 10.45 i Oasen ved
Ida NIelsen. Inden gudstjenesten synger vi
sammen fra kl. 10.15.

FOR BØRN

Børnegudstjeneste
Dåbsgudstjenesten lørdag 27. oktober er
tilrettelagt for mindre børn. Alle er velkomne,
også selv om de ikke skal til dåb.

Minikonfirmander
Onsdag 31. oktober starter
Minikonfirmanderne fra Nordregårdskolens
3. klasser, forløbet varer frem til 16. december.
Børnene bliver hentet efter skoletid, og
afleveret samme sted igen. Tilmelding hos Ida
Nielsen på idni@km.dk
For konfirmander
Torsdag 25. oktober er der Halloween
gudstjeneste for konfirmander. Efter
gudstjenesten er der chips og sodavand i
konfirmandstuerne.
FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,
Gemmas Allé 100.
Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen:
happ1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk

Kirkebil

Kirkegængere, der har svært ved at komme til
gudstjeneste eller til kirkelige arrangementer
ved egen hjælp, kan bestille kirkebil og
således blive afhentet på deres bopæl og
blive kørt hjem igen efter gudstjenesten
eller arrangementet. Hvis man har behov
for at benytte kirkebilen, skal man ringe til
kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest kl. 12
sidste hverdag, før man skal bruge den.
Ønsker man for eksempel at benytte
kirkebilen en søndag, skal man bestille den
senest fredag kl. 12.

ADRESSER •
TELEFONNUMRE
Sognepræst:
Karsten M. Hansen (kbf) Præstegården,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.:
2175 1030
e-mail: kmha@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18,
mandag fri.
Sognepræst:
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst:
Desireé Risum
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330.
Fri mandag.
Organist:
Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej
6,3.th., 2000 Frederiksberg Tlf.: 2784
6045, 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:
Flemming Niemann 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
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
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Babysang
Efterårets Babysang er startet, men du kan
stadig nå at tilmelde dig.
Babysang er et tilbud til forældre på barsel.
Gennem sang og dans og leg lærer vi nye og
gamle børnesange- og salmer. Babysang foregår
i Tårnby Kirke torsdage kl. 11.00. Det er gratis
at deltage i babysang.
Vil du vide mere, så kontakt Ida Nielsen på
idni@km.dk eller 3251 4186

BUSK
Søndag 28. oktober er der BUSK gudstjeneste.
BUSK står for Børn – Unge – Sogn – Kirke.
I Tårnby Kirke medvirker FDF Korsvejen
ved BUSK gudstjenesten. Gudstjenesten
er tilrettelagt for mindre børn, men alle er
velkomne.

KB Sognepræst
Susanne Worm
Steensgaard
ssan@km.dk.
Tlf. 4045 2530
Sognepræst 		
Allan Ivan Kristensen
aik@km.dk.
Tlf. 2913 8323
		
Sognepræst 		
Elizabeth M. Laursen
eml@km.dk.
Tlf. 5144 8112
Kordegn
		
Sandra Burrett
smsb@km.dk.
Tlf. 3250 0972

Opbrud ved Århundredeskiftet

Kirke- og kulturmedarb.
Grethe Hamborg

Koncert med Kammerorkestret
Musica i Kastrup Kirke

grbh@km.dk.
Tlf. 5144 8111
Organist 		
Niels H. Jessen
njessen@email.dk.
Tlf. 2589 3301
Kirketjener I		
Jens Andersen
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II		
Annette Honoré
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110

32 TÅRNBY BLADET OKTOBER 2018

Kirkegården		
Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Tlf. 3250 7193

Vi får besøg af et nystiftet orkester med base i
København.
Ideen er, at skabe et amatørorkester på højt niveau
specialiseret i værker for stryger- og blæserensemble
samt værker for lille orkester. Dirigent er Filipe
Carvalheiro.
Overskriften for denne koncert er Opbrud ved
Århundredeskiftet. 3 værker af komponister, der
på hver sin måde forholder sig til, og reagerer på,
den særlige musikhistoriske situation, hvor den

Kirkefestival ...
...fra tirsdag 23. til søndag 28. oktober
Tårnby-, Korsvejens- og Kastrup sogne er gået
fælles om en uge, der belyser kampen mellem
godt og ondt.
To af arrangementerne foregår i Kastrup kirke.
Onsdag 24. oktober er der foredrag klokken 19
med titlen ”God og dårlig Kærlighed”.
Lørdag 27. oktober kl. 14 er der orgelstafet
med alle Tårnby kommunes fire organister fra
Skelgårds-, Tårnby-, Korsvejens og Kastrup kirker.

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Mere om programmet for kirkefestivalen findes i
kirkerne og på side 28-29 under Korsvejskirken
her i Tårnby Bladet.

romantiske musik så at sige har nået sin højeste
udvikling, og komponister i den vestlige kultursfære
begynder at lede efter andre muligheder, eksempelvis
inspiration fra folkemusik, fra østen, fra jazz og andre
kilder, og dur-moll-systemet begynder at krakelere.
Værkerne er
• George Enescu: Decet for blæsere fra 1906.
• Carl Nielsen: Lille Suite for Strygere fra 1888
• Richard Wagner: Siegfried-Idyll fra 1870.
www.musica.dk/orkester
https://www.facebook.com/kammerorkestretmusica/
Søndag 21. oktober kl. 16 i Kastrup kirke

Billeder fra Midt- og Vestfrankrig
Det sker også i
Kastrup kirke:
September
Søndag 30. september kl.
10 Højmesse ved Allan Ivan
Kristensen
Oktober
Torsdag 4. oktober kl. 17-19
Noas Ark for Børn fra ca.
4 år
Søndag 7. oktober kl. 10
Højmesse ved Susanne
Worm Steensgaard
Torsdag 11. oktober kl.
16–17 Musikalsk rytmisk
legestue (ulige uger)
Torsdag 11. oktober kl. 19
Dialogandagt
Søndag 14. oktober kl. 10
Højmesse ved Susanne
Worm Steensgaard
Torsdag 18. oktober kl. 14
Torsdagstræf: Billeder fra
Midt- og Vestfrankrig

Ved Torsdagstræf 18. oktober kl. 14 vil
Niels Henrik Jessen vise billeder fra
sommerens tur til Midt og Vestfrankrig.

Søndag 21. oktober kl. 10
Højmesse ved Allan Ivan
Kristensen

Vi vil blandt andet opleve Bourgognes
middelalderbyer, de vulkanske bjerge
ved Clermont Ferrand, Bordeaux, de
vilde bølger ved vestkysten og den
hyggelige havneby La Rochelle

Søndag 21. oktober
kl. 16 Koncert med
Kammerorkestret Musica i
Kastrup Kirke
Onsdag 24. oktober kl. 19:
”God og dårlig Kærlighed” –
en del af Kirkefestivalen

Dialogandagt
Vi belyser et emne med musik (både ny og
gammel) og tekster (fra Bibelen, filosofiens og
skønlitteraturens verden).
Vi byder på rødvin, brød, ost og oliven i
kirkerummet. Det kirkerum, hvor vi igennem
andagten skaber dialog mellem nutid og fortid,
dialog mellem kristne tekster og moderne kultur,
og sidst, men ikke mindst dialog mellem alle
deltagerne.
Torsdag 11. oktober kl. 19.

Torsdag 25. oktober kl.
16–17 Musikalsk rytmisk
legestue (ulige uger)
Torsdag 25. oktober kl. 17
Menighedsrådsmøde
Lørdag 27. oktober kl.
14: Orgelstafet: Tårnby
kommunes 4 organister

Noas Ark for alle børn i Kastrup fra ca. 4 år
”Helle for” at få det største stykke lagkage. Vi leger
”Helle” og vi ser på kirken, som et sted, der er godt
som ”Helle-sted”.
Det er den første torsdag i hver måned, og hedder
”Noas Ark”. Vi afslutter med at spise sammen kl. ca.
18.30, hvor flere medlemmer af familien evt. kan
støde til.
Torsdag 4. oktober kl. 17- 19

Hver onsdag kl. 12 Andagt
Hver fredag kl. 10
Babysalmesang
Hver søndag kl. 10
Højmesse
Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden:
www. Kastrup-kirke.dk

TÅRNBY BLADET OKTOBER 2018 33

For alle børn i
Kastrup fra
ca. 4 år

Søndag 28. oktober kl. 10
Højmesse ved Elizabeth
Laursen

Drømmen der gik i opfyldelse

- Godt gået, var provst Poul
Bo Sørensens ord til Kamilla
Bugge, da hun en søndag i begyndelsen af september blev
indsat som præst på deltid i
Skelgårdskirken.
- Kamilla, du kommer fra
VEST AMAGER og ved som
mange andre fra Vestamager,
hvor vi kommer fra og vi er
stolte af det. Du skal være
populær. Folk skal være vilde
med at høre dig, men du skal
også være en ydmyg tjener.
Det samme gælder også for

vores borgmester, der skal
være populær for at få stemmer til valget, men samtidig
tjener for borgerne!
- I vil elske Kamilla og hun
vil elske jer. Hun skal med
flid, troskab og retsindighed
forvalte og udøve sin præstegerning med frimodighed
og glæde. Mandag, tirsdag og
måske onsdag/torsdag som
fordeles mellem præsterne
her ved kirken.
Efter indsættelsen skulle
Kamilla forrette Højmessen

Drachmann Begravelser
Omsorg, Nærvær & Til for Jer
Vi fokuserer på at være nærværende &
omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af livets svære stunder. Vores
nærvær vil for jer føles trygt.

Rikke Drachmann

Kontakt os på tlf: 32 86 00 20
Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
Mail: drachmann@danskebegravelser.dk
www.drachmann.nu

Casper Drachmann

DØDSBOBEHANDLING

- Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte 		
af dødsboer.
-

Eneste autoriserede bobestyrer med kontor
på Amager.

-

Kontakt os for en uforpligtende orientering.

-

Første møde er gratis.

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

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

og dåb af lille tålmodige Ea.
Kamilla fortalte, at hun blev
tændt af kirken og præsten,
da hendes søn Arthur blev
døbt. Da præsten sagde, at
han kendte hende, svarede
hun, at hun ikke kendte nogen
præster! Jo, sagde han: Fra
Fitnesscentret. Det udviklede
sig til et dybt venskab som
førte til, at hun begyndte at
læse til præst. Hun lærte, at
mening med livet allerede var
givet på forhånd.
- Det er det liv, vi har. Jeg
ville vente på det rette øjeblik, men det kom aldrig. Jeg
fandt ud af, at livet er det rette øjeblik. Vi skal lære at lytte
og vælge den gode del, sagde
Kamilla Bugge.
Tekst Mona Gjedved
Foto Ole Gjedved

Kastrup
Ældreklub

... er en selvstændig forening, der mødes hver tirsdag til en hyggelig formiddag, hvor der er inviteret
en gæst, der underholder
os. Men der er også tid til
en ostemad og kaffe undervejs. Vi vil meget gerne
have nye medlemmer. Kontingentet er 100 kr. for en
hel sæson.
Oktober byder blandt
andet på musikalsk under-

holdning med ” De tog vest
på” med Morten Hinz og
Per Aabel. Senere i oktober
kan man ”Synge Med” sammen med Tina Christiansen
og møde Tom og Annette
fra Amagerrevyen. og sidst
på måneden deler Annette
Schøning fortællinger fra
sin barndom.
Ingelise Bjørn Pedersen,
Kastrup ældreklub
Hver tirsdag kl. 11 - 14 i
Kastrup kirkecenter, Gl.
Skovvej.

Mindeord for Willy A. Larsen
Uddrag af præstens mindeord
over Willy A. Larsen ved hans
bisættelse i Kastrup Kirke 18.
september 2018:

store interesse dog musikken,
og den glæde og positivitet,
Willy viste gennem sang og
spil, var ganske enestående.

Willy A. Larsen blev født i Slagelse i 1941. Efter endt skolegang blev han uddannet som
maler.
Efter aftjent værnepligt
tjente han frivilligt De Danske
FN-styrker, først i Congo, derefter på Cypern.

I ungdommen var der
”Morgenstjernen”, en gruppe
unge, hvor han deltog. Siden
blev han virksom i mange
sammenhænge, og de sidste mange år var det navnlig
Tårnbykoret, Kastrupløverne
og Amagerkabareten, der fik
glæde af hans engagement.

Efter hjemkomst flyttede
han med sin daværende kone
Sonja og deres to små drenge
til København, hvor Willy havde fået job i Kbh.s lufthavn. I
begyndelsen af halvfjerdserne slog familien sig ned i Televænget i Kastrup, hvor Willy
har boet lige siden.
Willy var meget interesseret i foreningsarbejde, og
snart var han engageret i PAB
(Postfunktionærernes Andels
Boligforening) både hvad angår hyggeklubber for voksne,
hobbyklub samt arrangementer for børn og unge. Familien
blev udvidet med endnu et
barn, og siden med 6 børnebørn og 3 oldebørn. Willy
fandt tid til det hele, og var
også en tid i Televængets bestyrelse.
Som trafikassistent fik han
26 år i SAS og Lufthansa, før
sin pensionering.
Gennem alt dette var hans

Dog lå foreningsarbejde
ham stadig på sinde. De sidste 8 år var han formand i
Tårnby Kommunes ældrecenter Bordinghus, hvor han
med stor interesse og glæde
deltog, også i det daglige arbejde. Han vil blive savnet af
mange i Bordinghus.
De sidste 7 år dannede han
par med Elisabeth, og vi så
alle, hvor glade de to var for
hinanden, det var musikken
der førte dem sammen, og
musik var der meget af hos
Elisabeth i Dragør. Sammen
drog de tirsdag efter tirsdag
til Amagerkabareten, hvor
Willy gerne optrådte ”på slap
line”.
Det var også vennerne
der, der tirsdag 4. september
måtte fastslå, at Willy, der
ikke var kommet til tiden, og
var umulig at komme i forbindelse med, pludselig og helt
uventet var afgået ved døden,
fredeligt siddende foran TV’et

Willy i en situation, vi ofte
har oplevet ham i. Som
frontfigur for Kastrupløverne
ved et festligt arrangtement
i lokalområdet. Foto: Ole
Gjedved.

for lige at nå et lille hvil inden
afgangen til Kabareten. Bilen
var pakket!!!
Willy blev født 6. marts
1941 og døde 4. september
2018. Han blev kun 77 år.
Æret være hans minde.
Terkel Spangsbo

Mænds Mødesteder - Åbent hus

John Højrup er død
Ildsjæl i 43 år i Skelgårdens Bordtennisklub der
ikke selv spillede
John Højrup var den, som
mødte op på Skelgårdsskolen i 1972 for at låne et
lokale, hvor den kommende
bordtennisklub kunne spille.
Han hjalp altid, hvor der
var brug for det. Selvom han
ikke selv spillede bordtennis, hjalp han eksempelvis
med ved ungdomstræningen, når der ikke var andre.
Og børnene hyggede sig.
Han kørte også børn rundt
til kampe og stævner, arrangerede selv ture til landsmesterskaber og til Sverige,
planlagde og gennemførte
flere stævner årligt (herunder
Amagermesterskaber,
Breddestævne og Landsdelsmesterskaber).
Han var i mange år formand for DGI bordtennis
i Storkøbenhavn, stod for
cirkus bordtennis rundt i
landet og blev sammen med
sin hustru Birgit hædret som
årets idrætsleder i Tårnby
kommune.
Han var stolt af sine døtre,
Lis og Pia som begge både
spillede bordtennis og var
trænere og frivillige ledere i
Skelgårdens Bordtennisklub
og DGI.
Han hjalp også til, da pe-

tanqueklubben skulle starte

op, var revisor i KTIS og deltog i alverdens møder på
vegne af Skelgårdens Bordtennisklub.
De sidste år underviste
og hjalp han også på Wiedergården i Dragør i håndbogbinding, hvilket han var
uddannet i og arbejdede
med hele sit arbejdsliv.
Han fik mere end 43 aktive år i Skelgårdens Bordtennisklub og sluttede som
kasserer.
Han vil blive huske og
savnet som ildsjæl og person.
John Højrup blev 74 år.
Lis

Mændene mødtes også ved ’stjerner i natten’ på Naturcenter Amager, her i selskab med
borgmester Allan S. Andersen. Arkivfoto.

Mænds Mødesteder Tårnby
er et skønt fællesskab for
mænd i alle aldre
Mændene mødes omkring
hyggelige madaftener, kultur,
natur, fisketure, håndværksarbejde, kortspil og hvad de
ellers kan finde på.
Har du lyst til at være en
del af et aktivt fællesskab
med andre mænd, er du mere
end velkommen i vores mødested. Du kan være med til
vores planlagte aktiviteter og
være med til at starte nye.
Lyder det spændende så
kig forbi vores hyggelige lo-

kaler på Sirgræsvej 134, når
vi holder åbent hus.
Af hensyn til planlægning
vil vi være glade for en tilmelding.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Oktober 2018
OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Pulserende magnetfelter - Bio Teknik demonstrerer og gir
kaffe og brød 4. oktober
Søster Merete Palle Poulsen om Diakonissestiftelsen 11.
okt.
Efterårsferie 18. okt.
L.N.Tøj viser efterårs- og vintertøj 25. okt.

Pensionistforeningen

Bordinghus

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

Solgården

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

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

Hjernesagen Tårnby Dragør

Cafémøder med foredrag, musik, film og banko mandag i
ulige uger kl. 14-16, Foreningscentret, Postkassen, lok. 1.
Tilmelding to dage før til Lizzie Gylstorff, 6170 1961, eller
til formanden, Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785.
Hjælpemidler ved syn- og høre-nedsættelse. Mulighedr
og fordele. V. Center for specialundervisning for voksne.
Mandag den 8. oktober
Musik og sang – Visens Venner underholder 22. okt.
Sund motion på Hjertestien. 3. søndag i hver måned.
Næste gang 1. oktober. Vandtårnet, Englandsvej kl. 11.
5 kilometer. Info: Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785 eller
Asbjørn Rasmussen, 2279 5818.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71
Mette Hovmann fra Amager Høreklinik 22. okt.

Parkinson Klub Amagerland

Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 5128
7999
Parkinson ballroom fitness i Fysiq Kastrup, Kamillevej 4.
med henvisning fra egen læge. Hver onsdag kl. 13-14.
Besøg på Mølsted museum, Dr. Dirchs Plads, Dragør.
Torsdag 18. okt. kl. 12. Derefter frokost for egen regning
på Café Espersen.

Bedre Psykiatri

Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk
sygdom. Daghøjskolen, Peder Lykkes vej 63, 2300 Kbh. S.
Henvendelse Tommy Rasmussen 3251 5335/ 2757 5333.
amager@bedrepsykiatri.dk

Hjertelig tak ...
for det flotte fremmøde, den venlige deltagelse
og de mange smukke blomster ved
min livsledsager Willy Anker Larsen’s bisættelse
i Kastrup Kirke tirsdag 18. september 2018.
Elisabeth

Kunsten at leve i undtagelsestilstand, OBS. Kulturhuset
Islands Brygge 23. oktober.

Gigtforeningen

Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriksvej
102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 9061
Seniorshop 2. okt.
Banko 9. okt.
Cafémøde 23. okt.
Cafémøde 30. okt.

Diabetes foreningen

www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjtegårdsvej. Hver mandag kl. 10 hele sommeren.
Vi går også i Dragør. Hver torsdag kl. 10. fra Dragør Aktivitetshus, Wiedergården 2.
Begge steder: 4 eller 2 km, ingen tilmelding.
Stavsæt kan lånes/ købes. Info: Jane Piasecki 4041 0868
eller jane@piasecki.dk
Diabetes og psyke. Hvad er det svære ved at have
diabetes og hvad kan du gøre for at leve bedst muligt
med din diabetes? Psykoterapeut Lisbeth Olsen holder
foredrag om dette emne for alle med diabetes, men også
pårørende. Sundhedshuset, Kamillevej 4, 1.sal, 2770
Kastrup, tirsdag 9. oktober kl 19-21.
Tilmelding mail: jane@piasecki.dk
Omvisning på Kastrupgårdsamlingen 7. november om
eftermiddagen. Læs mere i næste udgave af Tårnby Bladet
og på foreningens hjemmeside.

Café Livsglæde

ÆldreSagens café for hjemmeboende demens-ramte og
deres pårørende. Åbent tirsdage i ulige uger kl. 10-12 i
Villaen på Sirgræsvej 134.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.
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Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer om
onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag starter kl.
11.30.
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 3.
Banko fredag 5. okt.
Spisning med det hele kr. 100,- onsdag 10.
Banko fredag 12. okt.
Efterårsferie onsdag 17. og fredag 19.okt.
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 24.
Banko fredag 26.okt.
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 31.

Pensionisthuset Pilehaven

Åbent Hus 4. oktober kl. 16.
Sirgræsvej 134. Tilmelding
på sn@tdcadsl.dk eller på
telefon: 3125 8206.

Noget at gå til i Sundhedsugen

Rasmus Klump løber maraton med børn
Børn helt ned til 2-årsalderen være med
til at løbe deres første maraton
Centimeter Maraton handler om at få
frisk luft og bevæge sig. Alle børn får
rig mulighed for at hilse på Rasmus
Klump, for han er naturligvis med
både før, under og efter løbet.
Tårnby Stadion vil i denne anledning være i rigtig Rasmus Klump-stil.
Medarbejderne vil være iført polkaprikker og der bliver spillet dansemusik, så alle deltagerne kan komme i
stemning.
Løbet bliver afviklet som et rigtigt
maraton med start og mål portal,
vandposter på ruten, diplom, refleksveste og goodiebags til alle deltagerne.
Dog hvor det klassiske maratonløb
er 42.195 kilometer, er Centimeter
Maraton 42.195 centimeter. Eller
godt 400 m.Der vil være udklædningsværksted, hvor børnene kan

klæde sig ud som Rasmus Klump og
hans venner. De har også mulighed
for at deltage i en tegnekonkurrence
i tegneteltet, hvor der kan vindes en
præmie.

Rasmus hjælper børnene i
Tårnby kommune sætter fokus på
motion og bevægelse og er medarrangør på arrangementet. De har
gjort det muligt at tilbyde deltagelse
for blot 50 kr. pr person. Overskuddet fra maratonløbet går til Børneulykkesfondens forebyggende
arbejde med at skabe øget sikkerhed
for børn og forebygge ulykker i børnehøjde.
Tina
• Centimeter Maraton søndag 7. oktober klokken 11 på Tårnby Stadion fra
klokken 10.• Pris pr. barn 50 kroner.
• www.centimetermaraton.dk, hvor
tilmelding foregår.

TÅRNBYLØB OG -GÅTUR 2018
ONSDAG DEN 10. OKTOBER KL. 17.30
START OG MÅL: SUNDHEDSHUSET, KAMILLEVEJ 4, 2770 KASTRUP

Kom og vær med til Tårnbyløbet
I forbindelse med Tårnby Sundhedsuge, inviterer Tårnby Kommune i samarbejde med
Amager Atletik Club til Tårnbyløbet og i samarbejde med Motionsforeningen København
og Netværkshuset Kastruplund til Tårnbygåturen.
Løbet
- er for alle; motionister og hurtigløbere, mænd og kvinder, børn og voksne.
Du kan løbe 5 eller 10 km rundt i kommunen med start og mål ved Tårnby Sundhedshus.
Prisen er 80 kr. ved forhåndstilmelding og 100 kr. ved tilmelding på selve dagen.
Tilmelding til løbet
- kan ske på www.events4u.dk eller på www.amageratletik.dk under Motionsløb,
Tårnbyløbet, Løbsoplysninger. Online-tilmelding skal ske senest den 3. oktober.
Startnummer sendes pr. brev. Ellers kan man tilmelde sig hos Englandsvejens
Tømmerhandel senest den 9. oktober. Tilmelding på dagen kan ske i Tårnby
Sundhedshus fra kl. 16.00-17.20. Der kan betales kontant eller med mobilepay.
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Gåturen
- er for alle. Du kan vælge at gå 3 eller 5 km 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.
Tid og sted
Arrangementet finder sted onsdag den 10. oktober kl. 17.30 ved Sundhedshuset,
Kamillevej 4, 2770 Kastrup. Der vil være fælles opvarmning kl. 17.15.
Præmier
- vil blive uddelt til den hurtigste mand og kvinde på de to løbedistancer. Blandt løberne
bliver der trukket lod om spændende præmier. Præmieoverrækkelsen foregår kl.
18.30 på scenen ved biblioteket, hvor årets Sundhedspris og titler som Sundhedsambassadører også uddeles.

0 0

Alle deltagere tilbydes vand, frugt og lidt let at spise.

Løbehold på Kulturzonen
Løbeholdet er allerede godt
igang, men du kan endnu nå
at være med. Vores fælles mission er at gennemføre 5 km til
Tårnbyløbet, der arrangeres i
forbindelse med Tårnby Kommunens sundhedsuge. Løbet
foregår onsdag 10. oktober
2018 kl. 17.30.
Træning mandage kl. 18-19.
Kulturzonen.

mulighed for at ligge, lytte og
slappe af, mens vi trækker os
tilbage fra hverdagens travlhed
og stress, alt imens vi lytter til
klassisk musik opført live af professionelle musikere.
I en meditativ atmosfære giver
vi slip og lader sanserne tage
over.
Mandag 8. oktober kl. 17-18 –
gratis

Tema: ”Trives du?” og ”det skal
være sjovt at være sund”
Mandag 8. til torsdag 11. oktober

Styrk din krop

Foredrag med
juicemester Mads Bo
Oplev Danmarks juicemester,
Mads Bo, og bliv inspireret til
handling og selvantændelse,
når han i sit populære foredrag
skærer ind til benet af den
sunde livsstil.
På foredraget lærer du at lave
mirakler på blenderen med de
lækreste smoothies, supper og
isdesserter og de bedste vitaminbomber fra juicemaskinen,
som gavner og styrker din krop.
Du kommer til at se, mærke og
smage de flydende mirakler og
få inspiration til et sundere, saftigere og mere energifyldt liv!
Hvis du vil være sikker på en
plads, skal du tilmelde dig på
tlf. 2028 8159 eller pcd.kulturz.
bk@taarnby.dk senest torsdag
4. oktober. Entré 50 kr., som
betales i indgangen. Evt. ledige
billetter kan købes i indgangen.
Mandag 8. oktober kl. 19-21

No Stress koncert –
lig på langs og lyt til
klassisk musik
Kulturzonen forvandles til en
oase af ro og stilhed. Der er

Kom og styrk din krop og bliv
stærk gennem øvelser med
egen kropsvægt og vægte.
Vores medarbejder står klar
med hjælp og gode tips tirsdag
og torsdag.
Tirsdag 9. og torsdag 11. oktober kl. 18-20 – gratis

Tårnbyløbet
Kulturzonens løbehold deltager i
Tårnbyløbet.
Onsdag 10. oktober kl. 17.30

Sund mad i caféen
I Sundhedsugen sætter caféen
fokus på sund mad og sunde
nærende smoothies.
Der vil være mulighed for at
udforske dine smagsløg, når der
bliver serveret lækre og sunde
smagsprøver.
Bestil dagens ret til 30 kr. på tlf.
20 28 81 59 eller pcd.kulturz.
bk@taarnby.dk senest onsdag
d. 4. oktober.
Kulturzonen. Mandag 8. til torsdag 11. oktober kl. 17-19.

Noget at gå til i Sundhedsugen

Sundhedsuge på Tårnby Hovedbibliotek ...
Kom og bliv inspireret til et sundere og sjovere liv

Squaredans for alle

Har du prøvet at danse squaredans? Amager SquareDancers giver en kort opvisning, og herefter inviteres tilskuerne
til at være med og selv prøve lette danse.
Mandag 8. oktober kl. 16.00 – 17.30

Test dig selv med Danmarks stærkeste
fællesskab

Hvad kan du? Alle kan noget, og sammen kan vi det hele.
De Grønne Pigespejdere indtager biblioteket med forskellige
udfordringer, som de inviterer alle børn fra 6 år til at prøve
kræfter med. Har du en ven, der kan noget, du ikke selv
kan, så tag dem med og test, hvad I kan sammen.
Tirsdag 9. oktober kl. 17.30 – 19.30

En gåtur og en go’ historie

lejligheden til at møde patientforeningerne Diabetesforeningen, Hjernesagen, Lungepatientforeningen og Gigtforeningen, Høreforeningen, Øjenforeningen Værn om Synet, Osteoporoseforeningen, Scleroseforeningen og Bedre Psykiatri
og Prostataforeningen og hør om foreningernes arbejde.

kl. 11.30 – 14.00

kl. 11.00 – 14.00

kl. 16.00 – 18.00

Din fysiske sundhed

Hos fysioterapeuter fra SundhedsCenter Tårnby kan du få
testet din benstyrke og få en snak om din kondition. Derudover tilbyder vore diætister at måle din fedtprocent med en
kropsanalysevægt. Har du lyst til at holde op med at ryge,
kan du også møde vores rygestopkonsulent, som giver råd
om rygestop og tilbyder at måle din kulilte.

Hvordan har dine fødder det?

Få et gratis fodtjek. Statsaut. fodterapeuter fra Klinik for
Fodterapi, Kastrupvej 326, svarer på spørgsmål om fødder
og fodtøj. Har du gener fra dine fødder, hjælper vi med at
finde ud af hvorfor, og hvad der kan gøres ved det. Både
børn og voksne er velkomne.

Sundhedsdag torsdag 11. oktober

Oplever du, at folk omkring dig mumler, så kom og få en
gratis høretest. Næsten halvdelen af alle mennesker over
50 år har svært ved at forstå, hvad der bliver sagt, hvis der
er støj i baggrunden.
Kom forbi og få testet din hørelse.

Cykling uden alder

Kom forbi og mød nogle af de frivillige fra cykelfællesskabet
Cykling uden Alder.
Under mottoet “Ret til vind i håret” nyder de frivillige
piloter og deres ældre naboer cykelturene i de populære
rickshaws. Prøv en tur og se, om du er vores nye pilot.
kl. 11.00 – 14.00

Mål din sundhed

Få tjek på dit blodtryk, håndtryk og lungefunktion og benyt

En hjertestarter kan redde liv, men hvordan fungerer den?
Tårnby Brandvæsen står klar til at svare på dine spørgsmål
og prøv kræfter med en hjertestarter, så du kan redde liv.

Er insekter fremtidens mad? Kom og få en
smagsprøve hos Charlotte Bay

kl. 11.00 – 14.00

Sammen går vi en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet til Hovedbiblioteket.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe eller
te, mens Laura Michelsen læser en historie højt. Gå med
og få lidt motion til både hjerte og hjerne! Turen er knap 2
km lang.
10. oktober kl. 14 - 15.30, Vandtårnet v. Englandsvej

kl. 11.00 - 13.00

Få kendskab til din hjertestarter

kl. 11.00 – 14.00

Har du nedsat hørelse?

kl. 11.00 – 14.00

Mænds mødesteder

Har du lyst til at være en del af et aktivt fællesskab omkring ting, der interesserer dig, så kom forbi og hils på os.
Mænds Mødesteder er et fantastisk sted for mænd i alle
aldre, hvor vi mødes omkring hyggelige madaftener, kultur,
natur, fisketure, kortspil og hvad vi ellers kan finde på.

Biblioteket får besøg af
Charlotte Bay fra Bug
Amok, hvor de brænder
for at give inspiration til
familier, der har lyst til at
tage del og forme fremti-

dens bæredygtige madlavning!
Hun har taget sit pop-op køkken med, og efter et kort
foredrag med introduktion til, hvordan du nemt lave mad

med insekter og hvor du får fat i dem, får du mulighed
for at smage på herlighederne.
Kig forbi og smag dig igennem et spændende smagsunivers af forskellige larver og græshopper. Prøv også
at mix en persillepesto med sprøde bugs i vores pop-op
køkken! Insekter er en fremragende smagsgiver.
Velkommen til det sunde liv på biblioteket!
Se det udførlige program på taarnbybib.dk
Der er fri adgang uden billetter til alle arrangementerne.

... og i SundhedsCenter Tårnby
Workshop om mindfulness

Åbent hus for seniorer

V. SundhedsCenter Tårnby i samarbejde med Tårnby
Apotek, Lix & Kerner og Seniorrådet
I samarbejde med Tårnby Apotek, Lix & kerner og Seniorrådet byder forebyggelseskonsulenterne Annette
og Christina på morgenkaffe, rundstykker og lækre
smagsprøver.

Kom og mød bl.a. Seniorrådet, Ældresagen, Diabetesforeningen, Værn om synet, Gigtforeningen,
Prostataforeningen, Høreforeningen, Danske Handikaporganisationer, AOF Amager, Parkinsonforeningen,
Landsforeningen Lænken og få en snak om fordelene
ved at engagere sig i foreningslivet.
Forebyggelseskonsulenterne samt Demenskoordinator Ninna er også klar til en hyggelig snak om et godt
og aktivt seniorliv.
Ernæringskonsulent Lisa står klar til en snak omkring
nedsat appetit, vægttab og forandringen i madvaner,
når man bliver ældre.
Kom og mød statsautoriseret fodterapeut Mariah
Kruse, til en snak om sunde fødder. Her kan du få et
gratis fodtjek og få en 3D scanningsanalyse af dine
fødder.
Du kan ligeledes møde Københavns Tandlægecenter
og få en snak om god mundpleje og sunde tænder.
Frivillighedskoordinator Naomi og boligsocialmedarbejder Malene fra Tårnbyhuse vil også stå klar til en
snak om de mange aktiviteter, der er gang i på frivillighedsområdet.

Der vil være mulighed for at blive vaccineret imod
influenza ved Tårnby Apotek, så husk at medbringe dit
gule sundhedskort.
Onsdag 10. oktober, kl 9-11. For seniorer. Sundhedshuset, Kamillevej 4, Arkaden.

Fra passager til chauffør i det gode liv

Foredrag v/ René Oehlenschlæger og SundhedsCenter
Tårnby
Positiv psykologi er studiet af psykologiske styrker og
positive følelser. I stedet for at have fokus på det, der
er galt, handler det om at have fokus på det, der virker,
da netop dette giver mere engagement, forandringsparathed og bedre relationer samt resultater. Kom til
foredrag og hør, hvordan du med positiv psykologi opnår mere trivsel, overskud og glæde i hverdagen. Det
handler om at tage ansvar for, hvad du vil og ikke vil.
I løbet af foredraget vil deltagerne få nogle værktøjer
og metoder til, hvordan forandringer skabes og ikke
mindst, hvordan de fastholdes.
Torsdag 11. oktober, kl. 16.30-18.30
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V/ Certificeret Mindfulnessinstruktør Anja Ladefoged
og SundhedsCenter Tårnby
Kom med til en workshop om mindfulness og bliv klogere på, hvad mindfulness er, og hvorfor det er blevet
så populært. Du kan høre om grundindstillingerne i
mindfulness, og hvad der sker i kroppen, når vi laver
mindfulnessøvelser. Under workshoppen vil der være
3-4 øvelser samt tips og tricks, som deltagerne efterfølgende kan bruge i det daglige.
Mandag 8. oktober, kl. 19-21. SundhedsCenter Tårnby.
For voksne. Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk eller
tlf. 3247 0079

Vikinger i Marbella Fitness Camp
I slutningen af august var
vægtløfterklubben AK Viking på træningslejr hos
Marbella Fitness Camp, nær
Malaga

Af Mikkel Andersen,
AK Viking.
Foto: AK Viking

Det var andet år i træk klubben valgte solkysten som
rejsemål. Stedet indbyder til
sund kost, masser af træning,
social adfærd og afslapning
ved poolen. Og stedet styres
af folk med fokus på service
og godt humør, så man føler
sig velkommen.
AK Viking består af alt fra
eliteløftere, der træner op til
hhv. EM og VM, til motionister,
der kommer for at socialisere
sig. Hele klubben blev inviteret og det resulterede i, 23

deltagere i alderen 4 til 70 år.
De fleste deltagere trænede to gange dagligt med
undtagelse af torsdag, som
var hviledag og udflugtsdag.
Solen var varm og temperaturen lå lige under 30 grader
hele ugen. Træningsfaciliteterne var udendørs.
Viking består af nogle af
Danmarks sejeste vægtløftere (når vi selv skal sige det).
Emily er 11 år og træner på
livet løs med sin mor på 38
år. Siff på 15 år var tæt på at
få bronzemedalje ved sit første europæiske mesterskab,
men måtte ”nøjes” med en 4.
plads.
Mikkel har trænet i 18 år,
deltaget ved VM og fortsætter
med fuld energi mod sit andet VM i november i Ashgabat
(Turkmenistan).
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I løbet af de senere år har AK. Viking fået mange piger/
kvinder til at løfte vægte. Fra venstre: Cilie og Emely Lykke
Nielsen, Samira Danris og Freja Obel Rosendal.

I Viking er der plads til alle
Om man er eliteløfter eller
bare er der, fordi man synes
det er sjovt.
Derfor vægter klubben disse træningslejre højt. På trods
af masser af seriøs træning så
fik vi hygget og kom hinanden ved, så selv de, der ikke
trænede men motionerede,
havde en hyggelig og sjov tur.
Det er ildsjæle i Viking som
Roland Giessing, Brian Glad
og Lasse Andersen, der i det
daglige er med til at få en klub
som Viking til at blomstre.
De står der dagligt og hjælper alle fra de nye unge talenter til de ældre, der aldrig
nogensinde har haft skyggen
af talent, men træner, fordi
det er sjovt.
Derfor har Viking også været Danmarks bedste/største
ungdomsklub gennem de sidste 20 år.
Der har været år, hvor andre klubber har stillet dobbelt
så mange løftere som AK Viking. Men de visner og deres
løftere forsvinder.
I Viking holder de frivillige
trænere fast sammen med
en bestyrelse, der bakker op
og motiverer. Derfor kan Viking stille nye ungdomsløftere hvert år og holde en flot
bred trup samtidig med, at
der kommer talenter igennem
møllen, som ender på landsholdet.

Hvis Viking-atleterne
ikke sveder nok under
armhævningerne - er det
stærkt svedfremkaldende
at henlægge træningen til
30 graders varme i syden.

Tilbage til turen
Viking fik tildelt Penthouse
boligen i Marbella. Boligen
rummede alle 23, og havde
egen pool. Den blev brugt
dagligt og de unge løftere fik
købt alverdens foto-venlige
oppustelige luftmadrasser.
Det er bestemt ikke sidste
gang, at AK Viking tager til
Marbella Fitness Camp og de
anbefaler gerne stedet.

Nationale konkurrencer:
Mange andre af AK Vikings ungdoms-, junior- og
masters-løftere har været
til stævner flere gange i den
seneste måned og bragt
masser medaljer med hjem.
Ved Ålholm Cup bragte de
sammen seks guldmedaljer,
fem sølvmedaljer og tre
bronzemedaljer med hjem.
Og ved østkreds mesterskaberne for juniorer og masters tidligere i september
sikrede klubben sig seks
førstepladser med Amanda
Obel Rosendahl som stævnets bedste masterløfter og
Joseph Margaryan stævnets
bedste juniorløfter.

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

Familieferie i Nordjylland
3 dage på 3-stjernet strandhotel ved Glyngøre på Salling
3 nætter 1.599,-

Hotel Pinenhus HHH
Pris. pr. person i familieværelse
Stå op med udsigt til vandet og masser af sjove
aktiviteter hele dagen. Hotel Pinenhus ligger
på en af Danmarks mest idylliske pletter – lige
ned til egen strand på halvøen Salling, hvor der
Pris uden rejsekode 1.349,er dømt dasedage og børnelatter. Og skulle
vejret drille, kan I tæve hinanden i minigolf • 2 overnatninger
på hotellets 18-hullers minigolfbane, tage på • 2 x morgenbuffet
udflugt til kanonudstillingerne i Hanstholm og • 1 flaske mousserende vin
Klitmøllers Cold Hawaii ved Vesterhavets bru- • 1 x 2-retters middag
sen eller ty til det tropiske vandland i Jesperhus • Køkkenchefens 4-retters
menu på andendagen
Blomsterpark, der ligger kun 5 km fra herfra.
•
Værelse med udsigt
Nyd også, at I har et helt køkkenteam til at
•
Fri Wi-Fi
sikre feriefreden: Både morgen- og aftensmad
serveres i panoramarestauranten, og når solen
går ned finder I næppe mere idyllisk sted at Ankomst
spise end på hotellets terrasse på første parket Valgfri t.o.m. 29.12.2018 samt
til vandet.
1.1.-28.6.2019.

1.199,-

Hotel Pinenhus

Børnerabat
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år ½ pris.
Ekstraseng 749,-

Julemarkedet i Stralsund

Strandhotel ved Østersøkysten

4 dage på 3-stjernet hotel i Nordtyskland

3 dage på 4-stjernet hotel i Schleswig-Holstein

Ankomst: Valgfri t.o.m. 20.12. og 26.27.12.2018 samt 1.1.-29.5.2019.

Pris. pr. person i dobbeltværelse

1.349,-

Pris uden rejsekode 1.499,Pristillæg 1.-31.5.2019 200,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 2-retters middag
• Happy hour hver dag
• Rabat på entre til
Ozeanum Stralsund

Børnerabat
1 barn 0-6 år gratis.
3 børn 7-12 år ½ pris.

Maritim Club Hotel
Timmendorfer Strand HHHH
Brusende bølger og et hav af aktivitetstilbud – på Maritim Club Hotel
Timmendorfer Strand, der ligger
12 kilometer fra Travemünde og
165 kilometer syd for den danske
grænse, kommer ingen til at kede
sig. Omgivelserne med udsigt over
Lübeckerbugten er oplagte til spadsereture langs strandpromenaden
(500 m), golf under den høje himmel
på Golfpark Ostsee (6 km) eller en
udflugt til den historiske gamle bydel
i Lübeck (20 km).
Ankomst: Valgfri t.o.m. 20.12.2018
samt 2.1.-30.5.2019.

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

Bestil nu på

Pris. pr. person i dobbeltværelse

1.249,-

Pris uden rejsekode 1.399,-

• 2 overnatninger
• 2 x champagnebrunch
• 2 x 3-retters middag
• Stort aktivitetsprogram
• 50 % rabat på greenfee
• Børneklub (3-12 år)
• Værelse med balkon
Børnerabat
1 barn 0-6 år gratis.
2 børn 7-12 år ½ pris.
Max 2 børn pr. værelse.
Turistskat max EUR 3,- pr. person pr. døgn.

Rejsekode:
TAARNBYBLADET

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne hverdag kl. 9-17 og weekend & helligdage 10-14.

3 nætter 1.649,-

Teknisk arrangør:
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arcona Hotel Baltic HHHH
Det flotte, 4-stjernede arcona Hotel
Baltic ligger få skridt fra den gamle
bydel og havnefronten i hansestaden
Stralsund med udsigt til broen som
fører til den idylliske ferieø Rügen.
Beliggenheden bringer jer lige ind i
centrum af den tyske østersøkysts
legendariske stemning, hvor det
maritime miljø og den friske havluft
går hånd i hånd med 800 års historie – og ikke mindst helt ind på livet
af en af årets mest stemningsfulde
oplevelser: Stralsunds julemarked.

4 nætter fra 1.699,-

TÅRNBY
KOMMUNE
TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk
HUSK TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK HAR ÅBENT I WEEKENDERNE
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK:
MANDAG-FREDAG
8-20
LØRDAG-SØNDAG, HELE ÅRET 9-16
VESTAMAGER BIBLIOTEK:
MANDAG TIL FREDAG
LØRDAG
SØNDAG LUKKET

9-19
9-16

ER DU JOBSØGENDE?

Hver tirsdag kl. 13 - 15 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek,
Kamillevej 10
Du kan få hjælp til at oprette et CV på Jobnet - søge efter relevante jobs i
forskellige jobdatabaser - komme i gang med at skrive en ansøgning - skrive et CV - sende ansøgninger elektronisk. Tilmelding er ikke nødvendig.

NETVÆRKSTEDET - Få hjælp til pc, tablet og mobil
Hver torsdag kl.14 -16 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek,
Kamillevej 10. Tilmelding er ikke nødvendig.
JURIDISK FØRSTEHJÆLP

Torsdag 4. oktober kl. 17 - 18 på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10
Du kan få anonym og gratis juridisk rådgivning hos advokatvagten på
Tårnby Hovedbibliotek mellem kl. 17 og 18 den første torsdag i hver måned. Den frivillige advokatvagt kan ikke føre din sag, men du kan få gode
råd om din problemstilling og en hurtig juridisk vurdering af din situation
på stedet. Du skal møde personligt op og medbringe alle relevante papirer om din sag. Henvend dig i INFO fra kl. 16.30 og få et nummer i køen.

EFTERÅRETS IT-KURSER med fokus på it-sikkerhed

Du kan nu se og tilmelde dig efterårets IT-kurser
på Tårnby Kommunebiblioteker.
I denne sæson sætter vi stort fokus på IT-sikkerhed, og hvordan du kan beskytte dig selv mod
svindlere, når du er på nettet. Kom og hør hvordan du kan genkende en fupbutik på internettet,
grunden til at du skal holde NemID for dig selv,
og hvordan dine kodeord nemt kan gøres mere sikre.
Se mere og tilmeld dig på taarnbybib.dk eller hent et katalog på biblioteket.

ling uden alder.
Du kan også prøve en tur i en rickshaw og se, om du er vores nye pilot.
Arrangeret i samarbejde med SundhedsCenter Tårnby.

Sundhedsdag - Hvordan har dine fødder det?
Kom og få et gratis fodtjek. Statsaut. fodterapeuter fra Klinik for Fodterapi, Kastrupvej 326, svarer på spørgsmål om fødder og fodtøj.
Arrangeret i samarbejde med Klinik for Fodterapi.

Sundhedsdag - Har du nedsat hørelse?
Oplever du også, at folk omkring dig mumler? Kom forbi og få testet din
hørelse af hørespecialist Mette Hovmann fra Audika, Amager Landevej
33.
Arrangeret i samarbejde med Audika.

Sundhedsdag - Din fysiske sundhed
Fysioterapeuter fra SundhedsCenter Tårnby hjælper med at teste din
benstyrke og balance. Derudover tilbyder vores diætister at måle din
fedtprocent med en professionel kropsanalysevægt. Hvis du ryger - kan
du også møde vores rygestopkonsulent.
Arrangeret i samarbejde med SundhedsCenter Tårnby.

Sundhedsdag – Få kendskab til din hjertestarter
Kom med når Tårnby Brandvæsen står klar til at svare på spørgsmål og
prøv kræfter med en hjertestarter, så du kan redde liv.

Sundhedsdag kl. 16-18: Er insekter fremtidens mad?
Kom og få en smagsprøve v/ Charlotte Bay
Charlotte Bay fra Bug Amok har taget sit pop-op-køkken med, og efter
et kort foredrag får du mulighed for at smage på herlighederne.

ARRANGEMENTER på Tårnby Kommunebiblioteker
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside
taarnbybib.dk under ”Det sker på biblioteket”. Du kan også hente en
månedsoversigt på biblioteket.
Billetbestilling:
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samarbejde med
Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 3251 1495 eller via
www.aof-amager.dk Se efter logo. For alle arrangementer gælder, at
resterende billetter sælges ved indgangen.
DANS MED AMAGER FOLKEDANSERE

Torsdag 11. oktober kl. 11-14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Har du lyst til at få tjekket dit helbred? Hjernesagen, Lungepatientforeningen og Gigtforeningen kommer på besøg. Her
kan du få målt dit blodtryk, dit håndtryk og din lungefunktion.
Ved samme lejlighed har vi besøg af Diabetesforeningen,
Prostataforeningen, Høreforeningen, Øjenforeningen Værn
om Synet, Osteoporoseforeningen, Scleroseforeningen og
Bedre Psykiatri.

Søndag 30. september / 28. oktober / kl. 11 / Tårnby Hovedbibliotek /
Fri adgang
Amager Folkedansere byder op til sangleg og folkedans for hele familien akkompagneret af levende musik.
Få en sjov og hyggelig søndag formiddag med hele familien fra de helt
små til seniorerne.
Måske kender du også en dans eller sang, som du har lyst til at lære de
andre?
Arrangementerne afholdes af Amager Folkedansere i samarbejde med
Tårnby Kommunebiblioteker

Sundhedsdag - Mænds Mødesteder

AKVAREL WORKSHOP v/ Lene Birke

SUNDHEDSDAG
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Fortsat fra forrige spalte

Har du lyst til at være en del af et aktivt fællesskab omkring ting, der interesserer dig, så kom forbi og hils på os på Sundhedsdagen og hør mere
om, hvad vi laver.
Arrangeret i samarbejde med Mænds Mødesteder.

Sundhedsdag - Cykling uden alder
Mød nogle af de frivillige fra det glædesspredende cykelfællesskab CykFortsættes næste spalte

Mandag 1. oktober kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Lene Birke sætter fokus på de grundlæggende teknikker inden for akvarelmaleri.
Medbring selv materialer, en plade at sætte papiret op på og en lille
vandforstøver. Lidt ekstra papir og farve kan købes. Lene Birke har flere
udstillinger bag sig, og har i mange år undervist i tegning og maling.
Begrænset antal pladser.
Fortsættes næste side
TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY
KOMMUNE
Fortsat fra forrige side

Fortsat fra forrige spalte

FILMPERLER – Bibliotekerne viser samme film

EN GÅTUR OG EN GOD HISTORIE

Mandag 1. oktober kl. 16 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter
Torsdag 4. oktober kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Nyd håndplukkede kvalitetsfilm på biblioteket. Af rettighedsmæssige årsager kan filmtitlerne ikke annonceres her. Hent efterårsprogrammet på
biblioteket.

Onsdag 10. oktober kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til
Hovedbiblioteket.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe, mens Laura
Michelsen læser en historie højt.
Vi mødes kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien starter.
Turen er knap to kilometer lang.

ERINDRINGSCAFÉ: NABOSKAB
Tirsdag 2. oktober kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis
billetter
Kom og vær med til en uformel eftermiddag hvor vi deler
erindringer og oplevelser om det gode naboskab og fællesskab, hvor man hjælper hinanden og får en sludder på trappen.

FILT - UDSTILLING
Tirsdag 2. oktober - lørdag 6. oktober / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Filtet uld som du aldrig har set det før! Filte/Spindeforeningen TOVA viser filtede ting og tøj.
Der er eksempler på en ny filteteknik ”nunofiltning”, gammeldags filtning
og lækre håndspundne garner.

FILT - WORKSHOP
Lørdag 6. oktober kl. 11-14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Har du selv lyst til at prøve at filte, så kom forbi denne lørdag hvor Filte/
Spindeforeningen TOVA’s medlemmer vil hjælpe dig med teknikken.

BABYCAFÉ: BABYMASSAGE - for forældre og babyer fra to
måneder
Fredag 5. oktober kl. 10 / Vestamager bibliotek / Billet 20 kr.
Fredag 26. oktober kl. 09.30 og 10.45 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20
kr.
Kom og få en hyggelig stund med din baby, når sundhedsplejerske Inger
Kaas vejleder i babymassage.

SQUARE-DANS FOR ALLE v/ Amager Square Dancers
Mandag 8. oktober kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek /
Fri adgang
Amager Square Dancers giver en kort opvisning.
Herefter inviteres tilskuerne til at være med og selv
prøve lette danse og bevægemønstre.

FOREDRAG: AND THEN THERE WAS SILENCE v/ Jan Grarup
Mandag 8. oktober kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 75 kr. købes
via AOF
Bogen And then there was silence er et fotografisk monument over Jans
årtier lange arbejde som fotograf i nogle af klodens absolutte krisezoner.

TEST DIG SELV MED DANMARKS STÆRKESTE FÆLLESSKAB
v/ De Grønne Pigespejdere
Tirsdag 9. oktober kl. 17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
De Grønne Pigespejdere indtager Hovedbiblioteket med
forskellige udfordringer, som børn i alle aldre inviteres til at
prøve kræfter med.
Målgruppen er de 6-12 årige, men alle er velkomne.
Onsdag 10. oktober / 24. oktober / kl. 16.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri
adgang
Holder du af at strikke, hækle, hakke og brodere? Så tag dit håndarbejde
med og mød andre nørklere til et par timers kreativ hygge. 10. oktober
kommer Laura Michelsen på besøg i caféen og læser en historie højt,
mens vi nørkler.
Fortsættes næste spalte

Torsdag 11. oktober kl. 11-14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Se nærmere om Sundhedsdagen andetsteds i informationsannoncen.

KREATIVT KRYDSFELT: LÆR AT HÆKLE - for børn fra 8 år
Mandag 15. oktober kl. 13 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Vi skal lære at lave nogle simple masker, som man senere
kan bruge til at hækle større ting. Man behøver ikke kunne
hækle i forvejen.

3 DAGES FILOSOFI-WORKSHOP for børn og unge i
efterårsferien
Mandag 15. oktober - onsdag 17. oktober kl. 10 /
Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Hvad betyder det at kunne tænke selvstændigt og frit, og hvordan kan jeg
igennem kunstneriske udtryk beskrive mine tanker?
Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for vores filosofi-værksted for de
10-13 årige. Gennem samtale, leg, dans og billedkunst, tager vi udgangspunkt i en af filosofiens første og største navne. Deltagerne bliver undervist af Rudi Keiler Goméz (skuespiller, instruktør, filosof og underviser) og
Manon Siv Duquesnay (danser, koreograf og underviser).
Resultatet af workshoppen præsenteres torsdag 18. oktober på Tårnby
Hovedbibliotek og på Tårnby Torv Festival den 17. november (nøjagtige
tidspunkter offentliggøres senere).
Bemærk, at man melder sig til hele forløbet på 3 dages workshop + præsentation af resultatet 18. oktober. Der serveres sandwich og snacks i
løbet af dagene.
Workshoppen er et samarbejde mellem Tårnby Kommunebiblioteker og
arrangør af Tårnby Torv Festival Andreas Liebmann.

AKVARELCAFÉ
Onsdag 17. oktober / 31. oktober / kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek /
Fri adgang
I akvarelcaféen er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller godt
i gang. Medbring selv papir, farve og pensler.

KREATIVT KRYDSFELT: Lav din egen animationsfilm - for børn
fra 6 år
Onsdag 17. oktober kl. 13 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Lav din egen animationsfilm med ”stop motion”. Vi sørger for
alle nødvendige materialer, men du er velkommen til at medbringe egne figurer, som du kan bruge i filmen. Små figurer er
lettest at arbejde med f.eks. Lego-figurer.

KLASSIKERCAFÉ - LYKKE-PER
Onsdag 17. oktober kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
I anledning af Bille Augusts filmatisering stiller vi skarpt på Henrik Pontoppidans forfatterskab med særligt fokus på romanen Lykke-Per. Til at guide
os har vi inviteret lektor og formand for Pontoppidan Selskabet, Johan
Rosdahl. Hvordan er Lykke-Per blevet opfattet gennem tiden? Og hvordan
filmatiserer Bille August romanen?
Filmatiseringen har premiere som TV-serie i fire dele i begyndelsen af
2019, og foredraget kan ses som en slags forberedelse til serien.
Fortsættes næste side
TÅRNBY KOMMUNE
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NØRKLECAFÉ

SUNDHEDSDAG

TÅRNBY
KOMMUNE
Fortsat fra forrige side

KREATIVT KRYDSFELT: Papirdesign - workshop for voksne

TÅRNBY DOX: BIG TIME

Mandag 22. oktober kl. 15.30 / Tårnby Hovedbibliotek
/ Gratis billetter
Kom og udlev din kreativitet eller bliv inspireret til at
lave mobiler, gavemærker, kort, bordpynt m.m.
Vi har materialer, værktøj og stansemaskine. Større børn kan deltage
ifølge med en voksen.

Onsdag 31. oktober kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Portræt af den verdenskendte arkitekt Bjarke Ingels, der følger ham
gennem årene 2011-2016. Her kæmper han med opgaven at designe
og bygge en af de skyskrabere, som skal erstatte tvillingetårnene, der
styrtede sammen 11. september 2001.

BABYCAFÉ: Førstehjælp til spæd- og småbørn

Udstilling
Skolefotos – et udvalg
Kan du huske dit skolefoto? Arkivet har udvalgt nogle fotografier af
skoleklasser fra årene 1950-1970 fra de forskellige skoler i kommunen.
De bliver udstillet på Udstillingscentret Plyssen, Amager Strandvej 350,
2770 Kastrup.
Tårnby Stads- og Lokalarkiv har i det seneste år registreret mange andre skolefotos, som kan ses på arkiv.dk

Tirsdag 23. oktober kl. 10 / Vestamager bibliotek / Billet 20 kr.
Torsdag 25. oktober kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
Er du klar, hvis uheldet er ude? Ved du, hvad du skal gøre, hvis din
baby får noget galt i halsen? Eller hvis din baby falder ned fra puslebordet? Bliv klogere på førstehjælp til babyer og småbørn, når Toni
Mathiasen fra www.førstehjælp.nu besøger biblioteket.

FANTASTISKE FORTÆLLINGER: Ikke to bølger er ens
v/ Christian Liebergreen

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET

Tirsdag 23. oktober kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet købes via
AOF
I sommeren 2012 tog Christian Liebergreen afsted på en jordomsejling.
Han var ni måneder om turen, hvor han helt alene og uden at gå i land
på noget tidspunkt kom i den eksklusive gruppe på knap 200 mennesker i verden, der har gennemført en sådan tur.
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF Amager og
Tårnby Hovedbibliotek.

Læs nyeste nummer af det lokalhistoriske blad, Glemmer Du

SYNG DIG GLAD - SANGEFTERMIDDAG

TÅRNBY BLADET – SET GENNEM 25 ÅR

Mandag 29. oktober kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide at synge sammen med andre?
Vi mødes den sidste mandag i måneden og synger med korleder og
musikpædagog Marianne Kragh ved klaveret. Alle er velkomne uanset
alder og forudsætninger.

OKTOBER ’43 - Musikalsk fortælling ved Klezmerduo
Tirsdag 30. oktober kl. 20 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
I en ramme af klezmermusik fortæller Klezmerduo historien om danske
jøder, der måtte flygte over hals og hoved og om nogle af de mange,
der satte livet på spil for at hjælpe.
Arrangementet er en del af Tårnby Musikuge 2018

OKTOBER 1943 – Danske jøders flugt til Sverige
Bladet udkommer i starten af oktober.
Helt ekstraordinært har arkivet valgt at udgive to numre i september og
oktober.
I september er titlen
I starten af 1993 blev der taget initiativ til at starte
en bladforening i Tårnby. Det lykkedes – og i år
har Tårnby Bladet 25-års jubilæum!
Bladene kan hentes gratis på bibliotekerne så
længe oplag haves, eller hentes i en printvenlig
version på taarnbybib.dk under ”Stads- og Lokalarkivet”.
Du kan også vælge at tegne et abonnement på
’Glemmer Du’ som nyhedsbrev, så du får bladet
sendt elektronisk, så snart det udkommer.

TÅRNBY KOMMUNE

Skibs Hovmesteren blev begravet til havs
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Nina og Svend Borgs fjerde slægtsbog kan hentes gratis
Nina og Svend Borg er nu med deres 4.
slægtsbog, Skibs Hovmesteren.
Den handler om Svends farfar Carl
Jeppe, der blev født i 1872 i København. Han blev tidligt forældreløs, og
kom til Det Kgl. Opfostringshus på
Østerbro, som dengang lå uden for
København.
Efter en uddannelse som konditor,
skulle Carl Jeppe aftjene sin værnepligt som kok i Den danske Flåde.
Siden blev Carl Jeppe Skibshovmester på forskellige fragtskibe, hvor
han sejlede verden rundt. Vi kan læse
i hans breve til hans hustru Amalie
(Svends farmor), hvilket savn han
havde til sin elskede kone og deres
tre drenge i Esbjerg. Vi hører om livet
ombord, og hvad han oplevede ude i
verden.

Carl Jeppe døde i 1927 ombord og
blev stedt til hvile i Atlanterhavet ud
for Afrikas kyst.
Ninna og Svend Borg interesserer
sig meget for slægtsforskning og historierne bag personerne og de skriver e-bøger om slægten.
- Vi vil gerne give anernes efterkommere kendskab til deres forfædres historie og lidt viden om, hvordan
det var at leve dengang, siger de.
- Det kan måske også give inspiration til andre, så de kan gå i gang med
at skrive deres slægtshistorie.
spanger

De har tidligere skrevet:

”Min elskede farmor”, Ninas
farmor Emilie Johansen, (2015).
”Kammerlakajen”, Svends oldefar
Edvard Klein, (2016).
”Prins Valdemars Hushovmester”,
Svends oldefars lillebror Ludvig
Klein, (2017).
Alle bøger kan hentes gratis
på www.taarnbybladet.dk og
hjemmesiden www.nina-ogsvends-aner.dk

AMAGERTEATRET
AMAGERTEATRET er den lokale teaterforening i Tårnby og
spiller i sæson 2018/2019 fire forestillinger i abonnement samt en
familieforestilling i Kulturhuset KastrupBIO.
Gentegningen er i gang! Såvel gen- som nytegning kan ske på www.amagerteatret.dk, hvor
der er en udførlig beskrivelse af forestillingerne.

Bridge Over Troubled Water

Der skal festes og danses
Inge har danset og undervist i 30 år og
det markeres over hele to dage. Lørdag 27. oktober fra klokken 11 koncentrerer man sig om squaredansen
og søndagen derpå 28. oktober starter
dansen allerede klokken 10.00.
- Efter så mange år på Amager med
dans har jeg mødt mange, der lige som
jeg elsker at danse. Jeg håber at se
mange de to dage.
Beskedent skriver Inge Aakilde: ”Ingen gaver, men gerne et bidrag til Læger uden grænser”.
tsp

Drengen der ville
være vægtløs
En anmelderrost forestilling for sin
blanding af humor og skarphed i
beskrivelsen af, hvor svært det er at
være mønsterbryder.

19. - 20. og 21. november kl. 19.30
folketeatret | turne

Holgers forsvarstale
Holgers Forsvarstale er en musikalsk og grænseløs komedie om
løse grænser for komik.

© Lars E Andreasen

Det er ikke så tit, man præcis kan sætte dato på, hvornår ens fritidsinteresse
opstod, men det kan Inge Aakilde. Ved
den officielle åbning af Tårnby Hoved
Bibliotek i 1988 optrådte Margot Gunzenhauser med sin opvisnings gruppe.
De her danse lignede meget de
danse Inge Aakilde lærte i Holland.
Resultatet var deltagelse i Margots
første caller kursus - calleren er den
person, som improviserer ”ordrerne” i
en squaredance.
- So ein ding må vi have mere af, kan
Inge Aakilde have tænkt og på AOF fik
hun lov at starte et hold i squaredance,
- I starten ikke med så mange deltagere, men det voksede, husker Inge
Aakilde.
Begynder-, øvede og opvisningshold om tirsdagen i Skottegårds skolens aula og om onsdagen pensionisthold kom til.
- Når alle dansede sammen, fyldte
vi hele aulaen.
- I 1993 stiftede vi Amager Square
Dancers (ASD) og i 2016 en ny forening Historiske Engelske Danse
(HED). Det er de Engelske danse, jeg
altid har elsket.
Mellem jul og nytår organiserer den
Hollandske forening NYS hvert år et
kursus med undervisere fra England,

hvor dansene fra søstrene Brontés tid
er i høj kurs.
- Der møder jeg dansevenner fra
min tid i Holland. Mange af danserne
er oppe i årene. Men danse, det gør vi
– både i NYS og hjemme i Tårnby!
Senest har Ældresagen i Tårnby
også oprettet et dansehold og her
danses hver onsdag på Tårnby skole.
Utallige er de forsamlinger, private
sammenkomster (og en foreningslederweekend på Kollekolle), hvor Inge
Aakilde har fået mange af disse ”Jeg
kan ikke danse, personer” ud på gulvet. Det blev ikke altid den skønneste
omgang, men vild med dans blev de
og stemningen med de store latterkaskader kom i vejret.

© Gudmund Thai

Inge Aakilde bragte squaredansen
og de historiske engelske danse til
Tårnby

22. - 23. og 24. oktober k1. 19.30
Landsteatret

© Erling Mølgaard

Vild med squaredance i 30 år

Historien om to unge drenge fra
Queens, New York, der gik hen og
blev verdens mest succesrige duo
nogensinde - som teaterkoncert.

28. - 29. og 30. januar 2019 kl. 19.30
letITbe

Svend, Knud & Valdemar
En absolut nybearbejdning af det
Danmarkshistoriske, romantiske udstyrsstykke i fem changementer med
indlagte sange.

18. - 19. og 20. marts kl. 19.30
Den Ny Opera og Figaros

Priser 2018-19
Abonnement				
Gruppe A:
Gruppe B:

Række 1 til 11
Række 12 til 15

180 kr.
150 kr.

(720 kr. + 50 kr. = 770 kr.)
(600 kr. + 50 kr = 650 kr.)

•
•

Løssalg
230,- kr.
200,- kr.

Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,‑ kr. for hele sæsonen.
Der kan tegnes abonnement ved at sende indmeldelsesblanketten til:
AMAGERTEATRETS kasserer
Ole Skibsted • AMAGERTEATRET, Vinkelhuse 5 3.tv, 2770 Kastrup.
eller på www.amagerteatret.dk/abonnement og priser • Ole Skibsted • 30 23 39 85
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Indmeldelse gælder hele sæsonen.
Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

© Henrik Ohsten

© Nordisk Film

Filmoversigt

M
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BABY BIO kl. 11.00:

Drengen Jakob er nu blevet
voksen og har travlt med livet som
forretningsmand. Ud af det blå dukker
Peter Plys op, og sammen med alle
de andre dyr fra Hundredmeterskoven
hjælper de Jakob med at få fantasien
tilbage.

A R K S-

© SF Studio

fr. u. 7

IQBAL & DEN INDISKE JUVEL
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THE WIFE
28/9:
29 – 30/9:
1 – 3/10:
4 – 7/10:
9 – 10/10:
22 – 24/10:

17.00
14.00
17.00
12.30

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

18.00
16.00 + 18.00
18.00
19.00
19.00
17.30
fr. u. 7

BARE JULIET
28/9 – 3/10:

kl. 20.15

© Henrik Petit

SMALLFOOT

DE UTROLIGE 2 - 2D med dansk tale

kl.
kl.
kl.
kl.

FOR PRE MIE RE
DAN MAR KS-

PRE MIE RE

TEAM ALBERT

Forpremiere:
29 – 30/9:
kl. 13.30
Danmarkspremiere:
4 – 5/10:
kl. 17.00
6 – 7/10:
kl. 13.00 + 17.00
9 – 10/10:
kl. 17.00
11 – 12/10:
kl. 15.30
13 – 21/10:
kl. 14.00 + 18.30
Doxbio:

fr. u. 7

t. f. a.

2/10: THE WIFE
9/10: JOURNAL 64 med danske
undertekster
30/10: FIRST MAN

Et cyberangreb har afsløret identiteten
på alle aktive agenter i England og
pensionisten Johnny English, en mand
med få evner og analoge metoder, må i
tjenesten igen.

Albert gør oprør mod skole, forældre
og hele verden for at blive det, han er
bedst til: En der underholder hele verden
gennem YouTube.

Smallfoot vender Bigfoot-legenden på
hovedet, da en kvik ung Yeti finder
noget, som han ikke troede eksisterede et menneske.

28/9 – 2/10: kl. 19.00
fr. u. 7
Vises med danske undertekster

28/9:
29 – 30/9:
1 – 3/10:
6 – 7/10:

TIRSDAGSBIO kl. 10.30:

TEAM ALBERT

LYKKE-PER

kl. 15.30
kl. 14.15

2/10: THE WIFE
9/10: JOURNAL 64 med danske
undertekster
30/10: FIRST MAN

JOHNNY ENGLISH
SLÅ TIL IGEN

© UIP

IERE

Neil Armstrong og hans rummission
ledte ham til at være den første mand på
månen i 1969. Filmen er den medrivende
historie om NASAs mission for at lande
den første mand på månen med fokus på
Neil Armstrong og årene 1961-1969. Det
er en stærk førstehåndberetning, baseret
på James R. Hansens bog, og filmen viser
de omkostninger, en af historiens farligste
missioner havde for Armstrong og USA.

29 – 30/9:
6 – 7/10:

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.

© UIP

© Disney

DAN

SARK

JAKOB OG PETER
PLYS

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

FIRST MAN

ÅBNINGSTIDER

DA NM AR KS-

Kastrupvej 270

PREM

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

12-årige Clara er en ganske almindelig
pige, der bor i byen med sin mor Mille.
Clara er bedste venner med Oscar, der er
lidt speciel, så hun holder det hemmeligt
for de andre piger i klassen. Clara vil
nemlig bare gerne være helt normal
og passe ind. En dag begynder Clara
at kunne lugte og høre ting, som hun
ikke burde kunne, og samtidig er hun
overbevist om, at en mystisk, sort kat
forfølger hende.

PRE MIE RE

JOURNAL 64

DANM

PRE MIE RE

VILDHEKS

DAN MAR KS-

I en lejlighed finder nogle håndværkere
tre mumificerede lig siddende omkring
et spisebord med en ledig plads klar.
Carl Mørck og Assad fra Afdeling Q skal
finde ud af hvem den fjerde plads er
tiltænkt.

Kulturhuset
Kastrup BIO

BILLETPRISER
OG RABATKORT

DAN MAR KS-

FEMINISTEN
3/10:

kl. 20.00

JOURNAL 64

Danmarkspremiere:
4 – 5/10:
kl. 17.30 + 20.00
6 – 7/10:
kl. 15.00 + 17.30 + 20.00
8 – 21/10:
kl. 17.30 + 20.00
22 – 24/10:
kl. 20.00
25/10:
kl. 17.30 + 20.15
Visningerne kl. 15.00, 17.00 og 17.30 er med
danske undertekster
Danmarkspremiere:

JAKOB OG PETER PLYS med dansk tale

11 – 12/10:
13 – 21/10:

kl. 16.00
kl. 13.00 + 16.00 t. f. a.

Danmarkspremiere:

VILDHEKS
11 – 12/10:
13 – 21/10:

kl. 18.15
kl. 15.15

fr. u. 7

Danmarkspremiere:

JOHNNY ENGLISH SLÅR TIL IGEN
11 – 21/10:

kl. 20.30

SMALLFOOT med dansk tale

13 – 21/10:

kl. 12.00

t. f. a.

Danmarkspremiere:

FIRST MAN
25/10:

kl. 17.00 + 19.45

Pyjamasbio:
3/10:

kl. 19.00

Chris MacDonald foredrag: Energi og
Motivation
8/10:
kl. 18.00
Trivselstræ i Tårnby Sundhedsuge 2018
8 – 14/10 i hele åbningstiden. Kom og sæt dit
bedste trivselstip på vores træ, så andre kan
få glæde af det.

Børneliv på udstilling
Kan du bruge otte rør-lamper til lysstofrør?
Redaktionen har udskiftet sine 25 år
gamle lamper og forærer de gamle, men
fungerende væk til nyt hjem.
Ring 32 509 290 og aftal afhentning.

Kastanje i
Kongelunden

Børnene fra ”Havets univers” havde lavet
krabber til at udsmykke sig med, da de
optrådte til ferniseringen.

En onsdag i juni holdt børnehaven Kastrupgård traditionen tro fernisering i Kastrup
Boldklub
Børnene viste de ting, de har
arbejdet med siden januar
og børnene havde glædet sig
meget til at vise det for deres
familier.
Børnene blev inddelt i
grupper, der arbejdede med
temaerne ”Rumrejsen”, ”Havets Mysterier” og ”Eventyr
med Marie”.
Baggrunden for temaerne
blev skabt ud fra børnene
egne interesser. De voksne
havde blandt andet aflyttet
nogle af børnene, som var
meget optaget af rummet og
derfor blev det til ”Rumrejsen”.

De 3 forskellige projekter
De ældste børn i gruppen
”Rumrejsen” vidste allerede
meget om emnet og det smittede af på de andre børn.
Børnene var meget inde over
processen

De var inde og opleve planetariet, fandt en masse information gennem google og
havde emnet inde i deres leg.
Til ferniseringen havde børnene lavet et rumskib og der
blev vist en film fra hele forløbet på en projektor. Børnene fik en kopi af filmen med
hjem.
I gruppen ”Havets mysterier” arbejdede børnene med
havet. De startede dagen ud
med samling hvor der blev
talt om emnet og sunget sange, inden de gik i gang med
dagens aktivitet.
De besøgte ”Den blå planet” og Tårnby naturskoles
”Blå base” og kom helt tæt
på fiskene. De var en tur på
stranden for at samle ting til
deres fælles projekt.
Børnene fik talt om og undersøgt havet og de fik skåret
en Ørred op for at se hvad der
gemte sig inde i den.
Til ferniseringen havde børnene ønsket en banan, chokolade og fiske-kage. Det blev
dog en kage uden fisk, men
formet som en fisk i stedet.

Grøn smoothie - velbekomme
I gruppen ”På eventyr med
Marie” arbejdede børnene
med en fortælling, hvor de
sammen med pædagogerne
bevægede sig ind i et univers,
med forskellige udfordringer,
som børnene skulle løse for
til sidst at redde Kong Grøns
rige.
Børnene fik danset, hoppet
og sunget sig gennem foråret
og fik øvet en sangleg, som
de viste ved ferniseringen.
Gruppen lavede undervejs
kreative aktiviteter, som passede til forløbet.
Pædagogerne lagde fokus
på børnenes sociale kompetencer; hvordan er man en
god ven, hvordan giver man
plads til hinanden, hvordan
samarbejder man og venter
på tur.
Til ferniseringen havde
gruppen lavet grøn smoothie
bestående af banan, spinat
og æblejuice, for grønne
drikke gør én stærk og der var
smagsprøver til alle.
Tina

Til ferniseringen havde
“Rumrejsen” lavet en
“photobooth” . Den blev
brugt flittigt.

TÅRNBY BLADET OKTOBER 2018 45

Børnehaven oplevede en
kæmpe opbakning fra alle
forældre omkring ferniseringen, flere havde også
inviteret deres bedsteforældre med.
Børnehaven er meget taknemmelig over at have
sådan et godt samarbejde
med forældregruppen.

Af Lærke Haupt, Naturvejleder ved Tårnby Naturskole

Efter en dejlig varm og meget tør sommer er efteråret
så småt begyndt at vise sig i Kongelunden
Et af de første efterårstegn er, når bladene skifter farve og
kastanjetræet smider sine frugter, gemt i den piggede skal.
I september har kastanjen været månedens træ for Tårnby Naturskole. Kastanjen er let at kende på sine store blade,
sammensat af 5-7 små blade. Om foråret står ”kastanjen i
lys” når træet blomster. Kastanjens store smukke hvide
blomster-topper ligner store lys, der sidder på træet.
Her om efteråret er det kastanjens frugter, der kendetegner træet. De flotte blanke brune kastanjer lokker fra skovbunden om af blive samlet op af alle skovens besøgende.
Kastanjefrugten fra hestekastanjen vel at mærke – det klassiske kastanjetræ kan ikke spises af mennesker, men er rigtig god føde for mange af skovens dyr, som mus og hjort.
Der findes også en spiselig kastanje art – Ægte kastanje.
Bladene på ægte kastanje adskiller sig fra hestekastanjen
ved ikke af være et sammensat blad, men ét blad med form
som en hånd. Begge Kastanjearter er at finde i Kongelunden.
Hvis man går en tur i Kongelunden, vil man opdage, at
hestekastanjen næsten allerede har mistet alle sine blade.
Det er fordi hestekastanjen i Kongelunden er angrebet af
kastanjemøl. Heldigvis sætter kastanjen nye blade til næste forår, så vi må bare håbe, at den fortsat har energi nok til
det, så vi mange år frem kan nyde kastanjen i Kongelunden.

Støt de lokale bier

Der blæses igen i Tårnby
Der blev serveret messingsuppe til pandekagerne ved
Tårnby Bladets 25-års fødselsdags komsammen
Der lød igen messing-musik
fra et voksen-orkester i Tårnby, da Brandvæsenets Orkester gik på scenen.
Der er flere af musikerne,
som har en fortid i det hedenTak til Tårnby Kommune
Det tidligere Københavns
Brandvæsens orkester, nu
Brandvæsnets
Orkester,
retter hermed en stor tak
til Tårnby Kommune for
deres imødekommenhed.
Samtidig skal lyde en tak
til
servicemedarbejderne
på Skottegårdsskolen for et
fantastisk samarbejde.

gangne orkester Skotterne,
som holdt til på Skottegårdsskolen i mange år og udviklede sig fra et ungdomsorkester
til et stort brassband.
Nu er orksteret tilbage efter en del år at have været
et fag-orkester under Københavns Brandvæsen. Det var
beredsskabsplanen for København som i første omgang
var ved at tage livet af orkesteret, men heldigvis kunne
nogen huske deres fortid og
søgte om husly på deres gamle skole.
Her bor og øver de godt 30
musikere hver onsdag og her
har de deres udstyr - endda
i det samme lokale som de
havde i Skotte-tiden.
Øvedage:
Hver onsdag fra kl. 17 – til

Glarmesterarbejde udføres

19.30. Nye musikere er
velkomne i et velfungerende
harmoniorkester.

Her kan de høres!

Blandt årets ansøgere til nominering i TV2 lorry 2018
om at blive årets ”Fantastiske Fællesskab” er Tårnby
Biavlerforening blevet nomineret som en ud af 10 fællesskaber. De 10 fællesskaber kæmper om æren og en
regional pris på kr. 50.000.
- I Tårnby Bi forsøger vi
at fremme biodiversiteten
til glæde både for naturen,
insekter og befolkningen i
Storkøbenhavn. Vi forsøger
også at sprede budskabet om
vigtigheden af at fastholde
og fremme biodiversiteten,
Ikke mindst for de fremtidige
generationer.
- I Tårnby Bi håber vi derfor
at I vil hjælpe os til at vinde,

Der bliver i den kommende tid rig mulighed for at
opleve orkestret:
• Onsdag 10. oktober kl.
19. Koncert i Skelgårdskirken, i samarbejde med
Tårnbykoret.
• Mandag 29. oktober kl.
spiller vi, ligeledes med
Tårnbykoret, på hovedbiblioteket på Kamillevej
10, dette som led i Tårnby
Musikuge.
• Torsdag 1. november kl.
17 00 afholdes koncert på
Rødovre Hovedbibliotek.

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00

Glarmester

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Hans Diderichsen
Fax: 3252 0344
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Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
Pas på Tårnby Bladet - meld dig ind i
Tårnby Bladforening

Gratis tilbud til
foreninger
Mange foreninger - for
ikke at sige alle - har brug
for frivillige i bestyrelser,
til praktisk arbejde, hjælpeinstruktører etc.
I kan søge efter person med
Kendskab til Word og excel
(og hvis du ikke har det sørger vi for gratis oplæring)
Kendskab til klubliv (gerne)
Fleksibel (vi arbejder med
frivillige)
Ansvarsfølelse

3250 4218

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

i første omgang, den lokale
konkurrence, siger den nyvalgte formand Jesper Johnsen.
- Stem på Tårnby Bi send
en sms på 1272 og skriv lorry
10
- Hvis du synes at Tårnby
Bi skal vinde håber vi, at du
også vil opfordre andre til
at stemme på os. Del gerne
med jeres venner, familie,
klubber , det er kun fantasien
der sætter grænser. så vi kan
gøre endnu mere for naturen
i Danmark
Tårnby Bi
Man kan se vores
film - samt de 9 andre
konkurrenter - her www.
tv2lorry.dk/ff

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

... og tilbyde:
Et levende miljø
Deltagelse i et aktivt klubliv
Kurser i regnskabsprogrammer
Til gengæld er lønnen i kontanter ikke eksisterende

Skriv lidt om foreningerne som dette eksempel:
Kastrup Højdespringer
Forening har 60 medlemmer, eget klubhus på Lille
Hovedgade og deltager i
danmarksturneringens 1.
division.
Se eksempler på side 38 og/
eller lad redaktionen hjælpe
jer.

Ældreminister på besøg
Ældreministeren Thyra
Frank lagde i begyndelsen af
september vejen forbi
Daghjemmet Blåklokkevej,
for at få et førstehåndsindtryk af de mange tilbud,
der er på stedet
Ministeren mødtes med borgmester Allan S. Andersen
uden for Daghjemmet allerede om formiddagen.
De to skulle nemlig sammen med daghjemmets leder,
Lisbeth Kristensen og andre
gæster rundt og se tilbuddene til de ældre, og selvfølgelig også tale med de mange
brugere af stedet.
Daghjemmet er indrettet i
den tidligere retsbygning og
danner grundlag for samvær,
nærvær, træning og støtte

til ældre i Tårnby Kommune,
som til daglig bor i eget hjem
– men som altså kommer flere
gange om ugen på Daghjemmet.

Ministeren var begejstret
Hun oplevede personalet som
både imødekommende og
engageret, ligesom hun bed
mærke i, at det var et hus, der
summede af liv.
Hun var ikke i tvivl om, at
daghjemmet er med til at
skabe sociale relationer for
brugerne og at det dermed er
med til at modvirke ensomhed.
Borgmester Allan S. Andersen var også begejstret for
besøget.
- Jeg mødte en lyttende og
meget interesseret ældremi-

nister, som satte pris på daghjemmets store indsats.
Hun var også glad for at
høre, at vi i disse år opruster
på hele ældreområdet i Tårnby. Senest har vi med budgetaftalen for 2019 afsat midler
til bedre normeringer.
Daghjemmet har nogle
utrolig værdifulde tilbud til
vores ældre, hvilket ministeren ved selvsyn oplevede,
sagde Allan Andersen efter
besøget.
bbark

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

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

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

Fra venstre en borger
i samtale med Thyra
Frank. i baggrunden anes
daghjemmets leder Lisbeth
Kristensen, borgmester Allan
S. Andersen og ældreminister
Thyra Frank.
Foto: Tårnby Kommune

Tårnby Bladet laver ikke sig selv
Bag Tårnby Bladet stå entusiastiske medlemmer af Tårnby Bladforening.
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 32 509 290 og hør, hvor dine interesser
kan bruges i fællesskabet
Vi er 15 personer, som deltager i de praktiske 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

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.
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...
Tårnby Bladet er i gang med sin 26. årgang og skrives, fotograferes, redigeres
og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening. Det betyder, at bladets 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.

- desktop og layout
- fotoopgaver enten i marken eller på redaktionen
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

Se www.taarnbybladet.dk

Du kan også støtte op om Tårnby Bladet
ved at melde dig ind i Tårnby Bladforening. Ring dagligt på 32 509 290
mellem kl. 9 og 12 og sig, du
og/eller din forening vil være
medlem.

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

Tårnby Bladet laver ikke sig selv.

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
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Få et nyt stærkt decratag

UDLEJNINGEN ER I FULD GANG
Eksklusive lejelejligheder i en af Københavns mest innovative bydele

KOM TIL
ÅBENT HUS
Søndag
kl. 14.30-15.30

Else Alfelts vej 72D, 2. th.
2300 Kbh. S
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Ren natur midt i byen
Det er udsigten, der har givet navnet til Savannehuset.
Og det er en udsigt helt i særklasse for enhver
storby-beboer.
Det er på alle måder en lejebolig af høj kvalitet, man
flytter ind i. Der er altaner i alle de smukke gennemlyste lejligheder, og flere af dem har to altaner.

God rumfordeling
Lejlighederne i Savannehuset fordeler sig på mellem
2, 3 og 4 lyse rummelige værelser. Her er der tænkt
nøje over rumfordelingen. Det gør lejlighederne
praktiske og lette at indrette og fleksible i forhold til om
der skal være mange børneværelser, gæsteværelser
eller der skal være plads til et hjemmekontor.

www.savannehuset.dk

Projekt udviklet af Topdanmark

Fakta
• 2 - 4 værelser
• Størrelser 66 m2 - 111 m2
• Elevator til døren
• Priser fra 10.700/md
• Indflytning fra december 2018
• Mulighed for leje af p-plads i kælderen

LokalBolig Projektsalg
Amerika Plads 30A
2100 København Ø
Telefon 32 53 22 22
projektsalg@lokalbolig.dk

LokalBolig Amager
Holmbladsgade 76
2300 København S
Telefon 36 30 15 55
amager@lokalbolig.dk

