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ET AMAGERGILDE FOR DE 90+ ÅRIGE. En gang om året inviterer Kommunens
forebyggelseskonsulenter og frivillighedskoordinator til et 90’er træf for
borgere som er 90 år eller derover - faktisk bliver det til to fester, men selvom
mange gerne ville, så kan de 90-årige kun komme med til en. Festen foregår
i Sundhedscentret og fandt sted for tredje år. Hvert år er festerne blevet
dubleret og der er kø efter billetterne i samme omfang, som når teenagepiger hører, at Justin Bieber kommer til byen. Der er også run på at blive

• 2019

frivillig hjælpere, som kommer fra Ældre Sagen, Tårnbys Bedste-ordning,
Korsvejskirken og Netværkshuset. Visens Venner er fast ”husorkester” og som
det fremgår af stemningen, ved de udmærket, hvilket repertoire, der holder
festen i gang. Foto: Torben Strender Nielsen, Amager Fotoklub.

Reportage fra 90’er træffet på side 8 og på
ekstrasider i Tårnby Bladets netudgave

Der er meget, de er enige om...
... de politiske partier i kommunalbestyrelse i Tårnby, at vi går ind i et
nyt år!
Af Terkel Spangsbo, redaktør

Vi var ved at glemme det, men vi huskede i sidste øjeblik, at Tårnby Bladet
i januar-udgaven tidligere har tilbudt
alle kendte politiske partier i kommunen, at de kunne komme til orde med
nytårsudtalelser.
Ihukommende, at de to sværeste
ting ved at skrive en artikel/information/klumme er at komme i gang og
at få afsluttet, kunne vi konstatere, at
der var enighed blandt alle partier om,
at et nyt år er på vej.
Redaktionen har taget sig sin sædvanlige frihed til at forkorte, men ikke
at rette i teksten, så 8 x ”et nyt år er
på vej” eller afarter af frasen har vi
slettet.

Meget mere enighed
Der er langt mere end almindelig julefred blandt partierne. Det mærkes, at
der er lang tid til kommunalvalg, men
også at alle har taget godt fat om et

samarbejde på de store linjer.
Børne- og ungepoltikken er der
udbredt enighed om på de store linjer, Budget 2019 blev enstemmigt
vedtaget og borgmesterens udspil
om såkaldt Helhedsorienteret sagsbehandling og ikke mindst oprettelse af
en stilling som borgerrådgiver, når det
nu ikke må hedde en borgerombudsmand, er der stor tilfreds med.
Slagsmålene skal findes mellem
linjerne. Det ligger latent, at spørgsmålet om dem og os, hvor ”dem” er de
slemme københavnere, som så skammeligt misbruger facilitetet i Tårnby.
Man skal se meget snævert på begrebet, før man ser fornøjelserne ved at
være en lukrerende nabokommune til
landets hovedstad.
Men læs selv indlæggene fra politikerne - og deltag i åbenhedens navn i
en seriøs debat.

Politiske nytårsudtalelser
siderne 3 til 7.

Repræsentanter fra
taxiselskaberne, poltikere og vrede
borgere var til nabomøde hos
Københavns Lufthavn i december.

Nabomøde om taxier
Kaffe, gløgg og æbleskiver var ikke
nok til at tilfredstille lufthavnens
vrede naboer
Nabomødet mellem Københavns
Lufthavn om taxiproblematikken omkring lufthavnen skabte ikke julefred.
- Men vi giver ikke op, fortalte passagerchef i Lufthavnen Thomas Hoff
Andersson.

Det faldt ikke i god jord, at passagerchefen opfordrede naboer til
lufthavnen, til at indberette taxier,
der holdt til gene på nærområdets ppladser og villaveje.
- Det er livsfarligt. Det er ikke vores
opgave lød et af de vrede udbrud.

Reportage fra nabomøde side 33.
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Bare lidt klogere i 2017
I MIN SKOLETID var der flere former for afstraffelse, der var grænser for hvor morsomt
det skulle være at erhverve sig lærdom. Værst
var svederen, eftersidningen som jo involverede forældrene, så var der lussingen, slag
med et nøglebundt, kastet kridt, uden for døren – alle afstraffelser, som vi kom igennem
og ikke talte meget om.

Tårnbymaler udstiller i Portalen

Verdens kunst set med andre øjne, i dette tilfælde er det parafraser, hvor kunstnerne udfører deres udgave af et kendt
kunstværk i et valgfrit materiale og med en tvist i en eller
anden retning.
Tårnby Bladet har erfaret, at Amagerkunstneren Stig Løvenkrands deltager som den eneste fra Amager på udstillingen,
hvor der deltager over 30 kunstnere.
Vores lokale kunstner deltager med parafraser over Beatles
Abbey Road coveret (Macmillan), Skriget (Munch), og Guernica (Picasso).
Fernisering lørdag 5. januar kl. 14 på Galleriet Portalen i
Greve. Gratis adgang, Åbent dagligt 11-17, lukket mandage.

Åbent hus på TG

Onsdag 9. januar er der åbent hus på Tårnby Gymnasium & HF.
Her vil der være mulighed for at få et overblik over studieretninger og fagpakker, skolen tilbyder. Du får også mulighed for
at opleve TGs helt særlige stemning.
På Tårnby Gymnasium & HF kan du vælge mellem to uddannelser: det 3-årige gymnasium (STX) eller den 2-årige HF.
Gymnasiet og HF er begge brede, almene uddannelser, der
åbner for mange muligheder.
Tag forældrene med til Åbent Hus 9. januar fra 19 – 21.

Dragør stadig mest populær

Den årlige analyse fra boligdeal.dk har en ny ” vinder” på sit
barometer over de kommuner, danskerne helst vil bo i - listen er lavet ud fra de geografiske ønsker mere end 350.000
søgeannoncer og søgeagenter oprettet af boligsøgende danskere over en periode på et år.
I januar 2018 var det noget overraskende Samsø, som kom
ind på førstepladsen, nu har Samsø måtte vige pladsen til fordel for Dragør, der lå som nummer 10 i opgørelse sidste år.
Tårnby er nummer 8, hvilket harmonerer med borgmester
Allan Andersen udtalelse i hans nytårshilsen. Bortset fra Samsøs uforklarlige placering er de 16 øverste på listen de nære
hovedstadskommuner.

Kryds på nettet
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Prøv en elektronisk krydsogtværs. På Tårnby Bladets hjemmeside ligger nu en elektronisk krydsord. Der er ingen præmier
- just for fun. Det elektroniske Tårnby Bladet har også flere sider end printudgaven. Nyd de humørfyldte foto fra prisfesten
for foreningslivet og 90’er træffet i Sundhedshuset.
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INDIVIDUALISME VAR IKKE VELLIDT. Vi stillede op på rad og række i skolegården, når
klokken, som med en sirenes kraft markerede, at nu var tant og fjas forbi og det var
tid at vandre i snorlige rækker op til de vise
ord eller de taktfaste gulvøvelser i gymnastik.
Når den ringede, steg kravet om kæft trit og
retning proportionalt med alderen. Ad faste
ruter gik vi mod gerningsstederne, bevogtet
af strenge lærerblikke. Et forsøg på at runde
læreren højre om, når klassen var dirigeret
venstre om, blev belønnet med et håndfast
greb i den strittende hårpragt og en svingtur
tilbage i kolonnen.
DER VAR LÆRERE, som var specialister indenfor de forskellige grupper og der var vel
gennemtænkt rekruttering til straffebataljonen, så der var mennesker at arbejde med,
når eksekveringen af korporlige afstraffelser
skulle opføres for et måbende publikum, som
lærte frygten at kende. Lærer M var som gårdvagt, ikke tilsynsførende, men vagt, ekspert i
at spotte forbryderne i frikvarterne og sende
delinkventerne til muren, hvor de stod som
lænkede uden at turde løbe ud og gemme sig
imellem de 1500 andre børn i skolegården.
NÅR DE ARTIGE BØRN – eller børn, som bare
ikke var opdaget i at udfolde lidt livsglæde –
var sendt i kolonner ind i kasernebygningen,
blev de skyldige fra muren – alle var skyldige
til det modsatte var bevist og det skete aldrig
– hentet ind i klassen til eksekvering.
VI HAVDE OMTALTE LÆRER M i faget historie,
hvor han havde en – og det er ikke løgn – en
fabelagtig evne til at fremstille billeder af de
puniske krige for os (hvor det eneste, jeg husker, er antallet og derfor også rækkefølgen).
LEKTIONERNE var dengang 55 minutter, det
første kvarter blev brugt til afhøring, domsafsigelse og bødlen i funktion. Først aftvang
M’s blide stemme en tilståelse, så en dom
ved valgfrihed, eftersidning eller en på kassen. Blev valget en lussing faldt straffen med
kraft og fynde, som kunne have bragt lærer M
direkte i finalen i en MMA-runde på knockout
(kære læser, søg selv på ordet MMA-legende
i Google eller accepter, at det var voldsomt).
Derefter genfandt han engle-stemmen til næste afhøring.
BÅDE M OG ANDRE GÅRDVAGTER var omhyggelige med at få lukket porten til paradis (læs
skolegården) ved første ringning, så elever,
der var optaget af noget kreativt på skolevelingscenter Plyssen, oa.

jen og ikke nåede ind, før klokken ringede,
blev spærret ude. Ejendommeligt nok gav det
en vis tryghed, når man ikke var den eneste,
der stod der ved drengeporten og kunne tænke på, hvilken straf, der var i vente.
FAKTISK RØG JEG TILBAGE i erindringen, da
jeg midt i december læste om den CO2 belastning det er at flyve. Jeg har lige bestilt en
grupperejse med SAS fra Norge til København
og står vel med noget af en sort samvittighed,
da jeg kom til at regne lidt på skyldigheden.
Hvis nu flyet fløj alligevel med 36 tomme
pladser, så var det vel CO2-neutralt, at vi brugte dem. I grunden var det kun den første passager, når vi ser bort fra besætningen, som var
den CO2 skyldige – lidt som når Bonderøven
siger, at han lever på genbrug – som den ægte
forbruger har betalt CO2 belastning af.
JEG BLEV ET KORT ØJEBLIK begejstret over
min renvaskede samvittighed, men kun kort.
Derimod blev jeg opmærksom på manglen af
ægte begejstring. Var de begejstrede i Katowice eller i FN, da de afleverede klimarapporten? Det havde måske også været for meget
forlangt, men i hverdagen? I lokalpolitik? I
juletravlheden i butikkerne (jeg mødte faktisk begejstring hos de hjemløse, som solgte
juletræer og jeg peb over kulden, ”Det er da
ikke så slemt” sagde sælgeren med sans for
den ægte vare.
DER ER VEL EN VIS BEGEJSTRING at spore hos
mennesker i lufthavnen på vej på ferie. Mere
i al fald end dem, der pumpes ud i Terminal 3
efter at have gået uantastet gennem tolden.
HVOR SKAL DET BEGYNDE. Jeg kommer i embeds medfør ofte i kommunale udvalg - hvor
er klapsalverne efter vedtagelsen af en kloakplan? Hvor er hattesvingningen efter godkendelsen af boligselskabernes million-regnskaber, wauw... her har nogen skaffet husly til
mange familier og endda skaffet overskud,
hvor er jubelen som ingen ende vil tage?
MIN REFLEKSVEST hænger uanvendt over min
stoleryg og der bliver den, til franskmændene udviser lidt begejstring over deres Bastilledag og en etapesejr i et cykelløb. Selv ikke
tilhængere af jubilæumskager med runde tal
jubler, når de præsterer en ny vederstyggelighed i det hellige ærinde at frelse nationen.
JEG MINDES EN STORM P. FRASE ”og passagererne (i et luftskib) var sprunget i det nordlige
ishav af angst for at skulle fejre jul på Grønland”.
JEG ER DOG BEGEJSTRET over, at
jeg endelig fandt et godt øjeblik
til at sætte punktum i endnu en
klumme. Så er der kun 11 tilbage
i 2019.
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Borgmesterens
nytårshilsen
Det har været det første år i kommunalbestyrelsens valgperiode,
og jeg vil gerne takke for det gode
samarbejde

særlig værdi
og giver muligheder for særlige oplevelser.
Kalvebod Fælled er en
del af Naturpark Amager
med en helt speciel karakter, der kan
give oplevelser, som de fleste af os
værdsætter – men det betyder alligevel noget at få den anerkendelse, vi nu
har fået.
Jeg har haft fornøjelsen af at være
ude at besøge vores mange institutioner. Det har været lærerigt og spændende at tale med brugere, borgere,
medarbejdere og ledere. Jeg har fået
mange gode input med hjem til det videre politiske arbejde.
Som borgmester sætter jeg stor pris
på den indsats, som personalet rundt
omkring i alle afkroge af kommunen
leverer hver eneste dag.

Tilbuddene gælder fra den 1/1-2019 til og med 26/1-2019
Apotekets Deo Roll-on er en antiperspirant Deo Roll-on uden alkohol
Den dæmper sveddannelse i op til 24 timer og neutraliserer
bakterier, der forårsager svedlugt, samtidig med at den bevarer
hudens naturlige fugtighed.
Apotekets Deo Roll-on smitter ikke af på tøjet.
Apotekets Deo Roll-on har en let og behagelig konsistens og
trænger hurtigt ind uden at fedte.
Den fås med eller uden parfume og til både mænd og kvinder.

Nu kommer borgerrådgiveren
Af Borgmester Allan S. Andersen.

Vi formåede at stå samlet om vores
budget for 2019 – også det vil jeg
gerne kvittere for.
Arbejdet med åbenhed og borgerinddragelse har fyldt meget – og det
er helt bevidst. Det er mærkesager for
mig, at Tårnby Kommune skal udvikle
sig i retning af mere gennemsigtighed
og inddragelse af borgerne.
Kommunens administration skal
nu i enhver sammenhæng tænke ind,
hvordan vi bedst muligt får borgernes
holdninger og meninger frem på bordet, inden vi politisk træffer beslutninger.

Flere kommer til
Der er mange gode grunde til at bo i
Tårnby – det er vi mange, der ved. Og
heldigvis flytter der hele tiden nye
borgere til.
Vi har en varieret boligmasse, og
vi har rigtig mange arbejdspladser –
ja faktisk en del flere end antallet af
indbyggere i den erhvervsaktive alder.
Endnu en årsag til at det er godt at
bo her er, at selv om vi er tæt placeret
på storbyen, så har vi smuk og enestående natur lige i nærheden.
Det er ikke bare noget, vi selv mener, nej det har vi faktisk i november
fået miljøministerens ord for. Kalvebod Fælled er blevet optaget i landets
nye naturkanon, der har udpeget en
række unikke naturperler, som har

Vi byder velkommen til en borgerrådgiver, der blandt andet kan hjælpe
med at forstå baggrunden for trufne
afgørelser. Borgerrådgiveren vil også
kunne give information og rådgivning
om, hvordan man kan klage over afgørelser.
Vi skal arbejde med en ny erhvervspolitik i kommunen. Vi har et godt
miljø for erhvervsliv og iværksættere
i Tårnby – og vi tilbyder nu også hjælp
og sparring til nye iværksættere. Med
erhvervspolitikken får vi konkretiseret
og struktureret vores fremtidige vision for erhvervsudviklingen og samarbejdet med erhvervslivet.

Nye opgaver
Vi har en solid og sund økonomi, men
vi har naturligvis også vores udfordringer. Vi tilbyder fortsat borgerne
en service og en udvikling, der misundes andre steder og har samtidig i
2019 stadig den fjerde laveste kommunale personskat i landet.
Vi skal arbejde videre med flere
byudviklingsprojekter og vi arbejder
målrettet på at udbygge hvor vi kan og
på fortsat at være en attraktiv bosætningskommune.
Tårnby er en velkonsolideret, stærk
og populær kommune – også blandt
tilflyttere. Det skal vi holde fast i.
Jeg ser frem til samarbejdet med
kommunalbestyrelsen og ønsker alle
et rigtigt godt nytår.

Apovit Extra multi voksen
Apovit Extra multi voksen er en multivitamintablet, der dækker behovet
for vitaminer og mineraler.
Apovit Extra multi indeholder 13 vitaminer og 10 mineraler inkl. calcium.
200 stk.
Pris før 134,50.Pris NU 107,60.-

A-Derma Exomega Control Emollient Cream
A-Derma Exomega Control Emollient Cream er en beroligende, kløestillende og plejende creme til tør og meget tør hud til ansigt og på krop.
Cremen virker blødgørende og dæmper irritation.
Cremen trækker hurtigt ind i huden og uden at fedte.
Den indeholder ikke parfume og parabener.
400 ml
Pris før 259,50.Pris NU 207,60.-

STORE LUSEDAG
Kom ned på dit lokale apotek torsdag 31/1-2019 og få en snak med konsulenten fra Linicin.
Vi giver 20 % på Linicin hele dagen.
Mød konsulenten på:
Kastrup apotek fra kl. 13.00 - 14:30
eller på Dragør apotek fra kl. 15.00 - 16.00.

”Os” er de redaktionelle medarbejdere på Tårnby Bladet
samt bestyrelsen i Tårnby Bladforening

Husk at Tårnby Bladet kun udkommer fordi en række aktive
medlemmer af Tårnby Bladforening måned efter måned orker at
bruge deres fritid på projektet
- og der er altid plads til nye medarbejdere

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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Godt nytår fra alle os til alle jer

Fint med ny stil – men stadig gammelt arvegods
Første januar fik Tårnby ny
kommunalbestyrelse og en
ny borgmester
Af Carsten Fuhr og Patrick
Lehto, medlemmer af
kommunalbestyrelsen (C).

Vi var spændt på, om det ville
føre til ændringer eller om
det bare var en ny etiket på
en gammel flaske.
Det blev heldigvis det første - Allan Andersen har lagt
en ny stil, og vi oplever, at det
er en væsentligt mere inddragende stil, med fokus på bredt
samarbejde i kommunalbestyrelsen.
Borgerinddragelse er en
vigtig nyhed og vi Konservative vil gøre vores, for at sikre,
at borgerne reelt bliver inddraget. Borgerinddragelsen
omkring ”Åbenhed” i 2018
var en meget topstyret og
kontrolleret proces, som leverede en rapport uden større
nyskabelser.

Velkommen til
borgerrådgiveren
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2. januar startede Tårnbys
nye borgerr å d g i v e r,
ansat direkte af
kommunalbesty-

relsen og dermed uafhængig
af den øvrige forvaltning.
Vi har i mange år ønsket
en uafhængig rådgiver, som
kan hjælpe borgeren med
at klage, give en vurdering
af afgørelser og give råd og
vejledning. Vi ønsker Cathia
Mundeling held og lykke med
opgaven.

Det grønne og foreningerne
2019 byder på to store opgaver. Den grønne dagsorden og
foreningslivet i Tårnby.
Vi skal skabe bedre biodiversitet ved at ændre plejen
af kommunens grønne arealer, vi skal styrke klimaindsatsen og vi skal kildesortere affald i kommunen - alt bidrager
til den grønne dagsorden og
Tårnby som klimakommune.
Og så vedtog kommunalbestyrelsen i 2018 en ny tilskudsordning for foreningslivet i Tårnby. Den er enkel
og gør op med at en historisk
uretfærdighed i den tidligere
ordning.
I 2019 skal vi arbejde med
de regler og krav, der stilles
for at være en registreret forening i Tårnby.
Vi har et sundt foreningsliv
med gode idrætsfaciliter og
giver mere end fem millioner
kroner i direkte støtte hvert
år. Der er dog kommet en dråbe malurt i bægeret de sene-

Carsten Fuhr og Patrick Lehto. De konservative i Tårnbys
kommunalbestyrelse håber, at ”de røde i København” vil
indse, at de ikke kan tørre udgifter til sunde idrætsvaner af på
omegnskommunerne.

ste år - København er håbløst
bagud med faciliteter til sport
og det skaber et pres på især
idrætsklubberne i Tårnby.
Mere end halvdelen af de
medlemmer, kommunen giver
støtte til, er ikke fra Tårnby.
Et flertal i Kultur- og fritidsudvalget har derfor pålagt
forvaltningen at forhandle en
aftale på plads med København - lykkedes det ikke, er
det muligt, at vi må ændre på
tilskudsordningen for udenbys medlemmer. Det vil give
nogle foreninger store udfordringer.

Og så lige det med pengene
Som i de forrige år vil vi konservative være med til at tage
ansvar for økonomien i Tårnby
- vi vil arbejde for at få redu-

ceret den næsten en milliard
store kassebeholdning - pengene kan på grund af det sidste årtis regeringers stramme
styring af kommunernes økonomi ikke bruges og alligevel
sætter borgmesteren en ære i
at øge den.
- Vi skal have de penge
tilbage i borgernes lommer,
eksempelvis ved, at vi får ændret boligbeskatningen i Tårnby - det nytter ikke, at have en
politik om, at folk skal blive
længst muligt i egen bolig,
hvis de ikke har råd til at bo i
den på grund af skat...
Med disse ord vil vi ønske
alle i Tårnby et godt og
lykkebringende nytår

Hæver og sænker

Skånetrafiken hæver
prisen for periodekort til
København – sænker prisen for pendlere i Skåne
Da Skånetrafikens nye køreplan trådte i kraft i december blev prisen på togrejserne fra Malmø til København
hævet. En enkelt rejse stiger
med ti kroner og et månedskort stiger med 195 kroner.
Anledningen bag stigningerne er en valutajustering,
skriver Skånetrafiken i en
pressemeddelelse.
Samtidig med at det altså
bliver dyrere at pendle til
København med Øresundstoget, sænker Skånetrafiken
prisen for et månedskort til
hele Skåne med 26 kroner.
I den nye tidstabel har
Skånetrafiken
desuden
gjort en række ekstrabusser permanente, som i en
testperiode har kørt på de
mest kapacitetskrævende
strækninger. Nyt er også
de tre Pågatågstationer
Persborg, Rosengård og
Östervärn i Malmø og at to
afgange på strækningen
Malmø–Älmhult
erstattes
med Pågatåg Express. De
Øresundstog som tidligere
kørte på strækningen flyttes
til strækningen Malmø–Helsingborg, for at øge kapaciteten, når flest pendlere
rejser på Västkustbanan.
(Kilde: News Øresund)

Meget at være godt tilfreds med
forhåbentlig står
færdig i 2019.
Der
blev
til SFs store
glæde i 2018
indgået
en
lokalaftale
med
folkeskolelærerne.
Stor ros til lærerne
og borgmesteren for at
tage et fælles ansvar for
undervisningen, tilliden og
samarbejdet på skolerne.

I SF er vi fortsat i arbejdstøjet. Vi er
klar til at rykke på de forandringer,
som er nødvendige for, at vi fortsat
kan udvikle Tårnby som kommune
med plads til alle
Nytårshilsen 2019 fra Winnie
Sørensen SF

2018 var et år hvor SF sagde farvel til
en formandspost for kultur- og fritidsområdet, hvor idræts- og foreningslivet er i højsædet, og hvor jeg er stolt
af at bo i en kommune, hvor så mange
frivillige ildsjæle stiller op for fællesskabet. I er og har altid været uundværlige.
På kultur- og fritidsområdets vegne
er jeg glad for, at det lykkes at få Flying Superkids til Tårnby.
Udvalget fik i 2017 stoppet renoveringen af den gamle bane, der ligger
uhensigtsmæssigt tæt op af bebyggelse og generer beboerne. Jeg tror,
de unge bliver glade for den nye skaterbane og dens placering, når den

Året der kommer
Med et bredt budgetforlig er vi specielt glade for, at der er afsat penge
til at styrke skoleområdet, herunder
penge til læringsmiljøer og skolerenoveringer.
At der på ældreområdet er afsat
penge til at styrke bemandingen, og at
der på dagtilbudsområdet bliver ansat
en småbørnspsykolog.
Vi er også glade for, at en enig kommunalbestyrelse besluttede at ansætte en borgerrådgiver. Borgerrådgiveren skal styrke samspillet mellem
borgerne og kommunen, og samtidig
understøtte borgerens retssikkerhed
i forbindelse med sagsbehandlingen.

Udfordrende formandspost
SFs formandspost for Arbejdsmarkeds-og beskæftigelsesudvalget er på
mange måder både spændende og udfordrerende. Jobcentret gør det godt,
Tårnby ligger under landsgennemsnittet for ledighed. Men jeg stiller mig
som formand for udvalget selvfølgelig

ikke tilfreds med det. Vi skal have de
sidste med. Det er af stor betydning
for den enkelte at være i job, både
økonomisk og socialt.

Fokus på tre områder
Vi skal have lavet en selvstændig
ungepolitik med fokus på at sikre de
unge uddannelse eller arbejde. De
unge skal ikke være på uddannelseshjælp i kommunen, men være en del
af et fællesskab, enten igennem uddannelse eller arbejde. De skal vide,
at vi har brug for dem.
For kontanthjælpsmodtagerne og
de forsikrede ledige er der en beskæftigelsesplan på vej. For at få de sidste
med ind på arbejdsmarkedet, skal
deres kompetencer matche de ledige
job. Efteruddannelse kan være en afgørende faktor. For SF er det vigtigt, at
vi kommunalt er villige til at investere
på beskæftigelsesområdet og kommunalbestyrelsen har styrket indsatsen med flere fuldtidsstillinger.
Vi har fleksjobbere, som mangler
job. Jeg får ofte henvendelse fra borgere, som er visiteret til fleksjob, som
fortæller, hvor svært det kan være at
komme i job.
Vi skal have erhvervslivet i tale, fortælle om de gode historier om fleksjobbere, der gør en forskel og sikre en
fælles indsats på området.
SF ser frem til et politisk spændende 2019 med et folketingsvalg, hvor vi
forhåbentlig får en ny og rød regering.
Vi takker for et godt samarbejde og
ønsker alle et godt nytår.

Kulturhus på vej til
Ørestad syd
Med Naturpark Amager på den ene
side og Asger Jorns Allé på den anden side, bygger By & Havn et nyt
kultur- og beboerhus. Det bliver et
vigtigt omdrejningspunkt for bydelen, hvor borgere i alle aldre kan
mødes, nye fællesskaber kan opstå,
og kultur, natur- og idrætsaktiviteter
kan finde sted.
Nye boligbyggerier i Ørestad Syd
skal ifølge lokalplanen etablere
fællesfunktioner for beboerne på 1
pct. af det samlede boligareal. Med
Byens Hus bliver fællesarealerne
for ca. 2.800 boliger samlet i ét hus.
Dermed får beboerne et meget stort
hus, der har mange flere faciliteter
end hvert boligbyggeri hver især
ville kunne etablere.
Der bliver mulighed for både indendørs- og udendørsaktiviteter,
da huset vil ligge lige på kanten af
Naturpark Amager og aktivitetspladserne på Asger Jorns Allé, hvor der
bliver plads til både leg, boldspil og
streetaktiviteter på den 500 meter
lange hovedgade. Naturpark Amager
får også nye hovedindgange til det
3.500 ha store naturområde, og én
af dem vil ligge lige foran Byens Hus.
Det er endnu ikke besluttet, hvilke
funktioner huset skal indeholde.
Der er fx mulighed for foreningslokaler, multisale til koncerter og
gymnastik, café, omklædningsrum
og cykelværksteder.
I foråret vil By & Havn og Københavns Kommune holder borgermøde
tirsdag 30. januar kl. 17.00-19.30 på
Ørestad Bibliotek.
tsp

Jobcenter klarer sig godt,
men vil være bedre
Jobcentret i Tårnby klarer sig flot i
Rigsrevisionens effektivitetsmåling

Godt - men kan blive bedre
I rapporten sætter Rigsrevisionen
Jobcentrenes succes med at få ledige
i job eller uddannelse op mod, hvor
mange penge kommunen bruger på
indsatsen for de ledige. Tårnby Kommunes Jobcenter ligger i den næstbedste kategori sammen med 17 andre kommuner, der har et forbedringspotentiale på 1-7 pct. op til landets 9
bedste Jobcentre.
- Det er rigtig flot, at vi ligger, som vi
ligger. Det er anerkendelse af medarbejdernes og ledelsens arbejde, siger
en tilfreds borgmester Allan S. Andersen.
- Men jeg tror og håber, at de seks
nye sagsbehandlere, som Kommunalbestyrelsen har valgt at styrke indsatsen med i 2019, kan være med til at få
os tættere på toppen.
tsp
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Det er landets 94 jobcentre, der skal
hjælpe ledige borgere i job eller uddannelse eller understøtte, at den ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet.
Jobcentrene skal også hjælpe virksomheder med at rekruttere, uddanne
og opkvalificere medarbejdere samt
forebygge arbejdsrelaterede sygdomme og fastholde syge medarbejderes
tilknytning til arbejdsmarkedet.
En ny rapport fra Rigsrevisionen
har sammenlignet jobcentrenes effektivitet – det vil sige deres evne til
at få ledige i job eller uddannelse set
i forhold til, hvad indsatsen koster.
Tårnbys jobcenter klarer sig godt.
I Tårnby har vi lavere ledighed og
højere beskæftigelse end i regionen
og i landet som helhed.
Men kommunerne har forskellige
udgangspunkter for at hjælpe de ledige, fordi nogle kommuner har flere
arbejdspladser, bedre infrastruktur og
færre langtidsledige.
Disse forhold, som kaldes de socioøkonomiske forhold, renser Rigsrevisionen for, således at sammenligningerne af indsatserne bliver mere
rimelige.

Jobcentrene arbejder inden for
samme lovgivning på beskæftigelsesområdet, men organiserer og forvalter
beskæftigelsesindsatsen forskelligt,
jf. det kommunale selvstyre. Det betyder, at der er forskel på, hvor mange
udgifter den enkelte kommune anvender på beskæftigelsesindsatsen.

§16b giver os lov - lad os bruge den
Mit største nytårsønske er,
at de meningsløse lange
skoledage ophører, så eleverne får mere fritid og en
bedre skoledag
Af Paw Karslund
2. viceborgmester, DF.

Fem år er nu gået med skolereformen og konklusionen er
klar. Den har ikke styrket ele-

vernes læring og heller ikke
trivsel. De svageste elever er
ikke løftet og de dygtigste er
faldet tilbage.
Hvorfor disse forringede
arbejdsvilkår og nu også mindre fritid og verdens længste
skoledage til vores børn, kan
man spørge? Kun Socialdemokraterne og De Radikale
er tilbage i forligskredsen og
forsvarer fortsat begge dele.
Vi ved også fra en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet, at de skoler, der har
sænket timetallet og indført

to-voksen undervisning i flere lektioner har haft succes.
Alle skoleledere, lærere og
forældre på skoler, der anvender §16b-muligheden, er af
den opfattelse, at det virker
i forhold til at skabe bedre
trivsel, læring, ro, holddeling
og plads til den enkelte elev.
Og eleverne er mere friske og
modtagelige for læring.
En interessant lokal undersøgelse i Tårnby viser, at 82%
af lærerne mener, at de ikke
når godt nok ud til den enkelte elev.

Det politiske ansvar
- Lad os rette op på
skolereformens dårligdomme,
siger 2. viceborgmester Paw
Karslund fra Dansk Folkeparti.

Vi har i Børne - og skoleudvalget naturligvis et ansvar for
børns læring og trivsel, men
det er værd at minde om, at vi

tidligere har opfordret vores
skoler til at anvende denne
paragraf i videst muligt omfang. Lad mig gøre det igen.
Det kan nemlig undre, at så
få klasser/skoler i Tårnby vælger at benytte denne mulighed. Hvis det skyldes et princip om ikke at ville, på trods
af muligheden, ja - så svigter
vi altså børnene!
Kan det virkelig passe, at
der kun findes ca. 25-30 elever, ud af de samlede godt
5000 elever i den almindelige
undervisning, der har særlige
problemer eller udfordringer
med adfærd eller indlæring?
Jeg tror det næppe. Mine 13
år i Børne- og skoleudvalget
fortæller mig noget andet.
Det er glædeligt og til-

trængt,
at der netop
er frigivet første del af de bevilgede
mange
millioner kroner til forbedringer af skolerne. En del af pengene får skoler og elever selv
direkte indflydelse på, så det
forhåbentlig kan medvirke til
en bedre skoledag.
Med ønsket om et godt nytår
til alle Tårnbys borgere.

Både store og små liberale sejre
Lokalpolitisk har Venstre
arbejdet for maksimal åbenhed og konkret medvirket
til væsentligt færre lukkede
sager i udvalgene
Af Dennis W. Clausen og
Ali Qais, medlemmer af
kommunalbestyrelsen (V)

Kommunalbestyrelsen har på
vores foranledning oprettet
et udvalg for en decideret
erhvervspolitik, og Venstre
stemte – som de eneste - nej
til for mange elever i skoleklasserne. Vi har også skabt
åbenhed omkring overskuddet på servicedriftsrammen
og stemt for budget 2019
blandt andet med et tiltrængt
milliontilskud til skoleforbedringer.
Det er ingen hemmelighed,

at Venstre ønsker en bedre og
hurtigere sagsbehandling for
alle borgere. Tårnby har nogle
fagligt dygtige medarbejdere,
som vi politisk skal vise større
tillid, hvilket vil give en mere
nærværende service.
I 2019 vil vi kæmpe yderligere for det lokale erhvervsliv. Tårnby er mere og andet
end Københavns lufthavn, og
vi ønsker seriøst sagsbehandlingstid, dækningsafgift og
gebyrer nedbragt.

Ungdomsboliger, bustransport og tryghed
Vi vil arbejde målrettet på at
øge antallet af billige ungdomsboliger. Finansieringen
kan ske enten via private eller
almennyttige boligselskaber,
ligesom et helt nyt kollegie

kan være en del af fremtidens
Tårnby. Venstre og VU har stillet forslag om at ombygge det
gamle vandtårn på Englandsvej til ungdomsboliger.
Vi ønsker grundskylden
nedbragt for ejerboliger. Det
er en kommunal dybt uretfærdig pengemaskine, der beskatter de borgere, som ejer
den jord, deres hjem står på.
Vi vil også arbejde for en
bedre offentlig transport på
Vestamager, og vi vil arbejde
for større tryghed og et synligt nærpoliti, der supplerer
det nuværende.
Venstres gruppe i
kommunalbestyrelsen ønsker
alle et godt nytår, og ser
frem til 2019 med nye og
spændende udfordringer.

Ali Qais og Dennis W. Clausen vil arbejde for markant bedre
indsats overfor børn og unge i udsatte situationer samt
kæmpe for endnu flere vuggestuepladser.

Så gik 2018 og sikke et år
Personligt er jeg gået fra
byrådsmedlem til gruppeformand og nu til løsgænger, inden for årets første ni
måneder
Af Liv Gam, løsgænger
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Men når jeg ser hvad jeg gik til
valg på, kan jeg sige, at rigtig
meget er på vej.
Jeg har arbejdet hårdt og
lobbyet en del, samt satset
rigtig meget på det brede
samarbejde, hvor tingene rent
faktisk realiseres til gavn for
byens borgere.
Handicapplanen er jeg især
glad for at have været med til
at gennemføre. Den er et godt
skridt i den rigtige retning, og
en plan jeg glæder mig til at
følge op på og arbejde videre
med.

Borgerrådgiveren igen
Der er ansat en borgerrådgiver som blandt andet skal
hjælpe borgere på vej i systemet. Denne funktion har været mit store ønske i mange år.
Der er nedsat et nyt Familieråd, som skal styrke samarbejdet mellem familierne og
kommunen. Og der er indgået
samarbejde med Veterancentret. Rigtig glædeligt, at der
kommer mere fokus på vores
veteraner og deres individuelle behov.
Der er afsat midler til flere
sagsbehandlere på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet. Derved kan sagsbehandlingstiden mindskes
og forhåbentlig vil borgeren
opleve færre skift af sagsbehandler.

Og så er der afsat en stor og
tiltrængt pulje til renovering
og modernisering af skolerne
hen over de næste fire år.
Endelig får Tårnby kommune
både en ny skaterbane og to
nye offentlige legepladser.

Foreningstilskud
En af de sværere opgaver
har været at finde en mere
fair og nemt administrerbar
fordeling af medlemstilskud
til foreningslivet. Det holdt
hårdt og nogle foreninger
bliver rigtig glade, mens andre bliver sure/skuffede. Men
vi er landet på en principiel
fordeling, der opfylder målet
om en fair og gennemskuelig
fordeling blandt de tilskudsberettigede foreninger. Jeg er
personligt meget glad for, at

Liv Gam, løsgænger i
kommunalbestyrelsen
lover, at hun stadig har
fokus på udsatte, familier
og unge, ligesom hun vil
følge op på arbejdet med
Handicapplanen.

der bliver en glidende overgang, således at alle har de
næste to år til at tilpasse sig
den nye ordning.
Borgerinddragelse er for
alvor kommet på dagsorden.
Der er via §17 stk. 4 udvalget
for åbenhed og borgerinddragelse blevet principgodkendt
en række tiltag, der løbende

vil blive implementeret. Der
er afholdt borgermøder med
forskellige emner, hvilket helt
sikkert er noget, vi skal have
mere af.

fortsættes næste side...

De flere varme hænder varmer
I 2018 valgte Enhedslisten at stemme for det endelige budget

Af Dorthe Hecht,
kommunalbestyrelsesmedlem for
Enhedslisten og folketingskandidat

En vigtig årsag til det var, at det lykkedes en enig kommunalbestyrelse at
stemme for, at kommunen skulle have
et kommunalt ombud, en borgerrådgiver. Det har været et hjertebarn for Enhedslisten at styrke retssikkerheden i
forhold til de kommunale afgørelser.
Derudover har der været enighed
om at opnormere med flere varme
hænder på pleje-og omsorgsområdet
og at opnormere i familieafdelingen,
som behandler sager om børn og unge
med særlige behov.
Endvidere oprettes et Familieråd,
som i lighed med Seniorrådet og Handicaprådet skal høres.

På skoleområdet er det besluttet i
indeværende valgperiode at anvende
76 millioner til renovering, samt at
udløse et beløb til hver enkelt skole
hvert år til egen beslutning og anvendelse indenfor temaet trivsel og modernisering og Tårnby Kommune indgik en arbejdstidsaftale med lærerne.

Enighed på flere områder
Det lykkedes at udarbejde en sammenhængende
børne-ungepolitik
hvor indsats og strategi for ordblindhed intensiveres. Der er opnået enighed om hurtig og tidlig indsats, også
når det gælder de 0-6 årige og der
ansættes en børnepsykolog med en
udgående funktion.
Endvidere udarbejdes der i 2019 en
demens- og en hjemløsepolitik.
På voksen-og efteruddannelsesområdet ser vi frem til etableringen af en

ungeindsats, samt opstart af FGU-skolen, som henvender sig til de 16-30
årige i kommunen, som ikke er i gang
med uddannelse eller beskæftigelse.
Arbejdet med åbenhed og borgerinddragelse i samarbejde med en
gruppe borgere har været en god proces og rækker ind i fremtiden. Vi vil
følge implementeringen af de igangsatte initiativer.
Og så har transportsituationen og
kampen for at beholde vores akutklinik - skadestue – på Amager Hospital
været prioriteret.

Tårnby fortsat klimakommune
Tårnby fortsætter som klimakommune, ligesom kommunen i samarbejde
med Amager Ressourcecenter (ARC)
sikrer nye procedurer for affaldssortering og forbrænding i biogasanlæg.
Enhedslisten vil allerede i foråret,

Dorthe Hecht er særligt glad for
ansættelsen af en borgerrådgiver.

i lighed med de øvrige partier i kommunalbestyrelsen fremlægge de politiske ønsker og prioriteter, vi har for
budget 2020.
Enhedslisten ønsker alle borgere i
Tårnby Kommune et
godt Nytår!

Overvejende tilfreds ... så langt
Det står klart, at med borgmesterskiftet er der slået gode toner an i
forhold til at arbejde for en mere
åben kommune
Af Ingelise Andersen,
kommunalbestyrelsesmedlem,
De Radikale

I udvalgsarbejdet har det været en
god oplevelse at møde nogle af kommunens ledende medarbejdere og jeg
ser frem til det fortsatte samarbejde
om kommunens opgaver.

Glad for nye indsatser
Der er faktisk mange ting, der er nævneværdige, men jeg vil fremhæve,
at jeg er glad for den nye børne- og
ungepolitik, og jeg ser frem til, at den
skal ud og leve i hverdagen i alle vore
institutioner. Der er bestemte områder, hvor vi kan – og skal – gøre det
bedre, og nu har vi en fælles politisk
ramme at arbejde ud fra.
I det kommende år har vi planlagt,
at vi skal gennemføre en brugerundersøgelse blandt skolernes forældre.

Plads til borgerne
Borgerinddragelsesudvalget var en
meget positiv oplevelse. Engagerede
borgere, der havde gode ideer og input til hvordan, vi konkret kan arbejde
for mere åbenhed og borgerinddragelse. Det skal vi have mere af.
Ansættelse af en borgerrådgiver
er kommet på plads. Det har i mange
år været et Radikalt ønske at sikre
borgerne denne service. Borgerrådgiverens opgave bliver eksempelvis
at sikre, at borgerne får de rigtige afgørelser. Heldigvis gør langt de fleste
borgere det, men der er også nogle,
der oplever det modsatte.
Jeg ser frem til arbejdet i det kommende år, til gode debatter og samarbejdet med de øvrige partier om nye
tiltag, opfølgning af de forskellige områder, og til at møde og tale med flere
borgere om udvikling af kommunens
service og tilbud.
Så jeg håber vi ses i det nye år og
indtil da, vil jeg ønske alle et godt og
lykkebringende nytår.

Ingelise Andersen
har som nyt
kommunalbestyrelsesmedlem oplevet
2018 som et interessant år
og er blandt andet glad for
beslutninger om ekstra midler
til ordblindeområdet, udgående
børnepsykolog til støtte for den tidlige
indsats.

a great start!
PÅ CLARION HOTEL COPENHAGEN AIRPORT

... fortsat fra forrige side.

Nytårsønsker og -løfter
Jeg har stadig samme fokus på de
værdier og ønsker for vores kommune,
som jeg havde, før jeg blev løsgænger.
Mit fokus er stadig primært på udsatte
borgere og familier, samt på vores
unge.
Jeg ønsker flere sagsbehandlere i
de øvrige forvaltninger, så borgeren
også her får færre skift og kortere
sagsbehandlingstider.

Jeg arbejder også for en kommune,
hvor de unge føler sig som en ønsket
del af byens borgere. Og gerne med
udvidede klubtilbud også til dem over
18 år.
At der indtænkes ungdomsboliger/

Kæphesten på handicapområdet er
helt klart det skifte fra barn til voksen,
som forvaltningsmæssigt indtræder
ved det fyldte 18. år, samt at sikre
boliger til vores unge med særlige
behov.
Der er nok at tage fat på. Og jeg
glæder mig til at fortsætte arbejdet i
det nye år.

Medbring denne
annonce og få 20 %
på morgenmad i hele
januar.
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Jeg kæmper til en hver tid for, at
syge og deres pårørende ikke skal slås
for deres rettigheder. En kommune
med mindre bureaukrati og mere
medmenneskelighed, altså en medspiller og ikke en modspiller.

kollegier i kommunens byplaner, samt
opføres naturlige samlingssteder og
at SSP-indsatsen øges.

90’er træf med de rigtige 90-årige

Årsungerne fra Visens Venner (i
baggrunden til venstre) er blevet
husorkester for 90’-er træffene - og
ved, hvilke strenge der skal slås.

vi været nødt til at dublere træffet, så
stor har interessen været for at deltage, fortæller Naomi Gurfinkiel.
- Vi indbyder alle kommunens 290
borgere over 90 år og der kommer
100. Og tilmeldingen er som til en
større rock-begivenhed, hvor billetterne (som er gratis) rives væk, når vi
meddeler, at nu er det nu.
- Det er virkelig en fest- og festlig
dag. Vi oplever overraskende gensyn
mellem tidligere klassekammerater
og arbejdskolleger og så lyder spørgsmålet ”Du godeste lever du endnu!”
og så grines og jubles der og minderne vælter frem.
Der er plads til 50 deltagere og allerede i invitationen lufter arrangørerne, at der bliver en ”ekstraforestilling”, hvis der er behov – og det har
vist sig hvert år, at det er der.
Af Terkel Spangsbo
Foto: Torben Stender-Nielsen,
Amager Fotoklub

Da Tårnby bladet modtog en invitation
til at komme og skrive og fotografere
til et 90’er træf i Sundhedshuset gik
der mere end et øjeblik, før indholdet
gik op for os.
Det med de 90 kom sig af, at deltagerne skulle være over 90 år!

Vi mødte et summende, snakkende, leende selskab, som samlede
sig i Sundhedshusets vestibule, hvor
der var genkendelse og en udstråling
blandt de festklare seniorer, som overvældede os noget yngre journalist og
fotograf. Havde vi haft fordomme før
ankomst (ingen siger vi havde, men
hvis …) blev de væltet omkuld.
Mange gæster var blevet hentet i taxi’er hjemmefra, andre kom ved egen

Vi har åbent i januar:
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Mandag - torsdag: 11.00 - 22.30
Fredag: 11.00 - 23.00
Lørdag: 10.00 - 23.00
(brunchbuffet fra kl. 10 - 13)
Søndag: 10.00 - 22.00
(brunchbuffet fra kl. 10 - 13)

kraft og nu blev de modtaget af de frivillige hjælpere, som på nydeligste vis
tog overtøjet og skaffede stole, mens
man gennem en åben dør til køkkenet
kunne se andre hjælpere arrangere en
dejlig frokost.

Møder klassekammerater
Bag arrangementet, som nu kørte på
tredje år, stod forebyggelseskonsulenterne Annette Lund og Christina Sahl
og frivillighedskoordinator Naomi
Gurfinkiel.
- Det er tredje år, men hvert år har

Venlig Hilsen og godt nytår
Restaurant Kastrup Strandpark
BYEN FLOTTESTE SELSKABSLOKALER
Bestilling via mail på: info@kastrupstrandpark.dk eller på telefon: 32 51 74 75
Kastrup Strandpark 1 – 2770, Kastrup – www.kastrupstrandpark.dk –
facebook.com/kastrupstrandpark

Et mere roligt øjeblik. Naomi
Gurfinkiel, frivillighedskoordinator i
Tårnby skimtes øverst til venstre.

Frivillige i kø
Når alle er samlet – og det føres der
nøje opsyn med – går man til bords.
Ikke noget med en bordplan, allerede
ved ankomsten er snakken så godt i
gang, at gæsterne selv styrer, hvem
man vil sidde sammen med i år. Ved
hvert bord er der en vært/værtinde,
som henter og bringer, hopper og danser, så gæsterne bare kan nyde maden
og selskabet.
Det frivillige står også i kø for at få
lov at deltage i opgaverne, fortæller
Naomi Gurfinkiel. Det kommer som
enkeltpersoner, men er også aktive i
Ældre Sagen, Netværkshuset, Tårnby
Bedste-ordning og forskellige kirker.
Undervejs var der ikke navneopråb,
men årstals-opråb. Hvor mange er fra
1928, hænderne i vejret!
Det sluttede ved 1921 med en enkelt smilende gæst.

Alderspræsidenten fra 1921 ...

På www.taarnbybladet.dk har denne udgave af Tårnby Bladet
fået ekstra sider blandt andet med flere foto fra 90’er træffet.
Find senestet nyt og bladr frem til siderne 41-44

Vi har modtaget:

Tal der ikke passer i Tårnby
Samarbejdet mellem US10 Tårnby
og ungdomsuddannelserne …
…kvalificerer elevernes uddannelsesvalg. Eleverne har behov for en ordentlig brobygning, der giver et reelt
billede af ungdomsuddannelsen. Det
har US10 sikret gennem et tæt samarbejde med og brobygning på TEC,
Ørestad Gymnasium og Tårnby Gymnasium.

afprøver ungdomsuddannelsen i sin
fulde form.
Mange elever, der starter i 10.
klasse, er skoletrætte, hvorfor det er
vigtigt at lave en skole, der giver eleverne lyst til læring og udvikling. Der
arbejdes på US10, foruden det faglige,
med de kompetencer og færdigheder,
der gør dem i stand til at påbegynde
og ikke mindst gennemføre en ungdomsuddannelse.

Af Charlotte Rybner Sleimann
Nielsen, Viceungdomsskoleleder

I Tårnby Bladets decemberudgave
side 16 kunne man læse en artikel,
hvori der stod, at 15% unge fra 10.
klasse søger ind på en erhvervsuddannelse. I en nyligt udgivet statistik fra
undervisningsministeriet fremgår det,
at 38% af unge fra kommunale ungdomsskoler søger ind på en erhvervsuddannelse.
På US10 Tårnby i skoleåret 2017/18
var tallet 37% ved årets afslutning,
heri er ikke medregnet de elever, der
starter på en erhvervsuddannelse i løbet af skoleåret eller får en læreplads
gennem den praktik, der endvidere er
obligatorisk i 10. klasse i Tårnby.
Som der også står i artiklen fra december, vælger mange elever et tiende skoleår for blandt andet at blive
mere klar til den uddannelse, der
venter. Derfor er undervisningen på
US10 Tårnby rettet direkte mod ungdomsuddannelserne, som vi har et tæt
samarbejde med.
Brobygningen sikrer, at eleverne har
mulighed for at fravælge uddannelser,
der viser sig uhensigtsmæssige for
dem. Samarbejdet består foruden deling af materialer, screeninger også af
en udvidet brobygning, hvor eleverne
i en kortere eller længere periode

Et lille udsnit af
artiklen side 16
i Tårnby Bladets
december udgave
2018, som Charlotte
Rybner Sleimann Nielsen
henviser til. Findes på
www.taarnbybladet.dk

g t
an uld
g
t i esf G!
e
år ucc AL
d
y ts S
Sk d e LIG
e O
m B

VELKOMMEN
I DET NYE ÅR
Nytårskampagne

godt
gerne ønske Jer et
Min Bolighandel vil
med
år
e
ny
t
de
i
ind
godt
nytår og bringe Jer
ligsalg.
et trygt og sikkert bo
hos
ud og aflever den
Klip denne kupon
ret.
læ
sa
på
t
få raba
Min Bolighandel og

En telefondame kan godt være en
mand hos Tårnby Bladet.
Hvem napper tjansen?
Ring 32 509 290

VÆRDIKUPON

KR. 8.000

Inkl. moms
l Amager til
s hos Min Bolighande
løse
ind
kan
nen
Værdikupo
tes til kontanter.
og kan ikke ombyt
19
2.20
r
28.0
den
d
og me
som allerede har elle
anvendes af kunder
Værdikupon kan ikke
d Min Bolighandel.
me
e
ftal
gsa
idlin
har haft en form

Først og fremmest rigtig godt nytår

David Lorentzen
Min Bolighandel - Amager
Kontor: 70 254 264
Mobil: 52 90 00 12

david@minbolighandel.dk
www.minbolighandel.dk

et godt salg i det nye år. Vi tror på at 2019 også bliver
et godt boligår. Vi har stort set lige åbnet vores 20’ende
forretning på landsplan og forventer os gode takter på
boligmarkedet i 2019. Vores koncept er klart og gennemskueligt - vi tilbyder boligsalg med vægt på en personlig
og nærværende rådgivning til et fast lavt salær.
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For mange kan det nye år også ses som et nyt kapitel i
livet og måske for dig, skal det nye kapitel indeholde en
ny bolig. Hvis du går med overvejelser om enten at købe
eller sælge bolig i løbet af 2019, så kontakt din lokale
Min Bolighandel Mægler for en professionel vurdering
af dit hjem og en god snak om netop mulighederne for

Ældre Sagen i Tårnby vil på denne måde sige tusind tak til alle de virksomheder og forretninger, der støttede vor
julefest i november og gjorde dagen til en stor oplevelse for vores medlemmer i kommunen.
Tak for samarbejdet og godt nytår 2018/19.
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Leif - ”pas på ham, han er ny” - fik sin ilddåb som frivillig. Han klarede det så flot - fra tidlig
morgen til sen aften - han er nu ”fastansat”. Leif er en af de mange frivillige, der gør det
muligt at afholde julefesten hvert år. Udsmykning af lokalerne og bordpynten, der hvert år
har været forskellig og altid udført af vores frivillige - har været under vejs i flere måneder.
Allerede nu er kreative hoveder i gang med at udtænke pynten til næste års borddækning!

SKOTTEGÅRDEN

VESTAMAGER CENTRET

TÅRNBY TORV

siger tak til ...
Kastrup Rens

Joan kan andet end at sørge for at Søndags Cafeen afvikles ”i god ro og orden”. Her deler hun
ud af nogle af de utroligt mange præmier, som gavmilde sponsorer i Tårnby kommune igen i
år har doneret til vores lotteri. I 2019 starter Joan en ny gruppe op, hvor man kan komme og
hygge sig hver 14.dag og her gerne finde på oplevelser, ture, restaurant besøg, film og andet
at deltage i sammen. Der vil stå mere i Tårnby Bladet og på vores hjemmeside.

”Kontakt til vågetjenesten tirsdag fra 12.00 til 13.00”
Vor handymand og IT hjælp kan kontaktes via kontoret

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk
aeldresagen.taarnby@mail.dk
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Lokalafdelingens kontor:
Kastrupvej 324
• Tlf. 2170 0516 •
Kontortid:
Mandag til torsdag kl. 10 - 12

Rema nummer 319 bor i nummer 326
Borgmester Allan S. Andersen
står klar med saksen mens Allan
og Joan Christen til venstre og en
repræsentant for Rema 1000, Peder
Drejer ser til. Ude i regnen var de
købende gæster klar til det store
rykind.

En mørk og stormfuld decembermorgen strålede rema-glansen ud
fra ny stor butik
Af Terkel Spangsbo

Et længe varslet supermarked havde
indkaldt til åbningsfest klokken 8
morgen, 6. december, men fem minutter inden var forpladsen tom, når man
så bort fra en Hus Forbi sælger, en
journalist og en kaffepige med eget
bryggeri.
Men da borgmester Allan S. Andersen var klar ved den røde snor ikke
bare piblede, men vrimlede det ud
af mørket med tilbudsinteresserede,
som slet ikke havde tid til at nyde den
gratis varme kaffe.
Det var købmand Allan Christensen

med hustru Joan Christensen og 35
medarbejdere, som åbnede dørene til
den nye Rema 1000
Den 46-årige Allan Christensen er
en erfaren Rema 1000-købmand først
i Hvidovre og senest på Islands Brygge, som nu rykker ”hjem”.
- Jeg bor selv i Tårnby, så selvom
jeg har nydt de sidste 12 år som Rema
1000-købmand er det noget helt særligt at arbejde i sin egen ’baghave’.
Adressen på Kongelundsvej har tidligere været hjem for Bygma, men de
sidste par år har grunden stået tom.
Nu vokser et stort boligområde med
både parcelhuskvarter og kolonihavehuse frem som opland for den lokale
discountbutik.
Ved en lille baglokale kaffeslabbe-

ras fortalte en repræsentant for Rema
1000 hvilket større analysearbejde,
som ligger bag, inden koncernen besluttede at anlægge et supermarked.
Der var talt biler frem og tilbage i
myldretiden, ligesom oplandets indbyggere var talt og analyseret.
- Så Kongelundsvej 326 er et godt
sted for os. Og det er der stadig andre
steder i kommunen som er, sagde han
og ”kom til” at nævne Dragør.
Det ønskede borgmester Allan S.
Andersen, der deltog i kaffebordet,
ikke at kommentere, men muntert var
det.

Også apotek-åbning
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Samme morgen åbnede apoteker Peer
Nørkjær et fuldt ekviperet apotek i
samme bygning. Der er tale om en
flytning af apotek-filialet fra Vestamager Centret, som nu åbner med
fuldt sortiment, kunder vil altså kunne
hente receptmedicin med øjeblikkelig
udlevering.
- Faktisk har vi flere varenumre end

Allan og Joan Christensen gav sig
kun kortvarigt tid til at nyde det
hyggelige kaffebord i baglokalet
inden kunderne og butikken kaldte
til aktiv tjeneste.

Rema 1000, fortæller Peer Nørkjær,
som ejer Tårnby Apotek i Sundhedshuset på Amager Landevej.
- Vi har 7000 varenumre, heraf er de
omkring 5000 receptpligtige varer.
Sammen med Rema 1000 nyder
det nye apotek godt af en meget stor
og tilgængelig parkeringsplads med
direkte ind- og udkørsel mod Kongelundsvej.
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Et tilfældigt møde med stor virkning
En hollandsk kvinde, et børnehjem i Indien og skolefritidsordningen Valhalla ved
Kastrupgårdsskolen er ingredienserne i en fantastisk
aktivitet for børn i Danmark
og Indien
Af Terkel Spangsbo
Foto: Kurt Pedersen,
Amager Fotolub
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I april mødte Christine Ramsing, leder af SFO Valhalla
og specialinstitution Asgård
en hollandsk kvinde i Indien,
som havde et børnehjem dernede.
Kvinden var kommet til
børnehjemmet som 29-årig
og skulle være der som frivillig i tre måneder. Hun er nu 41
og er der stadigvæk, da den
tidligere ejer mishandlede
børnene, så hun fik politiet til
at hente ham.
Hun spurgte, om Christine
Ramsing havde lyst til at
komme og sparre med hende
ledelsesmæssigt, da hun ikke
er lederuddannet.
- Jeg har derfor taget orlov

Børnene er ved at gøre klar
Foto tv.
til at skulle lave indisk mad.
Børnene er ved at trykke
Vi lavede chicken tikka
t-shirts til børnene i Indien.
masala, hvor 10 børn var
Hvert barn får deres egen
med om dagen. Vi lavede
t-shirt med deres navn på og
omkring 400 portioner i alt.
et tryk foran som kan være
”friends”, ”love” eller ”peace”. midt i november med en Indien-uge, der afsluttede med en
overnatning og et marked på
og tager afsted i syv uger i jaBørnehjemmet Valhalla.
nuar og februar næste år, forFra starten af november
tæller Christine Ramsing.
lavede børn og voksne indisk
- Da jeg fortalte mine pæmad, byggede institutionens
dagogiske medarbejdere om
ladcykel om til en tuk tuk og
det, ville de med.
skabte en stor buddha i guld
Det er blevet til, at fire
og glimmer. Hele SFO’en
medarbejdere fra Valhalla
skrev en støttesang, havde
skal med 14 dage hver, forpennevens-værksted og meskudt af hinanden.
get meget mere.
- Da så mange medarbejI slutningen af ugen blev
dere vil involvere sig, har vi
børnene inviteret til at bo en
valgt at lave et projekt ud af
nat på Børnehjemmet Valdet, så børnene på SFO’en
halla, hvor de kunne opleve
også får glæde af det.
hvordan det er at sove på et
børnehjem. Spisning foregik
Venskabsinstitution
Valhalla er nu en venskabsin- uden bestik og de prøvede
stitution, hvor børnene satte også handicap-rundbold, hvor
sig for at samle penge ind til de hver blev udstyret med et
handicap som kun et ben, kun
børnehjemmet i Indien.
Indsamlingen kulminerede en arm og så videre.

Ikke nok med, at indisk mad er krydret - der skal også løg i men når man nu skal - så gør man!

Børnene får praktiske
informationer om dagens
program og derefter skal vi
øve på vores støttesang.

Store kulturdag
Lørdagen blev en kulturdag
for alle, der havde lyst til at
komme. Der blev solgt indisk
mad, vist en udstilling af diverse ting, salg af chai-the,
fremvisning af støttesang og
rytmeoptog, tombolaer osv.
Personalet optrådte i sari,
en klassisk indisk kvindedragt
og en loppebod med effekter
fra børnenes familier fik en
overflod af sager.
Forældrene
engagerede
sig meget i projektet og
hjalp med i boder og ikke
mindst kunne de skaffe gode
sponsor-gaver. Det betød,
at man kunne holde et stort
og attraktivt lotteri, hvor der
blandt andet var en playstation på højkant og en masse
andre gode præmier.
- Alle de penge, vi samlede,
skulle gå ubeskåret til børnene i Indien, fortæller Christine
Ramsing.
- Vi foreslog, at børnene
kunne støtte ved eksempelvis
at donere deres fredagsslikpenge (15 kr.) og være med
i en konkurrence om et kilo
slik, eller de kunne arbejde
hjemme og donere penge osv.
- Det med fredagsslikket
var tydeligt en overvindelse,
men det gik. Chancen for gevinst i lotteriet fik børnene til
at købe mange lodsedler og
den samlede belønning for
mål i indsamlingen trak også.
Hvis børnene kunne nå at
samle 10.000 kroner ind, blev
der uddelt slikkepinde til alle,
nåede de 17.500 kroner ville
der være sodavand til alle,
men hvis de samlede mere
end 25.000 kroner, ventede
der en discofest med popcorn
og sodavand.

Gaver med til Indien
Børnene i Valhalla har løbende kunnet følge med i hvor
mange penge, der blev sam-

let ind i løbet af november.
Der blev lagt bolde i et langt
gennemsigtigt rør, så man visuelt kunne se, at børnene var
med til at hjælpe andre børn
i verden og med aktiviteterne
få et indblik i, hvordan et barneliv også kan være i Østen.
Når Christine Ramsing og
de fire medarbejdere rejser
til Indien i januar/februar,
medbringer de omkring 100
kilo tøj, førstehjælpsudstyr
som plaster og legetøj – dels
indsamlet og dels indkøbt.
- Under opholdet vil vi video-filme og skype med Valhalla, så de danske børn også
oplever at få noget tilbage og
vi vil også vise, hvordan vores
børn har knoklet med at samle penge ind – og naturligvis
viser vi også støttesangen
sunget på engelsk hjemmefra,
fortæller Christine Ramsing.
- Det har været en fantastisk opbakning fra personale
og forældre. Også skolen og
forvaltningen har været enestående i projektet. Der er arbejdet frivilligt over en bred
kam.
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Børnene skal til at lave smykker til vores hellige ko i
papmache.

Redaktionen sat om verdensmålene
7.D’s klasselokale på
Skottegårdsskolen i Kastrup er
omdannet til en nyhedsredaktion.
Klassens elever arbejder med
at skrive artikler om FN’s 17
verdensmål

Af Rune Jørgensen, lærer på
Skottegårdsskolen

Det er fredag morgen en tåget efterårsdag i Kastrup. På første sal i den
gamle byskole, der er beklædt med
klassiske røde mursten, sidder otte
af 7.D’s elever med hver deres chromebook og forsøger at strikke en avis
sammen.
7.D deltager i Mediekonkurrencen,
hvor klasser fra hele Danmark dyster
mod hinanden om at lave den bedste
avis. Når eleverne har sat avisen op
skal den indsendes, hvorefter avisen
bliver bedømt af journalister fra nogle
af de store aviser og dagblade.

Uanset om 7.D vinder konkurrencen
eller ej, så får de deres avis trykt i rigtig avisformat i 500 eksemplarer, som
de kan dele ud i lokalsamfundet.
Der går 20 elever i 7.D. De elever,
som ikke er i klasseværelset sidder
også med deres chromebooks og arbejder på avisen, men de har sat sig
på skolens bibliotek. Der kan de sidde
i bløde sofaer og passe sig selv. Deres
officielle forklaring er, at de bedre kan
koncentrere sig nede på biblioteket,
hvor man ikke sidder så tæt. Man kan
dog mistænke nogle af eleverne for, at
de i virkeligheden har forladt klassen
for at undgå lærerens opmærksomhed og evindelig opfordringer til at
komme i gang med opgaven. Uanset
den faktiske begrundelse, så har eleverne travlt.

Deadline nærmer sig
Deadline for avisen er klokken 13.45

samme dag, men artiklerne skal være
færdige allerede kl 12.00. Derefter
skal klassens mest teknisk kyndige
elev, Ian, sætte artiklerne op, så de
står flot i avisen. Ian har i denne uge
fået rollen som chef-layouter.
Lige nu er klokken lidt over 9, og
man fornemmer en smule desperation hos flere af eleverne i klassen. De
har muligvis ikke fået brugt tiden helt
fornuftigt i løbet af ugen.
Nu kæmper flere af dem om at få
hjælp fra deres mandlige dansklærer
Michael.
- Kom lige og hjælp!.
- Er det her rigtig Michael? lyder det
fra et par af grupperne inde i klasselokalet.
Enkelte elever lader sig dog ikke
stresse af deadline. En dreng i en hvid
hættetrøje sidder eksempelvis og ser
på en youtube-video, hvor en kvinde
klædt i noget der ligner en militæruni-

Glæde over verdens bedste nyheder
Makkerparret Freya og Jasamin har
lært noget nyt om verdensmålene
og om avisskrivning

16 TÅRNBY BLADET JANUAR 2019

Af Rune Jørgensen, lærer på
Skottegårdsskolen

Freya og Jasamin har læst og skrevet
om fattigdom. De har fundet ud af, at
der er mange færre fattige i dag end
der var 1990. Selvom der stadig er
mange fattige i verden, så er de to piger glade for, at det går i den rigtige
retning.
- Siden 1990 er fattigdommen faldet med over en milliard i antal” forklarer Jasamin.
- Det er jo godt, at der ikke er så
mange fattige mere. Så er der færre,
der skal sulte og færre børn, der ikke
kan komme i skole, tilføjer Freya.
De to klassekammerater er overraskede over, hvor mange nødhjælpsorganisation, der hjælper fattige i

Redaktionen er sat i 7.D. Piger i front er er
Sophia og Nova. De skrev om, at Tårnby
Kommune endelig får affaldssortering.

form fra Sovjetunionen, står og jonglerer med revolvere. Samtidig strømmer en art teknomusik ud af drengens
høretelefoner, så alle i lokalet kan
høre det.
Det får en anden af eleverne i lokalet til at udbryde:
- Hvorfor hører du indisk musik?.
Eleven, der spørger hedder Martin.
Han sidder sammen med sin makker
Marius og er ved at lægge sidste hånd
på en artikel om plast i verdenshavene.
(Se artiklen Forargelse over Verdens tilstand.)
PÅ GRUND AF en meget stor
mængde stof til Tårnby Bladets
decemberudgave, fik vi ikke
plads til artiklerne om 7.D. på
Skottegårdsskolen. det råder vi nu
bod på.
Red.

Forargelse over verdens tilstand
Redaktion Marius og
Martin. 7.D og de 17 verdensmål
Af Rune Jørgensen, lærer på
Skottegårdsskolen

Marius og Martin startede ugen med
at søge information om FN’s 17 verdensmål. De faldt hurtigt over de mål,
der vedrører livet i havet. I en af de
første artikler, eleverne læste, stod
der, at den mængde af plastik, der ryger i havet hvert eneste minut svarer
til mængden af skrald i en fyldt skraldebil.
Det overraskede og forargede de to
elever fra 7.D.
Marius fortæller, at det mest overraskende for ham er, hvor meget affald
der ender i havet hvert eneste minut,
og hans umiddelbare reaktion er klar.
- Det er klamt!
- Alt plastikaffaldet lægger sig i fem
store supper i havet. Hvis man lægger
dem sammen, er de på størrelse med
Afrika. Det er dårligt for fiskene. Deres maver kan blive fyldt med skrald
og plastik, supplerer Martin sin klassekammerat.
De to drenge arbejder med det verdensmål, der handler om at forbedre
forholdene for livet i havet. De synes,
at det er et vigtigt mål, men Marius
mener ikke, at det nødvendigvis er det
vigtigste af de 17 mål.
- Jeg synes, at de vigtigste mål er
at bekæmpe fattigdom i verden, og så

synes jeg, at klimaindsatsen er vigtig.
Det er ikke godt, hvis verdens temperatur stiger mere.

Lærer ved at skrive
Det er tydeligt, at drengene har lært
lidt om verdensmålene. De giver udtryk for, at de også har lært lidt om
aviser og de genrer, der er i aviser.
Martin fortæller, at han nu ved, hvad
forskellen er på en reportage og en
nyhedsartikel. Det vidste han ikke før.
Marius synes, at de har fået skrevet en
god nyhedsartikel, og han glæder sig
til, at den kommer i avisen.
Selvom ugen har været lærerig, så
er det ikke alle dele af journalistfaget,
som drengene synes er lige spændende. Da de bliver spurgt om, hvad
der har fungeret bedst og dårligst, så
er de enige.
- Den første dag, hvor vi skulle researche var bedst. Det værste var at
rette teksten.

Marius og Martin har arbejdet med
både FN´s 17 verdensmål, men
samtidig lært noget om at lave aviser.

Faktaboks
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling består af 17 konkrete mål og
169 delmål, som alle FN’s 193 medlemslande forpligter sig til at arbejde
mod frem til 2030. Målene handler bl.a. om at afskaffe fattigdom og
sult i verden, at fremme fred og bæredygtig energi, samt at bekæmpe
klimaforandringer.

verden. Pigerne giver udtryk for, at de
også har lært en del om organisationernes arbejde.
- Jeg havde troet at Røde Kors kun
sendte tøj til de fattige, men de sender også korn, de giver vaccinationer
og laver toiletter, siger Freya.
- Desuden hjælper organisationerne flygtninge efter krige, fortæller
Jasamin.

Artikel færdig
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Jasamin og Freya har skrevet deres artikel om fattigdom færdig. Nu skal de i
samarbejde med Ian få den sat flot op
i avisen. I mellemtiden reflekterer pigerne over ugen der er gået og deres
arbejdsproces.
De er ikke helt enige med klassekammeraterne
Marius
og
Martin i, at det bedste har været at
lave research til artiklen.
- Det var røvsygt i starten, da vi bare
skulle læse, men det blev bedre, da vi
kom i gang, forklarer Jasamin. Freya er
enig:

- I starten tænkte jeg, at det var det
kedeligste emne vi havde haft i hele
vores liv, men når vi først kom i gang
med at skrive er det ok.
Freya påpeger, at de faktisk har
brugt viden fra flere fag, da de skulle
skrive deres artikel.
- Vi fik brugt matematik, da vi skulle
omregne til procent, udtaler hun.
Pigerne har eksempelvis selv regnet sig frem til, hvor stor en procentdel af verdens børn, der lever i ekstrem fattigdom, hvilket de beskriver i
deres artikel.
Freyas og Jasamins artikel om fattigdom, og Marius’ og Martins artikel
om plast i oceanerne, samt en masse
andre artikler vedr. FN’s verdensmål
kan læses i Skotten News, der udkom i
uge 47 i 500 eksemplarer.
Nysgerrige sjæle kan henvende sig
til Skottegårdsskolen og få et eksemplar - efter først til mølle princippet.

DEN SIDSTE MORGEN I 2018: It ain’t a fit night out for man or beast, som W.C. Fields gentog flere gange i kortfilmen ’The Fatal Glass of Beer’
fra 1933. På dansk Øllet blev hans skæbne. Derfor er månedens foto en udsigt fra et vindue på Søvang allé den sidste morgen i 2018. Senere
på dagen var himlen over Tårnby noget mere farverig. Foto: Kurt Pedersen. Amager Fotoklub.

Hermed ønskes alle
et godt nytår, og på
festligt gensyn til

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Korsvejsmarked
2019
Lørdag d. 1. juni 2019
Godt Nytår

Noget nogen prøvede i november

Mystery Room på Flakfortet
En weekend midt i november var der
Mystery Room tur til Flakfortet for elever
fra Ung Tårnby/Ungdomsskolen og Dragør
og Frederiksberg Ungdomsskoler

Af Lasse Hal, UngTårnby/Ungdomsskolen. Foto: Tårnby
Ungdomsskole
22 unge fra de tre ungdomsskoler stod på havnen i
Kastrup, forventningsfulde og småfrysende. Blæsten
var kold og skumsprøjt stod ind over havnen fra det
oprørte hav. Forventningerne var høje blandt de unge,
selv om der var en anelse nervøsitet at spore for sejlturen i den militære mandskabsgummibåd, der skulle
sejle flokken over til Flakfortet.
Der blev givet den første briefing fra underviserne. Turen varer i 12 timer, hvor der skal ”leges”, konkurreres
og undersøges på Flakfortet. Kasser med mad blev læsset på båden og ifølge underviserne var menuen lækker bøf med bearnaisesauce. Det var en oplysning, der
satte stemningen yderligere et par grader i vejret.
Med høj fart skød båden hen over bølgerne med det

første hold elever. En kæmpe oplevelse i sig selv. Da
alle var fragtet over havet
og stod våde og kolde, men
fulde af glade forventninger
på havnen på Flakfortet,
kom der en kedelig meddelelse. Tilsyneladende
havde en forvirret gal mand
stjålet al maden og de unge
mennesker var nødt til at
gennemføre en ødyst rundt
på øen, for at få deres mad
tilbage.
Opgaven blev dog
modtaget med gåpåmod
og ivrighed. De unge blev
inddelt i hold og selve ødysten kunne starte. Hvert
hold fik udleveret en taske med forskellige remedier,
som skulle bruges på ødysten. Rundt på øen var der
forskellige opgaver, der skulle løses. De unge var alle
glade og arbejdede hårdt med udfordringerne. Der var
både fysiske opgaver og gåder, der skulle løses. Og
til slut fandt man den store skattekiste, hvor maden
skulle være. Desværre viste det sig, at den gode bøf
med bearnaisesauce, var skiftet ud med feltrationer
fra hæren! Det var kiks, cacao, chokolade, raw-bar,
frysetørrede retter og frugtgrød. Alt i alt en noget mere
mager madration end den lovede bøf. Umiddelbart var
skuffelsen stor, men de fleste synes også, at det var
sjovt at prøve. Så den gode stemning blev bevaret. Alle
gik i gang med at tilberede måltidet, med de varer, der
nu var til rådighed.
Aftenen igennem blev der stiftet nye venskaber
mellem eleverne fra de tre ungdomsskoler. Da mørket
havde lagt sig sort over øen, blev forsamlingen kaldt
sammen til natteløb i nazisten Helmuths rædselskabinet
dybt nede i de tomme kassematter. Det var så skræmmende, at der lød høje skrig nede fra de dunkle kældre,
men det tætte sammenhold gjorde sit til, at alle kom
igennem oplevelsen!
Efter natløbet var stemningen så god, at klokken

blev over tre, inden der var ro i lejren. På det tidspunkt
kendte de fleste alle navnene.
Tidligt næste morgen gik aktiviteterne i gang igen.
Formiddagen gik med teambuilding opgaver i Flakfortets bygninger. Holdene konkurrerede i sjove og udfordrende lege og øvelser. Og der blev kæmpet hårdt.
Klokken 12 sejlede båden de trætte men yderst tilfredse deltagere tilbage til Kastrup havn, hvor forældrene ventede dem. Der blev taget afsked med nye venner
og udvekslet mobilnumre. Alt i alt en meget vellykket
weekend med Ung Tårnby.

Du kan stadig nå det!
Ungdomsskolen starter op igen i uge 3,
og der er heldigvis stadig plads på flere
af holdene
Der er mange muligheder.
Du kan melde dig til alt fra engelsk, tysk, fun and
food, makeup and beauty, thaiboksning, videoproduktion, design og meget mere.
Kom forbi os på Løjtegårdsvej eller ring gerne
3250 1751 for at høre mere.
Følg os på instagram – der er præmier at hente.

PICNIC
MONOTYPIER AF
MORTEN BUCH
fri
entré

KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK
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Især blandt forældrene, der havde bragt de unge til havnen, var der nervøsitet for det oprørte hav. Men der var
styr på det, forsikrede Claus Nimgaard fra Outdoor Explore, der har mange års erfaring med både og hav.

De unge blev fragtet over til Flakfortet holdvis - godt
klædt på til turen i militær mandskabs-gummibåd.

Noget at gå til i januar og februar

Kulturzonen i det nye år
Benny Andersen Tribute

Efter en totalt udsolgt
Benny Andersen Tribute
koncert på Kastrupgårdsamlingen under Tårnby
Musikuge vil vi gerne invitere til en ekstrakoncert.
Vi inkluderer en kop kaffe
og en ostemad i entréprisen.
Benny Andersen Tribute
består af Rene Madsen Vokal/Guitar, Jacob Broholm – Orgel, Marco Spallanzani
– Guitar og Jacob Smedegaard - Trommer
Fredag 18. januar kl. 16.30 - 18. Kulturzonen, Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør. Entré 40 kr) Køb din
billet på kulturzonen.net/tilmelding senest 17. januar.

Bandaften

Kom og hør de nyeste skud
på stammen, når bands fra
5 københavnske musikskoler - Frederiksberg, Dragør,
København, Rødovre og
Tårnby – mødes til et rock- og
poptræf.
Lørdag 23. februar kl. 16-20.
Kulturzonen, Nøragersmindevej 90. Gratis

Vinterferieaktiviteter

Åbent mandag 11. februar til torsdag 14. februar kl.
10-16
Tag venner og familie med på Kulturzonen til 3
spændende aktivitetsdage i vinterferien.

Nytårskoncerter

Den store
maledag

Kom til et brag af en nytårskoncert med Musikskolens
orkester HOT, koret Nordlys og dygtige solister.
Kastrup Kirke, Kastruplundgade 5, lørdag 26. januar kl.
15. Gratis
I Skelgårdskirken kan du opleve endnu en nytårskoncert med Musikskolens kor og dygtige og solister.
Skelgårdskirken, Sindingvej 9, mandag 28. januar kl.
19. Gratis

Fastelavn på Kulturzonen – indendørs

Kom til en sjov og hyggelig
fastelavnsfest for hele familien på Kulturzonen.
Vi slår katten af tønden
indenfor i varmen, bliver
malet i ansigtet, hygger og
spiser fastelavnsboller.
Kom meget gerne udklædt, for der er præmie til
den mest kreative udklædning.
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Program
Kl. 11.00-13.00 Ansigtsmaling
Kl. 11.15-12.00 Sang, dans og spil på instrumenter v.
René Madsen og Nanna Khoury Sabroe. Tag forældrene
med ud på gulvet. Vi synger de traditionelle sange og
danser, men også nye og festlige fastelavnssange.
Kl. 12.15-12.45 Fastelavnskoncert med Musikskolens
yngste orkester PixiHOT, som spiller latin, pop & rock,
reggae og børnesange.
Kl. 13.00 Tøndeslagning og kåring af årets kattekonger
og kattedronninger samt mest kreative udklædning.
Der er tre tønder fyldt med slik og lækkerier. En til de
3-7-årige, en til de 8-12-årige og en til de voksne.
Alle får en fastelavnsbolle, saftevand og kaffe. Tilmelding på kulturzonen.net/tilmelding senest 31. januar. Pris. 30 kr. pr. deltager.
Lørdag 2. februar kl. 11-15. Kulturzonen, entré 30 kr.

Den store maledag
er en sjov og farverig dag, hvor børn og
voksne mødes i et
kreativt fællesskab.
Vi har inviteret
billedkunstner Tina
Kolding til at inspirere og guide og gennem dagen. Tina
hjælper os med at udforske maleriets mange muligheder og eksperimentere med forskellige materialer og
teknikker.
Fra 6 år. Pris 40 kr. pr. person. Alle materialer er inkluderet i prisen.
Mandag 11. februar kl. 10.30-15.30. Tilmeld dig til
info@kulturzonen.net. Skynd dig - først til mølle.

Den store bagedag
Vi får besøg af Jon Daniel Edlund, finalist fra
“Den store bagedyst”
2018 på DR, som skal
bedømme jeres mesterværker.
Vi slukker for telefonen, computeren og
fjernsynet - og skruer
op for ovnen. Det er
med andre ord tid til at
dyste.
Hvert hold skal bage
en kage ud fra en af
Jons egne opskrifter.
Der bliver sat særlig
fokus på smag, kreativitet og teknik, når vinderen af Den store bagedag skal

findes.
For 13-16 år. Pris 60 kr. pr. team. Maks. 3 deltagere
pr. team. Alle materialer er inkluderet.
Tirsdag 12. februar kl. 11-16. Tilmeld dig til info@kulturzonen.net. senest 6. februar. Skynd dig.

Den store bolsjedag

Forkæl din søde tand og
mød op til Den store bolsjedag på Kulturzonen. Det er
nemt og sjovt at lave bolsjer, og du bestemmer selv
smag, farve og form.
Hold 1: Kl. 11-13. Maks. 8 pladser
Hold 2: Kl. 14-16. Maks. 8 pladser
Fra 10 år. Pris 20 kr. pr. deltager inkl. materialer.
Torsdag 14. februar kl. 11-16 Tilmeld dig til info@kulturzonen.net. Skynd dig. Der er rift om pladserne.
Du kan alle dagene købe drikkevarer i caféen - tag evt.
en madpakke med.

Tårnby Musikskoles koncerter
På Kulturzonen
• Lørdag 26. januar kl. 15.30-16.30: Koncert med træblæsere og guitarer
• Mandag 4. februar kl. 19.00-20.00: Cafékoncert med
messingblæsere
• Tirsdag 26. februar kl. 19.00-20.00: Cafékoncert med
Musikkarrusel og –værksted samt Musik og eventyr

Andre steder
• Lørdag 26. januar kl. 15.00-16.30: Nytårskoncert
med orkestret HOT, koret Nordlys og dygtige solister
i Kastrup Kirke
• Mandag 28. januar kl. 19.00-20.00: Nytårskoncert
med Musikskolens kort og dygtige solister i Skelgårdskirken

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

Kulturzonen er åben alle hverdage:
Mandag-torsdag kl. 9-22.
Fredag kl. 9-16
Caféen
Mandag til torsdag kl. 15-20
Dagens ret kan købes kl. 17-19
Administrationen
Mandag til fredag kl. 9-15
Telefon: 3076 0334
www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør

Til de arrangementer, der kræver billet, kan du
købe / printe biletten online via taarnbybib.dk eller
ved personligt fremmøde på Hovedbiblioteket eller
på Vestamager Bibliotek.
Ved arrangementer, som afvikles
i samarbejde med AOF, (mærket )
købes billetter på tlf. 3251 1495 eller via www.aofamager.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

Noget at gå til i det nye år

Januar på bibliotekerne
Bogmærkekonkurrence

Vær med til at tegne de nye bogmærker til børn
Fra onsdag 2. t.o.m. søndag 20. januar kan alle
børn mellem 4 og 12 år
tegne deres forslag til,
hvordan bibliotekets nye
bogmærker til børn skal
se ud.
Biblioteket sætter blanke bogmærker, tusser og
farveblyanter frem på både Tårnby Hovedbibliotek
og Vestamager Bibliotek. Det er helt op til jer selv, hvad
I vil tegne. Hver person kan deltage med ét forslag,
som afleveres i en postkasse ved info på hvert af de to
biblioteker. - Husk navn, alder og telefonnummer.
Bogmærkerne udstilles fra mandag 28. januar til og
med onsdag 13. februar på begge biblioteker. I den periode kan alle bibliotekets besøgende stemme på deres
favoritter.

• Konkurrencen er inddelt i tre aldersgrupper: 4-6 år,
7-9 år og 10-12 år.
• Inden for hver aldersgruppe kåres en 1., 2. og 3.
plads.
• præmien i hver aldersgruppe er et gavekort på 200
kr. til en boghandel.
Både 1., 2. og 3. pladsens bogmærker i alle tre aldersgrupper trykkes i et antal eksemplarer, som vi uddeler
på bibliotekerne.
Vinderne afsløres ved en reception på Tårnby Hovedbibliotek kl. 14-15 onsdag 13. februar.

En gåtur og en go´ historie

Har du lyst til at starte det nye år med en gåtur i hyggeligt selskab med andre?
Så kom med på 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.
Mød Rikke Klæsøe kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til
Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 km lang.
Fri adgang – uden billetter.
Tirsdag 15. januar kl. 14.00. Rundkørslen ved Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter.

Store filmoplevelser

Filmperler på Tårnby Hovedbibliotek
Vises en gang om måneden på torsdage kl. 16.
Første gang torsdag 10. januar

Filmperler på Vestamager Bibliotek
Vises en gang om måneden på mandage kl. 16.
Første gang mandag 14. januar. Gratis billetter.

ved forfatteren Karen Schultz
”Uren” er en erindringsroman om
et barn hvis opvækst og familie
bærer på skam, tvivl og mørke.
“Uren” er en historie om at tåle,
at turde og at træde frem hos forældre der på hver deres måde er
uformående.
Karen fødes i 1959 uden for
ægteskab af Signe, der stammer
fra en gammelrig, men falleret
proprietærfamilie. Signe har otte
søskende og gifter sig, i håb om at
blive en rigtig familie, med en jord- og betonarbejder
som bliver Karens stedfar...
Karen Schultz, er cand.psych.aut., oberstløjtnant af
reserven, censorformand i psykologi på universiteterne
og ejendomshandler.
Onsdag 16. januar kl. 19 Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10 . Fri adgang

Den syge kapitalisme

Foredrag ved Peter Hummelgaard
Det er nu 10 år siden, at finanskrisen ramte verden med et brag. En
hel generations opbygget velstand
blev tabt på få år, og i Danmark
og resten af den vestlige verden
steg arbejdsløsheden dramatisk.
Det var grådighed, uansvarlighed
og kortsigtet tænkning, der fik
korthuset til at ramle. Men har vi
overhovedet har lært noget af finanskrisen?
Det spørgsmål stiller Tårnbykredsens socialdemokratiske folketingsmedlem Peter Hummelgaard i sin nye
debatbog Den Syge Kapitalisme, der netop er udkommet på forlaget Gyldendal.
I samarbejde med AOF Amager.
Tirsdag 29. januar kl. 19.00 på Tårnby
Hovedbibliotek. Gratis billetter via AOF

Alt var kun en drøm

Foredrag ved Hanne Garborg.
Hanne Garborgs bog Alt var kun
en drøm tager udgangspunkt
i hendes opvækst på Amager i
1960’erne.
- Min familie var en del af en
udflytterplan, som var dengang,
og det betød, at mange familier
flyttede fra Nørrebro og ud til
Amager. Vi opdagede lidt efter, at
vi på den måde beholdt mange
af vores gamle naboer, fortæller
Hanne Gamborg.
Hun kommer i sit foredrag netop ind på, hvordan
andre kan gøre deres drøm til virkelighed og få udgivet det de skriver.
Onsdag 30. januar kl. 19 Tårnby Hovedbibliotek. Fri adgang.

Fire skriveworkshops

ved Anna Arendse Thorsen
Går du med en forfatterdrøm i
maven? Har du et ufærdigt manuskript liggende i skrivebordsskuffen? Ruger på en romanidé? Eller
har du bare lyst til at skrive?
Hvad end din genre eller motivation er, så er der plads til dig i
forårets fire skriveworkshops med
forfatter Anna Arendse Thorsen,
der debuterede i sommeren 2018
med romanen “Filterløs”.
I løbet af de fire workshops vil vi gennem skriveøvel-

ser og konkret feedback hjælpe hinanden med at spore
os ind på vores manuskripter og forbedre vores idé- og
skriveproces - og i sidste ende den færdige tekst. Anna
Arendse Thorsen vil ikke undervise men sætte rammen
for øvelser og feedback og fungere som sparringspartner for deltagerne.
De torsdage, hvor der ikke er workshop, kan du arbejde videre med dit skriveprojekt i Skriveriet.

Skriveriet - arbejd med ord, tekst og
fortælling
Tårnby Bibliotek ønsker at skabe rum for skrivning og sparring om skrivning på biblioteket.
I Skriveriet kan du hver torsdag arbejde med
ord, tekst og fortælling og mødes med andre
skrivende. Skriveriet holder til i møderum 1 og
har åbent fra kl. 17-20.
For mere info om Skriveriet og workshoppene:
mail til Laura Michelsen lnm.hb.uk@taarnby.dk
31. januar, 28. februar, 28. marts og 25. april. Alle dage
kl. 18-20. Tårnby Hovedbibliotek. Den samlede pris for
at deltage i de fire workshops er 100,- kr.
Begrænset antal pladser! Billetter på www.taarnbybib.
dk, eller på bibliotekerne i kommunen.

Nåede du det ikke i efteråret?
Nye kurser på Tårnby Kommunebiblioteker
Fra mandag 21. januar 2019 kan du se og tilmelde dig
forårets kurser inden for digital læring på Tårnby Kommunebiblioteker.
• Populære kurser om it-sikkerhed, hvor du blandt
andet kan lære at undgå phishing, få overblik over mulighederne for sikkerhedskopiering eller hvordan du kan
lave lange adgangskoder.
• Vil du kende mere til, hvad der foregår gennem
din Googlekonto, lære hvordan du kan organisere dine
feriebilleder eller hvordan Facebook kan bruges til mere
end at finde gamle klassekammerater, så er der rig mulighed for at blive klogere med biblioteket.
Se hele kursuskataloget på www.taarnbybib.dk eller
hent det trykte katalog på ét af bibliotekerne, ved bibliotekernes åbningstid mandag 21. januar.

Velkommen til oplevelser på biblioteket!

Så er arrangementsprogrammet for vinter
og forår 2019 klar, og
det byder på en lang
række arrangementer
med masser af muligheder for dagsaktuelle,
litterære, musikalske
og kreative oplevelser – for både børn og
voksne.
Vi byder på børneteater, foredrag, film,
koncerter, kulturbazar,
kreative workshops og
caféer om forskellige
emner som førstehjælp
for spædbørn, rockmusik, litteratur, akvarelmaling,
nørklerier og en snak om gode gamle dage.
Se alle arrangementerne i det nye program, der
dækker januar – maj.
Hent det trykte program på biblioteket eller læs mere
på bibliotekets hjemmeside, taarnbybib.dk under Det
sker. Der kan du altid orientere dig om kommende arrangementer.
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Få en filmoplevelse lidt ud over det sædvanlige
Filmperler på Tårnby
Bibliotek byder på stor
filmkunst fra nogle
af de bedste filmskabere i verden. Vi har
samlet en smuk buket
af film med noget på
hjerte. Film der griber
og giver stof til eftertanke.
Hent programmet for foråret 2019 på biblioteket. Vi
viser de samme film på Tårnby Hovedbibliotek og på
Vestamager Bibliotek.

”Uren”

Noget nogen så i det gamle år og andet at se på i det nye

Året der gik på Kastrupgårdsamlingen

Fra venstre: Nye Blikke – I hus med Richard Winther, Kastrupgårdsamlingen I sin vinterkåbe, Fernisering: Villa til Ragna og Franka

Kastrupgårdsamlingen ser tilbage på et
2018, hvor særlige arrangementer og
anmelderroste udstillinger gav travle dage
på kunstmuseet
Portrætter af dronninger og borgmestre, vævede telte,
skæve skulpturer og monotypier var blot nogle af de
overskrifter, man kunne sætte på det forgangne år på
Kastrupgårdsamlingen. Kommunens kunstmuseum
startede året med afslutningen af den meget velbesøgte udstilling ’Serendipia’ med malerier af Lars Physant, hvor blandt andet et nyt portræt af HM Dronning
Margrethe indgik.
Udstillingen efterfulgtes af gruppeudstillingen ’Villa
til Ragna & Franka’, hvor 13 samtidskunstnere havde
skabt nye værker inspireret af de to pionérer Ragna
Brasse og Franka Abrahamsen. Her var det tekstiler
og genanvendte materialer, som udgjorde skulpturelle
værker. Udstillingen fik flotte omtaler i blandt andet
Weekendavisen.
Henover sommeren var det kunstneren Richard
Winthers spraglede virke, som blev hyldet af en gruppe
yngre kunstnere. I en blanding af Winthers og de unge

samtidskunstneres værker omdannede udstillingen
”Nye Blikke – I hus med Richard Winther” kunstmuseet
til en stor hyldest til Winther. De unge kunstnere lod sig
inspirere af Winthers skulpturer, grafik og maleri med
egne værker.
Efteråret har stået i grafikkens tegn med den nuværende udstilling ’Picnic – Monotypier af Morten
Buch’. Politiken kvitterede med 4 hjerter for den store
udstilling, som kan ses indtil 20. januar. Sideløbende
har museet vist Tårnby Kommunes officielle borgmesterportrætter, som ellers normalt hænger på Tårnby
Rådhus.

Workshop, performances og velbesøgte
koncerter
2018 står også som et år, hvor særlige arrangementer
og skoletjenestetilbud tiltrak gæster. Et samarbejde
med den lokale sprogskole inviterede lokale kursister,
som fortrinsvis består af flygtninge fra Syrien, Afghanistan, Uganda, Congo og Kurdistan, til at lære det lokale
kunstmuseum at kende og udvikle deres danske sprog.

For børn og unge har der ud over de normale undervisningsforløb for skoler blandt andet været gipsworkshop i påsken, tegneworkshop i efterårsferien og
senest hyggelige juleforløb for børnehavegrupper. Året
har også budt på musikalske indslag. Udover venneforeningens traditionsrige nytårskoncert i januar, har
der været sangaftener, performance ved lydkunstner
Steffen Levring og en overordentlig velbesøgt eftermiddagskoncert med Benny Andersen Tribute, hvor mange
desværre måtte gå forgæves.
I 2019 byder kunstmuseet på endnu flere spændende særudstillinger og arrangementer. Til februar
præsenteres en stor udstilling med den danske kunstner Maria Rubinke, hvor porcelæn- og bronzeskulpturer
vil omdanne museet til et eventyrligt landskab. Til
sommer vises den største udstilling af museets egen
samling i mands minde. Anledningen er 40-års jubilæet
af museets statsanerkendelse. Her vil grafikken blive
udfoldet med et udvalg fra øverste hylde af museets
egne værker.
Kastrupgårdsamlingen ønsker alle vore gæster et
godt nytår.

Plyssen åbner igen 12. januar
Plyssen byder velkommen til et nyt år med
Nytårskoncert lørdag 12. januar kl. 14.00
med Bordinghus Spillemændene
Hanne Jørgensen udstiller sine værker indtil 27. januar.
Hanne Jørgensen har malet i en hel del år, og i en
alder af 76 år har hun nu valgt at udstille.
Johnny Van fortsætter sin udstilling af malerier og
tegninger.

Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune
udstiller ”Haver i Tårnby”
I den forbindelse vil Henning Hansen fra Tømmerup
søndag 13. januar kl. 14.00 holde foredrag om sin ual-

mindelig flotte have i Tømmerup.
Henning Hansen er født i Tømmerup, og efter mange
år i Holbæk som kirkegårdsinspektør må man sige, at
han ved noget om planter!
Udstilling fra lørdag 12. januar.
Foredrag ved Henning Hansen søndag 13. januar kl. 14.

Fra yt til byt
Fra åbningsdagen påbegynder vi også et nyt projekt
”Fra yt til byt”, hvor besøgende har mulighed for at
medbringe nogle af deres læste bøger og bytte dem til
andre. Dette foregår ved høflig selvbetjening i lokale 1.

Tårnby Stads- og Lokalarkiv udstiller
Vestamager i billeder
Det nyeste beboelsesområde i Tårnby Kommune har sin
særegne historie.
Kalvebod Strand gav gode mulighed for fiskeri og
jagt og har tidligere indbragt landbruget biindtægter.
Oversvømmelserne gav gødning til græsningsarealer og
har sørget for frodige enge til kreaturer og heste. Nu
har området fået en ny betydning som parcelhuskvarter
og rekreativt områder. Fotoudstillingen viser facetter af
Vestamager fra de seneste 100 år.
Plyssen fra lørdag 12. januar 2019.

Naturcenter Amager

22 TÅRNBY BLADET DECEMBER 2018

Åbningstider i Friluftshuset

3. januar - 12. april:
Hverdage undtagen mandag 9 - 15.
Weekend 10 - 16.
Få inspiration til årstidens naturoplevelser, information om Kalvebodfælled og lej cykler og udstyr
til friluftsliv. Foreninger og friluftsvejledere tilbyder
løbende aktiviteter som starter ved Friluftshuset.
Kontakt Friluftshuset friluftshuset@nst.dk Telefon 3246 1053. Vi kan være udenfor, så prøv
igen.
Maleri af Hanne Jørgensen, der udstiller indtil 27. januar.

Blå Base v/Tårnby Naturskole

... har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand alle
lørdage og søndage kl. 10-14.

TÅRNBY ...
... ØNSKER ALLE ET RIGTIG GODT NYTÅR
OG STOR TAK FOR DE MANGE GODE OG
HYGGELIGE TIMER, VI OG MEDLEMMERNE HAR
TILBRAGT SAMMEN I 2018
VI HÅBER AT FORTSÆTTE MED SAMME HØJE
AKTIVITETS- OG SERVICENIVEAU I 2019
INTRO-TRÆF
ISÆR FOR NYE MEDLEMMER
Vi indbyder alle nye medlemmer fra 2018 og andre
interesserede til et hyggeligt eftermiddagsmøde i
Foreningscentret Postkassen, Amager Landevej 71.
Her vil vi fortælle lidt om Ældre Sagen og hvad vores
lokalafdeling kan tilbyde.
Kom og få en hyggelig eftermiddag med kaffe/kage, hvor
vi også kan få en snak om jeres ønsker og interesser.

Tilmeld dig/jer til
kontoret på telefon
21 70 05 16 eller
mail, så vi ved lidt
om, hvor meget
kage, vi skal købe.
Intro-Træf
Foreningscentret
Postkassen, Amager
Landevej 71, lørdag 12. januar fra kl. 14-16.

TUR TIL ROSKILDE DOMKIRKE 1000 ÅR PÅ EN TIME
Onsdag, den 6. februar 2019
09.15:
13.15:

Afg. Fra ”Postkassen” Amager Landevej 71 med Egon´s Busser –
teknisk arrangør. Rundvisning i Roskilde Domkirke.
Frokost med 2 stk. smørrebrød og en øl/vand
Ank. til ”Postkassen”

Pris 325 kr. for transport, turledere, entre, rundvisning samt frokost.
Tilmelding senest den 17. januar 2019 (max 35 deltagere).
Tilmelding: Kontoret, Kastrupvej 324, 2770 Kastrup eller via mail til aeldresagen.
taarnby@mail.dk
Betaling konto: 5325 0249070, husk navn og arrangement.

VIRKSOMHEDSBESØG HOS VASKERIET
BERENDSEN
Tirsdag 22. januar 2019
klokken 11 til 13
Vi mødes i Kirstinehøj nr. 3
klokken 10.50
OBS. Der er kun plads til 10
personer.
Sidste tilmelding den 15. januar 2019
Vil du opleve, hvordan dit tøj behandles i et af de vaskerier,
der betjener kommunens borgere. Vi ser hele processen fra
modtagelse af tøjet til det lægges pænt sammen og køres ud
til brugerne igen.
Efter omvisningen byder Berendsen på en let frokost.

Kongeslægtens gravkirke I Roskilde Domkirke ligger 39 konger og dronninger begravet i smukt udførte sarkofager og kister fra
middelalderen og helt frem til i dag. Under
besøget i domkirken kan du se, hvor Danmarks nuværende dronning, Margrete 2. har
tænkt sig at blive stedt til hvile i et gravmæle,
der markant adskiller sig fra forgængerne.
Gravmælet ses foreløbig kun som model.

Omvisning og frokost er gratis

Læs mere på www.roskildedomkirke.dk

SE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE
WWW.AELDRESAGEN.DK/TAARNBY

Tilmelding: Kontoret Kastrupvej 324, 2770 Kastrup, eller via
mail: aeldresagen.taarnby@mail.dk

.

.

Husk at skrive dit navn og det arrangement du vil deltage i.

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
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Roskilde Domkirke er UNESCO verdensarv

Identitetspolitik og fællesskab
Identitetspolitik! Ordet er begyndt at dukke op i flere og flere
sammenhænge. Identitetspolitikken, der er betegnelsen for den
udvikling hvor flere og flere subkulturer får stadig større magt
og taletid i politiske og samfundsmæssige lag, er resultatet
af en udvikling, der i virkeligheden har taget form lige siden
ungdomsoprøret og kvindefrigørelsen. Kampen for en subkulturs
rettigheder, kampen om ligestilling for alle mennesker. Det lyder
godt og det er det langt hen ad vejen. Vi har, i en global og
multikulturel verden, brug for at kunne lytte til hinanden og forstå
og værdsætte hinandens forskelligheder. Men sådan er det desværre
sjældent.
I stedet viser der sig tegn på en overmodning, dvs. at
identitetspolitikken i nogle tilfælde, og måske hjulpet på vej af
nogle mennesker i samfundet, har udviklet sig til en dem over for
os kultur. Det er problematisk for ethvert samfund af flere årsager,
men det er især problematisk for fællesskabsfølelsen. Følelsen
af fællesskab eksisterer når vi kan identificere os med hinanden
og aktivt ønsker at være en del af et givent fællesskab. Derfor
er identitetspolitikken i de forkerte hænder, også potentielt en
udfordring for nationalfølelsen og den kulturelle samhørighed i et
land.
Når vi lever i en global verden, hvor vi i gadebilledet ser mennesker
fra mange dele af verden, så er det vigtigt at huske på, hvad vi er
fælles om. Det danske samfund er fra et tidligt tidspunkt i nationens
historie bygget op omkring kristne værdier, som er blevet en del
af dansk kultur i så høj grad, at mange danskere har glemt hvor
disse værdier kommer fra. Her spiller kirken nok en gang en vigtig
rolle. For kirkens rolle er i dag som altid, at forkynde kærlighed
og tilgivelse blandt mennesker, men også i stigende grad at være
symbol på fællesskabet. Ikke et eksklusivt fællesskab, hvor man
udelukker dem der ikke tænker som en, tror som en, eller ser ud
som en. Nej, et fællesskab baseret på menneskesyn.

mennesker, uanset i hvilket samfund, uanset i hvilken verdensdel og
i hvilken sammenhæng, som sine medmennesker: alle som én skabt
i guds billede, alle som én lige - og uendeligt værdifulde. For i guds
øjne er vi alle lige, lyse som mørke, børn som voksne, homo- som
heteroseksuelle osv.
Vi skal i Danmark værne om vort fællesskab og det menneskesyn,
der engang var kendetegnende for vort land, for på den måde kan
vi alle leve i fredelig sameksistens, uanset hvilken subkultur vi end
bekender os til.
Godt og fredeligt Nytår
Julie Aaboe

Kirken er ikke et meningsfællesskab, men et trosfællesskab. Dvs. et
fællesskab, der med udgangspunkt i troen på Guds søn ser på alle

Efter andagten nyder vi fællesskabet over
en kop kaffe m.m.
Tirsdag 8. januar kl. 10.00

Aktiviteter - Januar

Menighedsrådsmøde
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Musik-andagt – En tid til eftertanke

Tirsdag d. 8. januar kl. 19.00

v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld
musikandagt i kirken. Med musik og
læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud
fra et moderne og personligt perspektiv. En
rolig stund i kirken med tid til eftertanke.

Gudstjenester
Januar				

			
Søndag
6.
Hellig 3 k. søndag Johs. 8, 12-20 eller Mat. 2,1-12
Søndag 13.
1. s. e. H. 3 k. Luk. 2, 41-52
Søndag 20.
2. s. e. H. 3 k. Joh. 2, 1-11
Søndag 27.
3. s. e. H. 3 k. Matt. 8, 1-13

kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
10.00

Julie Aaboe
Martin Herbst
Martin Herbst
Julie Aaboe

Prædikenværksted

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 10. januar kl. 12.00

Ulvetime

v. Julie Aaboe og Lone Madsen
Sognepræst Julie Aaboe fortæller bibelhistorier, og vi serverer dejlig
og børnevenlig mad.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at ”lande”, inden
børnegudstjenesten i kirken begynder kl. 17. Af hensyn til
madlavning vil vi gerne have tilmeldinger senest tirsdag kl. 12
i samme uge. Send en mail til lone@korsvejskirken.dk, hvis din
familie skal med! Det koster ikke noget at deltage, men du er
velkommen til at give et bidrag!
Torsdag 31. januar kl. 16.30

Korsvejstræf: Den nordiske tone
– en koncerteftermiddag i Korsvejskirken
Louise Vase er musiker med baggrund
i bl.a. folke- og verdensmusik, og
har tidligere besøgt kirken med
sin sang og musik. Nu kommer hun
igen - og glæder sig til at bidrage
ved Korsvejstræffet 9. januar med
stemningsfulde melodier, sange og
historier.
Denne eftermiddag kan du høre sange
fra hele Norden, hvor der findes rige
musikalske skatte inden for både den
vokale og instrumentale tradition.
Ligeledes spiller Louise toner af mere
moderne karakter, når hun sætter
sig til klaveret og spiller og synger
nordiske melodier med jazzede
improvisationer.
Nordens traditionelle musik har en
særlig tone, som kan være både
melankolsk, melodisk og dansant.
Mange vil genkende genren fra folkeviserne, som i moderne form
bl.a. er tolket af gruppen Sorten Muld. Vi vil også synge et par
velkendte fællessange, og høre lidt om deres historier.
Vel mødt til en inspirerende eftermiddag fuld af lyrisk musik og
fortælling!

Går dit barn i 3. klasse på Korsvejens
Skole eller Kastrupgårdsskolen?
Så kan han/hun blive
minikonfirmand i
Korsvejskirken!
Mandage kl. 14-15.30 i
perioden 21. januar til
midt i april 2019.
For yderligere
information og
tilmelding kontakt
minikonfirmandlærer
Lone Madsen: lone@
korsvejskirken.dk

Onsdag 9. januar kl. 14.00

Kontakt

Kordegn:
Bibi Övermyr. Tlf. 3251 7424,
info@korsvejskirken.dk

Kontortid på kirkekontoret: Mandag-torsdag
kl.10-13. Torsdag tillige kl. 15-18.

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

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

Organist Ole Reuss Schmidt
Tlf. 2581 5762 • olereuss@hotmail.com
Træffes efter aftale.

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.
Fredag er fridag.

Godt nytår

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Julen varer lige til påske
De fleste tror, at præster har vældig travlt i juledagene.
Vi har selvfølgelig også nogle gudstjenester, navnlig i Tårnby
kirke, hvor vi har hele fem juleaften.
Men det er alligevel ingenting imod, hvad der sker i december,
inden jul. For det er jo faktisk næsten som jul, allerede fra den
1. december.
Da jeg den 17. december sagde til en børnehave gudstjeneste,
at nu var det snart jul, var der da også et barn, der belærte mig
om, at det havde været jul længe, men at det snart var juleaften.
Og det er så rigtigt.
For i december har vi – næsten hver dag – julegudstjenester for
børnehaver, vuggestuer, dagplejere og skoler.
Og det er jo bare så dejligt, for man ser så mange glade børn.
Derfor er det også lidt tomt i tiden efter.
Min mor har fortalt, at da hun var barn i 30érne på landet, var
der juletræ for skolebørnene i juledagene.
Det ville aldrig gå i dag.

Foto: Fra julegudstjenester i Tårnby Kirke for
Tårnbys daginstitutioner.
For julen varer jo ikke lige til påske. Og ikke engang til
Fastelavn.
Den er helt bestemt overstået juleaften.
Så det er godt, vi har Fastelavn, som jo er en stor ting på
Amager.
Og så kan vi glæde os til at se institutionerne igen til påske.
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Gudstjenester
Januar 2019
Tirs 1.
Søn 6.
Ons 9.
Ons 9.
Tors 10.
Søn 13.
		
Søn 20.
Lør 26.
Søn 27.

Nytårsdag		
11.00
Hellig 3. konger højmesse
10.00
Eftermiddagsgudstjeneste
13.45
FDFs Nytårsparade		
17.50
Aftengudstjeneste		
19.30
Højmesse		
10.00
Dåbsgudstjeneste		
11.30
Højmesse		
10.00
Dåbsgudstjeneste
11.30 & 13.00
Højmesse		
10.00

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

I mellemtiden må vi så tage os af alt det andet, som præster
også laver. Så der er nok at se til, men måske ikke helt så sjovt
som før jul.
Vi glæder os til at se jer i 2019
Ida Nielsen

JANUAR 2019

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 og nogle gange også et
andet arrangement.
Vil du vide mere om gruppen, kan du
kontakte Ida Nielsen på 32504186.
I januar mødes netværksgruppen:
Torsdag 10. januar kl. 19.30 til
aftengudstjeneste med ” ønskekoncert”, hvor
kirkegængerne selv vælger salmerne. Efter
gudstjenesten er der kaffe i konfirmandstuerne.
Søndag 20. januar kl. 10.00 til gudstjeneste
med efterfølgende fremvisning af billeder fra
ferieturen 2018 til Gotland.

Gudstjeneste på plejehjemmet

Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100 Torsdag 24. januar kl. 10.30
ved Karsten M. Hansen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
ved Ida Nielsen fredag 18. januar kl. 10.45 i
Oasen. Inden gudstjenesten synger vi sammen
med organisten fra kl. 10.15.

FOR BØRN

Børnegudstjeneste
Næste børnegudstjeneste er lørdag 23. februar
kl. 11.45.
Husk også Fastelavn søndag 3. marts kl. 10.00
med efterfølgende tøndeslagning.
Nytårsparade
Onsdag 9. januar holder FDF Korsvejen
Nytårsparade kl. 17.50 i Tårnby Kirke.

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 bruge
kirkebilen en søndag, skal man bestille den
senest fredag kl. 12.
Ny Kirkegårdsleder
Efter mange års tro tjeneste forlod vores
kirkegårdsleder Gunnar Hansen os pr. 1 dec.
Det bliver ikke det samme uden ham. Men på
den anden side; der er en som skal gå af for at
en ny kan komme til. Alt har sin tid. En tid til
at gå på pension. En tid til at begynde. Vores
nye kirkegårdsleder hedder Henrik Schoubye.
Ham er vi allerede meget glade for. Håber vi
har ham en lang god tid.
Menighedsrådet

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 Henrik Schoubye,
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 slut for denne gang,
men du kan tilmelde dig forårets babysang
som starter til foråret. Denne gang bliver det
tirsdage i marts og april.
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 tirsdage kl. 11.00.
Vi begynder igen tirsdag 5. marts. Det er
gratis at deltage i babysang. Vil du vide mere,
så kontakt Ida Nielsen på idni@km.dk eller
3251 4186

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,

Gemmas Allé 100.

Klimadebat og Tapas i Det Store Rum
Vores Moder Jord - alles ansvar • Livet skal beskyttes, ikke forrådes!

Den varme sommer 2018 har sat tanker i gang og gjort
danskere mere klimabevidste, rigtige mange vil gerne
gøre noget, ved den globale opvarmning - Men hvad
kan vi så gøre? Købe genbrugstøj fremfor nye bukser,
Spise muslinger fremfor rejer, tage 2 kødfrie dage, eller
KB Sognepræst
investere i en El bil.
Susanne Worm
Steensgaard
Hver eneste danskers udledning af CO2 er
gennemsnitligt 17 tons om året, og vi er derved i top 10 i
ssan@km.dk.
verden. Alle sætter vi et klimaaftryk, og overforbrug viser
Tlf. 4045 2530
sig at være én af de største klimasynder.
Sognepræst 		
Oliver Whimster Martinsen og Oskar Dahl Hansen
Allan Ivan Kristensen
kommer og fortæller om deres projektet RenSti, hvor vi
kan købe os klimaaflad på abonnement, og kompensere
aik@km.dk.
Tlf. 2913 8323
for vort eget C0 2 -forbrug. RenSti er et projekt for
		
alle, der gerne vil tage ansvar og gøre noget godt for klimaet, men ikke ved hvor de skal starte. Sammen
Sognepræst 		
finansierer vi klimavenlige projekter over hele verden.
Elizabeth M. Laursen
Samme aften får vi også besøg af Ole Baltazar Andersen.
eml@km.dk.
Professor ved DTU Space.
Tlf. 5144 8112
Ole Baltazar har hele sin karriere forsket i Klima, og var
med ombord på Galathea 3 i projektet om Jordens tyngde.
Kordegn
		
Ole Baltazar vil fortælle om det der bekymrer og optager
Sandra Burrett
klimaforskerne i dag, og derved give os et rettidigt billede af
smsb@km.dk.
hvordan jordens klimatilstand er.
Tlf. 3250 0972
Undervejs serveres tapas og rødvin samt plads for drøftelser ved
bordene.
Kirke- og kulturmedarb.
Grethe Hamborg
Torsdag 24. januar kl. 19 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3
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

Stor nytårskoncert med
Harmoniorkestret HOT og solister
Koncerten foregår i Kastrup Kirke. Det bliver en
koncert, hvor vi både får at høre orkestrets egne
solister og sangsolister fra Tårnby Musikskole.
Det bliver et festligt program i flere
stilarter.
Vi får ligeledes flotte orkesternumre i
øregangene.
Orkestret ledes af Carsten Larsen.
Lørdag 26. januar kl. 14 i Kastrup
kirke, Kastruplundgade 3
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Kirkegården		
Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Tlf. 3250 7193

Sorggruppe/
selvhjælpsgruppe
Ny sorggruppe starter nu. Møderne forløber som en fællessamtale, hvor man
kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

i trygge rammer under gensidig tavshedspligt kan give udtryk for sin sorg og
smerte. Ved at høre om andres smerte og tab er det nemmere at få sat ord på
sin egen sorg. Gruppen er en selvhjælpsgruppe, hvor man hjælper hinanden
gennem samtale og nærvær. Du kan kontakte sognepræst Susanne Worm
Steensgaard for mere information på ssan@km.dk eller 4045 2530
Man. 7. januar kl. 10 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej 1

Hvad er der nu galt med plastik?
Plastik har en række fordele, ikke mindst
fordi det er et let materiale og kan lette
energiforbruget ved transport. Legoklodser er
et godt eksempel på plastik, der ikke afgiver
skadelige kemikalier og samtidig bruges af
generation efter generation.

Det sker også i
Kastrup kirke
Januar 2019

Margretheskålen kan også bruges mange
år og herefter genbruges. Problemet er,
at vi for det meste bruger plastik som
engangsmateriale, og det skaber problemer.
Flasker, låg, tandstikkere og meget andet
laves i dag af plastik, som ender i vandmiljøet,
hvor det udgør et alvorligt miljøproblem. Det
er emnet for januars Torsdagstræf.

Søn. 6. kl. 10 Elizabeth
Laursen
Man 7. kl. 10 Sorggruppe
opstart
Ons. 9. kl. 19
Lysgudstjeneste - Susanne
Steensgaard

Tors. 17. januar kl. 14 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej

Lysgudstjeneste
Det nye år markeres med en lysgudstjeneste med Hellig Tre
Kongers tema.
De vise mænd fulgte stjernen, og fandt Guds søn i stalden.
Vi tænder lys i kirken, og det gir os et rum til eftertanke, og
plads til at gøre julens budskab levende, ind i vort liv her i
2019.
Efter lysgudstjenesten er der kaffe og æbleskiver i
Kirkecentret.
Onsdag 9. januar kl. 19 i Kastrup kirke,
Kastruplundgade 3

Søn. 13. kl. 10 Susanne
Worm Steensgaard
Tors. 17. kl. 14 Hvad er
der nu galt med plastik? Torsdagstræf
Søn. 20. kl. 10 Allan Ivan
Kristensen
Søn. 20. kl. 16 Jazz i Det
store Rum: ”2 X Heise & the
state of funk”
Tors. 24. kl. 19 Klimadebat i
Tapas i Det Store Rum
Lørdag. 26. kl. 14 Stor
nytårskoncert med
Harmoniorkestret HOT og
solister
Søn. 27. januar kl. 10
Klimagudstjeneste ved Allan
Ivan Kristensen
Tors. 31. kl. 17
Menighedsrådsmøde

Jazz i Det store Rum:
2 X Heise & the state of funk

Vores bassanger i kirkekoret, Michael Heise, er også en fremragende Jazzpianist og spiller med flere
musikere.
Denne koncert er en slags hyldest til en af de helt store jazzlegender, Herbie Hancock og hans stilskabende
”funk ‘ n jazzband” Head hunters.
Til det har han samlet 3 fremragende musikere:
Mathias Heise, måske landets bedste
mundharpespiller, Matthias Petri - bas og Andreas
Svendsen - Trommer.

Derfor er genren blevet dyrket gennem hele livet
og bliver spillet lige fra hjertet.
Der venter os en stor oplevelse, og ligesom i vores
øvrige “i det store rum” -arrangementer bliver der
serveret lidt at drikke og snacks.
Søndag 20. januar kl. 16 i
Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

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

Kastrup Menighedspleje
hjælper, hvis der er behov,
bl.a. med Julehjælp.
Bidrag modtages med
tak, og kan indbetales til
BankNordik reg.nr. 6506
konto 3052994208.
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For alle musikerne gælder det, at 70’er funk og
jazz altid har været deres” hjertebarn”, som de har
fået ind med “modermælken”

Hver tirsdag kl. 11 til 13.30
(fra 9/1) Kastrup Ældreklub

Senior- og pensionistkalender samt specialforeninger - Januar 2019
OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere
og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71.
Torsdage kl. 10.00
Vi ses i det nye år til mini-brunch
torsdag 10. januar kl. 10
Bente Thers fortæller og spiller.
17. januar
John og Jørgen underholder med
sange. 24. januar
Til Grønland med Erik Demandt.
31. januar

Banko fredag 18.		
Spisning onsdag 23. 100 kr.
Banko fredag 25.
Film, Foredrag og hyggeligt
samvær onsdag 30.

Bordinghus

23. kl. 12.30
Fællesfrokost. Medbring din
egen madpakke/ godt humør og
nyd den i selskab med andre. Vi
sørger for mulighed for køb af øl,
vand, vin, kaffe og kage. Fredag
25. kl. 13.

Alle borgere som er fyldt 60 år
og bosat i Tårnby Kommune, er
Solgården
velkommen i Bordinghus. Er du
Solgården er et mødested for
interesseret i at se, hvad der sker
friske, raske folkepensionister og
i huset og kunne du tænke dig
ægtefælle/samleverske, bosidat høre nærmere, så kig indenfor
dende i Tårnby Kommune. (OBS!
til åbent hus: Tirsdag kl. 14 - 17,
udvidet for borgere fra 62 år og
Pensionistforeningen fredag kl. 14 - 17 og søndag kl. 13 opefter i en prøveperiode indtil
- 16. Der er mulighed for køb af
august 2019).
Postkassen Amager Landevej 71.
kaffe, kage, øl, vin og sodavand.
Vi er et hus hvor du kan komme
Arrangementer om onsdagen
Arrangementer i Januar:
og gå, som du har lyst.
starter kl. 12 og banko hver freNytårskur. Bordinghus byder på
Du kan bruge vores hyggelige
dag starter kl. 11.30.
kransekage og champagne. Fredag cafe, overvære eller deltage i
Banko fredag 4.		
4. kl. 14.
specialarrangementer, deltage
Film, Foredrag og hyggeligt
Frokosttur med Pia. Tur til det gl.
i foredrag, blive aktiv i nogle af
samvær onsdag 9.
AlléKroen. Mad og drikke er på
vore mange faste aktiviteter,
Banko fredag 11.
egen regning. Tilmelding i Bortage med på udflugter og rejser,
Film, Foredrag og hyggeligt
dinghusnår
senest
20. januar.
Onsdagen afog meget, meget mere. Huset er
Vi fokuserer
på atonsdag
være nærværende
og omsorgsfulde,
vi guider
Jer igennem
samvær
16.
livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores åbent for aktiviteter mandagfredag fra kl. 10-16.30.
nærvær vil for jer, føles trygt.
www.taarnby.dk/solgården
Temadag – halskæder i værkstedet. Torsdag 17. kl. 13
Kongelundsvej 308,2770 Kastrup
Danmarks Senior Shop holder
www.drachmann.nu
udsalg. Fredag 18. kl. 130
Café med bankospil. Torsdag 24.
kl. 13.15
Café - Preben Højlund spiller til
dans. Fredag 25. kl. 13.30
Tur ud af huset til lufthavnsomVi fokuserer på at være
rådet og SAS Flyvehistorisk Fornær værende & omsorgsening’s udstilling. (max. 30 perfulde, når vi guider Jer
soner). Tilmeldingsliste i caféen.
igennem en af livets svære
Torsdag 31. kl. 13.15 - 16.30

Drachmann Begravelser
Omsorg, Nærvær & Til for Jer
Kontakt os på tlf: 32 86 00 20

Rikke Drachmann

stunder. Vores nærvær vil
for jer føles trygt.

Casper Drachmann

Kontakt os på tlf: 22 33 86 66
Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup

www.drachmann.nu • Mail: info@drachmannbegravelser.dk

DØDSBOBEHANDLING

- Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte 		
af dødsboer.
-

Eneste autoriserede bobestyrer med kontor
på Amager.

-

Kontakt os for en uforpligtende orientering.

-

Første møde er gratis.

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

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, og gåture - eller
kom til nogle af vores særlige
arrangementer i januar:
Historisk studiekreds – guldalder.
5 torsdage i januar. 175 kr. for 5
gange/ 40 kr. pr. gang inkl. kaffe.
Torsdag 3. kl. 16.
Hellig tre kongers frokost for fuld
musik. Lørdag 5. kl. 13. Dejligt
smørrebrød, øl, trut og (horn)
musik. Billet á 75 kr. Ring og hør
om plads.
Shiatzu massage. Tidsbestilling.
Mandag 7. kl. 8.30 - 14.30
Fælles frokost – vintersuppe.
Onsdag 9. kl. 12.30. Tilmelding,
kr. 25.
Fællesmiddag. Damerne laver
lækker mad 2 -3 retter – 50 kr.

”Først til Mølle”. Onsdag 9. kl. 18.
Palæstina konflikten – Hans
fortæller. Fredag 11. kl. 14.45.
Tilmelding.
Vikinger på Nationalmuseet. Bus
33 og metro – måske nogen cykler. Entre 95 kr. Tilmelding. Lørdag
12. kl. 12 - 17.
Fælles frokost – madsalat og
flutes. Onsdag 16. kl. 12.30.
Tilmelding, kr. 25.
Jord i hovedet. Hygge, kaffe og
planlægning af forårshaven.
Fredag 18. kl. 12.30.
Hobbydag. Trolde eller medbring
egen hobby. Materialer kan købes. Lørdag 19. kl. 9 – 15.
Fællesfrokost – Spaghetti m.
kødsovs. Onsdag 23. kl. 12.30.
Tilmelding, kr. 25.
Drømme banko. Søndag 27. kl.
13.00. 3 plader og drømmekage –
50 kr. Tilmelding.
Fælles frokost - Selleribøf m.m.
Onsdag 30. kl. 12.30. Tilmelding,
kr. 25.

Hjernesagen
Tårnby Dragør

Cafémøder med foredrag, musik,
film og banko. Vi mødes på
nedenstående dage kl. 14 – 16 i
Foreningscentret, Postkassen, lok.
1. Kaffe mm. 15,- kr. Tilmelding to
dage før til Lizzie Gylstorff, 6170
1961, eller til formanden, IngeLise Adelhardt, 2883 4785.
Motion i dagligdagen, nemme
små øvelser for de unge, der er
blevet noget ældre. Mandag 5.
november
Vi starter det nye år med bobler
og nytårsbanko. Mandag 14.
januar
Fokus på motion og balance.
Mandag 28. januar
Generalforsamlingen 25. februar
Sund motion på Hjertestien. 3.
søndag i hver måned. Næste gang
20. januar. Vi mødes ved Vandtårnet, Englandsvej kl. 11. Info: IngeLise Adelhardt, 2883 4785 eller
Asbjørn Rasmussen, 2279 5818.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71
Årsmøde mandag 19. februar kl.
17-19 OBS tidspunkt!

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.
Kaffemøde i Postkassen torsdag
24. januar kl. 14.

Nu skal de være
medlemmer
Kastrup Søbadere også kendt som vinterbaderne har haft adgang til et klubhus, som
mest er et omklædningsrum for medlemmerne.
Det har imidlertid vist sig, at det man troede var en mindre gruppe badere, der også
brugte lokalet uden at have medlemskab, er
på næsten 300. Hvordan det har kunnet lade
sig gøre, at en gruppe borgere har fået denne

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
Nytårsbanko mandag 14. januar
2019
Kan pårørende få værktøjer til at
forstå og hjælpe selvskade-/selvmordstruede? v/Susanne Kalvaag
Wiik. Tirsdag 22. januar.

Gigtforeningen

Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106,
5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen
3250 9061
Nytårskur 15. januar
Cafémøde 22. januar
Cafémøde 29. januar

Diabetes
foreningen

www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
Stavgang. Parkeringspladsen,
plejehjemmet Løjtegårdsvej. Hver
mandag kl. 10.
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
Generalforsamling. Som tidligere oplyst holder vi generalforsamling d. 20. februar 2019
i Postkassen, Amager Landevej
71. Vi starter kl 19 med en orientering af Thomas Fogh Hansen,
der kommer fra firmaet Roche
Diagnostics, Diabetes Care A/S og
fortæller hvad de kan tilbyde diabetespatienter. Ikke alle er helt
tilfredse med kommunens tilbud
- nu får vi mulighed for at få en
orientering om hvilke muligheder
der i øvrigt er.
Herefter kaffe og generalforsamling ca kl 21, hvor vi følger den
almindelige dagsorden. Se vores
hjemmeside www.taarnby-dragoer.diabetes.dk

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 31.

meget specielle adgang til bygningen, har
ikke kunnet spores.
Hverken Havnens overordnede leder, medarbejderen på Havnekontoret eller i Kultur og
Fritid, kan redegøre for, hvordan 300 borgere
uden videre har kunnet få adgang til en kommunal bygning.
Nu indføres et nøglesystem (kort), som kun
medlemmer af Kastrup Søbadere kan erhverve. Det bliver foreningen Kastrup Søbadere,
der selv skal administrere adgangskortene.
tsp

Julefest hos Venligboerne

Samtalegruppe for
pårørende

Midt i december holdt Venligboerne i Tårnby den
årlige julefest.
Af Kirsten Sietam, Venligboerne

Ca 70 mennesker deltog i fællesspisning, dans om
juletræet, gaveuddeling og amerikansk lotteri. En
meget festlig aften.
Traditionen tro blev der uddelt pris til årets nydansker. Denne gang havde vi dog valgt at uddele
prisen til 2 unge kvinder, der begge gør et enormt
arbejde for at blive integreret i det danske samfund.
Begge arbejder ihærdigt på uddannelse og på at tale
det danske sprog.
Prisen gik til Fahamida Akter og Helen Fsaha Beraki og blev overrakt af Borgmester Allan S. Andersen
og Venligbo Susanne Makholm Lindberg

I året der er gået, har der været fokus i offentligheden på, at der er brug for forbedringer i
psykiatrien
Af Bente Hall,
Bedre psykiatri

Der manglede hverken julemand eller gaver, da
Venligboerne holdt julefest midt i december.

Mange familier føler afmagt og ønsker bedre forhold for deres psykisk syge. I Bedre Psykiatri vil
vi styrke pårørende til at klare udfordringerne.
Derfor tilbyder vi samtale gruppe for pårørende.
Foreningen starter derfor en samtalegruppe
for pårørende på daghøjskolen Peder Lykkes vej
63.

Hvordan kan det hjælpe?
Som pårørende har man brug for at dele sine bekymringer med ligestillede og udveksle erfaringer. Susanne Kalvaag Wiik er psykoterapeut og
vil i et forløb på 8 gange guide jer igennem en
forståelse og give værktøjer til at klare noget af
det, som er svært.

Vidste du?
At inddragelse af pårørende betyder markant
større sandsynlighed for, at den psykisk syge får
det bedre?
Ud over samtalegruppen afholder vi café 1
gang om måneden, hvor vi hører et oplæg og efterfølgende kan stille spørgsmål.
Det er gratis at deltage, fordi vi bliver støttet
af Trygfonden.
Prisen som Årets nydansker
gik til de to kvinder Fahamida
Akter og Helen Fsaha Beraki.
Prisen blev overrakt af
Borgmester Allan S,. Abndersen
og Venligbo, Susanne
Makholm Lindberg.

Samtalegruppe for pårørende til psykisk
syge. Første gang onsdag 9. januar kl. 19-21.
Daghøjskolen Peder Lykkes vej 63.

STILLINGS-ANNONCER I FORENINGSLIVET

Vært og værtinder
til OK-Klubben
Har du praktiske evner, som du vil dele med
vores medlemmer til vores torsdagsmøder

Nødlanding lige ved skadestuen
Utroligt! En syg lomvie faldt ned fra himlen og
landede på Den Blå Planet

Mange foreninger - for ikke at sige alle - har
brug for frivillige i bestyrelser, til praktisk
arbejde, hjælpeinstruktører etc.

Dine opgaver vil være af praktisk karakter, og gå
til hånde (vi har opvaskemaskine).
Du får det bedste indtryk af, hvad vi ønsker hjælp
til ved at komme en eller flere mødegange.
Kontakt Turid Schøller og hør mere
- Vi mødes hver torsdag mellem kl. 10 og 13 i foreningscentret Postkassen til hygge og underholdning m.m. som vores idérige og meget venlige
”værtinder” står for, men dem er der mangel på,
fortæller Turid Schøller, tlf. 32 52 19 65.
- Vi er ikke krævende, men det er nødvendigt for
vores samvær, at der hver gang vi holder møde er
en person som har øje for det praktiske. Vi er generelt flinke til at hjælpe til, det er ikke lysten det
kniber med, men de fysiske evner.
OK klubben er en landsdækkende og upolitisk
forening for pensionister og efterlønsmodtagere,
og Kastrup/Tårnby afdelingen har
haft 40 års jubilæum i 2018, og
ønsker flere medlemmer og
eventuelt flere værtinder.

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
... 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.
Forsøg selv eller lad redaktionen hjælpe jer.
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Det var et lille mirakel, da en dyrepasser en kold
dag i oktober fandt en syg og afmagret lomvie, Uria
aalge på Den Blå Planets parkeringsplads.
Lomvien var usandsynlig heldig med, at den landede på Den Blå Planet og blev set af en dyrepasser,
ellers havde den været død. Det var den nærmest allerede, da den blev fundet, der var i hvert fald ikke
fugls føde på den, og chancerne for dens overlevelse
var små.
Alligevel gik dyrlæge og dyrepassere i gang med
det, som står i deres arbejdsbeskrivelse, at passe dyret og give den bedst mulige pleje.
Lomvien begyndte heldigvis at spise første dag,
hvilket er et godt tegn. Den påbegyndte også en parasitkur, da den var plaget af de små snyltere.
Nu, hvor den har fået sul på kroppen og er kommet af med parasitterne, er den flyttet ind i Den Blå
Planets store fuglefjeld, hvor den skal bo sammen
med lunderne/søpapegøjerne, som også er alkefugle.
tsp
Kilder: Dansk Ornitologisk Forening
Lomvie: https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=06340

Gratis tilbud til foreninger

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Succes for de unge demons

Vikings teenagere tog metallet

I januar 2018 omtalte vi her
i Tårnby Bladet, at Nordea
Fonden havde ydet en flot
donation på kr. 25.000 til
udvikling af amerikansk
fodbold som spilles på Travbaneområdet
Pengene var øremærket til
oprettelsen af et turneringsaktivt U-19 hold og med henblik på at få egnede spillere
til seniorholdet. Målet var
endvidere at få en træner i
amerikansk fodbold ansat.

Hvordan er det gået?
På Tårnby Bladet har vi taget
fat i Amager Demons formand
Jan Udengaard, der kan berette om en stor succes med U19
holdet og han fortsætter.
Donationen fra Nordea
Fonden gjorde det muligt for
os at gøre U19 projektet eks-

tra attraktivt for nye spillere,
med indkøb af nyt udstyr, spillertøj og leje af træningsfaciliteter.
Frem mod sæsonstart lykkedes det at samle en trup
på omkring 15 spillere, og vi
kunne dermed tilmelde os
landets næstbedste række.
Det lykkedes holdet at slutte
i tabellens øverste halvdel,
både før og efter sommerpausen. Et resultat der fortalte
os, at der var stort potentiale
i holdets fremtid. Arbejdet
med at styrke U19 holdet er
fortsat gennem hele året.

Nyt trænerteam
Efter sæsonen er det lykkedes at ansætte en af landets
bedste
ungdomstrænere,
samt flere rutinerede hjælpetrænere til holdet, og det
er således et nyt og motiveret
trænerteam, der skal forbere-

Foto: Michael Oxkjær,
Amager Fotoklub.

de holdet på 2019 sæsonen.
Resultaterne er allerede tydelige. U19 er nu klubbens største årgang med 26 spillere og
med flere på vej.
Det er trænernes og bestyrelsens klare målsætning at
tilmelde holdet den bedste
række og kæmpe med om DM
titlen.
Succesen med det nyoprettede U19 hold betød også, at
der for første gang i flere år
rykkede fire spillere fra egne
rækker op på seniorholdet, og
således breder succesen sig
til hele klubben.
I bankverdenen må det føles som en god investering.

Danmarks stærkeste mænd
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Tårnby Styrkeløfter Klub er
bedste klub ved årets Divisionsturnering – en turnering
for hold, hvor man stiller med
en løfter i squat, bænkpres og
dødløft.
Som et hold løftes der i tre
indledende runder for at kvalificere sig til finalen. Her lykkedes det Tårnby at sikre hele
tre hold til finalen og Tårnby
fejede al konkurrence af banen, da de løftede sig til guld,
sølv og bronze.
Tårnby Styrkeløfter Klub er
i 2018 den ubestridte bedste
styrkeløfterklub i Danmark.

Styrkeløft og vægtløftning
Vi har spurgt TSK formand
Morten Rasmussen, hvorfor
man dyrker styrkeløft og ikke
vægtløftning?
Morten fortæller:
- Styrkeløft er en afstikker
fra vægtløftning og dermed
en relativ ny sport. Den opstod i 1970’erne i USA. Styrkeløft adskiller sig markant
fra vægtløftning, da vi slet
ikke laver de samme øvelser.

Atlet Klubben Viking var vært ved de østdanske mesterskaber for unge vægtløftere. Der deltog 37 løftere og ikke mindre end 17 kom fra klubbens egen ungdomsafdeling.
Drengene viste stor klasse i 39 kg, hvor Alfred Høj vandt
guld med et træk på 20 kg og et stød på 27 kg, hvilket er
både dansk ungdoms- og juniorrekord. I 67 kg fik Silas Hansen sølv.

Mange stærke piger
Der var mere end dobbelt så mange piger i aktion end drenge og de stærke piger viste også meget høj klasse. Emily
Lykke vandt guld ved at trække 32 kg og støde 42 kg, der
betyder, at hun nu er indehaver af de danske ungdoms-, junior- og seniorrekorder.
I 45 kg klassen vandt Tianna Nihøj Stockford guld og satte
dansk rekord i stød med 33 kg og 55 kg i tokamp. Maya S.
Taylor vandt her bronze. Samia Danris satte dansk rekord i
træk med 47 kg.

Vægtløfter rekorder

Atlet Klubben Gothas afholdt jubilæumsstævne og vores lokale vægtløftere fra AK Viking var godt repræsenteret med
fire stærke løftere, Emily Lykke, Freja Obel Rosendahl, Mathias Nilsson og Mikkel Andersen.
Freja Obel Rosendahl.

Vægtløftere udfører to øvelser, hvor vægten skal op over
hovedet.
- Det gør vi ikke i styrkeløft. Styrkeløft består af squat
(benbøjning), bænkpres og
dødløft. De to første kender
de fleste nok fra diverse fitnesscentre, dødløft er nok
den øvelse, der minder mest
om vægtløftning. En ”død”
vægt ligger på gulvet og skal
løftes. Styrkeløftere skal dog
”blot” strække sig ud med
vægten og altså ikke have

vægten over hovedet som i
vægtløftning.
- Styrkeløft og vægtløftning
har ingen konkurrencer mod
hinanden, da man ikke kan
sammenligne de to sportsgrene. Hvem der er stærkest vil
derfor være svært at svare på,
da vi laver forskellige øvelser.
Fælles er dog at al træning
med omtanke er sundt for
kroppen, slutter Morten Rasmussen.

Det blev til flere rekorder. Freja Rosendahl trak 77 kg,
hvilket var dansk juniorrekord, stødte 83 kg, hvilket er
dansk rekord og til sammen giver det 160 kg i tokamp, som
nu er dansk juniorrekord.

Mikkel Andersen kåret
Mikkel ville også lige vise sig frem, så han gik på podiet og
trak 151 kg, hvilket nu er dansk senior rekord og i stød blev
det til 180 kg. I alt 331 kg i tokamp, som nu er dansk rekord.
Mikkel blev kåret til stævnets bedste løfter.
Emily Lykke og Mathias Nilsson gennemførte nogle gode
forsøg, men rekorder blev det dog ikke til denne gang.

Ingen løsning med flere holdepladser
Et nabomøde mellem Københavns Lufthavn og vrede
naboer gav ingen løsning på
taxi-spørgsmålet
Af Terkel Spangsbo

Ankomsten til Vilhelm Lauritzen Terminalen i Maglebylille
kunne tyde på, at et hyggeligt
før-jule hyggeaften var i gang,
da Københavns Lufthavn
sagde velkommen til en nabosnak om ”taxiproblematikken” midt i december.
Godt 30 mennesker var
mødt op i en blanding af lokalpolitikere, organisationsfolk fra taxi-branchen og borgere fra lufthavnens nærmeste naboskab. Passagerchef
i Københavns Lufthavn Thomas Hoff Andersson bød velkommen og velbekomme til
kaffe, gløgg og æbleskiver og
fortalte derefter om de tiltag,
lufthavnen allerede har gjort
for komme problemet til livs.
Problemet har været og er
til dels stadig at hyresøgende
taxier, typisk med ønske om
taxiture fra lufthavnen, parkerer i venteposition dels langs
Amager Strandvej og de små
parkeringspladser
omkring,
men også på små sideveje tæt
på lufthavnen. Taxierne hævdes at holde i tomgang med
tændte lygter, som lyser ind i
beboernes huse, chaufførerne
forretter nødtørft på må og
få, spiller musik (fra radio), og
smider affald i stor stil overalt.

Ingen penge i det!

met med passagerer, fortalte
Thomas Hoff Andersson.
- Dernæst har chauffører,
der er ranket som høflige,
hjælpsomme og korrekte prioritet.
Der er ikke 1:1 sammenfald
mellem behovet for taxier
ud af lufthavnen og ankommende, så når det elektroniske
system melder, at der forventes behov for x-antal taxier
tildeles hvert taxiselskab et
antal pladser (proportionelt
med selskabets størrelse), som
selskaberne så fordeler blandt
deres taxier i oplandet, men
efter aftalen er der ingen pladser til taxier, som holder i venteposition i Tårnby kommune.

Ikke flere taxi-depoter
- Der er ingen idé i, at vi opretter flere depoter eksempelvis
langs Amager Strandvej. Der
er selve kaperrækken, der
hvor taxierne optager passagerer og vi har indrettet et
ekstra opmarch depot, hvorfra bilerne kaldes frem ved
deres nummer, når behovet
er til stedet, fortalte Thomas
Hoff Andersson.
- Ingen taxier, som ikke er
tilkaldt, slipper ind i opmarchfeltet.
Thomas Hoff Andersson
erkender, at der fortsat er
problemer, som frustrerer
lufthavnens naboer og han
opfordrede borgere til at kontakte lufthavnen i samme øjeblik, de registrerer taxier med
”ulovligt” ophold, tomgangskørsel eller lignende.
Der var blandt de fremmødte borgere stor utilfredshed med, at de skulle fungere
som politifolk.
- Vi har prøvet at fotografere bilerne, tage deres numre
og det er tæt på livsfarligt at
nærme sig dem. Det er ikke
vores opgave.
- Vi kan kun reagere på det,
vi får at vide og vi beder ikke
om, at borgerne skal fotografere eller tage taxinumre, det
skal vi nok klare, men man er
nødt til at fortælle os det, når
chikanen er der, sagde Thomas Hoff Andersson.

Det bliver ikke nemmere
Taxi-selskabernes repræsentanter kunne ikke love, at problemerne helt ville forsvinde.
En ny taxilov er trådt i kraft.
Der er i høj grad tale om en
afregulering af branchen og
den lukker op for adskillige
flere taxier i fremtiden.
- Der vil komme 125 nye
bevillinger/taxier hvert kvartal de kommende to år.
Det tegnede således ikke
lyst for en løsning, men et
forslag faldt dog i god jord
blandt alle parter. Lufthavnen
kunne måske lade deres egne

Tilbud fra Happydays
udgår i den trykte avis,
men vil kunne læses på
www.taarnbladet.dk, hvor
der er indsat ekstrasider
efter side 40.

BILLEDTEKST

gule biler med lufthavnsmyndigheder i køre lidt mere uden
for lufthavnens nære område.
Det forslag blev seriøst
overvejet, lovede Thomas

Hoff Andersson, som også lovede ”Vi stopper ikke, før vi er
helt i mål”.

Interesseret i politisk
historie?
Historien om “De røde
flertal”
Torsdag 17. januar
kl. 17 i 3F
Se mere på
www.3fkastrup.dk

TÅRNBY BLADET DJANUAR 2019 33

- Hvad er forretningsmodellen for taxierne/chaufførerne
til tage ophold dér? blev der
spurgt fra bordene.
- Der er ikke noget at vinde
økonomisk, var svaret fra taxiorganisationen.
Københavns Lufthavn har
for millioner ombygget opmarch-forholdene for ventende taxier og har sammen med
taxi-branchen, som repræsenteres af tre dominerende selskaber, opbygget et elektronisk tilkaldesystem, så taxier
kaldes frem i det omfang, der
er passagerer til dem.
- Systemet prioriterer i første omgang taxier som kommer ”naturligt” til lufthavnen,
Passagerchef i Københavns
altså medbringende passager
Lufthavn fortalte om de tiltag,
til lufthavnen. 60 procent af
man allerede havde sat i værk
turene ud af lufthavnen be- og lovede flere, til problemerne
tjenes af taxier, der er kommed taxierne var løst.

Der var dækket festligt op i Vilhelm Lauritzen Terminalen den
kolde og våde december-aften, hvor Københavns Lufthavn
inviterede til Nabo-møde om taxi-problematikken.

Fuldt hus gange to til prisfest

rup, formand for Ældre Sagens lokalafdeling i Tårnby
Anne-Grethe har været medlem af
bestyrelsen i 8 år, og har i de sidste
4 år været formand for Ældre Sagens
Lokalafdeling i Tårnby, og som hun siger:
- Det er så dejligt at være formand
for en forening, hvor frivillige stadig
søger hen, så vi fortsat kan tilpasse og
indrette vores aktiviteter, efterhånden som der opstår et behov for borgerne i vores kommune.
Man må sige om Anne-Grethe, at
hun i den grad er en ildsjæl. Hun finder hele tiden på nye tiltag til glæde
for alle som deltager i foreningens
faste aktiviteter. Hun går forrest for at
byde ind med nye områder, hvor der
kan være brug for hendes hjælp eller
ekspertise.
Så det er ikke mindst Anne-Grethes
fortjeneste, at foreningen bare er vokset og vokset, og har udvidet og udvidet sine aktiviteter.

Tre nye aktiviteter

Ledere fra den ikke-idrætslige del
af foreningslivet i Tårnby mødte
talstærkt op for at hylde de prisbelønnede kolleger
Af Terkel Spangsbo

”- og de bar stadig øl ind!” lyder omkvædet i en gammel vise om et voldsomt vikingegilde. Lidt mere øl blev
der også båret ind i Tårnby Rådhus

kantine i den ene ende og masser af
ekstra stole i den anden, da tidligere
prismodtagere, politikere og medlemmer fra Tårnby Forenings Råds forretningsudvalg og ledere fra alle hjørner
af den del af kulturlivet i Tårnby, som
udgøres af ikke-idrætslige foreninger havde taget mod invitationen fra
Tårnby Kommune om at komme til den
årlige prisuddeling.

Det var første gang borgmester Allan Andersen hilste velkommen til
denne fest og kom med stor ros til foreningslivet, som han sagde var med
til at skabe en kommunes omdømme
– og at Tårnby på det område havde et
godt renommé.
Der uddeles to priser, en til årets
foreningsleder og en til årets forening. Årets foreningsleder blev Anne-Grethe Kragerup der blev hyldet
af formanden for Folkeoplysningsudvalget tidligere borgmester Henrik
Zimino.

Uddrag af talen til foreningslederen
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Tårnby Kommunes Foreningslederpris tildeles en foreningsleder eller
foreningsledere, der på frivillig basis
gennem en årrække har virket som
leder eller ledere i foreningslivet i
Tårnby Kommune.
”Tårnby Kommunes Foreningslederpris” tildeles Anne-Grethe Krage-

Anne-Grethe har hele tiden fokus på
at tilpasse og indrette foreningens
aktiviteter efter borgernes behov efterhånden som de opstår, og bare fra
2017 og til i dag er der kommet 3 nye
aktiviteter til:
Vågetjenesten, som startede op i januar 2017, og som våger for borgere
som ellers måtte ligge alene i den sidste tid.
Sorg- og Livsmodsgruppen, som
startede op i foråret 2018, og som
samler personer der på en eller anden
måde har det dårligt efter at have mistet et familiemedlem.
Café Livsglæde, som er helt nystartet, og som er en café for demensramte personer og deres pårørende,
der mødes til en snak og hyggeligt
samvær, således at den pårørende får
et tiltrængt ”pusterum”.
Jeg vil slutte med at sige, at jeg ved,
at din indsats er utrolig værdsat i foreningen og jeg ønske dig og Ældre Sagen i Tårnby mange gode år fremover.

- Ud over kontakten med de mange frivillige står Søndagscaféen i
Foreningscentret Anne-Grethes hjerte meget nær, påpegede Henrik Zimino
i sin tale til Anne-Grethe ved prisfesten og fortsatte: Hun har været med til
at starte en strikkecafé, ligeledes i Foreningscentret, og til at udvikle den
anlagte Krolfbane i Travbaneparken, som har været så stor en succes, at der
er venteliste, og at det overvejes at starte endnu et hold op, det 5. hold.

Det var bestyrelsen for Tårnby Forenings Råd med formand Terkel Spangsbo i spidsen, der
overraskede Amager Folkedansere med rengøring og champagne en aften i november.

Folkedanserne var advaret
Årets foreningsprismodtager Amager Folkedansere
vidste godt, at de skulle
hædres med foreningspris

Af Birgitte Barkholt

Amager Folkedansere var
kortvarigt rykket på Skottegårdsskolen, hvor de denne
tidlige mandag i november
var i gang med repetitionerne
med fuldt orkester, da et obskurt rengøringshold ville afbryde dansen, ”for her skulle
slet ikke være nogen, så der
skulle gøres hovedrent”.
Det rørte på ingen måde de
omkring 20 par dansere og
musikerne havde ikke til sinds
at stoppe midt i polkaen.
- Rengøringslederen måtte
råbe meget højt for at få stoppe morskaben, hvilket blev taget seriøst dårligt imod, men
der var flere blandt danserne,
som anede foreningskendte

skikkelse blandt sanitørerne,
fortæller Terkel Spangsbo,
formand for Tårnby Forenings
Råd.
Dansen blev kortvarigt sat
i stå og formanden for Tårnby
Forenings Råd med bestyrelsen kunne bekendtgøre,
at Amager Folkedansere var
valgt som årets forening. Den
gode tone blev genoprettet
med champagne inden rengøringsfolkene forlod lokalet
på lette fjed og dansen kunne
fortsætte - lidt mere muntert
end før.

Uddrag af festtalen på Rådhuset
- Folkedans, folkets dans, er
spået som værende ikke eksisterende eller i det mindste
uddøende. Og det er da også
rigtigt, at vi i Tårnby har haft
Tårnby Kvadrillen, Hambogænget, Pilegårdens Gamle

Danse og vist nok en gruppe
mere. Flere grupper havde
børnehold.
I Tårnby samlede man først
børneholdene til ét og nu er
der så Amager Folkedansere
– jeg vil ikke sige tilbage, for
det er en forening i fremgang,
som vokser med fornyet energi og engagement.
Det er ikke umiddelbart
forståeligt, at Folkedans er
gledet i baggrunden som fællesaktivitet. Dans eksisterer
stadig – måske ikke som pardans, det døde stort set med
twistens opfindelse.
Andre danseformer, der har
folkedansens
parskabende
kvalitet som Squaredance,
Lancier og til dels Line dance, er vældig populære, men
læs Margit Söderbloms bog
”Driver dug, falder regn” eller deltag i et sommerkursus
på en højskole i Vestjylland i

vores gave til jer et stort antal
billetter til en Stand Up-aften
på Teater Play, så kan selv
blive de nydende, sluttede
Terkel Spangsbo.

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben fortsætter med sin 52. sæson med
et meget varieret program af danske og udenlandske
film.
Der sælges kun medlemskort for hele filmsæsonen
efterår/forår.

Medlemskort kan købes i Kastrup Bio på filmmandage kl. 9.30 - 10.30, men kun så længe der
er ledige pladser.
Pris for hele sæsonen 2018-2019 kr. 200,00.

FILMPROGRAM FOR FORÅR 2019
07. jan. Gud taler ud.
14. jan. Three Billboards
			 Outsides Ebbing Missouri.
21. jan. Mens vi lever.
28. jan. Ud af intet.
04. feb. Dobbeltspil.
11. feb. V I N T E R F E R I E – ingen film.
18. feb. Vor livs ferie.
25. feb. Wind River.
04. mar. The Post.
11. mar. Viktoria og Abdul.
18. mar. Brylluppet.
Medlemsbladet Seniorenes Blad udleveres, så længe
oplag haves.
Alle 20 filmforestillinger foregår i Kastrup Bio på
mandage fra kl. 10.30. Forhallen åbner kl. 9.30, så
det er muligt at nå hen og få en snak med gamle
kendinge og stifte nye bekendtskaber samt at få en
kop kaffe.
Særlig kørselsordning for gangbesværede sker ved
henvendelse til Carl-Aage Hansen tlf. 28 45 36 82.
Deltagerne skal selv afholde 20 % af udgifterne.

DT
VEL MØ

Carl-Aage Hansen, kasserer
Vibeke Rasmussen, formand
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- Det er en særlig glæde for mig med min baggrund i Foreningen Norden at fremhæve
Foreningens engagement i hvert eller hvert andet år at deltage i Nordleik, hvor folkedansere
fra alle nordiske lande mødes på skift hos hinanden og holder den gamle dansetradition i
live. Senest holdt de i 2017 Nordleik i Tårnby, hvor deres udendørs opvisninger desværre
regnede væk. Næste år i Norge, sagde Terkel Spangsbo blandt andet i sin tale ved
prisoverrækkelsen.

solnedgangens skær, så oplever du, hvilke kvaliteter de
let lærte danse kan give af
kontakt.
- Nu har I ofte optrådt til
stor nydelse for andre – nu er

Filmoversigt

B. Earl ved ikke, at han lige er blevet
narkokurér for et narkokartel. Han
udfører jobbet til alles tilfredshed. Men
han får også tildelt en medchauffør,
der både skal passer på ham og
varerne. Andre holder øje med Earl, den
kompromisløse DEA agent, Colin Bates.

BILLETPRISER
OG RABATKORT
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© Scanbox

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270

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

Det begyndte med et usandsynligt
venskab mellem en ung viking og en
frygtindgydende natskygge-drage. I
det tredje kapitel vil Hikke og Tandløs
endelig møde deres sande skæbne.
Hikke skal lede byen Berk sammen
med Astrid og Tandløs stå i spidsen
for de andre drager. Samtidig med at
en ny trussel truer dragerne og deres
mennesker, møder Tandløs en anden
natskygge og hans og Hikkes venskab
skal stå sin prøve.

DESTROYER

LADP-efterforskeren, Erin Bell har som
ung betjent har været undercoveragent
hos en kriminel med en tragisk udgang
som resultat. Da bandens leder efter
mange år dukker op igen, er Erin
tvunget til at opsøge de tilbageværende
medlemmer og genopdage sin fortid
for én gang for alle at se de dæmoner i
øjnene, der ødelagde hendes liv.

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

PRE MIER E

THE MULE

Earl Stone er en ældre mand i
slutningen af firserne, der lever alene
og er tæt på at være ruineret. Han får
tilbudt et job, der i al sin enkelhed går
ud på at køre hans bil fra punkt A til

DANM ARKS-

PRE MIER E

Den Oscar®-vindende filmskaber
Robert Zemeckis (“Forrest Gump”,
“Flight”, “Cast Away”) fortæller den
bevægende og sande historie om Mark
Hogancamp, spillet af Steve Carell, som
med uforlignelig kreativitet kæmper sig
tilbage til livet.

kl. 19.30
kl. 14.30
kl. 19.30		
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TERNET NINJA
4/1:
5/1:
6/1:
7 – 9/1:
10 – 11/1:
12 – 13/1:
14 – 18/1:
19 – 20/1:

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

17.30
12.30
12.30
17.30
18.00
12.30
18.00
12.30

KL. 10.30:

15/1: HAPPY ENDING med danske
undertekster
22/1: FØR FROSTEN med danske
undertekster

Pigen Dina, der har arvet sin
mors overnaturlige og magiske
skammerevner, lever en
nomadetilværelse på flugt. Men en
dag møder hun en mystisk mand, der
påstår at være hendes far - og det er

ikke hvem som helst, det er nemlig
sortemesteren Sezuan, som har evnen
til at få folk til at se og føle ting.
Da Dinas venner Davin og Nico tages
til fange og indespærres, slår Dina sig
sammen med sin far, der hjælper hende
med at finde nogle helt nye evner.

KURSK

En russisk ubåd, Kursk, synker efter
en eksplosion ombord. 24 af de 118
mænd ombord overlever, og snart
kan hele verden høre dem banke på
skroget nede fra dybet. Russerne selv
mangler udstyret, men kan de tage mod
hjælp fra et vestligt land som England?
Instrueret af Thomas Vinterberg.
Baseret på en sand tragedie fra 2000.

HAPPY ENDING
t. o. 11

4 – 9/1:
kl. 18.00
12 – 13/1:
kl. 15.45
fr. u. 7
Vises med danske undertekster
Danmarkspremiere:

+ 15.45 + 17.30
+ 15.45

10 – 23/1:
kl. 17.00 + 19.30
24/1:
kl. 17.45
t. o. 15
Vises med danske undertekster
Danmarkspremiere:

+ 15.30 t. o. 11

10 -18/1:
19 – 23/1:

MARY POPPINS VENDER TILBAGE

THE MULE

DESTROYER
19 – 23/1:

kl. 20.00
kl. 17.30

VELKOMMEN TIL MARWEN
24/1:

kl. 19.30

t. o. 11

Danmarkspremiere:
24/1:

kl. 20.00

t. o. 15

Forpremiere:

SÅDAN TRÆNER DU DIN DRAGE 3,
dansk tale
26 – 27/1:

kl. 13.00

Opera på lærredet:

t. o. 11

kl. 20.00

SKAMMERENS DATTER 2
Forpremiere:
19 – 20/1:
kl. 14.30
Danmarkspremiere:
24/1:
kl. 17.15

Danmarkspremiere:

KURSK

FØR FROSTEN

+ 14.45 + 18.00

– original version, danske undertekster
4/1:
kl. 20.00
5/1:
kl. 20.30
6 – 9/1:
kl. 20.00

kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 13.00

KL. 11.00:

PREM IERE

MARY POPPINS VENDER TILBAGE

– dansk tale
5 – 6/1:
12 – 13/1:
19 – 20/1:

BABY BIO

15/1: TERNET NINJA
22/1: FØR FROSTEN med danske
undertekster

DANM ARKS-

A STAR IS BORN
4/1:
5/1:
6 – 9/1:

ÅBNINGSTIDER
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.

TIRSDAGSBIO

FOR PRE MIE RE

SKAMMERENS DATTER 2

VELKOMMEN TIL
MARVEN

© UIP
© SF Studio

DANM ARKS-

© Nordisk Film

© UIP

© Nordisk Film

PREM IERE

FØR FROSTEN

FOR PRE MIE RE

SÅDAN TRÆNER DU DIN
DRAGE 3

DANM ARKS-

Der hersker trange kår på landet i det
19. århundrede og med endnu en hård
vinter forude, står bonden Jens overfor
et ubærligt valg. Hvis familien skal
overleve vinteren, tvinges han til at
indgå en pagt med storbonden på den
nærliggende gård og gifte sin datter
Signe bort, og det kaster familien ud
i splittelse, hemmeligheder og mord.
Spørgsmålet er hvor meget Jens vil ofre
for at redde sine børn?

PR EM IE RE

Billetpriser og rabatkort:
Voksne fra kr. 75,Børn (til og med 12 år) fra kr. 60,Voksenrabatkort, 10 billetter
(dækker op til 65,00 kr. pr. stk., af
billetprisen) kr. 550,Forhøjet billetpris ved
Danmarkspremierer, forpremiere,
helaftensforestillinger, foredrag,
særarrangementer og 3D-forestillinger

t. o. 11

André Rieu Nytårskoncert fra Sydney
5/1:
kl. 20.00
6/1:
kl. 16.00
I pausen serveres et glas cava.

AMAGERTEATRET
... spiller fire forestillinger + en familieforestilling
i Kulturhuset KastrupBiO hver sæson
Amagerteatrets forestilling i januar 2019

Helt ny revy på Amager
kommer de fleste mennesker.
- Vi lover publikum en glad og fornøjelig aften i topklasse. Det bliver
revy, som man kender det og så ikke
helt alligevel – det bliver en revy med
kant. Og hvilket bedre sted at opføre
den nye revy, end Amagers helt eget
Comedy-Teater PLAY, skriver gruppen
i en pressemeddelelse

Instruktør fra Platt-Form
Og med instruktør Jakob Fauerby
til at styre løjerne kan det kun blive
godt. Jakob er uddannet på Statens
Teaterskole 2006 og er en del af den
Reumert-nominerede satiretrio PlattForm.
Jakob Fauerby skal holde hånd i
hanke med 6 veloplagte og friske
skuespillere – ja hele 6 styks har han
at gøre godt med. Og som Jakob Fauerby så rigtigt siger ’Det er en gave at
få muligheden for at være første mand
på en nystartet revy fyldt med ildsjæle og så meget engagement – og så
kan de alle formes – det bliver skønt,
det bliver fantastisk’.
Spilleperiode 8. marts til 13. april
2019. Spiller på Comedy-Teater
PLAY, Strandlodsvej 7, 2300 Kbh S.

Socialdemokraterne
Kastrup afd.

En komedie om politisk korrekthed
28. - 29. og 30. januar kl. 19.30
Den hyggelige komiker, Holger, har altid fulgt én regel: Man sparker opad
og aldrig nedad. Men en aften på scenen, mens han joker med de højreorienterede partiers kamp for at stjæle vælgere fra hinanden, kommer han til
at bruge ordet “kannibalisme”.
En sort kvinde blandt publikum føler sig krænket over brugen af netop
dette ord, og beskylder Holger for at være en midaldrende hvid racist.
Holger bliver meldt til politiet og sigtet efter racismeparagraffen. En retssag
er uundgåelig.
Som Dante går Holger gennem sit indre inferno og møder forskellige skikkelser - Gud, Gandhi, Voltaire, Sokrates - og endda sin ekskone, der hver
især - på godt og ondt - kommer til at åbne hans øjne.
Holgers Forsvarstale er en musikalsk og grænseløs komedie om løse grænser for komik.
letITbe

© Lars E Andreasen

Revy er ligeså dansk som jordbær
med fløde, tinsoldater og Kongehuset og netop derfor skulle der en ny
revy til
Det er i omegnen af 20 år siden Amager sidst havde sin egen revy – og ikke
før nu får vi en der også lyder navnet,
Amager Revyen. Men selvom den hedder Amager Revyen er det jo ikke kun
forbeholdt Amar’kanerne, nej det er
skam en ny, skøn revy der er kommet
til hele det danske revylandskab.
Det oprindelige hold bag Dragør revyen besluttede efter nøje overvejelser, at der var grobund for noget større
og helt nyt. Dragør revyen havde kørt
for fulde huse i mange år i Dragør og
senest på Kastrupfortet, men der var
rigeligt med energi og ambitioner til
at favne hele vores skønne ø, og opsætte en ny folkelig og fornøjelig revy
på Amager.
Derfor startede holdet en ny
forening, nemlig foreningen
”Amager Revyen”.
Amager Revyen
bestræber sig
på at lave den
gode, kreative,
spidse og åbne
revy, der imøde-

Holgers forsvarstale

Farshad Kholghi og Mads Keiser vil - med vanlig følsomhed - trampe
ind i tidens største spinatbede; Den politisk korrekthed og offerrollen som
våben.
Der er billetter i løssalg til alle Amagerteatres ordinære forestillinger
og 8 dages forsalg i Kulturhuset KastrupBiOs billetsalg.
Priser i løssalg pr. forestilling:
Række 1 til 11: 230,- kr.
Række 12 til 15: 200,- kr.
Sæsonens næste/sidste forestilling er:

Svend, Knud og Valdemar - synger på sidste vers
18. - 19. og 20. marts kl. 19.30

BANKOSPIL

“Svend, Knud og Valdemar” eller “Kongemordet i Roskilde” eller “Slaget på Grathe Hede”,
et historisk, romantisk udstyrsstykke i fem
changementer med indlagte sange.

i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej
Buslinier 2A, 5C og 36 lige til døren

Vi spiller hver onsdag kl. 19
Vi starter igen 9. januar 2019
Alle er velkomne

Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade
Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker
Uændrede priser og gevinster

På gensyn

Familieforestillingen Emil fra Lønneberg
Tirsdag 5. februar 2019 kl. 18.00
LGT i Kulturhuset KastrupBio
Forsalget
SOåbnet
UDer
Billetpris til Emil fra Lønneberg 120,- kr.

- EEEEMIL, råber Anton Svendsen, så det runger i
hele Katholt. Nu er Emil fra Lønneberg igen kommet
galt afsted.
- Jeg gjorde det bare af godhed, siger Emil, men det
har far lidt svært ved at forstå, som han står dér med musefælden på
storetåen.
Astrid Lindgrens elskede historie om skarnsknægten med et hjerte af guld

folketeatret | turne
Forestillingen gennemføres i samarbejde med Tårnby Kommune
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Gæstenummer
Snapse- og grisenumre. Lotterier

Læs mere om Amagerteatret på
www.amagerteatret.dk
eller ring 30 23 39 85
© Gudmund Thai

18 gennemgående spil + startspil - puljespil

Vi følger en teatertrups forsøg på at opføre
et stykke om slaget på Grathe Hede, hvor
alt går galt, blandt andet fordi intrigerne mellem skuespillerne ikke kan skjules.
Den Ny Opera og Figaros

© tegninger: Jesper Myrthue

afholder

Fantastisk ro-sommer!

Sæsonminder: Tekst og foto
Hanne Vinther, formand

Der var trængsel på
pontonen, da Roklubben
Øresund havde
besøg af roerne fra
Københavnskredsen til
en aftentur. Efter en kort
briefing om lokalfarvandet
begav 7 inriggere sig på
rotur i Amager Strandpark i
perfekt rovejr.

Roklubben Øresund
har haft en fantastisk
rosæson, og nåede op på
22.000 roede kilometer
inden standerstrygningen
sidst i oktober.

Kaninudstilling i
Tårnby

Udstillinger med kaniner
er en over 100 år gammel
tradition med at vise og
forbedre de mange forskellige racer

Foto Kurt Petersen

Én gang om året får klubbens mini-roere muligheden for at
prøve at komme ud at ro. I år var nogle af dem dog så små,
at de måtte nøjes med en tur i romaskinen på pontonen
og en plads på styrmandssædet, hvor de selvfølgelig hjalp
styrmanden med at holde kurs og retning.

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

I forbindelse med Badedyrsløbet i Amager Strandpark
bjærgede roerne et bortfløjet badedyr. Hvis ejeren af
badedyret ser dette, er han/hun velkommen til at hente
hajen i Roklubben Øresund.

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344
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Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed
De kraftige
prisstigninger
på energi har
gjort det yderst
attraktivt
at skifte til
lavenergivinduer!

Glarmester Helge Nymand

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

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

Amagerlands Kaninavlerforening holder udstilling
26. og 27. januar på Tårnby
skole, Sneserevej 10.
Udstillingen er åben for
publikum om lørdagen fra
kl. 14 – 19 og om søndagen
mellem klokken 10 og 15.
Begge dage kan man fra
klokken 14.00 komme og
hoppe med sin egen kanin,
der vil blive stillet en lang
flot bane frem.
Kaninhop er blevet meget
populært, der trænes flittigt
i flere lokalforeninger og der
afholdes konkurrencer rundt
om i landet.
Søndag mellem klokken
12 og 14 er der kæledyrsudstilling, så har du en sød kanin og har lyst til at deltage,
så se nærmere på www.amagerkaniner.dk

Kæmper og dværge
På vores udstilling viser vi
mange forskellige race kaniner i forskellige størrelser
og et væld af farver eksempelvis den store Belgiske
kæmpe, kaninernes konge
på over syv kg, den lille Hermelin med de små ører og
den meget populære Dværg
vædder med hængeøre, som
findes i næsten alle farver.
Kaninerne bliver bedømt
af en uddannet kanindommer, som kommer fra Danmarks Kaninavlerforening.
Når alle dyrene har været
på bordet og blive bedømt
efter Nordisk Kaninstandard,
finder man udstillingens
bedste og flotteste kanin,
som bliver Amagermester.
Man kan altid få en god
kaninsnak med nye og gamle
avlere på udstillingen, som
lige har tid til en kaninsnak,
hvis man har brug for lidt råd
eller vejledning.
Alle, der har med kaniner
at gøre, er med i et stort fællesskab. For uanset om de
avler, udstiller, spiser, hoppe
eller kæler, kan de alle sammen lide kaniner.
Der er ca. 70.000 familier
i Danmark, der har en eller
flere kaniner.
Der er gratis adgang til
udstillingen.

Stor interesse for cykelturen
(i al for for bogen)
- men også traditionen tro,
mange som deltog i billedlotteriet
Af Terkel Spangsbo
Lad os starte med at
indrømme, at kreativiteten
med at camouflere
spillebrikkerne i Tårnby
Bladets julekonkurrence var
gået lidt over gevind. Det
drejer sig især om brikken
F, som henviser til Klinik for
Fodterapi, nu også benævnt
Huset for Velvære.

Ordet ”Huset” gemmer sig
bag cirklen med F’et. Det var
ikke smart.
En meget omhyggelig løser har også spottet, at brik K
indeholder et 6-tal, men den
tilhørende annonce fra Klinik
for Fodterapi hos Anders Jensen & Lizette Flak omtaler 3

fodterapeuter.
Disse ærgerlige skønhedsfejl har dog ikke forhindret, at
rigtig mange er kommet igennem opgaven og har indsendt
(afleveret) løsninger.

En mærkværdighed
Vi har i år forsøgt os med en
krydsogtværs i avisen og på
nettet. Ved sætternissens forunderlige gøren og laden var
det to forskellige opgaver, vi
bragte i avis og på nettet.
Fejlen lå ikke her i huset,
selvom vi naturligvis er ansvarlige for alt, hvad avisen
bringer på print og på nettet.
Det var en helt vild udgave,
der kom på nettet, hvor løserne kunne få hjælp på alle
tænkelige måder. Man kunne
få et bogstav, et ord og hele
krydsen løst, uden at gøre noget selv.

Tage Bruun
50 90 85 07

Det kan man også prøve,
med den opgave, som ligger
sammen med januarudgaven
på nettet. Man skal spare sin
kuglepen, men ellers er det
hjernearbejde af den klassiske slags - men der er ingen
præmier - kun tidsfordriv.

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Tak til deltagere og firmaer
Det har været en stor fornøjelse at møde vinderne, når
de kom på redaktionen for at
hente deres gavekort.
Forbløffende mange kom
med kommentarer ”Jeg vinder ellers aldrig noget”, men
det gjorde de så hos Tårnby
Bladet.
Bortset fra alle trakasserierne med utydelige brikker
håber vi naturligvis, at det
er en skæg opgave i sig selv,
også uden at man vinder.
Der skal også lyde en stor
tak til de firmaer og butikker,
som vil deltage i julespøgen det er nemlig dem, som betaler ekstra for at være med.

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 •

Den famøse brik, som kunne
være svær at genkendes, ses
øverst til højre.

Vindere
Vindere af det store billedlotteri
Hedda Bille, Alleen, 2770
Bente Christensen, Amagerlandevej, 2770
Jette Sato, Thyges vænge, 2770
B. Petersen, Nilensvej, 2770
Hanne Vinther, Pårupvej, 2770
Otto Reenberg, Skottegården, 2770
Jørgen Plykker, Englandsvej, 2770
Kirsten Olsen, Munkebjergvej, 2770
V. K. Nielsen, Kløvervænget, 2770
Erik Nielsen, Pårupvej, 2770
Jørgen Dollmeyer, Randkløve Alle, 2770
Gitte Jensen, Gemmas allé, 2770
Sanne Rugaard, Mortel alle, 2791
Linda Christensen, Sirgræsvej, 2770

Inge Petersen, Sirgræsvej, 2770
Inger Pedersen, Nordmarksvej, 2770
Bente Hansen, Listedvej, 2770
Lau Nielsen, Astridsvej, 2770
Laila Porst, Irlandsvej, 2770
Ilse Jørgensen, Svend Vonveds vej, 2300
Estrid Jensen, Lemnosvej 2300 Kbh S
Ellen Sjørslev, Byglandsgade, 2300 Kbh S
Jørgen Maibom, Balsamvej, 2770
Pia Speiermann, Grejsdalsvej, 2770
Conny Vestergaard, Knarreborgvej, 2770
Ditter, Blykobbevej, 2770
Vindere af hæftet Amagerbanen på Cykel
K. Nissen, Vejlands alle, 2300 Kbh. S
Conny Vestergaard, Knarreborgvej, 2770
Jens Søgaard, Horsbøl alle, 2770

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

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, 4. tv.
2300 Kbh. S

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.
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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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED
LÆSERTILBUD: Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” – så får du automatisk rabatprisen.

Den nordtyske Vadehavskyst
4 dage på 3-stjernet hotel i Schleswig-Holstein

Hotel Arlau-Schleuse HHH
Pris. pr. person i dobbeltværelse
Området langs Vadehavskysten fra Ejderen op
til den danske grænse kaldes for Nordfriesland.
Landskabet her præges af marsk, afvandede
enge og diger, hvor fårene græsser, og fugPris uden rejsekode 1.399,lene leger i vinden. Lige ud til det yderste dige
plevelser. ligger det charmerende Hotel Arlau-Schleuse
• 3 overnatninger
med et væld af naturoplevelser lige uden for
• 3 x morgenbuffet
døren. De små veje og cykelruter indbyder til at
• 3 x 3-retters middag/buffet
gå på opdagelse i dette helt særlige landskab.
• 1 flaske vin eller sekt 0,2 l
Oplev f.eks. stærenes samling ved vadehavet,
• Frem til 28.2.2019
også kaldet Sort Sol, som finder sted både foropgraderes en middag
år og efterår. Men I finder også mange andre
til en 5-retters middag
udflugtsmuligheder som f.eks. den spændende
kanalby Friedrichstadt (32 km) eller Niebüll (33
2 nætter 899,km), hvorfra I kan tage tog eller biltog til ferie4 nætter 1.599,øen Sylt. Der er lagt op til en herlig miniferie på Ankomst
dette hyggelige hotel.
Valgfri ankomst 6.1.-27.5.2019.

1.249,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.
Ekstraseng fra 15 år 899
,-

Værelse med balkon

Familieferie i Østrig

Ferie ved Hollands nordsøkyst

8 dage på hotel i Pruggern, Steiermark

5 dage på 4-stjernet hotel i Bergen

Ankomst: Valgfri 29.5.-6.10.2019.
Kurafgift EUR 2,- pr. person over 16 år pr. døgn.

Pris. pr. person i dobbeltværelse

3.449,-

Pris uden rejsekode 3.749,-

•
•
•
•
•

7 overnatninger
7 x morgenbuffet
7 x kaffe og kage
7 x 3-retters middag/buffet
Øl, vin, softdrinks, kaffe og
te ad libitum kl. 10-22
• Velkomstdrink
• Oplevelsespas Sommer Card
Børnerabat
3 børn 0-9 år gratis.
3 børn 10-14 år ½ pris.
Maks. 3 opredninger pr. værelse uanset alder.

Fletcher Hotel Restaurant
Marijke HHHH
Velkommen til Bergen – den kunstneriske kystby i det nordvesthollandske
hedelandskab, hvor Nordsøen skyller
ind over den brede sandstrand. Her
er I landet helt perfekt til en ferie,
hvor de åbne vidders frihed og idyl
smelter sammen med storbylivets
summende kulturliv og festlige
fornøjelser: Så snart I forlader det
naturskønne ferieområde venter
nemlig verdensberømte byperler som
shoppingstærke Haarlem (38 km) og
hovedstaden Amsterdam (48 km).

Pris. pr. person i dobbeltværelse

2.349,-

Pris uden rejsekode 2.649,Pristillæg 1.7.-31.8.: 250,-

• 4 overnatninger
• 4 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag
Børnerabat
2 børn 0-12 år kr. 1.149,- pr. barn
inkl. morgenmad.
Ekstraseng fra 13 år fra 1.449,-

Ankomst: Valgfri 4.1.-18.12.2019.
Turistskat EUR 2,- pr. person pr. døgn.

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

Bestil nu på

2 nætter fra 1.249,3 nætter fra 1.799,-

Rejsekode:
TAARNBYBLADET

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne hverdag kl. 9-17 og weekend & helligdage 10-14.
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Panoramahotel Stocker
På hotellet gør værtsparret meget
for, at både børn og voksne skal føle
sig velkomne. Her kan I nyde at bo på
en idyllisk plet med udsigt over dalen
og de smukke bjerge. I Steiermarkregionen ligger også det imponerende bjergmassiv Dachstein, som
byder på masser af naturoplevelser.
Kør f.eks. til Obertraun (60 km) og
tag bjergbanen op til Schönbergalm
– her finder I de kæmpestore huler
Mammuthöhle eller Rieseneishöhle,
hvor I kan komme på guidet tur inde
i bjerget.

Fuldt hus gange to til prisfest
Årets prisvindere, Anne-Grethe
Kragerup, formand for Ældre
Sagens lokalafdeling i Tårnby
og medlenmmer af Amager
Folkedanser Forening flankeret
af formand for kulturelt
udvalg, forhenværende
borgmester Henrik Zimino og
borgmester Allan S. Andersen.

Ledere fra den ikke-idrætslige del af foreningslivet i
Tårnby mødte talstærkt op
for at hylde de prisbelønnede kolleger
Af Terkel Spangsbo
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”- og de bar stadig øl ind!”
lyder omkvædet i en gammel
vise om et voldsomt vikingegilde. Lidt mere øl blev der
også båret ind i Tårnby Rådhus kantine i den ene ende og
masser af ekstra stole i den
anden, da tidligere prismodtagere, politikere og medlemmer fra Tårnby Forenings
Råds forretningsudvalg og
ledere fra alle hjørner af den
del af kulturlivet i Tårnby,
som udgøres af ikke-idrætslige foreninger havde taget
mod invitationen fra Tårnby
Kommune om at komme til
den årlige prisuddeling.
Det var første gang borg-

mester Allan Andersen hilste
velkommen til denne fest
og kom med stor ros til foreningslivet, som han sagde
var med til at skabe en kommunes omdømme – og at
Tårnby på det område havde
et godt renommé.
Der uddeles to priser, en
til årets foreningsleder og en
til årets forening. Årets foreningsleder blev Anne-Grethe Kragerup og blev overrakt
af formanden for Folkeoplysningsudvalget tidligere borgmester Henrik Zimino.

Uddrag af talen til foreningslederen
Tårnby
Kommunes
Foreningslederpris”
tildeles
en foreningsleder eller foreningsledere, der på frivillig
basis gennem en årrække har
virket som leder eller ledere
i foreningslivet i Tårnby Kom-

mune.
”Tårnby Kommunes Foreningslederpris” tildeles
Anne-Grethe Kragerup, formand for Ældre Sagens lokalafdeling i Tårnby
Anne-Grethe har været
medlem af bestyrelsen i 8 år,
og har i de sidste 4 år været
formand for Ældre Sagens Lokalafdeling i Tårnby, og som
hun siger:
- Det er så dejligt at være
formand for en forening, hvor
frivillige stadig søger hen,
så vi fortsat kan tilpasse og
indrette vores aktiviteter, efterhånden som der opstår et
behov for borgerne i vores
kommune.
Man må sige om Anne-Grethe, at hun i den grad er en
ildsjæl. Hun finder hele tiden
på nye tiltag til glæde for alle
som deltager i foreningens
faste aktiviteter. Hun går forrest for at byde ind med nye
områder, hvor der kan være
brug for hendes hjælp eller
ekspertise.
Så det er ikke mindst Anne-Grethes fortjeneste, at
foreningen bare er vokset og
vokset, og har udvidet og udvidet sine aktiviteter.
Man må i den forbindelse
ikke glemme den øvrige be-

Vanen tro sørgede Tårnby
Musikskole for en del af
underholdningen ved
prisfesten. Her en af
Musikskolens solister
med Trygve Dreijer som
akkompagnatør.

styrelse, som også yder en
kæmpe indsats for foreningen, og alle de glade og aktive medlemmer, som også på
hver deres måde gør en kæmpe indsats for foreningen.

Tre nye aktiviteter
Anne-Grethe har hele tiden fokus på at tilpasse og
indrette foreningens aktiviteter efter borgernes behov
efterhånden som de opstår,
og bare fra 2017 og til i dag
er der kommet 3 nye aktiviteter til:
Vågetjenesten, som startede op i januar 2017, og som
våger for borgere som ellers
måtte ligge alene i den sidste
tid.
Sorg- og Livsmodsgruppen, som startede op i foråret
2018, og som samler personer der på en eller anden

måde har det dårligt efter at
have mistet et familiemedlem.
Café Livsglæde, som er helt
nystartet, og som er en café
for demensramte personer og
deres pårørende, der mødes
til en snak og hyggeligt samvær, således at den pårørende
får et tiltrængt ”pusterum”.
Ud over kontakten med de
mange frivillige står Søndagscaféen i Foreningscentret
Anne-Grethes hjerte meget
nær. Hun har været med til at
starte en strikkecafé, ligeledes i Foreningscentret, og til
at udvikle den anlagte Krolfbane i Travbaneparken, som
har været så stor en succes,
at der er venteliste, og at det
overvejes at starte endnu et
hold op, det 5. hold.
Der er desværre ikke tid til
at omtale alle Ældre Sagens
mange aktiviteter ved denne
lejlighed, men jeg kan da
henvise til dette flotte magasin, som fortæller om Ældre
Sagens arbejde i Tårnby, eller
til Ældre Sagens hjemmeside.
Jeg vil slutte med at sige,
at det er et kæmpe stykke
foreningsarbejde, du yder
og har ydet i årenes løb. Jeg
ved, at det er utrolig værdsat
i foreningen og med ønsket
om mange gode år for dig og
Ældre Sagen i Tårnby er det
mig en stor glæde at overrække dig Tårnby Kommunes
Foreningslederpris 2018.

Formand for kulturelt udvalg, tidligere borgmester Henrik
Zimino holdt festtalen og overrakte Tårnby kommunes
foreningslederpris til Anne-Grethe Kragerup, formand for
Ældre Sagens lokalafdeling i Tårnby.

Det var bestyrelsen for Tårnby Forenings Råd med formand Terkel Spangsbo i spidsen, der
overraskede Amager Folkedansere med rengøring og champagne en aften i november.

Folkedanserne var advaret
Årets foreningsprismodtager Amager Folkedansere
vidste godt, at de skulle
hædres med foreningspris
Af …Birgitte Barkholt

Amager Folkedansere var
kortvarigt rykket på Skottegårdsskolen, hvor de denne
tidlige mandag i november
var i gang med repetitionerne
med fuldt orkester, da et obskurt rengøringshold ville afbryde dansen, ”for her skulle
slet ikke være nogen, så der
skulle gøres hovedrent”.
Det rørte på ingen måde de
omkring 20 par dansere og
musikerne havde ikke til fals
at stoppe midt i polkaen.
- Rengøringslederen måtte
råbe meget højt for at få stoppe morskaben, hvilket blev taget seriøst dårligt imod, men
der var flere blandt danserne,
som anede foreningskendte
skikkelse blandt sanitørerne,
fortæller Terkel Spangsbo,
formand for Tårnby Forenings
Råd.
Dansen blev kortvarigt sat
i stå og formanden for Tårnby
Forenings Råd med bestyrelsen kunne bekendtgøre,
at Amager Folkedansere var
valgt som årets forening. Den
gode tone blev genoprettet
med champagne inden rengøringsfolkene forlod lokalet
på lette fjed og dansen kunne

fortsætte - lidt mere muntert
end før.

Uddrag af festtalen på Rådhuset
- Folkedans, folkets dans, er
spået som værende ikke eksisterende eller i det mindste
uddøende, indledte formand
for Tårnby Forenings Råd, Terkel Spangsbo sin festtale om
motivering for at vælge Amager Folkedansere som årets
forening.
Og det er da også rigtigt,
at vi i Tårnby har haft Tårnby
Kvadrillen,
Hambogænget,
Pilegårdens Gamle Danse og
vist nok en gruppe mere. Flere grupper havde børnehold.
Først samlede man børneholdene til et og nu er der så
Amager Folkedansere – jeg vil
ikke sige tilbage, for det er
en forening i fremgang, som
vokser med fornyet energi og
engagement.
Det er ikke umiddelbart
forståeligt, at Folkedans er
gledet i baggrunden som fællesaktivitet. Dans eksisterer
stadig – måske ikke som pardans, det døde stort set med
twistens opfindelse, nu var
det individet, der dansede i
nærheden af et andet individ.
Andre danseformer, der har
folkedansens
parskabende
kvalitet som Squaredance,
Lancier og til dels Line dance,

er vældig populære, men
læs Margit Söderbloms bog
”Driver dug, falder regn” eller deltag i et sommerkursus
på en højskole i Vestjylland i
solnedgangens skær, så oplever du, hvilke kvaliteter de
let lærte danse kan give af
kontakt.
Amager Folkedansere er
nærmest genopstået de seneste to år. To meget energiske ledere og medlemmernes store opbakning har ført
foreningen rundt til mange
opvisninger og altid med
det indlagte element, publikumsmedvirken.
De er mødt op til 3 gange legestue på Hovedbiblioteket. Foto derfra viser, at
mænd går glip af oplevelsen
af at danse i det mindste med
egen frue. Dumt af dem.
Jeg vil citere to af foreningens egne dansere, som siger:
Det er sjovt at danse
folkedans; masser af god
musik, motion og grin - og
man behøver ikke være
perfekt. Og hvilke andre
steder tør også unge
mennesker kaste sig ud i
dansen, uden at de behøver
at drikke sig mod til det
først? Måske er man træt,
når man kommer, men man
er altid glad og mindre
træt, når man går hjem fra
folkedans.

lidt træet eller trist, så er det
helt sikkert gået over, når
vi har været i gang en halv
time. Kan anbefales og er
stærkt vanedannende.

Nordisk engagement
Det er en særlig glæde for
mig med min baggrund i Foreningen Norden at fremhæve
Foreningens engagement i
hvert eller hvert andet år at
deltage i nordleik, hvor folkedansere fra alle nordiske
lande mødes på skift hos hinanden og holder den gamle
dansetradition i live.
Senest holdt de i 2017
Nordleik i Tårnby, hvor deres
udendørs opvisninger desværre regnede væk. Næste år
i Norge.
De godt 40 medlemmer
nøjes ikke med en ugentlig
motions- og danseaften. I
samarbejde med Hjemstavnsfolkedanserne har de netop
været på Trinkursus, og de har
optrådt på Dragør Marked, i
Netværkshuset og og og og …
I 2019 - altså lige om lidt igangsættes børnehold med
dans 2 gange om måneden.
Til hverdag danses i helt
almindeligt motionstøj, men
ved opvisninger er det muligt

at se dem i egnsdragter, som
de tilfældigvis selv har syet
på foreningens syhold.

Sjovest selv at deltage
Der kan være noget rigtigt i,
at folkedans/egnsdans er sjovere at deltage i, men det er
der også mulighed for. Spørg
bare de mange dansere, der
er her i aften, hvordan I kan få
besøg af et hold instruktører
til en festlig foreningsaften.
Ikke for at jeres medlemmer
nødvendigvis skal hoppe
over til Amager Folkedanserne, men for at I selv kan få en
ny samlende aktivitet i jeres
egne foreninger. Priskomiteen håber udnævnelse til Årets
Forening i Tårnby kan sætte
gang i danseriet i kommunen
og i al fald glæde Amager Folkedansere.
Helt i tråd med nordiske
traditioner råber vi nu et rigtigt krebsegilde hurra. Jeg
råber hip hip hip tre gange og
I råber hurra – og vi afslutter
med tre kraftige gange hurra.
Nu har I ofte optrådt til stor
nydelse for andre – nu er vores gave til jer et stort antal
billetter til en Stand Up-aften
på Teater Play, så kan selv
blive de nydende.

Mange af Amager Folkedanseres medlemmer mødte
op i egnsdragter ved
prisuddelingen.

Terkel Spangsbo bekendtgjorde således allerede i november,
at Tårnby Foreningslederpris tiolfaldt Amager Folkedanser
Forening.
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Den hyggeligste forening
og absolut min foretrukne
motionsform. Her får
vi motioneret både
lattermuskler og alle
muskler på kroppen. Der er
plads til alle aldre og former.
Kommer man en dag og er

90’er træf med de rigtige 90-årige

Af Terkel Spangsbo
Foto: Torben Stender-Nielsen,
Amager Fotoklub
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Da Tårnby bladet modtog en invitation
til at komme og skrive og fotografere
til et 90’er træf i Sundhedshuset gik
der mere end et øjeblik, før indholdet
gik op for os.
Det med de 90 kom sig af, at deltagerne skulle være over 90 år!
Vi mødte et summende, snakkende, leende selskab, som samlede
sig i Sundhedshusets vestibule, hvor
der var genkendelse og en udstråling
blandt de festklare seniorer, som overvældede os noget yngre journalist og
fotograf. Havde vi haft fordomme før
ankomst (ingen siger vi havde, men
hvis …) blev de væltet omkuld.
Mange gæster var blevet hentet i taxi’er hjemmefra, andre kom ved egen
kraft og nu blev de modtaget af de fri-

villige hjælpere, som på nydeligste vis
tog overtøjet og skaffede stole, mens
man gennem en åben dør til køkkenet
kunne se andre hjælpere arrangere en
dejlig frokost.

Møder klassekammerater
Bag arrangementet, som nu kørte på
tredje år, stod forebyggelseskonsulenterne Annette Lund og Christina Sahl
og frivillighedskoordinator Naomi
Gurfinkiel.
- Det er tredje år, men hvert år har
vi været nødt til at dublere træffet, så
stor har interessen været for at deltage, fortæller Naomi Gurfinkiel.
- Vi indbyder alle kommunens 290
borgere over 90 år og der kommer
100. Og tilmeldingen er som til en
større rock-begivenhed, hvor billetterne (som er gratis) rives væk, når vi
meddeler, at nu er det nu.
- Det er virkelig en fest- og festlig

dag. Vi oplever overraskende gensyn
mellem tidligere klassekammerater
og arbejdskolleger og så lyder spørgsmålet ”Du godeste lever du endnu!”
og så grines og jubles der og minderne
vælter frem.
Der er plads til 50 deltagere og allerede i invitationen lufter arrangørerne, at der bliver en ”ekstraforestilling”, hvis der er behov – og det har
vist sig hvert år, at det er der.

Frivillige i kø
Når alle er samlet – og det føres der
nøje opsyn med – går man til bords.
Ikke noget med en bordplan, allerede
ved ankomsten er snakken så godt i
gang, at gæsterne selv styrer, hvem
man vil sidde sammen med i år. Ved
hvert bord er der en vært/værtinde,
som henter og bringer, hopper og danser, så gæsterne bare kan nyde maden
og selskabet.

Der var smil på
læben under årstalsopråbet.
Ved fællessang gør alder ingen forskel.

Juleglæden og fællesskabet
skinnede igennem under festen.

Det frivillige står også i kø for at få
lov at deltage i opgaverne, fortæller
Naomi Gurfinkiel. Det kommer som
enkeltpersoner, men er også aktive i
Ældre Sagen, Netværkshuset, Tårnby
Bedste-ordning og forskellige kirker.
Undervejs var der ikke navneopråb,
men årstals-opråb. Hvor mange er fra
1928, hænderne i vejret!
Det sluttede ved 1921 med en enkelt smilende gæst.

Årsungerne fra Visens Venner (i
baggrunden til højre) er blevet
husorkester for 90’-er træffene - og
ved, hvilke strenge der skal slås.

Hjælperne ved bordene skulle
tages helt bogstaveligt. Her er det
frivilligkoordinator Naomi Gurfinkiel,
der giver en hånd med serveringen.

Udlån af sider i Tårnby bladet
årnby-b
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Artiklerne findes på
www.taarnbybladet.dk under
fanebladet ”Mere” ”Arkivet”

e:

Artikelserien i Tårnby Bladet,
der består af fire helsides
artikler, er en del af skolens
fokus på medborgerskab. Målet med at eleverne skriver til
lokalpressen var:
• at give eleverne en forståelse for et blads rolle i et
lokalsamfund
• hjælpe dem til at bruge
deres kompetencer, viden og
færdigheder i dansk
• give eleverne en forståelse for de lokale forhold, der
er i deres bydel
• og gøre dem aktive mediebrugere.
Eleverne oplevede i arbejdet med artiklerne, at samar-

Tæt på
T

Svamp

Aktivt medborgerskab i
praksis på AVU

bejde er en vigtig del af processen.
- Ofte sidder vi i klasserummet og forestiller os en
modtager. Eller leger at det
er vigtigt! Her mærkede de
et behov for at gøre sig ekstra umage, når artiklerne faktisk skulle læses af borgere
i lokalsamfundet, fortæller
Rasmus, der underviser på Gniveau.
- Og det var en superfed oplevelse at se elevernes stolthed, da de kunne slå op i en
rigtig avis og se den artikel,
de selv havde været med til
at skrive, og også se deres billeder og deres navne i avisen.
Rasmus forklarer, at dette
artikelprojekt i Tårnby Bladet
været vigtigt for alle og en
stor øjenåbner for nogle.
- Kursisterne har i arbejdet
med artiklerne oplevet medborgerskab i praksis. De har
været på besøg hos Tårnby
Bladet, hvor den ansvarshavende redaktør Terkel Spangsbo gav dem en introduktion
til Tårnby Bladet, og til hvad
det vil sige at skrive, redigere
og trykke et lokalblad. De har
været ude i lokalsamfundet
og snakke med borgerne, og
de har selv givet deres mening til kende i artiklerne.

Tårnby Bladforening, som udgiver Tårnby Bladet, har fra
fødslen i 1993 også påtaget sig opgaven at undervise i såvel layout ved hjælp af it og at give medlemsforeninger og
enkeltpersoner mulighed for at at komme til orde.
Samarbejdet med VUC er en naturlig del af foreningen
formål og som vi med glæde opfylder - i det omfang tiden
og ”personalet” har kapacitet.
Vi har ofte praktikanter fra såvel folkeskolen som fra beskæftigelsescentre - igen som kapaciteten tillader.
Redaktør Terkel Spangsbo
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Gennem efteråret 2018 har
elever fra Amager-afdelingens AVU-hold skrevet artikler til lokalbladet Tårnby Bladet, og det har været var en
spændende oplevelse. ”Her
mærkede de, at der var behov
for at gøre sig ekstra umage,
når artiklerne faktisk skulle
læses af borgere i lokalsamfundet,” fortæller Rasmus,
der underviser dem i dansk
og samfundsfag.
Eleverne lavede reportager
fra både ind- og udland
Første nummer blev lavet
i samarbejde med Amagerafdelingens basis-elever, og
handlede bl.a. om, hvem de
selv er og hvorfor de valgte at
gå på VUC.
De næste tre numre blev
skrevet af eleverne i 9. og 10.
klasse. Her var eleverne selv
ude i lokalområdet og finde
historier, som kunne være interessante at fortælle.
Det blev blandt andet til en
reportage fra Ko-græsserforeningen på Vestamager og en
reportage om Tårnby-Bi, der
arbejder for at udbrede kend-

skabet til bier og biavl.
Sidste artikel i KBH SYDs
artikelserie i Tårnby Bladet
var en reportage fra elevernes tur til EU. En lille gruppe
elever tog toget til Bruxelles
for at høre om, hvordan EUparlamentet fungerer og
snakkede med danske parlamentarikere. EU-turen var en
stor oplevelse for eleverne.
”Turen gav meget læring og
mange oplevelser for os, som
vi kan bruge videre frem”, fortalte eleven Sanna.
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AVU-eleverne på Amager
har været i Tårnby Bladet
hele fire gange her i efteråret med deres egne artikler
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