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Skolernes Motionsdag

Udstrækning i
øs-regnvejr
Vejret var helt bestemt ikke
med alle de mange elever,
der havde set frem til en
skoledag uden bøger. Men
der findes som bekendt ikke
dårligt vejr - kun forkert påklædning, og børnene var
selvfølgelig udstyret med
regntøj og kondisko, så udgangspunktet for dagen
kunne efterleves - aktivitet
i glædens, bevægelsens og
fællesskabets tegn.
Så selvfølgelig blev dagen
gennemført og startede med
opvarmning i skolegården
med deltagelse af såvel børn
som voksne.
tsp
Foto: Johnny Wichmann.
Dansk Skoleidræt

Flere billeder på side 8.

Skæg og skøjteløb gled fint sammen
Dette foto skal forestille nogle meget
trætte børn, som de mange gode
TSK holdledere skulle holde styr på.
Disse unge skøjteløbere har været til
FunSkate i Tårnby Skøjte Klub hele
dagen og har stadig svært ved at
falde til ro, selv om det er langt over
normal sengetid.

FunSkate konkurrencer er for begyndere i alle aldre. Når man begynder til skøjteløb, tager det kun ganske
kort tid, før man kan komme til sin første konkurrence i FunSkate.
Konkurrencen foregår i en afslappet
stemning, man er for eksempel mange
på isen på samme tid og bedømmelsen foregår efter et stjernesystem, der
er lettere at forstå for de mindre børn.

FunSkate-samlingen er ligeså meget
et socialt arrangement som skøjtetræning
Af Lene Skibby, TSK

Tårnby Skøjte Klub, TSK, har flere
gange været vært for den såkaldte
FunSkate samling, som varer en hel
weekend og omfatter skøjteløbere og
ledere fra hele Sjælland.
Først er alle - begyndere såvel som
øvede - skøjteløbere på isen to gange
om dagen, ligesom der også er dans
og off ice/styrketræning uden for
isen. Den danske senior mester, Per-

nille Sørensen, lagde turen forbi for at
være gæstetræner og give god inspiration på denne camp. Hun træner for
det meste i udlandet.
Der blev dyrket masser af sociale
aktiviteter som leg og is-disco mm.
Nogle ”fede stunder” var pauserne
med fod- og kropsmassage i løbet af
weekenden - til stor begejstring for
de mange deltageres ømme føder og
muskler.
Sammenholdet mellem løberne fra
de forskellige hold og klubber blev
styrket. Der summerede hele weekenden af god stemning, energi og godt
humør.

Næste gang TSK får brug for hjælp
er 1. - 3. november, hvor TSK igen er
værter sammen med DSU. Denne
gang er det Sjællands Mesterskaberne og Sjællands Cup, der er samlet i
Tårnby, igennem Dansk Skøjte Union
(DSU). Kig gerne forbi - der er gratis
adgang.
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Læs mere og se flere
billeder på side 38.

Seneste nyt:

Eks-borgmester med
i million forlig
Efter flere år med retssager har en
række tidligere topfolk fra Amagerbanken valgt at indgå forlig i en sag
med Finansiel Stabilitet.
Det skyldes et ønske om at få lukket sagen, så alle parter kan komme
videre i deres liv, siger Niels Erik
Nielsen, tidligere bestyrelsesformand i Amagerbanken til Ritzau.
Sammen med syv andre tidligere
topfolk fra Amagerbanken, der gik
konkurs i 2011, skal Niels Erik Nielsen samlet set betale 255,5 millioner kroner til staten.
Beløbet er blevet bestemt igennem det forlig, der er indgået mellem Finansiel Stabilitet og de tidligere folk fra den konkursramte bank.
Ifølge Niels Erik Nielsen betales
en del af den samlede erstatning af
hans eget forsikringsselskab. Han
ønsker dog ikke at oplyse hvor meget, eller hvordan de 255,5 millioner
kroner i det hele taget fordeles mellem de dømte.
Tidligere borgmester i Tårnby
Henrik Zimino er blandt de otte, som
har indgået forliget.
Det skal understreges, at der ikke
er tale om en kriminel handling, men
alene et såkaldt ansvarspådragende
forhold og dom eller forlig vil derfor
ikke have nogen indflydelse på Henrik Ziminos plads i kommunalbestyrelsen i Tårnby.
spanger

Når hukommelsen er fuld af numre
SUNDBY 3473 og Øbro 2217. Det er telefonnumre fra fortiden henholdsvis hjem og til familie på Østerbro. Skulle man bruge Erasmus
Montanus logik - det var ham som kunne påvise at hans mor var en sten – så skulle genkendelse uden hjælpemidler af de to telefonnumre være bevis på, at jeg ikke har headet
for meget i fodbold.

En læser har ret

Axel Grønkjær har skrevet, at han undrer sig over teksten til
foto i TB oktober side 3 til artiklen om trængsel eller fremkommelighed. Det viser nemlig ikke den ufremkommelighed,
som artiklen handler om.
Tak for din mail - du har helt ret, der er tale om gensidig
gene /chikane fra de to retninger, da bilister ikke holder tilbage, selvom de kan se, at de ikke kan komme ud af krydset
før lyset skifter.
Jeg skal gerne huske at tage alle ufremkommelighederne
med, næste gang vi tager fat på emnet.
- Hvis du lover ikke at sige det til nogen, var det vores fotograf, som tog forkert foto. Det skulle have været fra køen
på den anden side, den sydlige del af trængslen, jeg havde
bedt om. Til gengæld undlader jeg at sætte fotokredit på foto
denne gang.
Jeg opdager først fejlen umiddelbart før jeg skal skrive artiklen og må derfor inddrage trafikken nordfra i billedteksten.
Ansøgningen om hjælp til at ændre forholdene, handler også
kun om trafikken fra syd.
Husk nu - tys - tys
Venlig hilsen Terkel Spangsbo, redaktør

Interessen fortsætter

Der var 350 interesserede, som deltog i Ok-Fondens informationsmøde om seniorbofællesskab på Præstefælledvej, da
mødet var i Rådhushallen.
OK-Fonden melder, at interessen fortsætter til næste informationsmøde 29. oktober kl. 18-20. i Amagerhallen, Løjtegårdsvej 64.

Bilist-adgang til Peberholm

Intet er så skidt, at det …
Peberholm har stort set været lukket land for andet end biologer og ornitologer samt personel fra Sund & Bælt. Nu får
bilister måske en chance. Dansk politi lufter i News Øresund,
at grænsekontrol af køretøjer kan ske på Peberholm.
Dansk politi opretter ikke et permanent kontrolpunkt ved
Øresundsbroen, når grænsekontrollen fra Sverige bliver indført 12. november. I stedet skal politiet kontrollere udvalgte
biler et andet sted på den danske side af Sundet, hvor det er
muligt, som på Peberholm eller efter tunnelen.

Hjemmehjælpen a/s har vokseværk
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Den private hjemmehjælpsvirksomhed, HjemmeHjælpen
A/S, der også har aktiviteter i Tårnby, vokser fortsat i København, på Frederiksberg og i Tårnby.
Camilla Andresen tiltræder en stilling som afdelingsleder
1. november og indgår i den samlede ledelsesgruppe, som
desuden består af adm. direktør Per Wildbork, direktør Camilla Wildbork, afdelingslederne Tina Fuglsang, Rikke Sikora
og Annemette Pedersen, HR-chef Janne Lyngbæk samt økonomichef Stig Schive.
Camilla Andresen har en omfattende baggrund i branchen,
heraf 10 års erfaring som leder, senest som virksomhedschef
i Attendo gennem de sidste 4 år.
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EN SKOTSK UNDERSØGELSE som blev gengivet i morgenens radioavis på P1, påviser,
at fodboldspillere som header meget, har
tre-og-en-halv gange så stor chance for at
udvikle en sygdom med hukommelsestab til
følge og logikken holder da også derhen, at
jeg kun mindes at jeg kun en eneste gang i
min fodboldkarriere (PS som indskrænker sig
til idrætstimerne i skolen) har anvendt mit
hoved som landingsplads for en bold. Det var
nu ikke den reglementerede pande, den blev
sat på, men nærmere issen.
EFFEKTEN VAR LIGE stor på bold som på mand/
dreng – vi røg lige langt i hver sin retning. Jeg
husker ikke, om der var hovedpine bagefter,
men jeg erindrer svagt, at jeg fik venlige kommentarer fra klassekammeraterne, som var
overraskede over, at jeg overhovedet (haha!)
befandt mig i nærheden af modstandernes
målfelt, jeg var jo sammen med Bo blevet
valgt sidst efter devisen ”Vi tager Torben, så
får I Terkel og Bo” og burde befinde mig nede
ved eget mål som forstyrrende back.
MEN UMIDDELBART skulle jeg altså befinde
mig uden for den skotske undersøgelses interessesfære.
I ET ENDNU EKSISTERENDE supermarked stod
på et skilt ved kassen ”Priser skal læses, ikke
huskes”. Det var før kassedamen m/k skulle
kende den korrekte tonehøjde på biiiiipet,
når en vares pris skulle indlæses og det var jo
klogt i en tid, hvor priserne skiftede næsten
dagligt og var mærket på varen og ikke bare
på køledisken i den anden ende af butikken,
og hvor slutcifrene altid var noget med kroner,48 eller kroner,98.
HUKOMMELSE ER et ofte omtalt emne, når
foreningsfolk af en vis alder dukker op på redaktionen med undskyldende ord om, at de
havde glemt en dato eller et klokkeslæt på en
pressemeddelelse.

JO DU GØR, du husker bare noget andet som
eksempelvis din families første telefonnummer, det kan du jo så bruge som pinkode. Min
helt private undersøgelse siger, at vi husker
rigtig meget. Efter computerens fremkomst
har vi lært, at harddisken ikke kan indeholde
ubegrænset data, der skal noget ud, før nye
versioner af Frontiers in Space eller Tetris (nu
i fire dimensioner) kan installeres og sådan er
det også med vores hjerner.
TÆNK PÅ AL DEN information som vælter ind
til os, ligegyldigt sammen med brugbart. Vi
skal ikke engang bede om det, det kommer
alle steder fra – værst er det efter min mening, at vi ikke når at sortere i al den info eller
hedder det nu aula. For mig var en aula Aulaen i Ungarnsgade Skole, festsalen for store
fællesmøder hos FDF K13. Her oplevede jeg
en hurtigtegner og tryllekunst på tæt hold.
NU ER AULA NOGET for forældre og børn, lærere og pædagoger, så de gensidigt kan holde
hinanden orienteret om podernes gøren og
laden 24/7. Skole/hjem kontakten var i min
tid to besøg på skolen af min mor, da jeg havde første skoledag og noget senere i 7. klasse,
hvor hun pludselig stod på en af gangene på
Højdevangsskolen i samtale med matematiklæreren. Jeg havde med glæde kunnet nøjes
med det halve antal besøg.
VI HAR PÅ REDAKTIONEN fået en pressemeddelelse om Aula, men jeg vil overlade til de
rollehavende i forestillingen skole/hjem universet at orientere sig. Nok har jeg børnebørn
i skolealderen, men farfar bør kun i yderst
ringe grad give plads i hjernen til aula. Søg på
aula på google og du har de første 10 siders
underholdning til weekenden eller til resten
af tiden, du har børn i skolen.
NOGET KAN VI bedsteforældre melde os ud af
– hvordan skulle vi ellers få plads i den menneskelige harddisk til historiske telefonnumre.
EKSTRAKLUMME FOR DE INDVIEDE
Udtalelser i en valgkamp skal læses ikke forsøges husket – eller glemt.

- Jeg husker jo ikke som før i tiden, kan undskyldningen formuleres.

Mens november strækker sig i
mindet som et fire måneders gråt
efterår, skal vi huske, det snart
er jul.
Jeg slås med at huske, hvad jeg
gav af gaver til hvem sidste år.
Terkel Spangsbo, redaktør

Den levende selvstændige mail

Engang sendte vi fax’er og bagefter ringede vil til den formodede modtager og spurgte ”om
den var gået igennem”. Den manøvre må vi bede om, at afsendere af mail til redaktionen
genopliver. - Vi er stadig udfordret af det dynamiske mail-system som har sit eget uigennemskuelige liv. Vi har KUN en mail-adresse og det er
redaktionen@taarnbybladet.dk
’tjek om det også er den, du bruger og ring så gerne - især op mod deadline.
DISTRIBUTION: Forbruger Kontakt.
Udebliver Tårnby Bladet kontakt
venligst FK Distribution på
tlf. 70 10 40 00 man.-tors. 8.3016, fre 8.30-15.30 eller på dette
link

FØRSTKOMMENDE UDGAVE herefter er december udgaven, som
udkommer fredag 29. nov., deadline mandag 25. nov. kl. 10.00.
Annonce-deadline fredag 22.
november - men ring, hvis man er
senere på den.

https://ws.fk.dk/reklamation/reklaUDGIVELSEDATOER I 2020
mation.jsp?kundeid=KR041Fdk

... som du finder på Tårnby Bladets hjemmeside hurtigst muligt
efter udeblivelse af blad. Husk at
opgive nøjagtig adresse.
DENNE UDGAVE OMDELES
fredag 25. oktober.

Januar* udkommer fredag 10.
jan. tekst-deadline lørdag 4. jan.
kl. 12. Annonce-deadline fredag
3. jan. 2020 kl. 14
02 februar udkommer fredag
31. jan. Tekst-deadline mandag
27. jan. kl. 12 annonce-deadline

fredag 24. jan. kl. 14
03 marts udkommer fredag 28.
feb. deadline mandag 24. feb. kl.
12 annonce-deadline fredag 21.
feb. kl. 14
04 april udkommer fredag 27.
marts deadline mandag 23.
marts. kl. 12 annonce-deadline
fredag 20. marts kl. 14

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

Ingen offentlig
uenighed om
kommunens budget
Der er indgået budgetforlig for
2020 mellem samtlige partier og
løsgængeren i Tårnby Kommunalbestyrelse
KOMMUNENS
HUSHOLDNINGSBUDGET 2020
Der ventes ikke den store debat-iver
på den kommende uges kommunalbestyrelsesmøde (uge 44) om næste
års kommunale budget. Forventeligt
vil alle ordførerne takke hinanden for
godt samarbejde og udvist forhandlingsvilje, så det igen er lykkedes at
indgå et bredt forlig om kommunens
budget 2020.
Der er tale om flere penge til demensområdet, sundhedsplejen og
tandplejen. Hertil kommer flere daginstitutionspladser, tværgående buslinje, styrkelse af byggesagsbehandlingen, løft af arbejdsmarkedsområdet til mere efter- og videreuddannelse samt flere fleksjob mv., oplyser
borgmester Allan S. Andersen i en fælles pressemeddelelse.
• Der er afsat midler til kommunens
andel af udgifterne til opførelse af
nyt seniorbofællesskab med i alt 28
boliger.
• Der er afsat en klima- og energipulje
på 13,0 mill. kroner årligt i de kommende fire år.
• Der kommer LED belysning til boldbanerne på Kastrup og Vestamager
Idrætsanlæg med 1,0 mill. kroner.
• Skolerenovering og modernisering
fortsætter med i alt 91,4 mill. kroner
over fire år.
• 33,8 mill. kroner bruges til færdiggørelsen af den nye svømmehal på
Vestamager i 2020.
• Det samlede anlægsbudget for 2020
udgør brutto 121,4 mill. kr.

Bruger af kassebeholdningen
Til gengæld blev igangsættelsen af
en ny is-hal udsat til senere. Den lave
skatteudskrivning på 23,1 procent er
fastholdt.
Der er budgetteret med et kasse-

Kampagnen er gældende fra 28. okt. til og med 24. nov.
Svækket immunforsvar?
Multi-tabs Immuno er en multivitamin - og mineraltablet, der indeholder 12
vitaminer og 7 mineraler. Kosttilskuddet er samtidig tilsat mælkesyrebakterier
der gør Multi-tabs Immuno til en unik 3-i-1 kombination, som hjælper dig med
at støtte dit immunsystem.

Multi-tabs Immuno 60 stk.
nu 119,96 kr. før pris 149,95 kr.

For andet år i træk er det lykkedes
borgmester Allan S. Andersen at
få alle de politiske partier med på
vognen, når budgettet for 2020 skal
vedtages.
Foto: Flemming Wilff. Amager Fotoklub.

træk på 54,4 mill. kroner. En del af kassetrækket skyldes dog tidligere skattenedsættelser - svarende til en mindre indtægt på 27,4 mill. kr. i 2020.
Det har været et bevidst valg, at
føre midlerne fra kommunekassen tilbage til borgerne, uden at dette medfører serviceforringelser, lyder det i
den fælles pressemeddelelse.
- Jeg lægger meget stor vægt på og siger tak for - at det igen har været
muligt at opnå en så bred budgetaftale. Der er skabt et godt fundament for
den kommunale service til glæde for
vores borgere, siger borgmester Allan
S. Andersen i forbindelse med indgåelsen af forliget:
- Det er nu anden gang i denne valgperiode, der er bredt budgetforlig - og
dette tegner godt for det fremtidige
samarbejde. Så endnu en gang stor
tak til alle.
I alt budgetterer forslaget med en
omsætning på cirka 3,5 mia. koner.

Mangler du at få styrket din hud, hår og negle?
Drogens Vital Hud, hår & negle er et kosttilskud, der udover agerpadderokke
blandt andet indeholder vitaminer og mineraler, som bidrager til vedligeholdelse af normal hud, hår og negle.
Anbefalet daglig dosis: 2 tabletter dagligt til voksne og børn fra 11 år.

Drogens Vital Hud, hår & negle 160 stk.
nu 99,95 kr. før pris 119,95 kr.

Spar 20 % på hudpleje til hele familien
Avène XeraCalm A.D Cream er en kløedæmpende og genopbyggende creme til tør,
irriteret, rød og atopisk hud hos spædbørn, børn og voksne.
Cremen hæmmer inflammation og irritation samtidig med, at
den genopbygger og styrker hudbarrieren. Cremen indeholder blandt andet Avène Termalkildevand, der virker beroligende og irritationsdæmpende. Det patenterede aktivstof
dæmper effektivt kløe, mindsker rødme og ødemer samt
modvirker bakterieinfektion. Cremen fordeles let uden at
fedte, den trænger hurtigt ind i huden og er uden parfume.

Avene Xeracalm A.D kan fås både i creme og
balm og begge størrelser er nedsat med 20%.

Influenzavaccination på Kastrup Apotek
Fra 1. november tilbyder vi influenzavaccination på nedenstående dage.
Vi vaccinerer:
onsdag 6. november
Kl. 09.00-16.30
mandag 11. november Kl. 09.00-16.30
tirsdag 12. november
Kl. 09.00-16.30
onsdag 20. november Kl. 09.00-16.30
fredag 22. november
Kl. 09.00-16.30

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret
www.kastrupapotek.dk • Tlf.: 32 50 36 33

TÅRNBY BLADET NOVEMBER 2019 3

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Lokal trafik var hovedemnet

Færre indbrud og anden
kriminalitet, men hovedinteressen drejede sig om
trafikken, da politidirektør
med stab var på besøg på
rådhuset

Af Terkel Spangsbo

Kriminaliteten er generelt
faldende på Amager - og i
Tårnby Kommune især. Statistikkerne, som blev kastet op
på storskærmen, viste, at især
den personfarlige kriminalitet
er faldet, men også på indbrudsområdet ses et større
fald i Tårnby, end i resten af
politikredsen.
Det fortalte og viste Københavns politidirektør Anne

Tønnes ved et borgermøde på
Tårnby Rådhus først i oktober.
Mødets emne var politiets
tilstedeværelse og funktionen Din Betjent samt tryghed
i lokalsamfundet. Striben af
statistikker viste da også, at
indbrud og andet djævelskab
var faldet i procenter, nogle
ganske pæne procenter endda, men der var talmæssigt
stadig opgaver for borgere og
politi at arbejde med.
Din Betjent* er en funktion,
der kort sagt handler om dedikerede lokale politibetjente,
som har indgående kendskab
til nærområdet. Mange af aftenens spørgsmål blev også
henvist til netop Din Betjent i

* Din Betjent:

Der er mange betjente i København som servicerer begrebet Din Betjent i hver sit område, alene på Amager er der
otte, heraf to i Tårnby.
Din Betjent er et samarbejde med lokale politibetjente.
De kan kontaktes direkte, hvis en borger oplever problemer
med tryghed eller sikkerhed i det nære lokalområde.
Din Betjent er i tæt dialog med borgere, virksomheder,
skoler, ungdomsklubber og andre institutioner i lokalområderne. De er samtidig en del af det lokale SSP-samarbejde
om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge og de
samarbejder med de sociale myndigheder og psykiatrien.
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Din Betjent i Tårnby/Kastrup
40 26 44 28
RING 112 hvis der er behov
for akut udrykning

Din Betjent på Vestamager/
Dragør 29 77 79 92
RING 114 for at anmelde
indbrud, hærværk, færdselsuheld eller lignende.

Tårnby, som holder til på nærpolitistationen på Kamillevej.
Flere spørgsmål tydede på,
at begrebet Din Betjent(e)
har svært ved at slå igennem,
selvom de to betjente, som
udgør styrken af Din Betjent,
Niklas Bugge og Michael Bøge
Olsen gav udtryk for, at de
havde en hel del at bestille.
Hovedemnet for spørgetiden blev om trafik i stort og
småt. En del som drejede sig
om den midlertidige lukning
af Kongelundsvej i forbindelse med Digebyggeri og andre
om biltrafik på mindre veje,

Københavns politidirektør Anne Tønnes (med farverigt
tørklæde) har tidligere været på dialog-besøg i Tårnby.
Her er hun i april i år sammen med lokale betjente på visit
ved Meny på Tårnbyvej. Arkivfoto: Kurt Pedersen, Amager
Fotoklub.

hvor flere spørgere efterlyste
fotovogne eller stærekasser
(og blev henvist til telefonnummeret 114, hvor eksempelvis en grundejerforening
kan bestille en fotovogn).
Politidirektør Anne Tønnes
fortalte desuden om Københavns Politis organisation og
om, hvordan politiet arbejder
og prioriterer.

Borgmester Allan S. Andersen forklarede i sin velkomsttale, at kommunen og politiet
har et frugtbart og velfungerende samarbejde, og at man
hele tiden er i dialog om,
hvordan borgerne bedst betjenes politimæssigt i Tårnby.

Vi fejrer at Tårnby nu
kan aflevere ting til
direkte genbrug
Det sker søndag den 27. okt. kl 11:30 - 13:30
på Kirstinehøj Genbrugsplads

Vind gavekort til
Røde Kors
butikken på
Amagerbrogade
Velkomst ved
Borgmester
Allan Andersen,
Jacob Simonsen(ARC)
og Pernille Scheel
(Røde Kors)

Gratis
romkugler
og pølser
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Du finder os på:
Kirstinehøj
Genbrugsplads
Kirstinehøj 25C,
2770 Kastrup
www.a-r-c.dk

Plustur til og fra Tårnby
Movias Plustur kommer nu også til
at gælde i Tårnby og fire andre kommuner
Af Terkel Spangsbo

Siden 1. oktober har begrebet Plustur
været en del af rejseplanen i Tårnby,
Vallensbæk, Lolland, Furesø og Fredensborg. Det betyder, at du kan bestille en plustur via rejseplanen, når
bus og tog ikke rækker hele vejen. I
forvejen findes plustur i ti andre kommuner på Sjælland, hvor borgerne har
taget rigtig godt imod den nye service.
Man skal kunne bo og arbejde overalt øst for Storebælt. Men vi ved også,
at bussen eller toget ikke kører hele
vejen til sommerhuset eller hele vejen ud til gården, skriver Movia.
For at give mere kollektiv transport
der, hvor der ikke kører så mange busser og tog, har Movia udviklet et nyt
tilbud - plustur.
I de femten kommuner vil man
automatisk blive tilbudt plustur på
hele eller dele af rejsen, når man søger i rejseplanen. Tilbuddet får man,
hvis bus og tog ikke rækker hele vejen.
Ordningen er åben for alle uafhængigt
af, hvilken kommune man bor i. Plusturen skal bare både starte og slutte i
en kommune med plustur.

Henter dig ved havelågen
Plustur starter ved havelågen og kører
borgerne til et skiftested, eksempelvis

en station eller et busstoppested, hvor
man nemt kan komme videre med bus
og tog - eller omvendt.
Det hele foregår via rejseplanen,
som sørger for at blande plustur, bus
og tog på den mest optimale måde. I
de få tilfælde, hvor det ikke er muligt
at tage bussen eller toget på dele af
rejsen, får man tilbudt plustur hele
vejen.

Vi har testet
Tårnby bladets redaktion har forsøgt
sig på Rejseplanen med adresser, som
lå i udkanten af bussernes rutenet i
begge ender af den fiktive rejse.
Det lykkedes ikke os at få tilbud om
en plustur, så vi bad kommunikationskonsulenten ved Tårnby Kommune,
som oprindelig sendte os den lovende
pressemeddelelse, om at komme med
et eller flere eksempler på anvendt
Plustur, som umiddelbart så ud til at
afslutte flere års debat om ”at bo i
Udkants-Tårnby”.
- Alle kan få en plus-tur, når den
viser sig som et muligt rejseforlag i
Rejseplanen.dk, man behøver ikke at
bo et bestemt sted, men afhentningsstedet skal være omfattet af plus-turtilbuddet, lyder svaret i en mail.
Se kortet til højre og læs forklaringen.

Forklaring til kort med angivelse af området
med mulighed for plus-tur:

De adresser, som kan benytte plustur, ligger på strækningen af Tømmerupvej
mellem nr. 259 (gul prik) og nr. 301 (grøn prik).
Der er 22 adresser, der ligger inden for området. De adresser, som ligger
lige uden for angivet område, kan benytte sig af plustur, såfremt de angiver en
afhentningsadresse inden for området.
Plustur i retning mod Tårnby:
Der er mulighed for plustur (hvor man bringes til linje 33, stoppested Nøragersmindevej) mellem kl. 10-14 og igen efter kl. 18. Det er de afgange, som
har endestation ved Nøragersmindevej. (dvs. uden for myldretiden)
Plustur i retning mod Dragør:
De adresser der ligger tæt på nr. 259 (dvs. den nordlige del af Ullerup) har
mulighed for at benytte linje 33 mod Dragør fra 19.45. Her bliver man kørt til
linje 33 stoppested på Kongelundsvej, Frieslandsvej.
De adresser, der ligger i den sydlige ende af Ullerup ved nr. 301, kan få et
par plusture efter kl. 20.00. Her vil man blive kørt til stoppestedet Kalvebod/
Fælledvej i Dragør Kommune.
Så ved du det!

Kommentar:
På redaktionen er vi ikke overbevidst om storheden i dette trafikale
tilbud. Det virker som en gratis omgang, men er da villig til at lade os
omvende, hvis vi får information om

passagerer, som ligesom knap 2000,
der siden 1. januar 2018 har udtrykt
fornøjelse med produktet.
Mail til redaktionen@taarnbybladet.
dk

Prisen uddelt
– ambassadør fundet
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Kommunen blev sin egen sundhedsambassadør
Årets Sundhedspris gik til Sprogcafeen, fordi de er ildsjæle, der gør noget
for vores nye danskere. Og årets sundhedsambassadører blev Bente Olofsen for hendes indsat på Cafe Livsglæde, en aktivitet under Ældresagen,
Det fælles kommunale Bevægelsesog Idrætsnetværk for skoleområdet
og Tårnby Skøjteklub, som jævnligt er
omtalt her i Tårnby Bladet.
Netop i denne udgave fortæller Lene Skibby om deres aktivitet
FunSkate-overnatning med foreningens yngre medlemmer.

Pris og ambassadørerne
Mens Tårnby Sundhedsuge løber af
stablen byder traditionen, at der uddeles Tårnby Kommunes Sundhedspris og indtil flere personer kan få
titlen sundhedsambassadør.

Tårnby Kommunes Sundhedspris
uddeles til en person, virksomhed,
institution eller forening, der har gjort
noget særligt for sundheden i Tårnby
Kommune. Med prisen følger 25.000
kroner, der skal gå til at understøtte
det sundhedsfremmende arbejde.
Sundhedsambassadørerne er personer, foreninger eller institutioner,
der gør noget særligt for folkesundheden i kommunen. Ambassadører får
2.500 kroner, som de kan bruge til at
understøtte det sundhedsfremmende
arbejde.
Har man kandidater til næste års
pris og udnævnelse kan man enten
sende indstillingen via brev til Tårnby
SundhedsCenter på Kamillevej 4 eller sende en mail til sundhedsuge@
taarnby.dk. På kuverten/i emnefeltet
skriver du ’Sund efterlysning’.
tsp

Invitation til alle Tårnbyborgere over 65 år

De Gamles Jul i
Skottegårdsskolens
aula
Selvfølgelig bliver det jul og julefest for kommunens borgere over 65 år.
For år tilbage sendte vi, Udvalget for De Gamles Jul, en invitation til dig
med Posten. Det kan vi ikke mere, så i stedet henvender vi os til ældre
medborgere via annoncer og opslag. Giv endelig beskeden videre. TAK.
Invitationen gælder alle Tårnby-borgere over 65 år med en ledsager.
Julefesterne holdes :
Lørdag 7. december klokken 17:30 - cirka 21:15
Søndag 8. december klokken 11:00 - cirka 14:45
Søndag 8. december klokken 17:30 - cirka 21:15
Til festen søndag formiddag kan handicappede hentes i bus.
Kørsel skal bestilles hos Henning Visholm telefon 51 28 96 32
inden 1. december.

Med venlig hilsen og
på gensyn

Billetter købes onsdag 13. november klokken 10-12 i Foreningscenter Postkassen,
Amager Landevej 71. • Medbring sygesikringskort.
Pris pr. deltager 90,- kroner. • Der kan kun betales med kontanter.

Udvalget
De Gamles Jul

Eventuelle spørgsmål og salg af resterende billletter:
Kontakt Jan Jacobsen ml. kl. 18-19 på tlf.: 20 19 24 00
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De 3 Kgl. Tenorer
med sopranen Dorte
Elsebeth Larsen og
en pianist står for
årets underholdning.
De synger operaarier,
som selv operahadere
kender og holder af,
sprudlende Broadway
musicals af Gershwin,
Rogers, Lloyd Webber
m.fl., eller nogle af vore
egne danske
evergreens.

Regndans, smil og røde kinder
SKOLERNES MOTIONSDAG
Flere af Tårnbys skoleelever
trodsede det våde vejr og
gav den fuld skrue med en
aktiv dag i glæden, bevægelsen og fællesskabets
tegn på Skolernes Motionsdag
Foto: Johnny Wichmann.
Dansk Skoleidræt

En af de skoler i Tårnby, hvor
eleverne stillede op til Skolernes Motionsdag fredagen
inden efterårsferien var Skelgårdsskolen, hvor undervisningsministeren officielt åbnede dagen.
Vejrguderne var ikke med
Skolernes Motionsdags 37.
udgave. Det væltede ned fra
oven, men hvad gør det, når
vandpytter er naturens lege-

redskab og fællesskaberne
omkring dagen kunne springe
ud i fuld flor.
Overalt i landet har der været fuld fart på kondiskoene,
cyklerne,
svømmetagene,
dansetrinene og en masse
lege, så eventuelle tanker om
vådt hår og sjappede sko kom
hurtigt i baggrunden til fordel for en masse skøn idræt
og bevægelse sammen med
gode skolekammerater.
Og netop fællesskaberne
fyldte en del i børne- og undervisningsminister Pernille
Rosenkrantz-Theils tale i børnehøjde, som officielt åbnede
Skolernes Motionsdag ved et
arrangement på Skelgårdsskolen i Tårnby Kommune.
- Man bliver glad, når man
rører sig - og man bliver

endnu mere glad, når man
rører sig sammen med andre.
Så hvis man går og er trist, så
er det bedste, man kan gøre,
at komme ud og røre sig sammen med andre. Det skaber
fællesskab, sagde ministeren
blandt andet.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
blev modtaget af sportsklædte elever og med high-fives, da
hun ankom til Skelgårdsskolen for officielt at åbne skolernes
motionsdag.

Kongelig modtagelse
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Borgmester Allan S. Andersen nød den fælles motion ligesom
alle eleverne.

Vi var også med

Pernille
Rosenkrantz-Theil
blev modtaget med rød løber
og high-fives fra skolens tredjeklasser, og med håndtryk
af skoleleder Anette Bekker
Kjærgård, Tårnby-borgmester
Allan S. Andersen og Dansk
Skoleidræts generalsekretær
Bjørn Friis Neerfeldt.
Skolernes Motionsdag, der
blev etableret af Dansk Skoleidræt tilbage i 1982, er verdens største motionsevent for
skolebørn og en fast tradition
på stort set alle danske skoler.
96 % deltager i denne festdag for idræt og bevægelse i
skolen.
Traditionen er blevet så forankret på hver enkelt skole,
at de har deres helt egne tra-

Regnvejr var ingen hindring for at nyde motionsdagen.
Der findes som bekendt ikke dårligt vejr - kun forkert
påklædning, men disse børn var helt rigtigt klædt. Og kunne
derfor nyde dagen i fulde drag.

ditioner forbundet med dagen, og motionsdagen findes
derfor i alle afstøbninger. På
Skelgårdsskolen var der løb
for de mindste elever og for

Fakta om Skolernes Motionsdag:
Privatfoto

780 børn på Kastrupgårdsskolen trodsede regnen og løb fra
3-10 km. Udskolingen lavede Triathlon, svømmede i Kastrup
Svømmehal, hurtigt i løbetøjet og afslutningvis hoppede de
på cyklen og knoklede i mål i mellem regndråberne.
Legepatruljen stod for opvarmningen i skolegården og
efterfølgende lege med de yngste.
REMA 1000 på Kastrupvej havde sponsoreret frugt til de
aktive. Tak for det!
Trine Bloch

• Skolernes Motionsdag blev stiftet i 1982
som ”De Fynske Skolers Motionsløb”.
• Første år deltog mere end 55.000 elever.
•Allerede året efter deltog resten af landet.
• Tal fra 2018 viser, at 96 procent af Danmarks
folke-, fri-, privat- og specialskoler deltager i
Skolernes Motionsdag med knap 650.000 aktive elever. Derudover deltager bl.a. et antal
daginstitutioner og efterskoler.

de større også cykling, svømning og rulleskøjteløb.
tsp

• Skolernes Motionsdag finder sted under
overskriften ”Glæde, bevægelse og fællesskab”.

Top 5-aktiviteter på Skolernes Motionsdag:
1. Løb/gåtur 76,7 %
2. Lege og stafetter 36,4 %
3. O-løb, stjerneløb eller andre løb med poster 32,2 %
4. Boldspil 25,5 %
5. Cykling/mountainbike 24,7 %

Historien om De Gamles Jul i Tårnby/Kastrup
Det er 95 år siden, ejeren af
forlystelses etablissementet Kastruplund sammen
med to købmænd fik ideen
til en julefest for de ældre i
kommunen

Til den første fest De Gamles
Jul i 1924 var der 119 deltagere – i dag kommer der næsten 10 gange så mange og
festen deles over tre arrangementer.
I 1925 overgik den praktiske afvikling til et udvalg
under Arbejdernes fællesorganisation. I starten skulle
man søge om tilladelse hos
politimesteren for at få lov til
at samle penge ind hos kommunens virksomheder, samt
for at henvende sig direkte til
medborgere, der kunne tænkes at støtte denne julefest
ved personlige bidrag og han
skulle efterfølgende godkende regnskabet.
Julefesterne bestod af underholdning og beværtning
med chokolade, kager, vin,
konfekture og cigarer, ligesom alle indbudte uanset om
de fremmødte eller ej, fik udleveret en kurv med kolonialvarer o.l. til en gennemsnitpris af 3 kroner 50 øre.
Festdeltagerne kunne blive
befordret til og fra festerne,
hvis de ønskede det – og det
kan man stadig.
I 1926 var der udgifter til
kaffe, gavepakker, konfekt til
damerne, cigarer til herrerne,
lagkage samt porto, indbydelser og udsmykning for en sum
af 546 koner og 10 ører for
200 deltager.

Ingen tobak
Under besættelsen blev det
svært at skaffe de forskellige
varer, man skulle bruge. Man
søgte direktoratet for vareforsyning om rationeringskort
til indkøb af 200 kilo sukker.
Man ansøgte benzinnævnet
om 60 liter benzin til vognmændene, som tilbød gratis
kørsel til festerne, hvilket var

nødvendigt for at køre fjerntboende og svagelig til og fra
festen.
Mørklægningen
gjorde
denne kørsel endnu mere
påkrævet, især da der kun
fandtes 25 tændte lamper i
hele kommunen. Landbrugets
baconudvalg gav tilladelse
til ekstra tildeling af 611 kg
flæsk. Tobaksindustriens rationeringsudvalg beklagede,
at de ikke kunne afsætte tobaksrationer til den slags formål!
I julen 1945 blev festerne
holdt i gymnastiksalen på
Tårnby Skole med juletræ
for Tårnby Sogns ældre om
onsdagen og Kastrup Sogns
ældre borgere om torsdagen.
Menuen var tre stykker smørrebrød og en pilsner til hver.
Julekurven blev suppleret
med et halvt kilo ost, småkager og kaffe-erstatning.

Indsamlinger
Gennem årene har man samlet penge ind til festerne
på forskellige måder. Man
har kørt rundt i Kastrup i en
transportabel
bondegård
med stork på taget og masser
af glade børn. I 1945 lavede
man
velgørenhedsstævne
på boldbanerne i Kastrup i
august måned med blandt
andet skydetelt, ringspil,
pilekast, keglespil og hestevæddeløb.
Politimesteren
gav tilladelse til skydningen,
forudsat at det foregik med
luftbøsser og skydebanen
skulle synes af politiet inden
skydningens begyndelse.
Bankospil, det hed andespil
tidligere, var en klassisk indsamlingsform. Her gik hele
overskuddet til julefesterne.
Og der har været strandfester
under navnet De gamles dag.
Efter besættelsen begyndte festerne at ligne de fester,
vi kender i dag. Hvert år gik
man rundt til forretningsdrivende og private og bad om
tilskud. Nu bliver der sendt
breve ud om tilskud til dem,

De Gamles jul. Teknisk skole 1943.
Til brug for en artikel om ”De Gamles Jul gennem tiderne” udlånes B4152.
Fotograf: Acro Billedbureau H. Lundgren, St. Regnegade. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv,
B4152

man plejede at få tilskud fra
og til foreninger. Desuden er
festerne på den kommunale
”finanslov”. Og det skal heller
ikke glemmes, at deltagerne
betaler en pæn billetpris.
En avisartikel fra 1953,
skrevet af Svend Häck, den
daværende formand for udvalget De Gamles Jul, beskriver hvordan det lykkedes
at skaffe midler. Han takkede kommunens borger, som
skæppede godt i bøsserne
og der blev indsamlet 9.500
kroner.
Resten af pengene kom
fra en række foreninger; der
blev arrangeret koncerter,
idrætsstævner og meget andet til fordel for julefesterne,
ligesom kommunen altid har
været villig til at give kontant
ydelse. Festerne fortsætter. I
år for 95. gang.
Mange store kunstnere har
underholdt gennem årene. I
1974 underholdt Kaj Løvring,
hans honorar dengang var
5000 kroner. Vi har haft Gre-

the Sønck, Johnny Reimer, Dario og Brødrene Olsen blandt
mange mange andre.
Udover kunstnerne har
både ministre og folketingsmænd m.fl. været festtalere.
Deriblandt Kresten Bording
(ham med huset på Klitrose
allé) Nils P. Nielsen, H.C. Hansen, Viggo Kampman og Niels
Matthiasen samt lokale politikere som borgmester Torkild
Feldvoss.
Udvalget De gamles jul er
en frivillig organisation, der
arrangerer julefesterne for
de ældre i kommunen. Omkring 65 personer arbejder

frivilligt og gratis den weekend, julefesterne afholdes.

Der er billetsalg til julefest
13. november 2019 i foreningscenteret, prisen er i
år 90 kr.
Skrevet af Marianne
og Preben Lund samt
redaktionen
Kilde: Lokalarkivet Tårnby
hovedbibliotek, nettet og
bladet Glemmer du nr. 9
1995.

Vi og Tårnby Lokalarkiv savner foto og andet materiale
fra tidligere tider. Lad os låne dine billeder til indscanning - så får du både dine materialer + foto retur + en cd
med det hele indscannet elektronisk.
Tårnby Bladets redaktion
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De Gamles Dag.
Strandfest 1950.
Til brug for en artikel
om ”De Gamles Jul
gennem tiderne”
udlånes B5525. Foto:
Tårnby Stads- og
Lokalarkiv, B5525

En mangeårig tradition er, at hjælperne synger Nu er det jul
igen, mens de løber rundt i salen til deltagernes applaus.
Privat- og arkivfoto 2004.

Vi har modtaget:

Vi arbejder med ordblindhed
Ordblindhed er svære vanskeligheder med at lære at
læse og skrive, fordi barnet
har vanskeligt ved at omsætte bogstaver og bogstavfølger til sproglyde

som andre børn. Problemet
er, at færre af vores ordblinde
børn gennemfører deres uddannelse, og markant færre
søger videre i uddannelsessystemet. Baggrunden er, at
vores ordblinde børn står
med nogle faglige udfordringer som desværre træder
igennem i deres afsluttende
eksamenskarakterer. De får
simpelthen lavere karakterer
i alle prøvefag end deres ikke
ordblinde kammerater.
Det er et selvstændigt mål
og en politisk prioritet, at alle
vores børn får og har lige mulighed for at vælge netop deres egen livsbane.

Af Mads Vinterby, formand
Børn- og skoleudvalget (A)

Ordblindhed har intet med
dårlig begavelse at gøre.
Ordblindhed er udtryk for, at
et barn står med nogle specifikke udfordringer på det at
”lydere”.
Vi ved, at omkring 8% af
eleverne i Folkeskolen modtager særlig hjælp på grund af
ordblindhed. Vi ved også fra
forskningen, at en af de største faktorer for vores børns
videre uddannelse er deres
læseniveau ved Folkeskolens
afslutning.
Hvis ikke vi sætter ind, risikerer en ordblindeudfordring
at påvirke fagligt, men så sandelig også vores børns trivsel,
deres selvopfattelse, lyst og
motivation for at gå i skole.
Egmont Rapporten 2018
”Let vejen – Til uddannelse
for ordblinde børn og unge”
dokumenterer, at vores ordblinde børn gennemfører 9.
klasse og påbegynder en ungdomsuddannelse med præcis
samme forventninger og i
præcis samme udstrækning

yt!

N

Skole med
svømmehal og
idrætshal

Prioriteret en million
Vi har fra Børn- og skoleudvalgets side valgt yderligere
at prioritere området med 1
mio. kr., som blandt andet udrulles med starten af det nye
skoleår i forlængelse af den
vedtagne ordblindestrategi.
Ordblindestrategien går på
3 ben med fokus på indsatsen
på skolen, turboforløb i læse-/
skriveteknologi samt specialundervisning på Porten.
Indsatsen på skolen styrkes
ved tidligt og forebyggende
at sætte ind med systematiseret brug af ordblindetest. Vi
vil fremadrettet anvende ordblinderisikotesten i børneha-

Life & Stress
Coach Kastrup

veklassen og 1. klasse. Forskningen har dokumenteret
udbytte af tidlig indsats; dels
forebygges nederlag, dels har
vores børn tidligt ikke så meget at skulle indhente.
Indsatsen på skolen udbygges yderligere med målrettede arbejder med vores
ordblinde børns udfordringer, en ordblindeansvarlig og
kompetenceudvikling på den
enkelte skole (læsevejledere
og uddannelse i skriftsprogsvanskeligheder).
Det er helt afgørende for de
af vores børn, som står med en
ordblindeudfordring, at de har

Nyt

!

v/ Helle Bodal Themsen

Allerede efter én session hos mig, lover jeg,
at du får det bedre…
Jeg er certificeret Life- og StressCoach
Jeg kan hjælpe dig:
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Hvis du er stressramt samt forebyggelse deraf.
Hvis du ønsker personlig udvikling.
Til bedre selvværd & selvtillid.
Hvis du lider af angst.
Med livsudfordringer.

Ring for en uforpligtende samtale
på: 4220 4444

Mads Vinterby (A), fmd. i
Skoleudvalget
mulighed for at bruge læseog skriveteknologiske redskaber. Med turboforløb i læse-/
skriveteknologi sikrer vi, at
vores børn kan anvende teknologierne i undervisningen.
Endelig har vi oprettet
yderligere en ordblindeklasse
på korsvejens skole ”Porten”
til start skoleår 19/20 for
de af vores børn med meget
svære ordblindeudfordringer.
Vi kan og vi vil vores børn.

Den suverænt dyreste
post på Københavns Kommunes budget for 2020
bliver et stort skoleprojekt
til 900 millioner kroner,
som er sat af til at bygge
og drive en ny folkeskole
på Hannemanns Allé - lige
ved Royal Arena - i Ørestad, oplyser Københavns
Kommune.
Med i prisen følger
også en helt ny svømmehal, idrætshal, madskole,
kommunal fritidsordning
og fritids- og juniorklub.
Det kunne børne- og ungeborgmester,
Jesper
Christensen (S), for nylig
fortælle i forbindelse med
offentliggørelsen af det
nye budget.
Svømmehallen
alene
vil koste 222 millioner
kroner og vil indeholde
et 25-meters bassin til
konkurrencer, et varmtvandsbassin, et undervisnings- og legebassin og en
tilskuertribune. Den vil stå
færdig i 2023.
tsp

TÅRNBY
KOMMUNE

Aula introduktion
For forældre til børn i skolerne/SFO
i Tårnby Kommune

Tirsdag 5. november kl. 17.00 – 18.30
På Hovedbiblioteket
Kamillevej 10 – 2770 Kastrup
Da efterårsferien begyndte i uge 42, sagde alle skoler farvel til SkoleIntra. Efter efterårsferien blev Aula den nye kommunikationsplatform mellem skolen/SFO og forældre.
Aula er udviklet for at understøtte samarbejdet om børns læring og trivsel. Det skal ske
ved at skabe et velfungerende og sikkert rum for god og nem kommunikation mellem
dagtilbud, skoler, forældre, forvaltninger og andre.
Du har nu mulighed for at blive introduceret til Aula på biblioteket og få en gennemgang
af de nye funktioner, der kommer med Aula. Derudover kommer vi ind på forældrenes
rolle i forbindelsen med brugen og udviklingen af Aula. Du må meget gerne medbringe
en tablet eller mobiltelefon.

Venlig hilsen
Børne- og kulturforvaltningen

læs om priser m.m. på:
www.stresscoachkastrup.dk

TÅRNBY KOMMUNE

19. september 1944 – en helt særlig dato for dansk politi
... også for vores lokale
politifolk. Det var dengang
vi havde sådanne
Af Per From Pedersen,
pensioneret politimand med
en lang karriere i Tårnby
Politi

I september var det 75 års dagen for starten på et Danmark
uden politi i knap 8 måneder
som følge af, at den tyske
besættelsesmagt valgte at
internere knap 2.000 politibetjente i KZ-lejre i Tyskland.
For dansk politi findes nogle markante historiske datoer.
Den 19. september 1944 rangerer af naturlige årsager som
den mest fremtrædende på
denne liste.
Forhistorien vil være de
fleste læsere bekendt; Danmark blev i april 1940 besat
af Nazi-Tyskland, og vores
regering indgik et samarbejde med besættelsesmagten.
Dette medførte de første år,
at både forsvaret og politiet
fortsatte sine funktioner.
Men
samarbejdspolitikken ophørte efter 29. august
1943, og dette afstedkom
optøjer i hele landet, det såkaldte ”Augustoprør”, samt
tiltagende modstand mod besættelsesmagten.
Samme dato ophørte forsvaret med at fungere, og som
konsekvens heraf overgik
kongevagten på Amalienborg
Slot til politiet.

Krav om ro og orden

Erfaringer fra Frankrig
Tyskerne havde kort forinden
haft en grim oplevelse med
det franske politi. I forbindelse med D-dagen 6. juni 1944,
hvor den tyske hær havde
nok at gøre med de allieredes
landgang i Normandiet, faldt
fransk politi – der som det
danske stadig var bevæbnet
- tyskerne i ryggen, først og
fremmest i Paris.
Så med den generelle utilfredshed og risikoen for tilsvarende femtekolonnevirksomhed besluttede den tyske
ledelse med SS-obergruppenführer Günther Pancke i
spidsen at gøre noget drastisk
ved det danske politi.
Følgelig planlagde man og
gennemførte den såkaldte
”Operation Möve” (Måge).
Idéen var at internere 2.000
politibetjente fra hovedstaden, Århus, Ålborg og Odense,
hvorefter den resterende del
af politistyrken skulle omorganiseres efter tysk detailplanlægning.

politistyrke på ca. 10.000
politibetjente fragtet til Tyskland.

Rejsen
Politifolkene fra provinsen
havde en mellemstation i
Frøslevlejren i Sønderjylland,
mens de tilfangetagne fra hovedstadsområdet blev fragtet
til et ventende norsk fragtskib i Københavns havn og
derfra sejlet gennem farligt
minebelagt farvand til Lübeck
og derfra i kreaturvogne kørt
til KZ-lejren Neuengamme
nær Hamborg.
Her blev de samlet med
kollegerne fra provinsen. Senere blev de bragt videre til
KZ-lejren Buchenwald ved
Weimar og senere igen efter
at være blevet kategoriseret som krigsfanger bragt til
krigsfangelejren Mühlberg og
dermed sat til at udføre forskellige arbejdsopgaver.

Ikke alle vendte tilbage
Politifolkene kom på egen

Tyskernes selvmål
”Operation Möwe” blev dog
noget af et selvmål for den
tyske ledelse. Planen havde
været at ”banke på plads” og
omorganisere resten af politistyrken til sabotagebekæmpelsen, da man var ganske
afhængig af det danske politi,
fordi tyskerne selv var ganske
tyndt bemandet politimæssigt.
Men sådan kom det ikke til
at gå, for de politibetjente der
på forskellig vis havde undgået at blive taget til fange – eksempelvis fordi de havde fri

19. september kl. 11 – gik under jorden og undlod at møde
på arbejde igen, før maj 1945.
Mange gik ind i modstandsbevægelsen eller flygtede til
Sverige og indgik i Den Danske Brigade.

Uden politi
Således blev 19. september
starten på ”den politiløse
tid” med en kraftig stigning i
lovløshed og kriminalitet til
følge frem til befrielsen i maj
1945. Eneste undtagelse var
politivagten på Amalienborg,
der fortsatte til krigens slutning, hvilket er en helt særlig
historie, som vi kan tage en
anden gang.
Også her lokalt i Tårnby
blev ”Operation Möwe” effektueret, og flere lokale
betjente fik et ophold i Tyskland, ligesom de resterende
lokale kolleger måtte gå
under jorden. I de følgende
numre af Tårnby Bladet gives
et par personlige beretninger
fra disse.

`HALLOVIN'
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Vignaioli, Roggiano Vin del Fattore
Morellino di Scansano
Governo
Vino Biologico

Normalpris kr. 125,- pr. flaske

En ufredelig operation
Formiddag tirsdag 19. september -44 præcis klokken
11 lød luftalarmen i byerne.
Der var ikke tale om et muligt
luftangreb, men tyskerne vidste, at politifolkene havde en
stående ordre om at indfinde
sig på deres politistationer,
når sirenen lød.
Og her var tyskerne så klar
til at slå til og ”indfange” de
tjenestegørende politifolk og
dermed nå op til det ønskede
antal på 2.000 til internering.
Enkelte steder gik stormangrebene på politistationerne,
politikasernen og Politiskolen
i København voldsomt til, og
det kom til at koste flere politifolk livet.
Langt de fleste steder forløb aktionen dog mere fredeligt, og efter en sortering
af de tilbageholdte – de over
55-årige fik lov at gå - blev
knap 2.000 af den samlede

krop til at mærke forholdene i
de tyske koncentrationslejre,
og for 81 af dem kom det til
at koste livet.
Nogle blev fragtet hjem til
Danmark som følge af alvorlig
sygdom, mens de resterende
og overlevende kom hjem
med ”De Hvide Busser” i april
1945. Langt de fleste med
alvorlige ar på både sjæl og
legeme.

kr.

Normalpris kr. 125,- pr. flaske
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fredagstilbud

Diplomático – Reserva Exclusiva

KUN

299,Normalpris 349,-

En fabelagtig
venezuelansk
mørk gylden rom,
Nøddeagtig og krydret,
Eftersmagen er lang,
men subtil. Lidt tør
nøddeagtig finish med
god sødme.

”HALLOVIN”
ÅBNINGSTIDER
Torsdag & fredag:
Kl. 13 - 17.30
Lørdag:
Kl. 10 - 14

1’st Choice Wine ApS
Amager Strandvej 350 • 2770 Kastrup
Tlf: 21 42 55 01 • info@1stchoicewine.dk

www.1stchoicewine.dk

,
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Politiet fortsatte trods ovenstående sine funktioner i det
øvrige land. En ikke særlig
nem position at være i, for
besættelsestidens
politiopgaver var ikke alle som i
fredstid.
Tyskerne pålagde eksempelvis styrken mange bevogtningsopgaver, og krævede at
få genskabt ro og orden. Men
som Verdenskrigen skred
frem og den tyske hær blev
presset på flere fronter, begyndte danskerne at øjne, at
det ikke nødvendigvis ville
ende med en endelig tysk
sejr. Og det gav grobund for
tiltagende sabotageaktioner
og partisanvirksomhed i øvrigt.
Den tyske ledelse pålagde
dansk politi at få disse handlinger standset, hvilket ikke
lykkedes til tysk tilfredshed.
Dette skyldtes blandt andet
en modvilje hos politiet mod
at efterkomme disse ordrer.
Den tyske ledelses utilfredshed med det danske politi toppede i forbindelse med

generalstrejken i slutningen
af juni 1944.
30. juni blev danskerne klar
over, at tyskerne havde henrettet ”Hvidstengruppe” om
natten, hvilket medførte store
uroligheder i alle større danske byer, og der blev indledt
en landsdækkende arbejdsnedlæggelse. Politiet magtede ikke at dæmme op for
denne ballade, hvilket også
ville have været en umulighed, selv om politifolkene
skulle have haft viljen til at
genskabe roen.

KøR SELv-FERiE i SAmARBEjDE mED

Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” – så får du automatisk rabatprisen.
2 børn med ra

Det bedste af Østrig
Wander- & Familienhotel Erika HHH
i Wagrain, Salzburgerland
Forestil jer en vandreferie, hvor de allerbedste vandrestier begynder lige uden
for jeres dør. Eller en sommerferie med
familien, hvor byens imponerende vandland ligger bare 500 meter fra jeres hotel.
Uanset, hvad I drømmer mest om, finder
I begge dele i Wagrain, der er en del af
Salzburger Sportwelt – Østrigs alpine
perle med nogle af landets allerfineste
vandreområder og et væld af aktivitetstilbud. På det hyggelige Wander- &
Familienhotel Erika står de på hovedet
for, at I kan få det bedste ud af ferien:
Her får I alle dagens måltider serveret
og har en hyggelig base midt i byen at
vende tilbage til efter dagens oplevelser.
Valgfri ankomst 16.5.-4.10.2020.

bat

Pr. pers. i dbl. værelse

3.049,-

Pris uden rejsekode 3.349,Pristillæg 4.7-14.8: 400,-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

7 nætter inkl. morgenbuffet
7 x frokostpakke
7 x eftermiddagskage
5 x 3-retters middag
1 x grillaften
1 x aftenbuffet med østrigske
specialiteter
1 glas øl, vin eller sodavand til
alle aftenmåltider
7 x entre til Wasserwelt Wagrain
1 Salzburger Sportwelt Card
med eksklusive rabatter
på bjergbaner, badelande,
vandrebusser m.m.
Værelse med balkon

2 nætter 899,-

Julemarked i Lübeck
25.11.-30.12.2019

3 børn med
ra

Et Nordtysk hit

bat

Pr. pers. i dbl. vær.

1.149,-

Best Western Hotel Prisma HHH i Neumünster
Pris uden rejsekode 1.299,Besøg bestseller-hotellet mellem Vadehavet
og Østersøkysten, middelalderidyllerne, golf- • 3 nætter inkl. morgenbuffet
banerne og storbyeventyrene. Hotellet ligger i • 2 x 3-retters middag/buffet
udkanten af byen og tæt på den store park, hvor • 10 % rabat i Designer
det tropiske vand- og wellnesscenter også ligger.
Outlet Neumünster m.m.
Ankomst tors. og fre. t.o.m. 20.12.2019 samt 2.1.-19.6.2020.

Miniferie i Mols Bjerge

2 børn med ra

bat

Rejs solo
Pr. pers. i dbl. vær.
uden tillæg
– med eller
uden børn!
Pris uden rejsekode 949,-

799,-

Hotel Fuglsøcentret
Hotellet ligger med udsigt over den flotte nationalpark, kun 1 km fra Fuglsø Strand. På en gåtur langs • 2 nætter inkl. morgenbuffet
bølgerne ved Fuglsø Vig får I oplevelsen af Danmarks • 2 x 2-retters middag/buffet
natur, når den er allerflottest, og på en udflugt kan • Fri adgang til sportshaller m.m.
I bl.a. besøge Ree Park (22 km) og Aarhus (47 km).
Ankomst tors. og fre. t.o.m. 13.12.2019 samt 2.1.-26.6.2020. Valgfri 1.7.-30.8.2020.
3 nætter fra 1.299,-

2 nætter fra 949,5 nætter fra 2.199,-

3 børn med

Wolfsburg og Harzen
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Sommer 2020:
3 nætter 1.149,4 nætter 1.349,5 nætter 1.699,-

rabat

Pr. pers. i dbl. vær.

1.399,-

Avalon Hotelpark Königshof HHH i Nordtyskland
Saml nye oplevelser i det historiske område
Pris uden rejsekode 1.549,Pristillæg fra 3.1. kr 50,mellem Wolfsburg (27 km) og Goslar i Harzen (65 km). Hotellet har indendørspool og • 3 nætter inkl. morgenbuffet
ligger i Königslutter am Elm med yndige • 2 x 3-retters middag/buffet
• 1 times bowling og tennis pr. vær.
bindingsværkshuse og flot domkirke.
Ankomst valgfri t.o.m. 22.12.2019 samt 3.1.-18.12.2020.

Julemarked i Hamburg
25.11.-30.12.2019

Miniferie i Hamburg

2 børn med

rabat

Pr. pers. i dbl. vær.

899,-

Hotel Engel HHHH i Tyskland
Her kan I se frem til en skøn miniferie i den
Pris uden rejsekode 1.049,fredelige Hamburg-bydel Lokstadt, 8 km Pristillæg t.o.m. 31.12. og 1.3.-30.4. kr 50,1.5.-30.6. og1.-30.9.: kr 250,fra Jungfernstieg i centrum og 800 m fra
• 2 nætter inkl. morgenbuffet
U-bahn. Hotellet emmer af solid, tysk tradi• Velkomstdrink • Fri parkering
tion i både indretning og værtskab.
Valgfri ankomst t.o.m. 29.12.2019 samt 1.1.-30.9.2020.

Ekspeditionsgebyr kr. 99,- Børnerabatter gælder v. 2 voksne. Nogle hoteller opkræver en mindre kurafgift/turistskat. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

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

Husk rejsekoden:
TAARNBYBLADET

Vi har modtaget:

Lad os få ro om foreningslivet i Tårnby igen!

Medlem af Komunalbestyrelsen
og Kulturelt Udvalg, Ali Qais
(V), skriver om den uvished for
fremtiden som nye regler om
medlemssammensætninger betyder
for foreningerne i Tårnby

På Folkeoplysningsudvalget i Tårnby
Kommune i sidste uge skete der noget ganske usædvanligt – nemlig, at
foreningslivets og idrættens fire repræsentanter sammen med handicaporganisationernes mand stemte imod
de nye regler, som de nu selv direkte
rammes af.
Det er yderst usædvanligt, at et flertal i Tårnby Kommune gennemtrumfer
en hård beslutning hen over hovedet
på dem, det går ud over – men sådan
er den politiske virkelighed åbenbart
nu i Tårnby.
Lidt forsimplet fortalt omhandler
konflikten hvilke regler både nye og
eksisterende foreninger skal optages
og fungere på i kommunen. Flertallet
har nemlig et uforståeligt ønske om at
begrænse antallet af foreningsmedlemmer, som deltager i det mangfoldige foreningsliv i Tårnby Kommune.
Det skyldes, at flertalsgruppen har
en oplevelse af, at der især er kommet
for mange børn udefra ift. antallet af
børn, som er bosiddende i kommunen
- og som via deres forældre finansierer de idrætsfaciliteter, som kommunen bygger og driver.

Mindretallet frygter, at reglerne
kommer til at ramme nogle af de eksisterende foreninger, som derved risikerer ikke at blive godkendt længere
– og derved måske tvinges til at lukke.
Samtidig frygter de, at det for en række foreningers vedkommende ikke er
muligt at rette op på en, i flertalsgruppens øjne, for skæv sammensætning
af medlemmerne med for mange, der
kommer udefra.
Deres frygt har jeg stor forståelse
for, da det er helt afgørende for foreningslivet, at de kender til deres
rammebetingelser og at der er stabilitet omkring foreningslivets status og
rolle. Stabilitet er på den måde forudsætningen for planlægning og for
medlemsaktiviteterne.

Hvis der ikke er ro omkring foreningernes status som godkendte foreninger risikerer vi, at store og stolte foreninger kan blive smidt ud som følge
af en for skæv medlemssammensætning. Det vil ufravigeligt medføre, at
mange foreningerne i praksis vil afvise børne- og ungemedlemmer med
henvisning til deres bopælsadresse,
hvilket efter min bedste vurdering
ikke er hverken lovligt eller rimeligt.
Heldigvis er der én mulighed endnu
for at tænke os godt om. Den består i,
at vi som medlemmer i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor de nye regler også
skal godkendes, tager ansvar og skaber ro omkring selve forvaltningen af
de nye regler. Jeg vil derfor opfordre
til, at de stridende parter mødes og
finder sammen. Hvis vi sammen kan
love foreningslivet, at de nye regler
ikke resulterer i, at foreninger smi
des ud, så kommer vi foreningslivet i
møde – uanset om vi i processen har

,

Medlem af
Komunalbestyrelsen
og Kulturelt
Udvalg, Ali
Qais (V)

været uenige om både lovligheden og
behovet for at vedtage de nye regler.
De bølger af usikkerhed, som foreningslivet i Tårnby er blevet ramt af i
det seneste år, er ingen tjent med!
PS: Det er redaktionen, der har bedt
vores tegner Benny Bang jensen om
at illustrere læserindlægget og det
er også redaktionen, som har givet
stikord til illustrationen.

Kastrup Fodterapi
Tlf.: 30 13 55 22
Online booking
www.kastrupfodterapi.dk
Ved statsautoriserede fodterapeuter
Mariah Kruse, Kristine Stokholm, Karin Zachariasen og Camilla Dehn

Fodbehandling - Indlægsfremstilling - Laserterapi mod smerter,
f.eks. hælspore mm. - måltagning til kompressionsstrømper CND Shellac - Vi tager på hjemmebehandling

Klinikken har ydernummer og udfører
alle specialer med lægehenvisning til:
Diabetes - Nedgroede negle - Arvæv Svær leddegigt og Psoriasisgigt

Kastrup Fodterapi • Kamillevej 4, 1. sal • 2770 Kastrup • Tlf. 30 13 55 22 • mk@kastrupfodterapi.dk
Handicapvenlig klinik med elevator og gratis parkering foran.
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De nye regler betyder nemlig, at
hovedparten af medlemmerne skal
være bosiddende i kommunen for at

en forening kan godkendes, hvilket er
forudsætningen for både at bruge de
kommunale faciliteter og få medlemstilskud.

Foreningen Tårnby Bladets
formand er også omviser
på Politimuseet. Det nød
medarbejderne, der til dagligt
passer bladets kontor og
producerer Tårnby Bladet
godt af, da han inviterede
på omvisning på museet.
Per er en god fortæller konstater det selv på side
11 i denne udgave af Tårnby
Bladet, hvor han fortæller
om begivenhederne 19.
september 1944, da den tyske
besættelsesmagt tog danske
politibetjente til fange og
efterfølgende sendte dem til
internering i Tyskland.

Man får ikke meget for det
Man bliver klogere af at
deltage i produktionen af
Tårnby Bladet
Af Terkel Spangsbo, redaktør

Det overrasker mange, når
de hører, at medarbejderne
på Tårnby Bladet arbejder
gratis, de betaler overikøbet
kontingent for at være med i
Tårnby Bladforening, som er
organisationen bag aktiviteterne, hvoraf produktionen af
Tårnby Bladet er den absolut
største.

Vi tilbyder også hjælp til
foreninger, som gerne vil vide
mere om begrebet desktop
publishing eller på moderne
dansk produktion af tryksager
på computer.
Medlemmerne, som også
er medarbejdere, har påtaget
sig forskellige opgaver fra
at passe telefon og lettere
kontorarbejde til at være redaktionssekretær med fast
weekendarbejde en gang om
måneden.
Svaret på, hvorfor de gør
det, er det samme, som de
mange hundrede af for-

eningsledere i Tårnby giver.
Det er interessant at være
med; måske synes de, at de er
med til at give lidt tilbage af
de oplevelser, de selv har haft
som nydere i en forening eller
brugere af kulturtilbuddene i
kommunen eller andre steder.
Vi forsøger også at hygge
om hinanden og være sociale,
mens vi med topseriøsitet
frembringer en tryksag, et
månedsmagasin med interessante informationer og
underholdende elementer til
gavn for læsere og annoncører.

Kontorholdet er langt hen
ad vejen selvstyrende og holder deres egne møder flere
gange om året, hvor stort og
småt tilrettelægges.

Dog ikke uden belønning
Det er dog ikke helt rigtigt, at
man ikke får noget for indsatsen.
- Vi holder et antal helt ordinære fester som sommerog julefest, men hvis vi kan,
har vi indlagt faglige emner
før det sjove.
Således har vi været på
avisens trykkeri og set vores
eget blad blive trykt, vi har
set hvordan ”samlebåndet”
hos distributionen pakker
personlige
reklame-pakker
præcis til hver husstand og
på Christiansborg for at møde
Presselogen.

De avisfaglige besøg inkluderer oveni også eksempelvis
besøg på Borgmuseet i Vordingborg (den med Gåsetårnet), ind på de ukendte loftsetager i Roskilde Domkirke
under guidning af Bladforeningens første formand og
nu senest tog den nuværende
formand, Per Pedersen, os
med på Politimuseet på sankt
Hans-torv, hvor han spenderede en specialomvisning
blandt tidernes ordenshåndhæveres arkivalier.
Museet har offentlige åbningstider og det kan anbefales, at man forsøger at ramme
et tidspunkt hos Per, som er
fast guide - uden at underkende hans læremestre, museets
øvrige omvisere.
Besøgene er sammen med
opgaverne/arbejdet med bladet med til at kitte folk sammen, samtidig med, at der diskuteres alskens nyheder fra
fjern og nær, som kommer ind
gennem nyhedsdisken.
Vil man med i fællesskabet,
er det bare at kontakte, så tager vi en jobsamtale, som nok
er den blideste ansøgmningsproces, du har været ude for
nogensinde.
Sjov og seriøsistet, opgaver
og oplevelser går hånd i hånd,
når Tårnby Bladet produceres.

Godt arbejde er godt for alle

Viseaften
med spisning
torsdag 21. november
Se mere på www.3f.dk/kastrup

Her træder Mette Egholm Nielsen gennem en papskive, hvilket symboliserer
hendes udnævnelse til senator.. (Foto: Helge Birkbo)
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Da Amager fik en senator
37-årige Mette Egholm Nielsen blev
meget overrasket, da hun trådte ud
på gaden fra sin bopæl på Wittenberggade. På gaden stod nemlig 1012 mennesker fra hendes netværk,
Junior Chamber International i deres
stiveste puds og råbte ”TILLYKKE”

3F Kastrup • Saltværksvej 68 • 2770 Kastrup
Tlf.: 70 300 950 • Kastrup@3f.dk

Med overraskelsen blev Mette hædret
for sin store indsats gennem fem år i
netværket Junior Chamber International, også kaldet ’JCI’ i daglig tale
og udnævnt til senator med livslangt
medlemskab af netværket.
- Der er ingen tvivl om, at Mette lever op til kriterierne for at blive sena-

tor for det store engagement og arbejde hun har haft i JCI Amager, med en
masse forskellige bestyrelsesposter
og med projekter i samarbejde med
lokalsamfundet, fortæller Frank Skov,
formand for JCI Amager.
- Mette har blandt andet været en
stor del af de projekter, der tidligere
har kørt på Amager, eksempelvis Projekt Ren Ø fra 2014, hvor JCI Amager
i samarbejde med tre 0.-klasser lærte
om affald. Og hun har været involveret
i projektet Amager støtter Knæk Cancer, ligesom hun har haft flere poster,
på nationalt niveau.

Man ser sjældent bagsiden af medaljen, men her har Michael Oxkjær fundet den ved opvarminingen til Tårnbyløbet. Vi forestiller os, det er deltagernes sved,
som gør dem slørede. Derfor er det månedens Billede. © Michael Oxkjær. Amager Fotoklub

Kom og få vurderet
is
t
a
r
G
din møntsamling
Kig forbi Soroptimist velgørenheds-baszar:
Søndag den 17. november mellem kl. 11-16 – Løjtegårdsskolen.
Indgang via Herkules Alle. Parkering v/Amagerhallen
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Forening

Du kan læse mere om
møntklubben på
www.anf-mont.dk
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Den lokale møntklub ANF har en stand,
og her kan du få en professionel
vurdering af din møntsamling.

Tårnby villaby

Tekst og tgning: Ninna Feldvoss

Inden man østfra når Korsvejen, møder man på højre
hånd Tårnby Villaby, som blot er ét af utallige villakvarterer i vores kommune. Måske det ældste.
Navnet kan undre, da det jo ligger i Kastrup, og der
er vist hævd på at betragte landevejen (Amager Landevej. red) som skel mellem de to tidligere så små
landsbyer, Kastrup og Tårnby.
Herimellem var der langt op i 1900-tallet åbne
marker og dybe grøfter langs med Tårnbyvej og Kastrup Byvej, som Saltværksvej tidligere hed.
Rent bygningsmæssigt er villabyen bemærkelsesværdig, idet den er anlagt efter en overordnet plan.
Det var arbejdere fra orlogsværftet, der søgte væk
fra den trange hovedstad, som dannede en byggeforening og i 1901 købte den et stykke jord på 20
tønder land til 80.000kr(!) og udstykkede det til
ca.150 parceller.
Dertil en skolegrund, der dog i 1930 endte med at

blive bebygget med et kommunalt plejehjem. Alle
veje var alléer, som navnene antyder, men vejtræerne mødte deres endeligt, da deres rødder begyndte
at genere den underjordiske infrastruktur. De fleste
af de oprindelige navne er udskiftet.
Man fik udarbejdet tegninger til fem forskellige
hustyper, som alle var færdigbyggede i 1906. De
havde hverken el, gas eller vand indlagt, og der var
lokum i baghaven. Den viste husrække er type ‘C’,
som ofte rummede tre børnerige familier - hver!
Rundt om i villabyen lå talrige butikker, fra brødudsalg og købmænd til kokshandlere og rullekoner,
ligesom der var forskellige håndværkere, - nærmest
et selvforsynende samfund.

Bækken over Kastrup Byvej, der fra gammel tid udgjorde byskellet, er for længst kastet til. Den løb lidt
øst for fodgængerovergangen.
Tårnby Villabys anlæggelse blev baggrunden
for store ændringer i Tårnby, hvor bønderne hidtil
havde haft flertal i sognerådet. Da orlogsværftets
arbejdere flyttede hertil, tippede flertallet med den
navnkundige N.P. Nielsen, og Tårnby har siden 1917
været en socialdemokratisk ledet kommune.

Flere af Ninna Feldvoss’ illustrationer fra Tårnby
kan ses i bogen
Fra Kyst til Kyst, glimt af Tårnbys historie, arkitektur
og natur fra 2011

I dag har meget ændret sig; ingen butikker tilbage
og nogle af husene ændret til ukendelighed. Oprindelig var de opført i røde eller gule tegl og alle med
skifertag. Nu står mindst halvdelen af ejendommene pudsede op i forskellige farver, ofte med tegl- eller eternittage og diverse tilbygninger og carporte.

Er der noget du savner i Tårnby Bladet?
Vær med til at skrive dem selv - bliv en del af vores produktionshold
At producere Tårnby Bladet er som at bygge den
kinesiske mur - i legoklodser
... altså mange små opgaver, som hver især er en brik i det store
puslespil. Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange
brikker, som tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag
kontakt med redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290 og hør, hvor
dine interesser kan bruges i fællesskabet
Vi er 15 personer, som deltager i de praktiske opgaver. Nogen er her mange
timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et månedsmagasin.
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Opgaverne er:
- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12
- skriveopgaver som journalist eller redigerende

Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og hviler økonomisk i sig selv.
Tårnby Bladet er afhængig af den frivillige arbejdskraft - som vi til gengæld
passer og plejer blandt andet med en årlig studietur eksempelvis til vores
trykkeri, Vordingborg Slotsruin, kernekraftværket i Barsebäck - og...
Tårnby Bladet er i gang med sin 26. årgang og skrives, fotograferes, redigeres
og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en krone
for det. Det betyder, at bladets annoncepriserne er rimelige, og bladet kan
omdeles gratis.
Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra offentlige myndigheder, læserbreve, artikler fra kulturlivet og oplysninger om arrangementer. Endelig kan
man læse noveller, skægge historier, se foto fra livet i kommunen og andre
skæve påfund.
Tårnby Bladet er også med til at lave byens nemmeste internet-portal: www.
taarnbynet.dk. Få mail ellwer sms, når vi opdaterer vores nyhedssite.

- desktop og layout
- fotoopgaver enten i marken eller på redaktionen
Tårnby Bladet læses og gemmes og vi vil fowrtsat gerne være det magasin,
som samler information om først og fremmest kultur- og fritidslivet i kommunen. Det gøres ikke uden en seriøs indsats, hvor journalistiske principper vægtes meget højt. Redaktøren er og har været professionel journalist i mange
år, bogholderi og kontor ledes af fagfolk - og alle lærer fra sig, så man bliver
klogere og dygtigere af at deltage i opgaverne.

Se www.taarnbybladet.dk

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

Et mål for en gå-tur
med børnene

Nyt skrædderi er åbent i Kastrup
Hvis du vil have syet din egen brudkjole eller egen habit, så kan du
henvende dig hos ”CPH TAILORING” på Amager landevej 139.
Med sine 4000 kvadratmeter åben himmel inspireret af nordisk kystlandskab
har lufthavnen skabt et bilfrit byrum. Senior projektleder i Københavns
Lufthavn, Rasmus Winther Brodersen fortæller:
- Vi har lavet en grøn oase til afslapning for både vores rejsende,
medarbejdere og så er det vigtigt for os, at give noget tilbage til vores naboer,
som vi håber også har lyst til at komme og besøge os, selvom de ikke skal ud
og rejse.

Lufthavnens seneste udendørs byggeri skal ses både inde- og udefra
Af Terkel Spangsbo.
Foto: Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub.

Det er ikke al ledig plads på lufthavnens matrikel som plastres til med
P-huse og taxi-pladser. Senest er der
indrettet et udendørs torv i området
mellem terminal 2 og 3.
Her har holdt HT-busser, været afsætning af passagerer og generelt
været en rodebunke, men nu står lufthavnens nye udendørs torv færdigt og
skal fremover være det første indtryk,
tilrejsende får af Danmark, når man
ankommer og det sidste, når man tager afsted. Samtidig indbyder pladsen
til at være endemålet for lokale beboere med en spektakulær klatre-flyver
til de mindste.
- Området skal skabe et bedre flow
for alle lufthavnens rejsende samt
omfavne naboer fra lokalområdet,

fortæller Thomas Woldbye, administrerende direktør hos Københavns
Lufthavn.
- Her på torvet er der jo højt til loftet
og der er plads til både store og små.
Vi har glædet os meget til i dag.
Torvet er indrettet som et åbent rum
med opholdsarealer og cafémiljø (når
vejret bedres) til de voksne og legeplads til de mindste.
Tårnby Kommunes Borgmester, Allan S. Andersen, fik fornøjelsen af at
afsløre torvets nye navn, der kom til at
hedde Lufthavnstorvet. Navnet blev
fundet i en intern konkurrence for
lufthavnens medarbejdere og netop
dette navn, var der flere, som havde
indsendt. En af dem var Carsten Nielsen, der arbejder som lufthavnsoperatør i lufthavnens Bagageservice.
- Det er fedt, at se navnet på et rigtig byskilt, fortæller han.

Vores skræddere med 20 års erfaring tager sig godt af dit tøj
til en overkommelig pris.

Har du en reparationsopgave, så kontakt os.
Sangerinde Sadas
video brudkjole
er syet hos
Copenhagen
Bridehouse

Copenhagen Bridehouse
Amager landevej 139 • 2770 Kastrup
Tlf. 23 37 33 35
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Ååååårh, se lige den flyver. Det er den sejeste flyver i hele verden. Den glæder
jeg mig til at prøve.
Forventningsfulde børnehavebørns begejstring over den store legeplads på
Københavns Lufthavns nye torv, var ikke til at tage fejl af. De var inviteret, da
Københavns Lufthavn torsdag fejrede åbningen af et helt nyt torv.

Vi tilbyder alt indenfor skrædderfaget lige fra tilpasning og
reparation af hverdagstøj, tilrettelser og omforandringer til design
og opsyning af tøj og løsning af særlige skrædderopgaver

Direkte genbrug i Tårnby
En lang proces om direkte genbrug
har fundet en løsning
Af Terkel Spangsbo

Det blev ikke en forening eller anden
gruppe, som kom til at stå for en ”genbrugsforretning” i Tårnby. Kommunalbestyrelsen gav for en del år siden et
tilbud til blandt andet foreningerne
om de ville/kunne stå for en administration og salg af effekter, der kunne
genbruges, som borgerne kunne aflevere på Kirstinehøj genbrugsplads.
Interessen var til at tage og føle på.
Det var uklart, hvordan det praktisk
kunne lade sig gøre, en given forening
skulle selv skaffe lokale udenfor genbrugspladsen, når før effekterne var
indsamlet.

I stedet blev det Røde Kors, som
kom med en enkel løsning. De driver
i forvejen en tilsvarende ordning på
Nørrebro.
Siden 1. oktober har man kunnet
aflevere ting, som man ikke længere
selv kan bruge, men som er for gode
til at smide ud, til direkte genbrug på
Kirstinehøj genbrugsplads.
Røde Kors Hovedstaden indsamler effekterne, som bliver sorteret
og solgt i deres genbrugsbutikker på
Amager.
Det er ikke kun til gavn for miljø
og klima: Overskuddet fra Røde Kors
butikker bliver brugt til at skabe en
lang række indsatser blandt andet
til en mentorordning for voldsramte
kvinder, aktiviteter for udsatte børnefamilier og til at skabe lokale fællesskaber i netværkshusene på Nørrebro
og i Tårnby.
Det nye initiativ er startet på baggrund af Tårnby-borgernes ønske om
at have et sted at komme af med ting,
som er i god nok stand til, at de kan
bruges af andre, og er et samarbejde
mellem Tårnby Kommune, Røde Kors
Hovedstaden og ARC.

Forskel på ”genbrug” og ”genanvendelse”?

Ting som disse, der er afleveret i containeren til direkte genbrug bliver
der ikke gjort noget særligt ved, før de havner til salg i en af Røde Kors’
genbrugsbutikker.

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

Det er ikke lige meget, om du afleverer den gamle kaffekande til genbrug
eller genanvendelse. Når du afleverer
en ting til (direkte) genbrug, bliver der
ikke gjort noget særligt ved tingen,
inden den kommer i hænderne på en
ny ejer. Den bliver måske kun rengjort.
Hvis du derimod afleverer ting til materialegenanvendelse, som der er stor
omsætning i på Kristinehøj Genbrugsstation, bliver tingen neddelt og smel-

På Kirstinehøj genbrugsplad s, kan
man stille – men ikke tage - ting,
der er for gode til at smide ud, i to
containere med lyserøde skilte. De
indsamlede effekter bliver hentet af
Røde Kors Hovedstaden, sorteret og
solgt i deres genbrugsbutikker på
Amager.

tet om, inden den får en ny anvendelse, som nye materialer.
Det kræver energi, så derfor er det
langt bedre for miljø og klima, at en
ting genbruges så mange gange som
muligt, inden den til sidst genanvendes.

På indersiden af
containerdørene kan
du læse hvilke effekter,
Røde Kors regner med
at kunne videresælge.
Ordningen indvies officielt ved et arrangement på
genbrugspladsen den 27. oktober kl 11.30 - 13.30 af
Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, ARCs direktør Jacob
Simonsen og Røde Kors Hovedstadens sekretariatschef,
Pernille Scheel. Alle er velkomne.

Region Hovedstaden bliver røgfri

Region Hovedstadens hospitaler er allerede røgfrie arbejdspladser, og til nytår gælder det samtlige ansatte i regionen.
Det betyder, at det er ikke tilladt for de ansatte at ryge i arbejdstiden. I forbindelse med overgangen til røgfri arbejdsplads
tilbyder Region Hovedstaden rygestopkurser til medarbejdere,
der ønsker hjælp til at blive røgfri.
Fakta
• 17 % af danskerne ryger dagligt
• 62 % af dem, der ryger dagligt, vil gerne holde op med at ryge
• 13.600 danskere dør hvert år af rygning.
Kilde: Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse

Vi er vilde med at
sortere affald
Klimakampen er for længst rykket ind i
de danske køkkener, som har forvandlet sig til miniaffaldsstationer. For vi
sorterer gladeligt affald i ét væk.
Det viser en undersøgelse fra Ingeniørforeningen, IDA, der har spurgt
borgerne i hvilken grad, de indenfor
de seneste to år tager mere hensyn
til miljø- og klimabelastninger ved at
sortere mere affald. Her svarer mere
end 6 ud af 10, at de i dag sorterer
mere affald end for to år siden.
- Tallene viser, at vi har forstået, at
kampen mod klimaforandringer ikke
kun udkæmpes på politisk plan, men
at vi alle har et ansvar, siger Thomas
Damkjær Petersen, der er formand for
Ingeniørforeningen, IDA.
- Det er afgørende, at vi har borgerne med til at løfte en stor del af
opgaven, når det kommer til affaldssortering og i det hele taget at gøre
Danmark til et grønt foregangsland.
Genbrug er guld, står der på de kø-

10.000 flere tog-sæder
I 2020 udbyder SJ, Svenska Järnväger
10.000 flere ugentlige togsæder –
blandt andet på en af sine største
ruter fra Stockholm til København via
Malmø.
Det giver blandt andet bedre forbindelser til København – herunder
Københavns Lufthavn, fremhæver SJ i

Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn omkring din adfærd
de seneste to år, når det kommer til at tage hensyn til miljøet og
klimabelastninger? Andel der svarer ”Meget enig” eller ”Enig”

benhavnske skraldebiler, der kører
rundt i den tidlige morgenstund i hovedstaden og kører affald væk.

Målet er 70 procent
Københavns Kommune har eksempelvis også i deres ’Ressource- og Affaldsplan 2024’ nedfældet ambitiøse
mål på affaldsfronten.
Her står blandt andet, at 70 procent
af husholdningsaffaldet indsamles til
genanvendelse i 2024, genbruget skal
tredobles i de kommunale bytte- og
genbrugsfaciliteter og så vil landets
største kommune reducere CO2-udledningen i 2024 med fokus på udnyttelse af bioaffald til biogas samt at få
plast ud af affaldsforbrændingen.
- Klimadagsordenen er for længst
krøbet ind under huden på os, viser
undersøgelsen, men vi kan sagtens
blive endnu bedre til at genanvende
husholdningsartikler, siger Thomas
Damkjær Petersen.
- For jo mere genanvendelse, jo
mindre CO2-udledning og luftforurening med farlige partikler. Det hænger
en pressemeddelelse.
Med den øgede betjening til København, kan de svenske togrejsende
blandt andet nemmere komme med
morgentoget fra København til Hamborg, hvorfra rejsen så kan fortsætte.
Det bliver således et nattog fra Stockholm med afgang klokken 23 – og som
via København er fremme i Hamborg
næste dag klokken 12, oplyser SJ.

Kilde: Userneeds for Ingeniørforeningen, maj 2019. 2000 respondenter
rigtig godt sammen med, at vi arbejder målrettet med at følge FN’s bæredygtighedsmål om at få en mere grøn
og bæredygtig planet
Thomas Damkjær Petersen opfor-

drer til, at vi også skal fokusere mere
på, hvordan vi får genanvendt endnu
mere elektronisk affald.
tsp

Stormøde i Postkassen med borgmester
Indbydelse til Venligboernes Facebook gruppe og andre interesserede til
Stormøde 31. oktober klokken 19 i Postkassen Amager Landevej 71
1.
2. a:
2. b:
3.
4.
5.

Velkomst v. Conni Kur
Venligboerne i Tårnby’s historie med Power Point fra Lesbos
og flygtningestrømmen 2015, v. Kirsten Sietam
Hvad er de vigtigste opgaver vi beskæftiger os med, ved Conni Kur
Borgmester Allan Andersen:
Hvad har Venligboerne betydet for integrationen i Tårnby.
Spørgsmål fra de fremmødte
Efterlysning af nye frivillige, v. Kirsten Sietam

Øl og vand kan købes

JENSEN’S MAD
... gør alle glad
Mortens aften menu
Søndag 10. november 2019

Forret:
Hjemmerøgede laksemousse rørt med urter
og creme fraiche
Sprøde flager og syltede blommetomater
Vild brøndkarse
Hjemmebagt brød samt aioli

Hovedret:
½ andesteg med brune – hvide små kartofler
andesky sauce, hjemmelavet rødkål og
agurkesalat hertil tyttebær/ribs marmelade

Dessert:
Æblekage med makroner og
hindbær-jordbær coulis
med vanille skum samt portvins-sirup
Hovedret
2 retter
3 retter

kr. 240.00
kr. 260.00
kr. 290.00

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

Amager Landevej 129 • 2770 Kastrup
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• Tlf.: 3250 1769
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www.jensensmad.dk

HJEMMELAVET KVALITETSMAD

To ud af tre sorterer mere affald end
for to år siden

Sorterer du mere affald nu end for to år siden?

Turen som bare kørte
Bibliotekerne fejrer
Foreningen Norden i 100 år
Forfattersamtale

Iben Mondrup og Siri Ranva Hjelm
Jacobsen

Mød forfatterne Siri Ranva Hjelm Jacobsen og
Iben Mondrup, der fortæller om deres tilknytning
til henholdsvis Færøerne og Grønland, og hvordan
den tilknytning har påvirket deres forfatterskab.
De taler om grundlæggende fælles temaer som
identitet, hjemlængsel og nordisk slægtskab.
Mandag 4. november kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris: 30,- kr.
Forfatterinterview ved Kim Lembek

Hallgrímur Helgason

Island har fostret mange store forfattere siden sagaerne. En af dem er Hallgrímur Helgason. Hans
selvbiografiske roman ”Søsyg i München” fra
2015 er blevet kaldt en af hans bedste og vakte
opsigt i hjemlandet med beskrivelsen af et seksuelt overgreb, han var udsat for som ung og satte
gang i diskussionen om overgreb på mænd.
Torsdag 7. november kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek Billetpris: 30,- kr.

De islandske sagaer ved Kim Lembek

I 2014 udkom de islandske sagaer for første gang
i en samlet dansk nyoversættelse. Kim Lembek er
en af oversætterne, og han fortæller om sagaerne
og oversætterarbejdet med dem.
Torsdag 14. november kl. 19.30, Tårnby Hovedbibliotek Billetpris: 30,- kr.
Nordisk sprogcafé

Tag med på rejse i de nordiske
sprog

Søndag 24. november kl. 13 – 16, Tårnby Hovedbibliotek Gratis billetter
Rejsen runder de nordiske sprog svensk, norsk,
finsk, islandsk, færøsk eller grønlandsk? Deltag i
et nordiske fællesskab og få en lærerig og underholdende eftermiddag.
Kl. 13 - 14
Fra oldnordisk til nordisk ved Jørgen Haugan
Den norskfødte forfatter og lektor i nordisk litteratur Jørgen Haugan indleder med et kort overblik
over de nordiske sprogs udvikling.
Hovedvægten ligger på det, der karakteriserer
det norske sprog, og Jørgen Haugan fortæller om
farlige ord og lumske ligheder mellem norsk og
dansk.
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Kl. 14 - 16

Tidligere var Fetsund Lenser en arbejdsplads for 300 personer i sæsonen for indsamlingen
af træstammer, som var ”skyllet” ned fra fleldene. Her blev de sorteret for flådet videre til
cellolose-fabrikker og savværker. Nu er det et levende museum.

En tur med ”Bergensbanen” i fællesskab med
Foreningen Norden, Tårnby
Af Egon og Bitte Christensen
Foto Mona Gjedved

I starten af september drog 37 friske medlemmer
fra Foreningen Norden Lokalafdeling Tårnby/Dragør
på en velforberedt tur på tværs af Sydnorge.
Starten gik i bus op langs Sveriges vestkyst med
flotte udsigter over land og hav, og et frokoststop i
det grønne nord for Gøteborg. For herefter at fortsætte direkte til Tårnbys venskabsby i Skedsmo/
Lillestrøm, hvor vi hurtigt fik os installeret før de
næste tre døgns oplvelser.
Først og fremmest blev vi mødt af vores norske
venner i Bygdemuseum Huseby til hyggelige snakke
på norsk/dansk, mens vi tog for os fra fadene med
rigeligt af lokal spekemat - en norsk festspecialitet.

Lokalt værtskab
Lokalforeningen Norden i Skedsmo tog en ubetalelig hånd om hele flokken på en sejltur til vådområderne ved Fetsund Lenser, hvor vi fik indblik i, hvordan man i fordums tid fragtede de store træstammer ned ad elvene og senere til savene, trukket af
Sagelvens vandmasser. Alle steder var frivillige klar
til at forklare os om fortidens arbejdsgange og vise,
at de stadig magter disse hårde arbejdsbetingelser endda med hyggelige kommentarer. Se foto.
Jo, vi fik en masse oplevelser og gang i traveskoene lige fra starten.
Næste dag indtog vi Oslo - de fleste af os havde
besøgt byen tidligere, men vores aktive guider Birgitte og Terkel, lokalformand og -inde, havde alligevel fundet frem til spændende områder og en
livgivende lokalperson, der fik timerne til at flyve
afsted under en gåtur langs Akerselva i Oslos gamle

industrikvarter.
Dagens næste transportmidler var diverse sporvogne. Det kan lade sig gøre at få alle 37 ind i
samme sporvogn, spørg rejseleder Birgitte, hvordan
man gør.
Senere blev vi sluppet løs på egen hånd med
dagskort til Oslos offentlige transport og dog fandt
alle frem til bussen på rette tidspunkt for hjemtransport og endnu en spændende dag var til ende.

Turens kernepunkt
Så kom dagen, hvor vi besteg Bergensbanen, et tog
fra Oslo tværs over Hardangervidda vestpå mod
Bergen; vi var blevet lovet en af de flotteste togture
i Europa og det fik vi - og selvfølgelig – i højt solskinsvejr.
Terkels trick med at dreje sæderne i toget, så der
blev udsigt både til højre og venstre satte togkonduktøren dog en grænse for, men vi fik nu set, hvad
vi skulle. Efter sigende skulle vi gennem 183 tunneler – vi glemte nu at tælle.
I Myrdal hoppede (alle 37 med fuld bagage) af og
fortsatte ned til Flåm igen med tog: NEJ. I må selv
opleve dette skønne område - det kan ikke udtrykkes på papir.
Blot skal nævnes, at her kan man opleve både
stavkirker, middelalderbyer og krydstogt-linere
klods op af Coop og de øvrige handlende - meget
for enhver smag - midt i naturen.
På tredjedagen - efter en længere sejltur på Sognefjorden med postbåden, hvor vi kunne følge med
i hvem, der skulle af og på ved de mindre bygder
- landede vi i Bergen og skyndte os til vores sidste
opholdssted. En skøn gammelt bygning med masser
af værelser og spændende opholdsstuer til vores
fri afbenyttelse - det var som at havne hjemme hos
sine bedsteforældre i det forrige århundrede - sikke

Nordisk sprogrejse
Hvert nordisk sprog har en station, som du kan
besøge på rejsen rundt i Norden, og hvor du kan
møde og tale med en eller flere ”sprogkonduktører”. Vi giver dig et pas med på rejsen, og hvis du
kan løse en sproglig udfordring, får du et stempel i
passet. Kan du løse alle de sproglige udfordringer,
deltager du i konkurrencen om en kurv med nordiske specialiteter.

NordLit for børn

Højtlæsning med Pippi Langstrømpe.

Mandag 11. november kl. 9, Vestamager Bibliotek, fri adgang
Hele ugen op til halloween er der udstilling og
kreativt værksted med finske Tove Janssons Mumitrolde på Vestamager Bibliotek.
På Hovedbiblioteket kan børnene gå på
opdagelse mellem birkestammer i en flot
udstilling baseret på det magiske univers i
billedbogen Garmanns hemmelighed af den
norske forfatter Stian Hole.

Kontrolleret omstigning i Myrdal fra Bergensbanen til Flåmsbanen. Europas næststejleste jernebane
(uden tricks med tandhjul).

på skinner
en ro, omgivelserne kan give.

Også grimme historier
Og så gik vi i gang med at opleve Bergen- ud og ind af de smalle gader - op
og ned ad de stejle bakker. Og hvem
siger, det altid regner her; nej, nej solen skinnede fra en skyfri himmel.
I byen Telavåg fik vi fortællingen om
et usædvanlig mørkt kapitel i norsk

besættelseshistorie, inden vi brugte
vores sidste kræfter og returnerede i
fly til Amager med trætte ben og hovederne fulde af spændende indtryk
efter dejligt socialt samvær med vores
rejsefæller.
Tak til vores guider for en velforberedt
tur og endnu engang tak for hyggeligt
samvær til alle.

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

Dødsdansen
- af August Strindberg • 25. - 26. og 27. nov. kl. 19.30
Dødsdansen er nok verdensdrammatikkens ultimative ægteskabsdrama. Edgar og
Alice bor isoleret ved havet og står overfor at fejre deres sølvbryllup. Ægteskabet er
stormomsust, solskin har der ikke været meget af igennem årerne, men masser af
uvejr og tordenskyer. Jo mere de kan håne og genere hinanden jo bedre. Edgar er
militærmand og Alice skuespillerinde og ingen af dem har haft succes i deres karriere eller held i pengesager.
Teater2 | Nørregadeteater
© Per Morten Abrahamsen

Med Waage Sandø, Pia Jondal og Ole Lemmeke
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: 250,- kr.
Række 12 til 15: 220,- kr.
Sæsonens næste forestilling er:

Elverhøj med Den ny Opera og Figaros
Akerselva løber frit ned gennem Oslo indtil kort før udløbet i Oslofjorden. På
grund af de mange vandfald, som laksen ikke alle steder kan forcere, er der et
enkelt sted etableret laksetrapper og det er nu muligt at fiske efter laks. Oslo
kommune har medvirket til, at de mange industribygninger langs elven er
restaureret, ligesom der er anlagt stier og parkanlæg. Stien langs med elven
er yderst befærdet.

24. - 25. og 26. feb. 2020 kl. 19.30
Danmarkshistorie med et stænk Monty Python, en knivspids opera, lidt operette og
en sjat musical. Og så kan det heller ikke undgås, at en forbryderbande blander sig,
ikke blot i ouverturen til Elverhøj, men i selve handlingsforløbet.
Den Ny Opera og Figaros

Læs mere om Amagerteatret på
www.amagerteatret.dk
eller ring 30 23 39 85
Familieforestilling 22. januar 2020 kl. 18.00
Anne Sofie Hammers populære børnebøger om Villads fra Valby er
nogle af tidens mest populære og mest læste bøger i børnehaverne
og i indskolingen. Nu kommer vi med teaterversionen.
Villads er historien om den helt almindelige dreng Villads, som har
en helt almindelig familie: en mor, en far og en støresøster. Villads
vil i bund og grund gerne være en sød dreng. Altså ikke sådan artig for det lyder for kunstigt.

Turen gik undervejs gennem en tunnel, der er omtrent af samme længde som
hele Øresundsforbindelsen. Af hensyn til trafiksikkerheden - for at chauffører
ikke skal falde i søvn - er der undervejs etableret flot oplyste vigepladser. Her
ved en blå vigeplads var hele rejseholdet NØDT til at stå ud og nyde synet.

Louise Schouw Teater
Forestillingen gennemføres i

samarbejde med Tårnby Kommune

Billetsalget vil blive annonceret i Tårnby Bladet december (udkommer 29. nov.)

TÅRNBY BLADET NOVEMBER 2019 21

Villads fra Valby

Influenzavaccination
Fra november til og med januar måned tilbyder vi
på Kastrup Apotek influenza- vaccination.
Vaccinationen vil foregå fra kl. 09.00 – 16.30 alle nedenstående dage.

Vi vaccinerer:

6. november Kl. 09.00-16.30
11. november Kl. 09.00-16.30
12. november Kl. 09.00-16.30
20. november Kl. 09.00-16.30
22. november Kl. 09.00-16.30

Det er svært at være usynlig...
... når man er veninde med
selvsikre og udadvendte
Maiken
Anmeldelse af
Else E. Andersen

Sille er 14 år og en helt almindelig pige – med helt almindelige problemer for en 14-årig. Det ved
hun bare ikke, for hun har aldrig før
været 14 og aldrig før været så genert,
usikker – og forelsket – som hun er nu.
Til et skolebal danser hun med
Wilfred, men det er ikke rigtigt ham,
hun er forelsket i. Måske derfor tænker hun også, da han kysser hende,
at det ikke kan passe, at folk kan lide
det! Hvor skal hun gøre af tænderne?
Hvordan skal man undgå at tænderne
bonker sammen? Og hun synes, tungen er slimet!
Det er Ruben, der er målet for hendes tanker, dag og nat, nat og dag, og
når han er i nærheden, ryster hun på
hænderne, hjertet banker for fuld
kraft, hun begynder at svede og tør
ikke se på ham. Hun føler sig umulig
og kan godt se, at hendes konkurrent,
Karla, er en klar vinder. Eller sådan
tænker hun i hvert fald.

Heldigvis har hun en god veninde, Maiken, som kan hjælpe, når
det hele er ved at gå ad h… til.
Sille har rodet sig ind i en løgn,
som er svær at løbe fra. Det
handler om hendes far, om
musik og om hvad alle andre
siger og synes.
Men rolig nu,
alt ender godt
og Sille synes
alligevel,
at
verden er fantastisk dejlig.
Annegerd
Lerche
Kristiansen:
Sille (1) En
lille hvid
løgn. En
kæmpe
katastrofe.
Forlag Gyldendal
ISBN13: 9788702275599
Målgruppe: fra 11 år …
227 sider.

Kan du lide at læse bøger?
Tårnby Bladet får bøger fra alternative forlag til
anmeldelse - vil du med på anmelderholdet?

Bag Tårnby Bladet står entusiastiske medlemmer af Tårnby Bladforening.
- som hver giver sit til at vi kan fylde en avis hver måned. Nogle er med i årevis,
andre er med i en periode.
Lige nu savner vi en eller flere personer, som vil læse de bøger, vi får tilsendt fra
mindre forlag - og anmelde dem. Kontakt os og hør om opgaven.
Ring dagligt på 32 509 290 mellem kl. 9 og 12 og spørg efter redaktøren

Se www.taarnbybladet.dk

Har du ikke fået
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Har du ikke fået Tårnby Bladet
- giv os besked og hent denne
måneds avis i et af vore depoter!
Dem finder du her:

Kastrup:

• Irma, Televænget
• Kastrupgårdsamlingen
• Tårnby Rådhus
• Sundheds Center, Kamillevej 4
• Hovedbiblioteket, Kamillevej 10
• Skottegårds Centret, apoteket
• Skottegårds Centret, udenfor kiosken
• Skottegården, Kulturhuset KastrupBio
• SAS-klubben ved diget

Tårnby

• Menu, Tårnbyvej 51
• Tårnby Skole, gennemgangen
ved festsalen
• Tårnby Torv ved alle indgange samt
SuperBrugsen ved kiosken
• Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100
• Kirstinehøj: Silvan og Harald Nyborg

Dragør

• Dragør Rådhus
• Netto Magleby Torv
• Føtex Magleby Torv
• Biblioteket Vestgrønningen
• Irma, Kongevej 18
• Golfbanen og Espersen

Tårnby Bladet
husstandsomdeles
den sidste fredag i
hver måned, men
det kan svigte
og
som service
• Vestamagercenter. Bageren
overfor nejtak’ere
• Vestamagercenter. Biblioteket
til reklamer
• Vestamagercenter, Menu
lægges godt 5000
eksemplarer i
• Købmand Spar, Kongelundsvej 299
depoter
i Tårnby,
• REMA, Løjtegårdsvej
Dragør og Sundby.

Vestamager

Sundby

• Kvickly, Strandlodsvej 43
• Netto Kirkegårdsvej 6
• Kvickly, Englandsvej 28
• Fakta, Englandsvej 204

Efterår i naturen

Forviklinger på Naturcenter Amager
Den var helt gal hos skovløber og
naturkender Sven Nordgran i Naturpark
Amager i efterårsferien. For han havde fået
byttet godt og grundigt rundt på dyrelivet

Naturcenter Amager Åbningstider i Friluftshuset

Han troede, myren var den hurtigste på fælleden, dåhjorten var den som kunne snige sig bedst og at frøen
var det stærkeste dyr i verden. Den var helt gal!
For at hjælpe ham, besøgte børn i alle aldre i efterårsferien Naturpark Amager for at hjælpe den arme
skovrider ud af forviklingerne, så han igen kunne passe
sit arbejde med at passe på naturen derude.
De skulle blandt andet have ham overbevist om hvor
hurtigt hjorten løber, hvor god en balance fiskehejren
har og hvor stærk den gule engmyre er.

Hverdage undtagen mandag kl. 9 - 15.
Weekender kl. 10 - 17.
Alle aktiviteter er gratis og er for både børn og
voksne.

Få inspiration til årstidens naturoplevelser,
information om Kalvebodfælled og leje cykler og
udstyr til friluftsliv. Foreninger og friluftsvejledere
tilbyder løbende aktiviteter som starter ved
Friluftshuset.
Kontakt Friluftshuset friluftshuset@nst.dk Telefon 3246 1053. Der kan være travlt eller vi kan
være udenfor, så prøv igen.

Udover at prøve kræfter med dyrene, pressede de
også æblesaft fra naturparkens egen æbleplantage
og byggede vilde fantasidyr af deres egne medbragte
kastanjer.

Blå Base v/Tårnby Naturskole

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

Naturcenter Amager har åbent resten af året hver
weekend kl. 10 – 17 med gratis aktiviteter.

Drosselfugle på værtshusvisit
Kalenderen sladrer ubønhørligt om, at vi
nærmer os vinteren med hastige skridt
Og mens det betyder, at vi mennesker skruer op for
varmen, trækker i en tyk sweater og spiser os mætte i
mørke gryderetter, forbereder naturen sig også på den
kolde tid.
Det gælder fx hvidtjørnebuskene, der i øjeblikket
bærer på deres tusinder af knaldrøde bær mange steder i Naturpark Amager. Udover at pynte op i landskabet, agerer buskene også spisekammer og værtshus for
en lang række fugle. Blandt andet solsorte, sjaggere og
andre drosselfugle, som trækker gennem naturparken
i disse uger.
Røde bær på denne årstid er nemlig ensbetydende
med høje procenter, fordi en del af bærrenes sukkerstoffer omdannes til alkohol. Det kunne man så tro
medfører, at de flyvende bærspisere flyver rundt med
en ordentlig kæp i øret og er til fare for både sig selv og
naturparkens gæster.
Heldigvis er det ikke så galt, for fuglene har på egen
hånd fundet en løsning på problemet.
De tåler nemlig forholdsmæssigt mere alkohol end vi
mennesker. Særligt drosselfuglene er udstyret med en
stor lever, som kan omsætte procenterne til den energi,
som skal hjælpe dem gennem vinteren.
Og kære læser: Det lyder måske tillokkende med de

Faktaboks:

Følg årets gang i Naturpark Amager på instagram.
com/naturparkamager facebook.com/naturparkamager og #naturparkamager.

gode procenter, men risikoen for en solid mavepine er
nok større end en lille bimmelim, thi der skal en temmelig stor portion til, før alkoholen for alvor kan mærkes på vi mennesker.

Til gengæld kan man tage sig en lille håndfuld med
hjem, da de modne bær er en god smagsgiver, når vi
selv skal varme os på vinterens mørke gryderetter.
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Noget at gå til i november

Efterår på
Halloween

Ud over de musikalske indslag vil der traditionen tro
være julequiz, drinks og julegodter i Kulturcaféen.
Kulturzonen. Onsdag 4. december kl. 17.30-21.30. Gratis adgang

Julemarked på Kulturzonen
I kan lave julegaver i de
kreative værksteder, høre
live julemusik og hygge
jer i julecaféen med gløgg,
æbleskiver og risengrød.
Kunsthåndværkermarked med lækker brugskunst, smykker og farvestrålende malerier.

Dagens program
Foto: Gunnar Larsen, Amager Fotoklub.
En dag med gru, skræk og sjove aktiviteter. Kulturzonen spreder uhygge og ægte Halloween-stemning med
ansigtsmaling og udskæring af uhyggelige græskarhoveder. Vi pynter klamme cupcakes, og sammen med
det professionelle scenekunstkompagni GLiMT! skaber
vi uhygge og rædsel i hele huset.

Dagens program
Kl. 11 - 14
Halloween-grotten åbner
Kl. 11 - 14
Vi pynter klamme cupcakes
Kl. 11 - 14
Vi skærer skræmmende græskar
Kl. 11 - 14
Ansigtsmaling
Kl. 14.15		
Vi kårer flotteste græskar
		
og bedste udklædning
Kl. 15.00		
Tak for i dag
Kom og varm op i Halloween-værkstedet torsdag 4.
oktober kl. 15-17. Elever fra Design og Tryk på Fabrikken hjælper med fantastiske Halloween-masker.
Lørdag 26. oktober kl. 11-15. Gratis adgang

ILT – Bliv blæst væk
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Har du nogensinde hørt om den sidste italienske bassaxofon? På scenen står en
mand med sine saxofoner.
Imens han spiller, fortæller
han om en jazzsaxofonists
sidste åndedrag og en bedstefars arvestykke fra 1920.
ILT er en fusion af fysisk
teater, akrobatik, live musik
og fortælleteater. ILT går
filosofisk og æstetisk til
værks i behandlingen af emnet om saxofoner, luft og
åndedræt.
Co-produktion med børne- og ungdomsteatret ZeBU
og scenekunstkompagniet GLiMT.
Fra 7 år. Tilmelding på kulturzonen.net/tilmelding.
Kulturzonen. Torsdag 14. november kl. 18.30-19.30.
Gratis adgang

Tårnby Musikskoles koncerter i
november

6. november kl. 19-20: Rytmisk Café på Kulturzonen
11. november kl. 19-20: Cafékoncert for obo, fagot og
tværfløjte på Kulturzonen
11. november kl. 19-20: Skumringstimen med koret
Nordlys på Traktørstedet
Gratis adgang til alle tre koncerter.

Jul på Kulturzonen
Bandaften X-mas Special
Tårnby Musikskoles dygtige bands og
solister giver en smagsprøve på deres
talenter.

Kl. 11.00 Julekoncert med Tårnby Musikskoles harmoniorkester
Kl. 12.00 Musikindslag med Tårnby Musikskoles Musik
& eventyr-hold
Kl. 13.15 Luciaoptog med Pilegårdsskolens børnekor
Kl. 13.30 Julekoncert med Pilegårdsskolens børnekor
og Tårnby Musikskoles ungdomskor The Jokers.
Kl. 14.00 Sangsolister fra Tårnby Musikskole optræder
OBS: I hele uge 48 og 49 kan du lave julepynt og pynte
det store flotte juletræ.
Kulturzonen. Lørdag 7. december kl. 11-15. Gratis

Julerytmik...

... hos René og Nanna. Vi synger julesange og leger
julelege, så alle kommer i
julestemning.
Arrangementet er især
for de 0-8-årige og deres
familier.
Tilmelding på kulturzonen.net/tilmelding.
Kulturzonen. Søndag 8.
december kl. 10-13. Gratis
adgang.

Julekoncert med The Jokers og Nordlys
- under ledelse af
Trygve Dreijer og Ove
Mathiesen. Luciaoptog,
jule- og vintersange og
andet populært og godt
fra korenes repertoire.
Kastrup Kirke. Lørdag
14. december kl. 1617.30. Gratis adgang

Måske har du lagt mærke til, at der rundt omkring
har været en del fokus Norden i år. Brdr. Price var
f.eks. tidligere på året på Nordisk odyssé rundt
og lave mad i de nordiske lande. Det skyldes at
Foreningen Norden, der blev stiftet i håbet om at
sikre freden efter 1. verdenskrig, fylder 100 år her
i 2019.
Nu fejrer vi også Norden på dit bibliotek. Under
overskriften NordLit præsenterer vi et program med
forfattere, foredragsholdere og lokale Tårnbyborgere, der har særlig tilknytning til de nordiske lande.

Du kan læse mere om bibliotekets
arrangementer i anledening af
Foreningen Nordens 100 års jubilæum
på side 40 i denne udgave af Tårnby
Bladet.
Og du kan se alle NordLit arrangementerne i bibliotekets efterårsprogram, på bibliotekets hjemmeside og i det særlige NordLit program.

Nogle af Nordlit’s overskrifter
Ord og mord i Nord - Mandag 4. november kl.
19.30. Tårnby Hovedbibliotek. Billet 30 kr

Hallgrímur Helgason - Torsdag 7. november
kl. 19.30. Tårnby Hovedbibliotek. Billet 30 kr.
De islandske sagaer - Torsdag 14. november
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.

Taler du nordisk? - Tag med på rejse i
de nordiske sprog
Vi vil udforske og lege med de nordiske sprog sammen med Tårnbyborgere og andre, der har andet
nordisk modersmål end dansk.
Kan du løse de sproglige udfordringer, deltager
du i konkurrencen om en kurv med nordiske specialiteter.
Søndag 24. november kl. 13-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

NordLit for børn
For børnene bliver der højtlæsning i morgengryet
med Pippi Langstrømpe.
Hele ugen op til halloween, er
der udstilling og kreativt
værksted med finske Tove
Janssons Mumitrolde på
Vestamager Bibliotek.
Mandag 11. november kl. 9
/ Vestamager Bibliotek / Fri
adgang

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og
spilleområde og en række inden- og udendørsaktiviteter. Det er gratis at benytte Kulturzonens faciliteter og der arrrangeres løbende forskellige kulturelle arrangementer.
Kulturzonen er åben alle hverdage:
Mandag-torsdag kl. 9-22 • Fredag kl. 9-16
Caféen: Mandag til torsdag kl. 15.30-21.30
Dagens ret kan købes kl. 17-19
Administration: Mandag til fredag kl. 9-15
Telefon: 3076 0335
www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør

På Hovedbiblioteket kan børnene gå på opdagelse
mellem birkestammer i en flot udstilling baseret på
det magiske univers i billedbogen Garmanns hemmelighed af den norske forfatter Stian Hole.

Noget at gå til i november og længere endnu

Biblioteket i november
En gåtur og en go’ historie

Har du lyst til at komme
ud og gå en tur i hyggeligt
selskab med andre?
Så kom med, når vi går
en tur ad Hjertestien fra
Vandtårnet gennem Byparken til Hovedbiblioteket.
På biblioteket drikker vi
kop kaffe eller te, 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.
Gå med og få lidt motion til både
hjerte og hjerne!
Torsdag 14. november kl. 14.00. Mødested:
Rundkørslen ved Vandtårnet på Englandsvejen, hvor
Hjertestien starter. Fri adgang – uden billetter.

Mellem hver et pust i saxofonen og mellem hver en
sætning er et åndedrag. Åndedraget, der er livets puls
og ilt til blodet.
ILT er en fusion af fysisk teater, akrobatik, live musik
og fortælleteater. Forestillingen behandler emnet saxofoner, luft, ilt og åndedræt på en smuk og tankevækkende måde.
Ilt er en co-produktion mellem GLIMT og ZeBU.
ZeBU er et af landets mest erfarne børne- og ungdomsteatre med centrum på Amager. GLIMT er et
professionelt scenekunstkompagni hjemmehørende i
Tårnby.
Varighed 45 minutter.
Lørdag 16. november kl. 11.00
Søndag 17. november kl. 11.00
Begge forestillinger på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10. Gratis billetter til både børn og voksne.

Børneteater

Juletræet hemmelighed – for de 2-5 årige

Julehygge for de mindste! v/ Randers Egnsteater
Det er snart jul. Snedkermesterens datter og hendes

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

ILT – Bliv blæst væk

Familieforestilling for alle fra 7 år
Har du nogensinde hørt
om den sidste italienske
bassaxofon?
På scenen står en
mand med sine saxofoner. Imens han
spiller, fortæller han
om en jazzsaxofonists
sidste åndedrag og den
saxofon, der var hans
bedstefars arvestykke
fra 1920. Historierne
blandes med akrobatik
og musik - og publikum
inviteres til medspil.

Hør om hvordan snedkermesteren mødte julemanden
og nissefamilien i skoven, og hvordan det blev en helt
speciel juleaften for dem alle sammen.
En stemningsfuld og musikalsk juleforestilling for de
små.
Lørdag 30. november kl. 11 på Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 20 kr. Kun en voksen pr. barn, kun børn skal
have billet.

Til de arrangementer, der kræver billet, kan du
købe / printe billetten 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.aof-amager.dk
For alle arrangementer gælder at resterende billetter sælges ved indgangen.
Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller
printes på www.taarnbybib.dk

kat skal pynte juletræet. Hun snitter mange fine ting til
træet, og med hver ting følger en bid af historien, om
en dejlig juleaften, fra dengang hun var barn.

BEAT fortsætter på Kastrupgårdsamlingen
Kastrupgårdsamlingen fortsætter sin store
præsentation af den danske kunstner
Anders Moseholms værk, som det tager sig
ud her i 2019
Byens rum og stier gennem skove toner frem på lær-

Kastrupgårdsamlingen er åben
Mandag lukket
Tirsdag-søndag kl. 14-17
Onsdag kl. 14-20

Anders Moseholm. Jeg står op og går ud - Læsø
Himmerigsvejen 2019. Olie på lærred

Nordlys - fortælleforestilling
v. Nordisk Fortællerduo, Maria Arnadottir og Dorte
Futtrup.

Oplev Nordens magi i sælsomme og dramatiske fortællinger. To kvinder med rødder i nordisk kultur og
historie har samlet en broget buket fortællinger om
urkræfter og skæbner i Norden.
I fortællingens form tager de publikum med på
rejse fra Danmark, Sverige, Norge, Nordkalotten til
Færøerne, Island og Grønland.
I vänskapens tecken vill de berätta tillsammans
på två olika nordiska språk. To fortællesprog er
ingen hindring for forståelse, når artikulation, indlevelse og narrativitet går hånd i hånd.
Nordlys fortælleforestilling er en del af efterårets
NordLit program, der sætter fokus på Norden i
kultur, litteratur og sprog i anledning af Foreningen
Nordens 100-års jubilæum.
Billetpris 30,- kr. på Tårnby Hovedbibliotek
Torsdag 21. november 2019, kl. 19. Kastrupgårdsamlingen.
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rederne med en underliggende puls i den form, som
Moseholm erindrer dem.
Anders Moseholm er uddannet fra Det Kongelige
Danske Kunstakademi, hvor han startede i 1989. Men
udstillingens værker er altovervejende nye, skabt specielt til udstillingen inden for de seneste par år.
De installerede elementer på gulvene skaber, sammen med en lydside, der er etableret af Benjamin Koppel, en oplevelse af værkernes rejse fra kunstnerens
fornemmelse af sted, til atelieret og til det endelige
værk.
I sammenspil med Moseholms motiver fra Seest,
Houston, New York og København, hvor kunstneren har
levet og arbejdet, skabes et totalt billede af Moseholms
tilværelse med kunsten som omdrejningspunkt.
Titlen BEAT refererer til hans arbejdsmetode, hvor
musikken som inspiration og virkelighedens konstante
påvirkning udmønter sig i en rytme og puls i hans malerier.
Udstillingen vises frem til d. 26. januar 2020.

Noget at gå til hele vinteren og noget nogen allerede har oplevet

Motorlære på UngTårnby
En af de mange nyheder i denne sæson
i UngTårnbys fritidsundervisning er
motorlære. Holdet er fyldt helt op med
glade og ivrige drenge, der alle har fælles
interesse i alt, hvad der har med motorer,
mekanik og forskellige køretøjer at gøre

Læreren er Brian, der tidligere har undervist på teknisk
skole. Brian styrer flokken med fast og kærlig hånd.
Stemningen er fantastisk, og der dufter af olie og metal. Hen over arbejdet med motorer og gamle knallerter
er der også plads til en snak om at være dreng og de
udfordringer, der er i livet.
Målet med undervisningen er at skabe en interesse
for håndværket. Mange af de unge drømmer om en
fremtid som mekaniker og måske videreuddannelse
som ingeniør el.lign.
Normalt holdes der fællespause med alle de andre
spændende hold, der er i gang denne aften. Men det
kan være svært at drive drengene ud af værkstedet,
når pausen starter. Der skal lige gøres noget færdigt.
Men så er der også tid til et spil bordtennis eller bare at
få snakket med nogle af de andre unge.
Interessen for motorholdet har været så stor, at der
er venteliste. Se mere om alle aktiviteterne på UngTårnby på Instagram og Facebook. Her kan man også
se opslag om enkeltstående tilbud om projekter og
aktiviteter. For eksempel er der Halloween overnatning
i weekenden 25. - 26. november. Der er stadig ledige
pladser og det er selvfølgelig gratis.
Tilmelding på us.taarnby.dk

Forfatterspire på UngTårnby

26 TÅRNBY BLADET NOVEMBER 2019

I denne sæson, som for kort tid siden er skudt i gang
med rekord mange nye deltagere, er der et hold af unge forfatterspirer. Der læses bøger og diskuteres litteratur og forfatterprofiler. Stemningen er intens og hyggelig. Alle deltager ivrigt i snakken om dagens emne, der
er “Din yndlingsroman og scener fra den”
Senere i forløbet skal deltagerne selv i gang med at
skrive. Det er ikke nyt for deltagerne. De har til fælles
at være mere end almindelig interesseret i at læse god
litteratur og frem for alt også selv skrive. Måske ligger
der en drøm om en dag at skrive en hel roman og få
den udgivet.
Der er stadig ledige pladser på holdet, og man behøver på ingen måde at være verdensmester i skrivekunst. Bare man har interesse for litteratur er man
meget velkommen på holdet.

Motorholdet har knap tid til at holde pause - der er altid liiige noget, der skal gøres færdigt.

Brobygning og classbuilding
På US10 Tårnby gøres der meget ud af
overgangen til ungdomsuddannelserne
Eleverne har derfor mulighed for at komme i brobygning på TEC, NEXT, Ørestad gymnasium, Tårnby gymnasium og SOPU
Midt i september var samtlige elever fra US10 Tårnby
i brobygning på TEC, Hvidovre. Her var opgaven at lave
en cafe for skolen. Eleverne lavede arbejdstegninger til
projektet, var på forskellige værksteder, hvor de lavede
møbler i træ (bænke, borde, stole), arbejdede med
publisher/PR (skrev og tog billeder), svejsede grille og
byggede en cafedisk.
Eleverne gik derude i en fuld uge som elev med alt,
hvad det indebar. US10’s lærere var med og fulgte undervisningen og eleverne, så de efterfølgende kunne
tale med eleverne om det samt forberede dem på en
eventuel start derude.

Classbuilding i 7.klasserne
I september stod UngTårnby for classbuilding i kommunens 7. klasser. Formålet var at belyse elevernes syn
på hinandens kvaliteter, at give læreren en mulighed
for at opleve klassens dynamik og give dem alle en god
dag sammen.
Hver klasse fik en dag hvor eleverne blev bevidstgjorte om egne og andres styrker og fik mulighed for at
reflektere over, hvordan disse udnyttes bedst muligt i
et klassefællesskab.
Klasserne kunne vælge et forløb med fokus på trivsel, hvor eleverne gennem dramatiseringer arbejdede
med at udarbejdede en plan for, at opnå et godt klassemiljø.
Eller de kunne vælge et forløb med friluftsliv som
redskab hvor de gennem aktive øvelser kunne reflektere over deres roller i skolesammenhæng.

November 2019
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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

MOBILPAY: 35267
I KAN SE ALLE VORES AKTIVITETER PÅ VORES HJEMMESIDE.

KALENDEREN:

Kontoret flytter!

IDÈ-CAFEEN

har mødedato hver mandag i lige uger i Postkassen, 1. sal
kl. 14-16.
9. november Eftermiddag for nye medlemmer
30. november Julefest
1. december SøndagsCafé
3. december Juletur til Lübeck (78 tilmeldte)
29. december Nytårskur
Det LOKALE NYHEDSBREV
har set dagens lys. Hvis man vil modtage vores LOKALE
NYHEDSBREV – ret henvendelse til kontoret med
oplysning om medlemsnr. og email-adresse.
Sundhedsambassadørprisen
2019 blev i Sundhedsugen
tildelt Bente Olofsen, for hendes
arrangement i Cafè Livsglæde,
hvilket er en stor ære.Vi mødes
tirsdag i ulige uger i de hyggelige
stuer i den gamle postmestervilla
på Sirgræsvej 134. Cafeen er for
demensramte og deres pårørende,
og den er godt besøgt hver gang.
Vejr og vind trodses for at hygge
med en kop kaffe, et stykke kage
og livlig snak om gamle dage. Vi har forskellige ”fortællespil”, en demenskuffert indeholdende ting fra vores skoletid
eller som sidst, hvor en gæst havde en lille ”magisk” lampe
– lavet af kobbermønter – med. Det giver en dejlig snak
rundt om bordet, hvor der ikke altid er disciplin til at vente
til, det bliver ens tur, for alle har noget på hjertet. Vi er fire
trofaste frivillige, der hver gang sørger for gæsterne, og

samarbejdet gør, at cafeen er så populært et sted.

Har du lyst til at gøre en forskel ?
Du glæder andre - og gør samtidig noget for dig selv!
Meld dig som “skubber” til en plejehjemsbeboer i
kørestol .
Vi skubber en gang om måneden på de forskellige
plejehjem i Tårnby Kommune.
Ring til Jytte på tlf. 5357 2307.

Biblioteket Camillevej, nye deltagere bedes
kontakte Lissi Bak Pedersen på tlf 22 15 60 29
eller Ældresagens kontor på tlf 21 70 05 16.

Der er sidste åbningsdag torsdag den
5.december
Vi åbner igen i foreningscentret
Postkassen tirsdag den 7.januar 2020
Ny åbningstid: hver tirsdag fra kl. 10-15
Julefesten 2019!
Vores årlige julefest afholdes LØRDAG
den 30.november
i Tårnby Skoles festlokale - kl. 13 (dørene
åbnes fra kl.12).

Musikalsk underholdning, festtale af vores
borgmester og det store lotteri og dejlig
mad.
Tilmelding til kontoret og betaling via
MobilPay 35267 eller overførsel til
41834183 098047
...eller kontant betaling ved SøndagsCafeen den 27.oktober fra kl.14-16
Pris: kr.150,00
Sidste tilmelding: torsdag den 14.november.
Afrejse: tirsdag 14. april
Hjemkomst: fredag 17. april
Pris pr. person i dobbeltværelse:
kr. 4.850,-

Tårnby

Pris for medlemmer af Ældre Sagen
Tårnby kr. 4.600,-. Tillæg for enkeltværelse kr. 600,-

Danmark – 4 dage

Fyn er fin

Se mere om rejsen på hjemmesiden
under rejser og ture.

1. dag:

visning med smagsprøver inden vi nyder

700 år tilbage i tiden. Parken er anlagt
som rokoko-have og er senest blevet
renoveret i 2010 med støtte fra Fonden
Realdania. Ankomst på kvalitetshotellet
Hotel Svendborg, der har adresse på
Centrumpladsen. Mere centralt kan det
næppe blive. Aftensmad og overnatning.

Tåsinge og Langeland med
frokost i Bagenkop

Vi er tilbage ved hotellet sidst på

eftermiddagen,
der er mulighed at
en letog
frokost.
Bisonfarm
StoleZumba
- for mænd
kvinder!
Varighed:
60hvormin.
gå en tur i det smukke Svendborg inden
Videre rundt på øen, hvor vi ser den
Opsamling og videre til Fyn, hvor vi
...ja,
du
læste
på
Vi starter
i januar 2020 i Amagerhallen
aftensmaden.
flottehave
natur og sved
besøger Herregården
besøger
Europas
størsterigtigt.
bison-farm Vil du
som er opført i en kunstig sø.
Ditlevsdal med en bestand på 300panden
til musik,
du kan Søbygård
synge
med
på? fra middel-om 4.onsdagen
(der er elevator).
Der
er et fredet
borg-anlæg
400 amerikanske
bison. Vi får bisondag:
hakkebøffer til frokost, derefter køres en
alderen og udsigt til Als og Fyn. Sidst
Hjemrejse med besøg på
Såguidet
meld
dig
til
vores
nye
hold
for
ikke
tur blandt dyrene med mulighed
på eftermiddagen sejler vi tilbage til
Gundestrup Mejeri
for at se dem i øjnene.
Svendborg.
Morgenmaddig
på hotellet.
Vi tjekker ud ogpå Sirgræsvej
krævende
motion. Vi sidder
nedAftensmad
til allepå hotellet. Henvend
til kontoret
Herefter kører vi til smukke Holstenspakker bussen. Vi besøger Forsorgs Museet,
huus med en historie der rækker
vi får på
en spændende
3. dag:
øvelserne.
ellerhvor
ring
2170rundvisning.
0516 - ma-to kl.10-12.
Dagen er med lokal guide, hvor turen går
direkte til Troense og Valdemars Slot
på Tåsinge, hvor vi har særtilladelse til
at køre bag om slottet. Valdemars Slot
blev bygget af Chr. IV 1639-’44 men kort
efter købte Admiral Niels Juel slottet og
i øvrigt hele Tåsinge.
Turen fortsætter gennem Nørreskoven og vi hører historien om Sixten
Sparre og Elvira Madigan’s fælles død
på Tåsinge – en historie, som har fået
en ny drejning efter at Sixten Sparres
oldebarn, Kathinka Lindhe i 2014 har
skrevet en bog, der bringer nye oplysninger om tragedien.
Vi stopper ved Danmarks højst beliggende kirke – Bregninge Kirke. Så går
turen til Langeland, og via en usædvanlig
smuk rute på små bagveje og forbi nogle
af øens flotteste hatbakker. Fælles frokost
på Bagenkop Kro. Derefter til Tranekær –
Langelands slots by – hvor vi går en tur
i slotsparken. Vi får fortalt, hvordan hele
byen Tranekær er opstået omkring slottet.

VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen •
2. dag:
Bowling,
Englandsvej • Bridge •
Ærø med frokost på
Rise Bryggeriet
Cykling,
rødeport p-pladsen,
Efter en dejlig morgenbuffet på hotellet,
Finderupvej
• påSquaredans,
Tårnby
venter en spændende dag
Ærø. Med
lokal guide skal vi opleve den smukke
Skole,
• PC-kursus, Postkassen
ø og høre om livets gang. På turen
guiden bl.a.
om Ærøs maritime
•fortæller
Kreativ
Motion
(venteliste),
historie. Vi skal også på en by vandring
i Ærøskøbing.
Vandtårnet,
Løjtegårdsvej • Krolf,
Byen hører til blandt de bedst bevareTravbaneparken
• emMadlavning
de danske byer fra 1700-tallet. Her
mer brostensbelægningen, stokroserne
for
mænd, Korsvejens Skole •
og de smukke vinduer og døre af eventyr
og historie. Øen har
200 mulige
Praktisk
brug
af vielsesiPad/iPhone- og
datoer årligt.
Undervejs
på
ø-rundturen
besøges
Android-enhedskurser
i Postkassen
Rise Bryggeri, hvor vi først får en rund• Petanque, Vestamagerhallen •
Pilates, Amagerhallen (venteliste), •

Derefter videre til Gundestrup Mejeri og
bryghus, her vil der være smagsprøver.
”Jeg foretrækker personligt at drikke
øl frem for vin til osten, og sådan er der
heldigvis flere og flere danskere, der har
det. Derfor er det en oplagt idé at producere begge ting det samme sted,” siger
mejeriejer og brygmester Jørgen Hoff.
Gundestrup laver bl.a. øl på valle, og
kombinerer derved i udstrakt grad mejeri og bryggeridrift. Efter dette spændende besøg, går turen igen mod Sjælland
med pause undervejs. Sandwichs og
buskaffe nydes ved Nyborg.

Strikkecafé, Postkassen • Svømning,
Kastrup svømmehal (venteliste) •
Søndags Café, Postkassen • Tabletkursus, Postkassen • Tirsdagsklub,
sang/kortspil, Postkassen •
Vandring, røde port ved Ugandavej
Afrejse: tirsdag
14. april
• Ture • Rejser
• Foredrag
/musik
Hjemkomst: fredag 17. april
• Besøgstjeneste
•
Spisevenner
•
Pris pr. person i dobbeltværelse:
Gåvenner
kr. 4.850,Læs meget mere
om vores
af
Pris for medlemmer
0,- på
kr.
arrangementer
(tid
og4.60
sted)
nby
Tår
en
Sag
Ældre
hjemmesiden:
Tillæg for enkeltværelse: kr. 600,www.aeldresagen.dk/taarnby eller ring
til kontoret.

Flyrejser · Busrejser · Sportsrejser · Musikrejser · Rundrejser · Foreningsrejser · Storbyferier

CAFÉ LIVSGLÆDE
VÅGETJENESTEN
Egon’s Rejsebureau · Industrivej 25 · 4200 Slagelse · Telefon 7020 1847 · egons-rejser.dk
- stedet, hvor vi mødes med vore
Vi våger den sidste tid, til hjælp for døende
demensramte venner og deres pårørende.
og deres pårørende.
… henvendelse til Bente tlf.: 26 62 34 21
Henvendelse tlf.: 42 58 27 70

SE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE WWW.AELDRESAGEN.DK/TAARNBY
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IT- og PC-handyman... i eget hjem
I Ældre Sagen er der nogle ildsjæle, som kan udføre
de fleste IT- og PC-reparationer og indstillinger af
kanaler på TV. Henvendelse til kontoret med forklaring af problemet – hvorefter der kontaktes af en
udkørende it-kyndig. Det er gratis – men udgifter til
materialer skal betales.
SORG- OG LIVSMODSGRUPPE

DIGITAL ARV OG STREAMING - er temaerne i november
Tirsdag d. 5. november kl. 14 ser vi på DIGITAL ARV – og
gennemgår nogle af de forhold, du bør overveje i forbindelse med, at
livet ikke varer evigt – og de efterladtes situation.
Tirsdag d. 19. november kl. 14 ser vi på STREAMING, som kan
give dig gratis adgang til alverdens serier, film og Tv-programmer. Kom
og se hvordan du gør det!
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71 … det er gratis!

Er der gået agurk i det hele?
Det er meget sjældent, at jeg spiser på
McDonald’s. Men sæt nu, at jeg en dag
gik på McDonald’s og bestilte en double
cheeseburger. Ekspedienten tager imod
min bestilling og serverer burgeren. Men
da jeg åbner den, får jeg et chok. Der er
ingen agurk på min dobbelt cheeseburger!
Det nævner jeg venligt til ekspedienten,
som svarer, ’Der er agurk på den dobbelt
cheeseburger.’ Jeg gentager, ’Der er altså
ingen agurk på den dobbelt cheeseburger.’
Men hun svarer i samme afslappede
tonefald, ’Der er agurk på den dobbelt
cheeseburger.’ Så udbryder jeg, ’Jeg vil
tale med manageren.’ Hun kommer, og
jeg spørger, ’Er der agurk på den double
cheeseburger, eller er der ikke agurk på den
dobbelt cheeseburger?’

Aktiviteter - November

Det er denne filosofiske og religiøse
erkendelse, som Jesus sætter på formel
med disse ord. ”Ingen kan tjene to herrer.”
Selvfølgelig kan man ikke det. For ens
herre er den man tjener, og man kan lige
så lidt tjene to herrer, som at en herre
kan tjene en anden herre og stadig være
herre. Den samme ting kan ikke være noget
andet samtidigt. Enten er der agurk på den
dobbelt cheeseburger, eller også er der ikke
agurk på den dobbelt cheeseburger!
Men hvor kan det være svært at skelne
mellem det falske og det sande. Ikke mindst
fordi vi lever i en kultur, der proklamerer,
at alt er relativt. Udsagnet, der stammer
fra Einstein, er for så vidt rigtigt nok.
Men når Einstein siger, at alt er relativt,
er meningen ikke, at alt er lige godt eller

Korsvejstræf: ”Se nu stiger solen”
v. Knud Nyboe Rasmussen

Musikandagt - En tid til eftertanke
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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.
Tirsdag, 5. november kl. 10.00

Næsten alle kender og holder meget af
Jakob Knudsens morgensalme ”Se, nu stiger
solen af havets skød” - en af de allermest

lige sandt. At alt er relativt betyder, at
alt er relationelt. Det er ikke relativt,
men absolut. Og det kan endog sættes på
matematisk formel: E=mc2.
Man kan ikke tjene to herrer. Hvad skal
da være herren i mit liv? Løgn og bedrag?
Smiger og bagtalelse? Kristus opfordrer
os til, at vi lader os lede af det største af
alt, koste hvad det koste vil. Det største
af alt er ikke mad, drikke, tøj, fysisk
sundhed, berømmelse, penge, ære, magt
og popularitet. Det største af alt er Guds
kærlighed. Den kærlighed er åbenbaret i
Jesus Kristus. Den kærlighed er ikke adskilt
fra sandhed og ærlighed. Tværtimod! Den
sætter os i stand til at se klart og foretage
de rigtige og nødvendige
valg. ’Enten er der
agurk på den dobbelt
cheeseburger, eller også
er der ikke agurk på den
dobbelt cheeseburger!’
Hvad vælger du?
Martin Herbst.

sungne salmer i Danmark, og som sætter ord
på store livstemaer. Men hvem var manden,
der skrev morgensalmen? Og hvad mente han
om menneskelivet og om kristendommen?
Her vil tidligere sognepræst i Skive, Knud
Nyboe Rasmussen fortælle om Jakob
Knudsens syn på Gud og menneske.
Onsdag, 6. november kl. 14.00

Prædikenværksted
v. Julie Aaboe

Gudstjenester
November				
Søndag
3.
Alle Helgens dag Matt. 5, 1- 12
kl. 10.00
					
Søndag 10.
21. s.e. trin. Joh. 4, 45-53
kl. 10.00
Torsdag 14.
Gudstjeneste for Daghjemmet Blåklokkevej
kl. 10.00
Søndag 17.
22. s.e. trin. Matt. 18, 21-35
kl. 10.00
Søndag 24.
Højmesse m. dåb - Sidste s. i kirkeåret Matt. 25, 31-46
kl. 10.00

December				

Søndag

1.

1. s. i advent Luk. 4, 16-30

kl. 10.00

Herbst/Aaboe
og Euphonia
Julie Aaboe
Julie Aaboe
Martin Herbst
Aaboe/Herbst

Martin Herbst

Kom og vær med til at skabe søndagens
prædiken. Tilmelding til sognepræst Julie
Aaboe - jua@km.dk
Torsdag, 7. november kl. 12.00

Menighedsrådmøde

Tirsdag, 12. november kl. 19.00

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

Så kan det ikke nytte noget, hvis manageren
svarer, ’Det afhænger af, hvilket perspektiv
man anlægger. En sag skal altid ses fra to
sider. Alt er jo relativt, som Einstein har
lært os.’ Nej, enten er der agurk på den
dobbelt cheeseburger, eller også er der
ingen agurk på den dobbelt cheeseburger. Ja
eller nej. Jeg forestiller mig, at manageren
til alt held svarede, ’Der er ingen agurk
på den dobbelt cheeseburger, og videre til
ekspedienten, ’Server straks en ny dobbelt
cheeseburger med pommes frites og det
hele til vores udmærkede kunde, og sørg
for at både burger og pommes frites er helt
varme.

Hvad der gælder agurken på McDonald’s
double cheeseburger, bliver sat på filosofisk
begreb af Aristoteles. Det gør han med det
såkaldte kontradiktionsprincip, der betyder,
at den samme ting ikke kan være noget
andet samtidigt. I den antikke religiøse
tradition kommer denne erkendelse til at
vedrøre livet, samvittigheden og hjertet
og kan udtrykkes på denne måde: Noget er
sandt og noget er falsk. Noget er smukt og
godt, og noget er grimt og ondt. Det onde er
ikke det gode, og det gode er ikke det onde,
hvor forvirrede vi end kan være om godt og
ondt. Livet og samvittigheden indebærer et
valg.

7 bedre vaner: retfærdighed

v. Anders Fogh Jensen
I foredragsrækken ’7
bedre vaner’ er vi nået
til RETFÆRDIGHEDEN.
Anders Fogh
Jensen er en dansk
filosof, forfatter
og foredragsholder
og han vil i dette
foredrag dykke ned i
forskellige forståelser
af retfærdighed; bl.a.
tale for en kosmisk retfærdighed, der mere
handler om orden end om rimelighed.
Retfærdighed og magt går ikke altid godt i
spænd, og retfærdighedsfølelsen er ofte et
irritationsmoment for magten, såvel som
for den enkelte. Men gives der en mere
opbyggelig måde at tænke retfærdighed på?
Søndag, 17. november kl. 11.30 (efter
gudstjenesten)

Sogneaften: Kingos salmer

v. Erik Normann Svendsen
Erik Norman Svendsen,
tidligere biskop i
Københavns Stift, og
i øvrigt også tidligere
provst i det, der
dengang hed Amager
Provsti, var formand
for den kommission,
der stod bag udgivelsen
af den nuværende
salmebog i 2003. Det er således en ekspert
på området, der denne aften vil fortælle om
Thomas Kingos salmer.
Torsdag, 21. november kl. 19.30

Julecafé med overraskelser

Kom og vær med til
denne julecafé med
masser af musik og
sangindslag og med
salg af gløgg, julekager,
pølser og andet godt.
Overskud af salget går
til at hjælpe mennesker
i sognet, som har
brug for en ekstra
håndsrækning i julen.
Søndag, 24. november kl. 11.30

– Skal din familie være med?

Kirkens orgel - 40 år:

Koncert v. Ole Reuss Schmidt
Ved den første koncert spiller kirkens egen
organist værker af Bach og Carl Nielsen.
Fri entré
Lørdag, 9. november kl. 16.00

Kirkens orgel - 40 år:
Så er der jule- og advents ulvetime. Vi laver
konfekt og leder efter overraskelser. Dørene
åbnes kl. 16.30, så der er tid til at ”lande”,
inden børnegudstjenesten i kirken begynder
kl. 17. Vi serverer dejlig og børnevenlig mad
og 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, 28. november kl. 16.30 - 18.45

Koncerter
Musikken fylder meget i Korsvejskirken i
november og det gør den bl.a., fordi det
er 40 år siden, at Korsvejskirkens fik sit
orgel. Kirken blev bygget i 1973, men der
var først midler til at anskaffe et orgel i
1979, og denne opgave blev givet til den
internationalt berømte orgelbygger P.G.
Andersen. Orglet i Korsvejskirken er et
såkaldt unika. Der findes kun dette ene
eksemplar, og det er designet netop til
denne kirke. Jubilæumsåret markerer vi
med i alt 4 orgelkoncerter, hvoraf de to
finder sted i november.
Velkommen til dejlige musikoplevelser i
Korsvejskirken!

Koncert v. Sven Verner Olsen
Vi får besøg af
Jesuskirkens organist
Sven Verner Olsen, der
spiller værker af Bach,
Mendelssohn og Vidor.
Der er reception efter
koncerten og alle er
velkomne. Fri entré
Lørdag, 23. november
kl. 16.00

Koncerter med Euphonia

Kirkens kammerkor Euphonia optræder
ved flere lejligheder: til Alle Helgens
gudstjenesten kan vi høre Mozarts
’Lacrimosa’.
Efter Julecafén søndag 24. november synger
koret Poulencs julemotetter, som de netop
med succés har sunget på en turné til
Litauen.
Søndag, 24. november kl. 14.00

Händels Messias i Marmorkirken

Foruden Euphonia medvirker musikere fra
Det Kgl. Kapel og fire fremtrædende solister
fra henholdsvis Operaen i København og
Nasjonaloperaen i Oslo. Billetter kan købes
hos Ticketmaster. Yderligere information på
www.euphonia.dk
Lørdag 30. november og
søndag 1. december, begge dage kl. 16.00

Julekoncert med Crossroad Gospel

Korets dirigent Simon Jansfort sørger for et
fantastisk repertoire og lover, at koret er
yderst veloplagt til en funky, festlig og smuk
koncert.
Onsdag, 4. december kl. 19.00

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

Kordegn:
Britt Marie Övermyr
Tlf. 3251 7424 • bmo@ km.dk
Kirkekontorets åbningstider:
Mandag-fredag kl.10-13.
Torsdag tillige kl. 15-18.

Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Træffes bedst telefonisk tirsdag-fredag 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 Hjortlund. 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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Drop in vielser

Drop in dåb er efterhånden blevet
almindelig mange stedet. Her kan man
komme ind fra gaden, få en samtale med
en præst, og så blive døbt efterfølgende.
Noget mange efterhånden har benyttet
sig af.
I sommer var der så også nogle kirker,
der forsøgte sig med drop in vielser efter
samme princip.
Og også godt besøgt.
At der er mange, der ønsker en kirkelig
vielse, uden måske at være gearet til den
store fest, blev jeg gjort opmærksom på af
et brudepar jeg viede i sommer.
De ønskede nemlig ikke noget stort
bryllup, men alligevel ville de gerne have
et kirkebryllup.
De var bare lidt i tvivl, om man
overhovedet kunne det.
For det er jo altid det andet, vi hører om:
Det store bryllup med mange gæster, og
efterfølgende middag.
Kirken egner sig jo også godt som
begyndelse på den store fest.
Det er et smukt rum at samles i, og der er
plads til mange mennesker, 260 i Tårnby
Kirke.
Men mindre kan også gøre det.
Det tænker vi bare ikke altid over, når
det altid er de store bryllupper, vi ser i
pressen eller måske selv inviteres til.

Sådan havde det pågældende brudepar
det i hvert fald.
Og de var meget glade for at høre, at de
også var velkomne, selv om de kun var
fire til vielsen.
Og de mente så, at flere ville ønske at
blive gift i kirken, hvis de vidste det.
Så kære kommende brudepar, tænker I
på at sikre hinanden, og vil I også gerne
lidt mere end det, men kender I ikke
så mange mennesker, eller har I måske
ikke lyst til at bruge alt for mange penge
på et bryllup, eller vil I bare gerne have
det store øjeblik helt for jer selv, så kan I
trygt kontakte os.
Man skal ikke være et bestemt antal for
at komme i kirken.
At komme i kirken er altid et møde
mellem den enkelte/det enkelte par og
Gud.
Og vil I gerne have Gud med i jeres
liv og jeres ægteskab, så skal I være
velkomne.
I behøver ikke engang at have vidner
med, vores kirkepersonale stiller gerne op
og bevidner, at I bliver rette ægtefolk.
Hvor lidt eller meget, der ellers skal ske
er helt op til jer, så I får lige den dag, I
drømmer om.
Ida Nielsen

Koncert - Sidsel Storm-Trio

Sidsel Storm, sang, Magnus Hjorth, klaver og Lasse Mørck, kontrabas.
Koncert med en af Danmarks mest internationalt kendte jazzsangerinder, der i maj
udgav sin femte CD. Der er gratis adgang til alle koncerter i Tårnby Kirke.
Søndag 17. november kl. 15

Gudstjenester
Oktober
Lør 26.
Søn 27.
Tor 31.

Dåbsgudstjeneste						
Højmesse 19.s.e.t. BUSK gudstjeneste			
Halloween gudstjeneste for konfirmander		

11.30
10.00
19.30

Nielsen
Nielsen
Nielsen
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November
Lør 2. Dåbsgudstjeneste						10.00
								11.30
Søn 3. Alle Helgens Dag						
10.00
Ons 6. Hverdag er som onsdag/eftermiddagsgudstjeneste
13.45
Tors 7. Konfirmandgudstjeneste					19.30
Lør 9. Dåbsgudstjeneste						13.00
Søn 10. Højmesse 21. søndag efter trinitatis				
10.00
Tirs 12. Konfirmandgudstjeneste					19.30
Lør 16. Dåbsgudstjeneste					
10.00 & 11.30
Søn 17. Højmesse 22. søndag efter trinitatis				
10.00
Tors 21. Aftengudstjeneste						19.30
Lør 23. Dåbsgudstjeneste						10.00
								11.30
Søn 24. Højmesse Sidste søndag i kirkeåret/sognedag		
10.00
Lør 30. Dåbsgudstjeneste						11.30

Nielsen		
Risum
Alle præster
M. Hansen
M. Hansen
M. Hansen
Nielsen
M. Hansen
Nielsen
Risum
Nielsen
M. Hansen
M. Hansen
Alle præster
Nielsen

Familiekor

Kom og vær med i vores familiekor i
Tårnby Kirke.
Koret er for dig i 0.-3. klasse, der
synes, det kunne være sjovt at bruge
din sangstemme, lære ny musik, sange
og salmer at kende, og få lov at synge
i det smukke gamle kirkerum. Tag en
voksen under armen, for de skal også
være med og synge i familiekoret!
Koret er gratis og for dig, der går i
0.-3.klasse måske med en søskende og
dine forældre/en anden voksen.
Hvornår: Tirsdage kl.17.00 - 18.00 i
Tårnby Kirke/sognegården.
Tilmelding: Kig forbi og snak med
vores korleder Rose eller kontakt
sognepræst Desirée på mail dr@km.dk

NOVEMBER 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 socialt
fællesskab, er også velkomne. Så er arbejdet
ikke så krævende længere, 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 et andet
arrangement.
Vil du vide mere om gruppen, kan du
kontakte Ida Nielsen på 32504186.
I november mødes netværksgruppen:
Til gudstjeneste søndag 3. kl. 10. Alle Helgens
dag, den dag, vi mindes de døde. Efter
gudstjenesten er der kaffe i konfirmandstuerne.
Torsdag 21. kl. 19.30 til aftengudstjenesten,
hvor vi forbereder os til jul ved at synge nogle
adventssalmer. Efter gudstjeneste er der gløgg
og æbleskiver i konfirmandstuerne, hvor der
også er mulighed for at lave dekorationer. Vi
slutter aftenen med at lægge dekorationerne ud
på gravene, så medbring gerne lommelygte.
Søndag 24. november kl. 10 til gudstjeneste ved
kirkens præster. Efter gudstjenesten er der
frokost i konfirmandstuerne.
Husk også tilmelding til årets julemiddag
torsdag 12. december kl. 18.00.
Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100 torsdag 21. november kl.
10.30 ved Karsten M. Hansen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
fredag 29. november kl. 10.45 i Oasen.
Inden gudstjenesten synger vi sammen med
organisten fra kl. 10.15.
Gudstjeneste på Digevej
Gudstjeneste på Psykiatrisk Center Amager,
Digevej 110, onsdag 20. november kl.13.00 i
”cafeen” overfor afsnit B. Ved Desirée Risum.
Babysang…
… er ved at være slut for i år.
Der er tre gange tilbage: 5., 12. og 19.
november, alle dage kl. 11.00 i Tårnby Kirke.
Babysang er for forældre på barsel, der gerne
vil lære nogle børnesange – og salmer.
Det varer ca. en time hver gang inkl. en
kaffepause.
Det er gratis at deltage i babysang.
Er du stadig på barsel til februar, så kontakt
Ida Nielsen på idni@km.dk eller 3251 4186,

Børnegudstjeneste
I november er der børnegudstjeneste lørdag 16.
november og lørdag 30. november, begge dage kl.
11.30. Gudstjenesterne er dåbsgudstjenester
og her vil prædiken være tilrettelagt for mindre
børn. Alle er velkomne, også selv om man ikke
skal til dåb.
For konfirmander
Søndag 10. november kl. 10.00 er der intro
gudstjeneste for konfirmander og forældre fra
Nordregårdskolens 8 a. Efter gudstjenesten,
hvor konfirmanderne medvirker er der kaffe og
informationsmøde i konfirmandstuerne.
FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,

Gemmas Allé 100.

Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen:
happ1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk

Søndag 3. november - Alle Helgens dag
I Tårnby kirke holdes en særlig gudstjeneste,
hvor vi mindes dem, vi har mistet.
Der er mange måder at sørge på. Og ingen
kender den ”rigtige”. At holde en gudstjeneste
er kun én måde, som kan være med til at gøre
sorgen mere udholdelig at bære.
Vi vil derfor invitere dig/jer, der i årets løb
har mistet, til en særlig mindegudstjeneste.
Det sker på Alle Helgens dag, hvor vi samles til
gudstjeneste kl.10.00 i kirken. Efterfølgende
kan man gå på kirkegården og lægge blomster.
Dette brev er stilet til dig, som er anmelder
af et dødsfald, men du er velkommen til at
give det videre eller informere andre nære
pårørende, som måtte have gavn og glæde af en
sådan mindegudstjeneste.
Det er vigtigt for os præster ved Tårnby
kirke at understrege, at hverken du eller andre
pårørende skal føle sig særligt forpligtet til at
deltage. Det er udelukkende ment som en
oplysning og en mulighed for at mindes en,
man har haft kær.
Med venlig hilsen
På vegne af sognepræsterne ved Tårnby kirke
Desirée Risum

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.
Tirsdag mellem kl. 13 og 16.
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og bliv tilmeldt til næste hold.
Du kan se billederne fra sidste hold på vores
hjemmeside.

Toner til Halfdan
Tre fremragende solister hylder en af vores kendteste
digtere. Toner til Halfdan er en perlerække af smukke, dybe,
eftertænksomme, sjove og finurlige voksendigte fra Halfdan
Rasmussens store forfatterskab, som er blevet til helt nye
stærke sange, komponeret af Sisse Tomczyk.
KB Sognepræst
Susanne Worm
Steensgaard - orlov

En koncert med sanger og skuespiller Tomas Ambt Kofod bag
mikrofonen, akkompagneret af Jeanette Balland (saxofoner) og
Sisse Tomczyk (piano).

Sognepræst
Susanne Freddin
Skovhus - vikar

Tomas Kofod er en af vores helt store musicalsangere og har
sunget flere hovedroller de sidste år på Det Ny Teater, bl.a.
udyret i Beauty and the Beast, hovedrollen i Jekyll & Hyde og
ikke mindst sidste år Fantomet i Phantom of the Opera.

Træffes på Tlf. 2367
4237
Sognepræst 		
Allan Ivan Kristensen

Jeanette Balland er aktiv både som solist og kammermusiker
og er medlem af Copenhagen Saxophone Quartet. Hun har
uropført flere saxofonkoncerter med landets symfoniorkestre.

Sisse Tomczyk er både pianist, slagtøjsspiller og komponist,
aik@km.dk.
uddannet fra Musikkonservatoriet i København. Hun har
Tlf. 2913 8323
spillet med flere orkestre, til musicals, fungerer som repetitør
		
Sognepræst 		
for sangere og er indehaver af musikskolen Zag du Gaf i
Elizabeth M. Laursen
København.
eml@km.dk.
Tlf. 5144 8112

Lørdag 26. oktober kl. 15 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

Allehelgensgudstjeneste i Kastrup
kirkegårds Kapel

Kordegn
		
Sandra Burrett
smsb@km.dk.
Tlf. 3250 0972
Kirke- og kulturmedarb.
Grethe Hamborg
grbh@km.dk.
Tlf. 5144 8111

Allehelgens søndag er fra gammel tid, den gudstjeneste, sidst på
året, hvor man mindes alle de mennesker, der gik forud for os. Det
gør vi også i Kastrup kirkegårds Kapel.

Organist 		
Niels H. Jessen

Vi tænker på alle dem, vi som pårørende savner. Familie og venner,
som vi mistede i det forgangne år.

njessen@email.dk.
Tlf. 2589 3301

Vi ber’ om, at Gud passer på dem, og passer på os, som er tilbage.
Søndag 3. november kl. 14 i Kastrup kirkegårds Kapel,
Kastrupvej 410

Kirketjener I		
Jens Andersen
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II		
Annette Honoré

32 TÅRNBY BLADET NOVEMBER 2019

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110
Kirkegården		
Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Tlf. 3250 7193

Julehjælp

Kastrup Sogns Menighedspleje kan i et
vist omfang yde julehjælp til trængte
børnefamilier som bor i Kastrup sogn. Vi
ønsker de får mulighed for at købe lidt ekstra
ind til julen.
Har du brug for hjælp ?
Ansøgningsskema kan fra fredag 1.
november afhentes på Kirkens Kontor,
Kastruplundgade 3.
Sidste frist for indsendelse af ansøgning er
tirsdag 10. december samme sted.

kastrup kirke

Alle ansøgninger vil blive læst og vurderet. Ansøgere, der får tildelt julehjælp, vil få direkte besked pr. telefon
senest onsdag 18. december.

kastruplundgade 3-7

Vil du hjælpe?

2770 kastrup

Bidrag til julehjælpen modtages med tak. Kan indbetales til BankNordik reg.nr. 6506 konto 3052994208.

Julekoncert med Danske Bank Notes
Der er fri entré. Dørene
åbnes kl.19.30. •
Tirsdag 26. november
kl. 20 I Kastrup kirke,
Kastruplundgade 3
Med venlig hilsen DANSKE
BANKS MUSIKFORENING

Det sker også i
Kastrup kirke
OKTOBER
Lør. 26. kl. 15 Toner til
Halfdan
Søn. 27. kl. 10 Allan Ivan
Kristensen
Tors. 31. kl. 17
Menighedsrådsmøde

Danske Bank Notes, Danske Banks Musikforenings kor, har fornøjelsen at invitere til Julekoncert i Kastrup Kirke. Vi
vil synge julen ind, under ledelse af vor dygtige og entusiastiske dirigent Dan Johnsen.
Endvidere medvirker Kastrup Kirkes organist Niels H. Jessen på kirkens dejlige orgel, samt korets faste pianist,
Frederik Aschenfeldt Vandrup og enkelte gæstesolister.
Traditionen tro vil programmet bestå at danske og udenlandske julesange, og som vanligt, vil publikum også få
lejlighed til at få rørt stemmerne i et par fælles julesange. Husk, at det bliver ikke rigtig jul, hvis du ikke har været til
Danske Bank Notes Julekoncert!

Syng dig glad!

Her i efteråret forsøger vi med nogle eftermiddage hvor vi,
med Niels Henrik Jessen som leder, synger sammen efter nye
og gamle salmebøger, højskolesangbogen osv.
Niels vil til hver eftermiddag vælge nogle sange med et fælles
emne, eksempelvis årstider eller højtider og prøve at blande kendt og mindre
kendt. Desuden vil der være fri sang efter de deltagendes ønsker.
Der vil blive serveret lidt koldt at drikke og snacks.
Arrangementerne finder sted den næstsidste torsdag i måneden fra kl. 16 til ca. 17.30.

NOVEMBER
Søn. 3. kl. 10 Susanne
Freddin Skovhus
Søn. 3. kl. 14
Allehelgensgudstjeneste i
Kastrup kirkegårds kapel,
Kastrupvej 412:
Susanne Freddin Skovhus
og kirkens øvrige præster
Tors. 7. kl. 17-19 Noas Ark
for børn fra ca. 4 år: Den
direkte linje til Gud
Søn. 10. kl. 10 Elizabeth
Laursen
Søn. 10. kl. 16 Rytmisk
kormusik: Koriosum
Søn. 17. kl. 10 Allan Ivan
Kristensen
Tors. 21. kl. 14 Syng dig
Glad
Søn. 24. kl. 10 Susanne
Freddin Skovhus
Tirs. 26/11 kl 20
Julekoncert: Danske
Banknotes
Tors. 28. kl. 17
Menighedsrådsmøde. Alle
er velkomne

Rytmisk kormusik

Hver tirsdag kl. 11 til 13.30
Kastrup Ældreklub
Andagt hver onsdag kl. 12
Rytmisk musikalsk
legestue hver onsdag kl.
16.30
Babysalmesang hver
torsdag og fredag kl. 10
Højmesse hver søndag
kl. 10

Kastrup Kirke får besøg af
“Koriosum”, et blandet kor på ca. 25
medlemmer, dirigeret af Stephan F.
Haagensen.

Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden: www.
Kastrup-kirke.dk

Jeg håber at se mange sangglade personer til arrangementerne.
Niels H. Jessen
Torsdag 21. november kl. 16 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej

Der vil ved koncerten blive sunget
musik af blandt andet Beatles, Björk, Michael Jackson og Lady Gaga.
Søndag 10. november kl. 16 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3
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Koriosum har sunget alverdens
rytmisk a capella musik siden
begyndelsen af 1980’erne. Under
ledelse af skiftende dirigenter har de
udforsket danske, svenske, engelske,
latinamerikanske, afrikanske og
haitianske sange og viser, foruden
swing, jazz og alskens pop.

MOZART
MARTIN

Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af
livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores
nærvær vil for jer, føles trygt.

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

REQUIEM

IN TERRA PAX

Rikke Drachmann

Vi fokuserer på at være
nær værende & omsorgsfulde, når vi guider Jer
igennem en af livets svære
stunder. Vores nærvær vil
for jer føles trygt.

Casper Drachmann

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

KØBENHAVNS
BACHKOR
MED ORKESTER

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt
Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87

LØRDAG
2. NOV. 2019 KL. 16.00:
SKELGÅRDSKIRKEN
SOPRAN
ALT
TENOR
BARYTON
BAS

LISE BECH BENDIX
NANA BUGGE RASMUSSEN
MATHIAS HEDEGAARD
TEIT KANSTRUP
JAKOB BLOCH JESPERSEN

DIRIGENT

JAN SCHEERER

Vi træffes i vor forretning

ENTRÉ: 100 KR.
BILLETTER SÆLGES PÅ
KIRKEKONTORET I UGE 44
ELLER VED INDGANGEN

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

Den Bøhmske Fond

Halloween:

Gud - Slik og Ballade
Den 31/10– 2019 16.30.
Skelgårdskirken
Vær til
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den (U)-hyggeligste gudstjeneste
og besynderlige løjer,

og spis frygtindgydende slik!

KH
Skelgårdskirken

Synger til egen
fødselsdag
Tårnbykoret fylder 75 år og holder i den anledning jubilæumskoncert lørdag 16. november kl.
16 på Skottegårdsskolens aula
Koncerten afvikles i samarbejde
med det yderst festlige Brandvæsnets Orkester under ledelse af
Lennart Blak Jensen. I kan vente jer
et brag af en koncert, hvor alle vil
yde deres bedste.
Repertoiret er sammensat at
Tårnbykorets dirigent Ulla Abildgaard og indeholder både nye og
gamle ting, uddrag fra forskellige
musicals, og skønne melodier. Pianist er Mads Fuglsang.

INFO:
Billetter kan købes ved
indgangen eller hos formanden
Dorrit S. Erlandsson på telefon:
2728 3658. Pris: 75 kr.
Dørene åbnes kl. 15.30. Der er
mulighed for at købe drikkevarer
i baren fra samme tidspunkt.

Marie Carmen Koppel har
gennem årene givet koncerter
over hele landet med et
repertoire, der spænder over
hendes egne meget peronlige
sange til nye og gamle gospel,
soul og jazznumre.

JULEN NÆRMER SIG og det betyder, at Crossroad Gospel
holder julekoncert. Korets dirigent Simon Jansfort sørger for
et fantastisk repertoire, og lover at koret er yderst veloplagt
til en funky, festlig og smuk koncert. Der kan købes øl, vand
og vin før koncerten og i pausen. Kom til en hyggelig og
velspillet julekoncert med CrossRoad onsdag 4.december
kl.19.00 i Korsvejskirken. Dørene (og baren) åbnes kl. 18.30.
Entre er kun 60,- og børn u.16 år har gratis adgang.

Nye kræfter til Brylle Galleri
Brylle Atelier & Galleri, A.P.
Møllers Alle 9B i Dragør indleder nu tæt samarbejde
med Elisa Nicole Turri og Ayo
Schultz Turri, som med deres
kyndige ekspertise vil stå for
håndteringen af Flemming
Brylles medrivende kunstsamling bestående af 450
malerier, skulpturer, brugskunst, design og keramik.

På en særudstilling som
kun varer lørdag 26. oktober
kl. 10.00 – 16.00 fremvises en
række interessante malerier,
skulpturer, croquisskitser og
en kunstnerisk nyhed; Transparente digitale litografier
”Great Female Personalities”
herunder Karen Blixen og
Frida Kahlenberg.

Marie Carmen Koppel på
Kastrupgårdsamlingen
Kastrupgårdsamlingens
Venneforening indbyder til
Nytårskoncert på museet i 6.
januar 2020 kl. 20
- Vi har været så heldige, at få
Marie Carmen Koppel til Ama-

ger med sin akkompagnatør
Morten Vestergaard. Marie
Carmen Koppels store stemme er som skabt til en nytårskoncert, fortæller formanden
for Venneforeningen, Ninna
Feldvoss.

- Maria Carmen Koppel mestrer flere genrer og kan med
sit nærvær, sin musikalitet og
intensitet fastholde sit publikum på en musikalsk rejse
gennem både soul og gospel.
Der bydes i pausen på et
glas champagne og kransekage.
Koncerten
gennemføres
i samarbejde med kastrupgårdsamlingen

INFO:
Billetter 150,- kroner
Sælges fra søndag
1. december på
Kastrupgårdsamlingen i
museets åbningstid tirsdag søndag kl 14-17, onsdag til
kl. 20. Mandag lukket.

Senior- og pensionistkalender • samt specialforeninger - November 2019
OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00
Lis Frederiksen om Dirch Passer. 31. oktober
OK dag 7. november
Kristian Bech om tv-programmet Eftersøgt 21. nov.
Banko - 1 plade 15 kr - 3 plader 30 kr. 21. november
Ivan Liljebæk underholder 28. november

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag starter kl. 11.15.
Banko fredag 1.		
Alfred Kronborg spiller mens vi hygger, onsdag 6.
Banko fredag 8.
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 13.
Banko fredag 15.
Spisning og hygge med det hele kr. 100,- onsdag 20.
Banko fredag 22.
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 27.
Banko fredag 29.

Bordinghus

Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.
Tirs. og fre. kl. 14 - 17. Søndag kl. 13 - 16.
Generalforsamling - valg til brugerbestyrelsen og frokost.
Tilmeld. senest 25.okt. Fre. 1. nov. kl. 12.
Frokosttur med Pia. Vi mødes på Ravelinen, Torvegade 79.
Tilmelding senest 8. nov. Onsdag 13. november kl. 12.
Telekoret underholder. Pris 40,- tilmelding senest 12. nov.
Lørdag 16. november kl. 13.30.

Solgården

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Faste arrangementer: Se Tårnby kommunes infoannonce i
Tårnby Bladets oktober udgave.
Skovtur i Kongelunden. På cykel fra Pilehaven, eller ved
P-pladsen skoven. Tilmel. Søn. 3. kl. 10 -12.30.

Hjernesagen Tårnby Dragør

Cafémøder med foredrag, musik, film og banko. Vi mødes kl.
14 – 16 i Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding to
dage før: Lizzie Gylstorff, 6170 1961 / Inge-Lise Adelhardt,
2883 4785.
Sund motion på Hjertestien. Info: Inge-Lise Adelhardt, 2883
4785 / Asbjørn Rasmussen, 2279 5818. Næste gang 17.
november kl. 11. Fra vandtårnet på Englandsvej.
Bankospil + hygge mandag 4. november.
Musikalsk underholdning v. Tommy Jo, man. 18. nov.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf.
2063 7875.
Musikunderholdning v. Tommy Jo, fælles med Hjernesagen
man. 18. nov. kl. 14.

Parkinson Klub Amagerland

Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 5128
7999.
Parkinsonforeningens Diætist Dorte Colding. 14. nov. kl.14
i Postkassen.
Parkinson Ballroom Fitness i Fysiq Kastrup, Kamillevej .
Henvisning fra egen læge. Hver ons. kl. 13-14.

Bedre Psykiatri

Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk
sygdom. Daghøjskolen, Peder Lykkes vej 63, 2300 Kbh. S.
Info:Tommy Rasmussen 3251 5335/ 2757 5333. amager@
bedrepsykiatri.dk
Kunsten at leve i undtagelsestilstand. 30. okt. kl. 19-21.
Pårørendementor Søren Dixen: recovery. 27. nov. kl. 19-21.

Gigtforeningen

Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-

106, 5.sal. Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Cafemøde – vi hygger 29. okt.
Banko (medbragt mad kl. 13) 5. nov.
Cafemøde – vi hygger 12. nov.
Cafemøde – vi hygger og får et godt råd 19. nov.
Laura - en julehistorie - gløg og æbleskiver 26. nov.

Diabetes foreningen

www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
Verdens Diabetes Dag 14. november. Fra kl. 14-17 kan du
møde lokalforeningen i Arkaden i Sundhedshuset, når vi
sammen med Tårnby Apotek laver Risikotest. Vi giver svar
på dine spørgsmål.
Og I kan stadig møde os til stavgang. Mandag i Tårnby, start
kl. 10 fra Løjtegårdsvej 100 - torsdag i Dragør, start Wiedergården kl 10. Begge steder varer turen omkring 1 time med
korte og længere ture.

Scleroseforeningen

Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby.Info på Scleroseforeningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Med Bycafeen, besøg i Mærsktårnet, Blegdamsvej 3b, 2200
Kbh N. 6. nov. kl. 13.50
Julefest mandag 28. november kl 17-21. Middag og banko
på Leonards restaurant, Englandsvej 337, 2770 Kastrup.
Børnejulehygge lør. 30. nov. kl. 11 - 15 i Skelgårdskirken.

Café Livsglæde

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

Netværkshuset

Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Drej til højre,
når du kommer ud fra viadukten ved Quality Hotel og følg
vejen rundt.
Netværkshuset er åbent for alle mellem 20 og 65 år.

Hjerteforeningen ... i København S.

Hjertecafe med foredrag om hjerterytme og Pacemakere
v. læge, PhD-studerende Søren Zöga Diederichsen, Hjertemedicinsk afd. Rigshospitalet: torsdag 7. nov. kl. 16.30 i
Sundhedshus Amager, Hans Bogbinders Allé 3 - opgang 7, 1.
sal (inde i gården), 2300 København S.
Lær livreddende førstehjælp (gratis men tilmeld. senest 10.
nov. til margitgrome@gmail.com). Tors. 21. nov. kl. 16.30 –
ca. 18.30. Sundhedshus Amager.
Gåture på Amager Fælled. Hver søndag kl. 10 til og med 15.
december. Start ved DR Byens metrostation, og vi slutter
samme sted. Ruten er Hjertestien på Amager Fælled. (mellem 4,4 og 5,8 km, varighed ca. 1,5 time).

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 27
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Åbningstider: Mandag - fredag kl. 10 - 16.30
Jan Nielsen synger og spiller. Fre 1. kl. 13.30-15.30
Juleophæng til troldegrene. Man. 4. kl. 13.15-15.30
Salg af tasker, punge fra B.B. tasker. Tirs. 5. kl. 14.
Influenza vaccinationer. Tors. 7. kl. 13.30 - 16.30.
Skuespilleren Vibe Lauth underholder. Fre. 8. kl. 13.30 - 15.30
Udsalg med stof, garn, tilbehør. Man. 11. kl. 13.15 - 15.
Influenza vaccinationer kl. 9 - 12 på 1. sal. Foredrag og salg
af magnet smykker kl. 14 i caféen. Ons.13.
Fællessang. Fredag 15. kl. 13.30 - 15.30
Fællesmøde valg til brugerbest. Man. 18. kl. 14.
Med cityringen ud i det blå. Torsdag 21. kl. 11.
Solgårdens kabaret. Fredag 22. kl. 13.30 - 15.30
Julebanko - mange spændende præmier, overraskelser og
ekstraspil. Fredag 29. kl. 13 - 16.30

Fortællercafe. Kan du huske noget sjovt, dejligt, spændende, følsomt - så del historien med os andre. 6 minutter fortælletid/ person. Tilmeld din historie. Tirs. 5. kl. 15 - 16.30
Fællesfrokost – Fiskefilet, brød og salat, 25 kr. Tilmelding
dagen før. Onsdag 6. kl. 12.30 - 14.
Vaccination: husk sygesikringsbevis. Tors. 7. kl. 9 - 11.30
Shiatzu massage - bestil tid. Man. 11. kl. 9 - 15.
Damernes fællesmiddag - herrer velkomne. 50 kr. Tilmelding - begrænset antal. Tirs. 12. kl. 18.
Fællesfrokost – Tortillaruller m. hakket oksekød og salat. 25
kr. Tilmelding. Ons. 13. kl. 12.30 - 14.
Vaccination. Ons. 13. nov. kl. 13.30 - 16.
Fællesfrokost: Løgsuppe m. hjemmebagt brød- 25 kr. Tilmelding. Ons. 20. nov. kl. 12.30 - 14.
Det hyggelige bøssehus på Christiania. Sang, musik, kabaret. 60 kr. Tilmeld. Tors. 21. nov. kl. 17 - 20.
Pilehavens fødselsdag. Musik og lagkage - 20 kr. Tilmelding.
Søndag 24. nov. kl. 14.30 - 16.30.
Fællesfrokost – Grøntsagstærte og salat. 25 kr. Tilmelding.
Onsdag 27. nov. kl. 12.30 - 14.

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Medalje var indenfor rækkevidde
Christine Busch fra KMB til ungdoms
verdensmesterskaber i Kazan i Rusland
BADMINTON
Efter at have været i Rusland i 14 dage
for at spille badminton var det en træt
Christine der vendte hjem. Sprængfyldt med gode oplevelser og hæderlige resultater i hendes to doubler.
Hanne Busch, der er Christine mor,
fortæller, at Christine sluttede med at
have et rigtig fint UVM. Inden hun tog
hjemmefra, ville hun have været godt
tilfredse med resultaterne og det hun
opnåede i Kazan.
Skuffelsen går nu mere på følelsen
af, at en medalje var inden for rækkevidde.

To doublerækker
I mixdouble spillede Christine med
Rasmus Espersen fra Solrød og helt
som planlagt slår de Ungarn og Norge. Herefter mødte de to indonesere,
som de slog 21-19 21-19, og kom i
ottendedelsfinalen, hvor Christine og
Rasmus tabte med 21-18, 21-19 til

japanere. En kamp, hvor de bestemt
havde chancer, men ikke helt når højeste niveau.
I damedouble spillede Christine
med Amalie Schulz fra Højbjerg og de
vandt første runde over et par fra USA
og kom i næste runde på en svær mod
et par fra Taiwan, men de klarede skærene trods en solid føring til de taiwanerne i tredje sæt.
Ottendedelsfinale var mod et tysk
par, hvor pigerne ikke ramte deres niveau, og det blev en mere tæt affære
end ventet, hvilket helt klart skyldtes
nerver. Danskerne vandt dog i tre sæt.
Kvartfinalen var mod et kinesisk
par, hvor de midt i første sæt, fik styr
på spil og nerver og vandt 21-18. Desværre kunne de ikke holde ro og finde
deres topniveau frem og endte med at
tabe de to næste sæt med 21-13 og
21-15.
Pigerne var skuffede, da de helt

Nummer 6 i holdturneringen
I holdturneringen blev Danmark nummer 6. Danmark vandt først puljefinalen mod Taiwan og blev klar at spille

om pladserne 1 til 8.
I kvartfinalen mødte spillerne et
stærkt kinesisk hold og tabte 5-0. Så
spiller vi om 5. - 8. plads og slår Korea,
og til sidste tabes også 5. - 6. pladskampen mod Hong Kong.
SH

Christine Busch (tv) giver sin
doublemakker Amalie Schultz (th) et
godt råd i kvartfinalen til UVM i Kazan
i Rusland. Foto: Badmintonphoto

Har du
også
brug for
ekstra
penge til
julen?
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klart havde følelsen af, at de kunne
vinde den kamp. En sejr havde givet
en medalje med hjem.

- Så har vi det perfekte
fritidsjob, studiejob
eller deltidsjob til dig.
Vi søger omdelere i alle
aldre fra 13 år. Søg jobbet
på blivomdeler.nu

www.blivomdeler.nu

27 lærerige minutter
KMB-talenter var med til
Denmark Open badminton
i Odense – og fik klø
BADMINTON
Både Christine Busch og Freja Ravn fra KMB fik mulighed
for at prøve deres talenter af
mod de allerbedste i verden,
der i sidste uge var samlet
i Odense for at spille Denmark Open. En super 750
turnering for verdens bed-

Over for dem stod verdens
nummer fem Lee So Hee
og Shin Seung Chan. 21-7
og 21-15 til koreanerne og
27 lærerige minutter til pigerne. I så ung en alder skal
pigerne tage det som en oplevelse at være deltager i så
stor en turnering.
- Det var virkelig fedt. Det
levede helt klart op til det, vi
havde forventet inden. Man
kan godt mærke, når man

Christine Busch (tv) og Freja Ravn (th) fra KMB deltog
begge i Denmark Open Super 750 serie turneringen i
Odense. Foto: Hanne Busch.

ste badmintonspillere
Freja Ravn var med i turneringen med sin damedoublemakker Amalie Magelund
og mødte i første kamp de 4.
seedede kinesere. Trods flot
spil mødte danskerne overmagten og tabte i to sæt.
Christine Busch og makkeren Amalie Schultz fik
debut ved Denmark Open.

står derinde, at der er flere
nerver på, end der er til en
normal turnering. Men det
er stadig en fed oplevelse,
siger Christine Busch til TV
2 SPORT.
SH

Hole-in-one:

Tårnby vandring og motion

Hvor svært kan det være?
GOLF PRÆSTATION
Spørgsmålet i overskriften
går på en golfspillers allerstørste drøm, det er at slå
en golfbold direkte hul på
første slag og dermed juble
over sit hole-in-one slag. Det
er stort for en golfspiller
Miraklet skete for en dygtig
golfspiller, Hans Palm fra Dragør Golf Klub i klubturneringen

Bjarne Pape A/S Invitational.
Hans Palm var så heldig,
at netop på den dag udsatte
Bjarne Pape A/S, Honda automobiler, en Honda Jazz til den
spiller, der var dygtig nok til
at slå et hole-in-one.
Hans Palm kører nu rundt
i en spritny Honda og Bjarne
Pape blev ud over opmærksomheden også beriget med
den golfbold, som Hans slog i
hul på Dragør golfbane hul 9.

Golfbold i bytte for en Honda
For Hans Palm var det et godt
bytte at aflevere en godt
brugt golfbold af ukendt
mærke og i stedet få nøglerne
til en spritny Honda Jazz.
Hans Palm har spillet golf i
20 år, så statistisk set er han
lidt forud for sin tid. Bjarne
Pape har været sponsor for
turneringen i tre år, men mon
ikke de begge møder op igen
til næste år.
Så har de begge haft lidt
tid til at regne på sandsynligheden for endnu en holein-one bold. Bjarne Pape har
den fordel, at han kan tegne
en forsikring på risikoen og
vinderen den ulempe, at han
skal betale skat af gevinsten.
SH
Bjarne Pape (tv) og Hans Palm
(th) bytter en brugt golfbold
med nøglerne til et spritny
Honda Jazz og begge ser
tilfredse ud.
Foto: Dragør Golf Klub.

Sandsynligheden for hole-in-one
Det har Tårnby Bladet sat sig for at undersøge, blandt andet ved at Google sig frem til
en artikel og beregninger fra Boston University af matematikeren Francis Scheid, Ph.d.
på vegne af Golf Digest og National Hole-inone, som rådgiver klubber om hole-in-one
forsikring for forskellige turneringer.
Det normale er, at man til en turnering
udvælger et par 3 hul, der har en afstand fra
teestedet til hullet på mellem 135 og 180
meter for amatører og lidt længere, hvis det
er professionelle golfere, der spiller.
Sandsynligheden for hole-in-one handler
både om dygtighed og en vis portion held,
men jo dygtigere du er, desto mere sandsyn-

ligt er det, at du på et tidspunkt slår et holein-one. Boston Universitys beregningerne
viser, at sandsynligheden for at en amatør laver en hole-in-one er 1:12.500 og at den professionelle golfspilleres chance er 1:2.500

Et hole-in-one i løbet af karrieren
Chancen for mindst et hole-in-one i løbet af
golfkarrieren er tilstede. Hvis du spiller med
lavt handicap og spiller 1.000 runder i dit liv
(i snit 40 runder i 25 år) har du 20 procent
chance for at lave mindst et hole-in-one.
På Boston University (Google) kan du selv
læse videre om de mange andre (u)sandsynligheder for hole-in-one på golfbanen, der er
beregnet.

Sundhedsugen i Tårnby er overstået og du har
måske gået en tur og fået lidt frisk luft. Men
året har 52 uger og 365 dage og der skal jo motion til hele året rundt.
Motionsforeningen København tilbyder en vandretur med
start fra Tårnby Skole. Det drejer sig om den årlige Tårnbyvandring. Ruterne er forskellige, der er tre afmærkede ruter,
som er på hhv. 6, 9 og 10 km, der med fordel kan kombineres
til længere distancer. Afslutning for hver af de tre ruter er på
skolen.
Vandreturen er egnet for alle aldersklasser. Og fordi der
ikke er tale om konkurrence, kan man helt bestemme hastigheden selv.
SH
Fakta:
Dato, start og mål: Tårnby Skole, Sneserevej 10. Lørdag 9.
november. Start: Kl. 8.30 og retur senest kl. 15.00
Pris: 20 kroner, børn op til 12 år deltager gratis
Festsalen åbnes kl. 8.00, hvor der vil være morgenkaffe
og morgenbrød samt salg af startkort. Ved mål sælger vi
smørrebrød og drikkevarer.

Penge til lås og porte

Det kan blive en lettere og tryggere hverdag i Tårnby Kajakklubben Neptun efter klubben har fået 50.000 kroner til nye
porte og låsesystem til klubhuset og kajakhallen af Friluftsrådets Lokalforeningspulje. Puljen gav i alt 2.441.311 kroner til
74 foreninger i 45 kommuner.

Hjem fra sydafrika med medaljer

Kim Dahl og Jan Sahlgren fra Tårnby Styrkeløfter Klub har været i Sydafrika til VM Master
og fik metal med hjem.
Jan Sahlgren hentede en bronzemedalje i
Master 2 rækken (50-59 år) i 83 kg klassen.
Han løftede 562,5 kg. Kim Dahl tog en sølvmedalje i Master 1 rækken (40-49 år) i 93 kg
klassen. Sammenlagt løfter han 790 kg (som
var ny dansk rekord) nok til en sølvmedalje.
De to gutter kan opleves på hjemmebane
ved TSK CUP weekenden 15.-16. november.

Kim Dahl

Fremad Amager
får bøde for abelyde

Fremad Amagers sensationelle sejr over FC Midtjylland i pokalturneringen er blevet skæmmet af en kedelig racismedom.
1. divisionsklubben er blevet idømt en bøde på 12.500 kroner
for racistiske tilråb under september måneds pokalkamp mod
FCM, skriver TV2/Lorry.
Fremad Amager undersøgte efterfølgende sagen, men kunne ikke bekræfte, at der var blevet råbt abelyde fra tilskuerpladserne og kom med en redegørelse. På trods af redegørelsen har Fodboldens Disciplinærinstans alligevel valgt at stole
på dommerens indberetning og fastholdt bøden.

Djævlene scorer tidligere NFL spiller
De unge spillere i Amager Demons,
amerikansk fodbold i Tårnby får hjælp
til at gøre USA-drømme til virkelighed
AMERIKANSK FODBOLD

mond er et af de mest positive, ambitiøse
og inspirerende mennesker, jeg kender
og han er indbegrebet af, hvad vi gerne
vil tilbyde vores medlemmer.
- At han vælger Amager Demons som
sin nye klub, tager vi som et stort skulderklap.
Selvom Demons ikke har været i toppen af dansk amerikansk fodbold de
sidste par år, ser Desmond et stort potentiale i klubben og området og har
ambitioner om, at Amager Demons skal
være blandt de førende herhjemme, ikke
mindst på udviklingen af unge spillere
med drømme om at komme til USA og
dyrke deres yndlingssport.
Amager Demons spiller på banerne
ved Travbanehallen.
SH

Har du en
sports-historie
... som du synes skal
i Tårnby Bladet?
Så kontakt vores
sportsredaktør
Søren Havemann
sporten@havemann.dk

Desmond Cooper skriver under på en
treårig kontrakt med Amager Demons
U 19 unge. Foto: Amager Demons
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Navnet er Desmond Cooper. Han har et
par NFL-kampe for Jacksonville Jaguars
på sit CV, er 27 år og fra Florida.
Nu har han slået sig ned på Amager og
har startet egen virksomhed DC9Fitness,
der skal bistå idrætsfolk og spillere med
fysisk og mental træning. Desmond starter nu selv en karriere som træner i Amager Demons.
Det bliver Amager Demons U19 hold,
der får den store oplevelse at blive trænet af Desmond i de næste tre år. Det er
en ovenud tilfreds formand for Amager
Demons, Jacob Udengaard, der fortæller,
hvad det betyder at tilknytte en træner
som Desmond Cooper til klubbens ungdomsafdeling,
- Det er et kæmpe scoop for os. Des-

Morten Rasmussen

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

FunSkate det meste af natten
Ekstra konkurrence ved
FunSkate. Isens bedste frikadeller!
KUNSTSKØJTELØB
Af Lene Skibby, TSK

Tårnby Skøjte Klub, TSK, var
værter ved en stor FunSkate
samling i Tårnby Skøjtehal.
Over 100 Sjællandske skøjteløbere var samlet. Der var
deltagelse af begyndere og
øvede løbere, som både trænede og hyggede med overnatning og is-disco.
TSK-frivillige havde travlt
med at bespise de mange
løbere, trænere og officials
fra fredag til søndag. Men
det går altid som en leg – når
der for eksempel bliver lavet
frikadelle-konkurrence
om
TSK’s bedste deller. Her var

alt - både vegetar-, fisk- og
almindelige deller. Kåring
af TSK-Donse Dronning blev
Solvej Maron med super gode
kylling-frikadeller.

Frivilligt arbejde i TSK
De mange frivillige i TSK betyder rigtig meget, da det er
dem, som holder sammen på
klubben. Derfor er det ekstra
dejligt, at de frivillige kræfter træder til, når flere store
events falder sammen.
I samme weekend deltog
eliteholdet nemlig også i HSK
Cup i Hvidovre.
TSK favner alle sociale lag,
og trods forskelligheder, hygger de voksne meget. Med
masser af højt humør, samarbejde og sammenhold kommer man langt.

Sjællandsmesterskaber
Har man lyst til at prøve kunsten at løbe på skøjter, er der
altid plads. Man kan også opleve de lokale skøjtestjerner.
For eksempel ved sjællandsmesterskaberne og Sjællands
Cup på hjemmebane i weekenden 1.-3. november.
Her samles hele Sjælland
på Amager, denne gang med
de bedste skøjteløbere. Her
håber TSK på lidt hjemmefordel og at masser af amarkanere vil komme til klubben for at
heppe.

TSK-Donse Dronning
blev Solvej Maron
med super gode
kylling-frikadeller.
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Spil volleyball i Tårnby
Siden ”resterne” af Tårnby Volleyball Klub
slog sig sammen med en københavnerklub
har man ikke kunne dyrke klub-volley
Tårnby
VOLLEYBALL
Efter mange års fravær har nogle ildsjæle,
Tom Gallus og Jesper West Danbo, startet en
ny volleyball klub op på Nordregårdsskolen.
33 spillere er mødt frem og klubben har tilmeldt sig med to mix. hold til turneringen i
Sjællands kredsen. Holdene er både for øvede og begyndere. Så alle er velkomne.

Tårnfalkene, som klubben kalder sig, træner tirsdag og onsdag på skolen. Det har været en spændende proces at starte klubben
op, hvor alt skal startes fra bunden af med
lån af bolde, kamptrøjer, kultur og traditioner,
men ellers kan oplysninger om Tårnfalkene
findes på deres gruppe ”Tårnfalkene Official”
på Facebook, fortæller Jesper West Danbo.
SH
Tårnfalkene har bragt
Volley’en tilbage til Tårnby.
Her er de i aktivitet på
Nordregårdsskolen

Glade FunSkatere er til fest og sjov, men det ser ud som om, det
er gået helt skævt her - eller også er de bare kommet på glatis.

TSKs elitehold
vandt
klubkonkurrencen
i Hvidovre Skøjte
Klub (HSK Cup)
og måtte bære en
stor vandrepokal
hjem til Tårnby.
Foto: TSK

Jernmanden begyndte i KVIK Tri-Team
9 timer og 8 minutter skulle
Gustav Palm-Henriksen
bruge for at blive Hawaii
champion
Tekst og foto:
Søren Havemann

En Ironman på Hawaii står
øverst på ønskesedlen for
alle triatleter. Det ønske har
21-årige kemistuderende og
triatlet Gustav Palm-Henriksen fået opfyldt lørdag 12.
oktober i år.
Gustav
Palm-Henriksen
startede sin karriere i KVIK
Tri-Team, hvor han nu er træner.
Tårnby Bladet mødte
Gustav i Den Klorfri i Kastrup
svømmehal til en snak om
hans idræt, ambitioner og om
Hawaii, hvor han stod øverst
på podiet i hans Age Group
18-24 år.
41 danskere var til start ved
Ironman Hawaii World Cham-

pionship. Og det er ikke så
nemt at komme med. Gustav
Palm-Henriksen
kvalificerede sig til opgaven gennem
et stævne på Lanzarote, hvor
han fik sin billet og adgangskort til at deltage i Hawaii
Ironman.
Verdensmesterskabet foregår i byen Kona på Hawaiis
største ø, et ikonisk sted. Op
til konkurrencen summer hele
byen af aktivitet og fittede atleter. Svømningen foregår ud
fra stranden, løbe- og cykelruterne er lagt på veje langs
stranden.
- Ruten er hård blandt andet på grund af varmen og
fugtigheden og nok ikke en
rute, der bliver sat verdensrekord på, konstaterer Gustav
Palm-Henriksen.

Kostbar hobby
- Jeg dyrker min sport som

amatør og med ambition om
nogle år at prøve sporten som
professionel. Det betyder, at
jeg og min familie selv betaler for udstyr, materialer, turneringer og rejser, herunder
også rejsen til Hawaii.
- Heldigvis har jeg et meget
godt samarbejde med Revisionsfirmaet Gutfelt på Tømmerupvej, som støtter mig.
Som coach og træner samarbejder han med Kondifabrikken, der rådgiver og hjælper med at planlægge hans
træning. Ved siden af sine
studier på Københavns Universitet arbejder han i en triatlon-forretning på Østerbro.

Træningsindsats
På årsbasis gennemfører Gustav Palm-Henriksen 10 triatlons. Hvilket betyder en hel
del træning, som ofte foregår
på Amager blandt andet på

en rute på Kalvebod Fælled
og Sydamagers landeveje. De
længere ture på cykel foregår
oppe i det nordsjællandske.
- Det meste af min træning
foregår i Københavns Triatlon
Klub, hvor jeg har fundet omgivelser og triatleter på min
egen alder og med samme
ambitioner, men jeg er stadig
Det er Gustav PalmHenriksen nummer tre fra
venstre som iført sin KVIKtrøje løfter sin pokal/skål.

Gustav slapper af i Den
Klorfri i Kastrup Svømmehal.
Foto: Søren Havemann

medlem af KVIK, fortæller
han.
- Triatlon er olympisk disciplin på en kort distance, men
for mig lidt for kort, da jeg
foretrækker en fuld iron-man,
som ligger bedre til mig, fortæller en af verdens bedste
triatleter Gustav Palm-Henriksen.

Sådan blev den til!

Fra venstre, Oliver Hvass, Mads Søgaard Berger Jørgensen,
Christian Wöldike Kilsdal og Lukas Baes Maidens.
Foto: Rugbyklubben Speed
Gustav Palm-Henriksen på de sidste meter
i løbet for tiltlen som ung vinder i Hawaii
Troiatlon 2019 er i hus.

Oahu med 15 mænd og herfra var triatlonsporten født.
SH

Næste udgave af Tårnby Bladet er
december, som omdeles
fredag 29. november.

Udtaget til
ungdomslandsholdet i rugby
Dansk Rugby Union har med Steve Atkins i spidsen som
landsholdstræner for ungdomslandsholdet har udtaget 12
ungdomsspillere; heraf kommer de fire fra Amager.
De dygtige spillere er Oliver Hvass (18), Lukas Baes Maidens (16) og Mads Søgaard Berger Jørgensen (17) fra Rugbyklubben Speed og Christian Wöldike Kilsdal (17) fra Dragør
Rugbyklub. De fire drenge kender hinanden særdeles godt,
da de har spillet sammen siden de var 12 år, og stadig træner sammen i Speed.
Denmark Vikings, som Danmarks ungdomslandshold kaldes, skal i december på en stor opgave, når rugbyens svar
på superbowl afvikles i Dubai. Turneringen hedder Emirates
Airline Rugby Dubai Sevens, hvor alle de store rugbynationer som Australien, New Zealand, England og Sydafrika stiller op.

TÅRNBY BLADET NOVEMBER 2019 39

Historien om Ironman Hawaii
World Championship
Historien, der nærmest er blevet en myte,
om hvorledes kaptajn Collins diskussion med
sine venner udviklede Ironman-begrebet og
dermed triatlon.
Collins og hans venner diskuterede efter
en konkurrence på Hawaii, hvilken af de tre
udholdenhedskonkurrencer, der var den sværeste, Wai Kiki Beachs 3,8 kilometer havkapsvømning, cykelløbet Oahu rundt på 180 kilometer eller Honolulu maraton.
En spøgefugl foreslog at kombinere alle
tre i én konkurrence. I 1978 fandt den første
virkelige Ironman-konkurrence sted på øen

Hvad laver I så ellers?

Det spørgsmål møder vi næsten hver gang, vi præsenterer os som, ”at vi kommer
fra Foreningen Norden”

Af Terkel Spangsbo,
formand for Foreningen
Norden i Tårnby

I Tårnby Bladet juni måned
nr. 6 fortalte vi om, at vores
hovedforening, vores organisation fyldte 100 år i år. Det
kom organisationen i fjernsynet og året igennem har der
været arrangementer over
hele Norden (her i november
også på bibliotekerne i Tårnby kaldet Nordlit), som markerede denne begivenhed. Se
side 20, Nordlit står for Nordisk Litteratur.
Det var rimeligt nemt at
beskrive Foreningen Nordens
indsats i de tider, hvor en rejse
i Norden var så eksotisk som
Antillerne eller Galapagos er
i dag. Efter de nordiske lande
havde været ”låst inde” fra
1940 til 45 og den gensidige
hjælp landene gav hinanden på både nationalt og på

græsrodsplan, organiseret på
højeste niveau og menneske
til menneske, var det nemt at
fortælle, at vi lokalforeninger
ville fortsætte al muligt samarbejde og samvær og være
hinandens venner.
Men som det er med gode
intentioner – det kan blive en
vane og så glemmes det ofte,
at det der på et tidspunkt var
en luksus, noget nyt, en kamp
- blev til vaner, der blev betragtet som ”har det da ikke
altid været sådan?”

Nej det har det ikke!
De aktive i Foreningen Norden er stadig besjælet af at
give hinanden de store oplevelser, som varigt samvær er.
Medlemmer og bestyrelser i
lokalafdelingerne vil gerne
vedblive med at præsentere
det store i det nære.
Når
Lokalafdelingen
i
Tårnby besøger bekendte, ja
venner i venskabskommunerne er det som at komme
hjem til familier, der til hverdag bor langt væk. Ved vores

Foreningen Norden, Lokalafdeling Tårnby-Dragør hejste i anledning af Foreningen Nordens 100
års jubilæum i samarbejde med Tårnby Kommune en flagalle foran rådhuset bestående af alle de
nordiske flag. Bemærk gerne det samiske og ålandske flag. Foto: Anna lange, Tårnby Fotoklub..

fællesrejser bliver vi ført ind
bag murene, ligusterhækkene
og bag om de store turistat-

traktioner. Gennem foredrag
og litteratur forbereder vi os
til mødet i virkeligheden og

kommer tættere på hverdagen hos ”nogen vi kender”.
På fællesrejserne, som vi
med mellemrum praktiserer,
har familien i Norden hjulpet
os med det praktiske og vist
vejen til det usete. Vi gør det
samme, når familien kommer
til os.
Foreningen Norden har
også haft en finger med i beslutningen af pasfrihed og
andre fællesaktiviteter som
fri adgang til hinandens uddannelser.
Og så rummer en ideologisk forening som vores alt
det ubeskrivelige – det som
bare skal opleves.
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Rejserne
Det ubeskrivelige opstår eksempelvis ved en solnedgang
oplevet på Hög Klint syd for
Visby på Gotland eller når en
gruppe på stedet, i Telavåg får
historien om udslettelse af
hele bygden og deportering
af 70 voksne til tyske koncentrationslejre.
Det kan også være en stemningsfuld morgen ved Hornborgasjön med 1000’ender
af traner i dans. Vi tager del i
ejerskabet, vi er fælles om et
eller andet stort.
Den bedste måde at opleve fællesskabet på, er ved
at melde sig ind i foreningen
- og deltage.

Flytningen går glimrende
Folkene bag udstillingsstedet Plyssen er fortrøstningsfulde og samtidig vemodige
Af redaktionen

Tårnby Bladets redaktion har spurgt
lederen af de frivillige ved Plyssen
udstillingssted, hvordan det går med
flytningen fra Plyssen til Gården ved
Diget 28, og hertil svarer Stig Løvenkrands frejdigt:
- Det går glimrende, vi er ikke flyttet
endnu, men vi har mange positive tanker om hvor dejligt det nye sted bliver; samtidigt er det også vemodigt at
skulle forlade bygningerne, hvor Plyssen har været siden 1996.
- De frivillige kustoder har altid været meget stolte af at kunne fortælle
om den gamle Plys- og Klædefabrik,
om hvor fremsynede og en god arbejdsplads det har været for mange
Amagerkanere; ligeløn mellem mænd
og kvinder, marketenderi, ordnede
forhold for børn, sygehjælp, alle ting
som vi i 2019 forventer som en selvfølgelighed, men på ”Plyssen” tænkte
man allerede i de baner omkring
1920’erne og frem, fortæller Stig Løvenkrands.
Udstillingsstedet, som Tårnby kommune i mange år har drevet ved hjælp
af de frivillige, har andet end Plyssens
historie at byde på; der er masser af
historier om lufthavnen og andre
spændende ting om lokalsamfundet.
Der er skiftende udstillinger fra
lokalarkivet,
Bevaringsforeningen

for Tårnby har gennem alle årene
haft skiftende udstillinger, adskillige
kunstnere har udstillet deres værker,
der har været sang og dans, mange
foreninger har brugt stedet til møder
og også fremvist de ting, de brænder
for.

Den faste kerne
De frivillige består i dag af en lille trofast kerne, hvor alderen spænder fra
de unge på 60 til de lidt mere voksne
i 90’erne.
- Desværre sker der stille og roligt
et frafald gennem tiden, så vi kan godt
bruge mindst 3-4 frivillige mere, forklarer Stig Løvenkrands, der for nylig
overtog tjansen som tovholder for aktiviteten.
En frivillig tager typisk en 4-timers
vagt to gange om måneden sammen
med en anden, altid en lørdag eller
søndag fra 13-16. En frivillig får ingen
løn, men kan deltage i sommerfesten,
julefrokosten, fællesmøder og et fællesskab med andre. En frivillig har
også muligheder for at bidrage positivt til udstillingernes udformning.
- Så er der nogle derude der vil
være med, kan I kontakte os på Plyssen, Amager Strandvej 350, eller via
vores email plyssen@plyssen.dk, se
mere på Websitet www.Plyssen.dk opfordrer Stig Løvenkrands.

Alle kan udstille

FORESTÅENDE FLYTNING. Udstillingsstedet Plyssen flytter til en gammel
bondegård Ved Diget 28, forventet indflytning i februar 2020. Den præcise
dato vil blive annonceret senere, men det ligger fast, at sidste besøgsdag i de
gamle lokaler bliver 15. december, så er det slut på den adresse. Foto: Kurt
Pedersen, Amager Fotoklub.

har været gennemført på Plyssen og
skal det fortsætte – og det skal det
da - er vi løbende interesseret i lokalmaterialer, der kan udstilles til låns
eller permanent. Vi efterlyser altid
kunstnere, foredragsholdere, dansere, sangere, musikere, foreninger
og enkeltpersoner, som vil bidrage til
underholdning og kultur på Plyssen,
siger Stig Løvenkrands.
Plyssen har et aktivitetsudvalg
bestående af Minna Hansen, Hanne
Præst Pedersen og Stig Løvenkrands,
som vil gøre meget for at tilpasse jeres aktivitet. Kontakt dem via e-mail:
Plyssen@Plyssen.dk

PLYSSEN blev oprettet i forbindelse
med Københavns europæiske
Kulturby år 1996 på initiativ af
Heinrich Ehrenreich med støtte
fra Poul Feldvoss. Plyssen skulle
”bare” have været et stop på
aktiviteten ”Amagerbanen – en
anderledes rejse”, hvor den gamle
togstrækning Amagerbanen skulle
genoplives med kulturstop på de
forhenværende stationer fra Store
Møllevej til Kastrup (i dag metro).
Som den eneste overlevende
kulturby-aktivitet når Plyssen
at opleve en næsten 25-års
fødselsdag, men i nye lokaler.

- Utallige udstillinger og aktiviteter
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Det ultimative ægteskabsdrama
Dødsdansen af August
Strindberg er verdensdramatikkens ultimative ægteskabsdrama. Nu på Amagerteatret
Det har uden tvivl været inspirationskilde til senere stykker,
som Hvem er bange for Virginia Wolff og Scener fra et
ægteskab. Siden Strindberg
skrev Dødsdansen i 1901, har
stykket været spillet utallige
gange i hele verden og senest
for to år siden med stor succes i Stockholm.
Strindberg skrev sit drama
ud af selvhad, fortvivelse og

raseri mod kvindekønnet,
men ikke uden selvironi og
morbid humor.
Edgar og Alice bor isoleret ved havet og står overfor
at fejre deres sølvbryllup.
Ægteskabet er storm-omsust,
solskin har der ikke været meget af igennem årerne, men
masser af uvejr og tordenskyer. Jo mere de kan håne og
genere hinanden jo bedre.
Edgar er mili
tærmand og
Alice skuespillerinde og ingen af dem har haft succes
i deres karrierer eller held i
pengesager. Dialogen imellem dem er båret af seksuel

tiltrækning og frastødning,
had og selvhad.
Ondskabsfuldhederne flyver imellem dem, ofte vittigt
og med morbid humor.
Efter mange års fravær ankommer pludselig Alices fætter Kurt.
Alice kan ikke lade være
med at indlede en livsfarlig
flirt, Kurt bider på og ægteskabsdramaet udvikler sig til
et trekantsdrama. En stærk
klassiker, en kamp til stregen.

Spiller på Amagerteatret i
Kulturhuset KastrupBio 25. 26. og 27. nov. kl. 19.30.
Medvirkende Pia Jondal
som Alice, Waage Sandø
som Edgar og Ole Lemmeke
som Kurt. © Per Morten
Abrahamsen

Iscenesættelse: Vibeke
Wrede
Forestillingen er et
samarbejde mellem Teater2
og NørregadeTeatret
August Strindberg (18491912) var en verdensberømt svensk forfatter,
dramatiker og billedkunstner. Han har skrevet roma
ner (bl.a. Hemsøboerne og
Inferno, som beskriver hans
livskrise i 1890), noveller og over 50 skuespil,
hvoraf nogle af de kendteste
er Frk. Julie, Faderen, Et
drømmespil, Spøgelsessonaten og Dødsdansen. Hans
tilværelse havde alt det stof
et godt drama er gjort af,
og han brugte og misbrugte
det. Hans centrale temaer
er det aristokratiske æreskodeks, kvindernes magt
og indflydelse samt den
seksuelle drift mellem mand
og kvinde.

Fra demokratisk samfundskritik gik Strindberg over til
psykologiske studier med
åndsaristokratiske overtoner. Minutiøst ville han kortlægge ”hjernernes kamp”,
striden stod ofte mellem
mand og kvinde. Kønskampen præger i en åben og
alt andet end entydig form
hans naturalistiske skuespil.
Han havde ry som gal og
dyster kvindehader - forsmået elsker måske? Hans
morbide humor efter 3 forliste ægteskaber fremtræder
både morsom og smertelig
i hans dramatik. Og det
stærkest i Dødsdansen.
Hans formeksperimenterende skuespil fik en central

betydning
for
1900
tallets
drama.
Naturalismen
og den
modernistiske strømning fra
ekspressionisme over surrealisme til absurdisme har
Strindberg som forgangsmand. Han var utvivlsomt
en af de dristigste og samtidig mest poetiske moderne
dramatikere i verdenslitteraturen. Han skabte det
moderne drama.

Fremlysning
Måske har vi noget du kan bruge - edb-programmer og borde
Vi manglede et “spisebord” til redaktionen - og fandt
ikke bare et med adskillige udenfor en institution, som
skulle skifte ud. Vi blev grådige og tog alle med hjem,
men nu har vi plukket vores -. og de øvrige giver vi væk
Kom hurtigt og kig om der blandt bordene er et eller flere du kan bruige - eksempelvis i dit klublokale.
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Der er følgende modeller:
Et 130 centimeter langt og 120 cm bredt bord med runding i den ene ende
2 firkantede borde 120 langt x 80 cm
2 ”rundinger 120 bredt x 60 cm.
Alle er 72 cm i højden.
Sådan gør du:
Ring til os og aftal tid for besigtigels. Gerne snart for vil meget gerne af med
dem inden brandvæsenet opdager, hvor vi har stillet dem.

Vi har også dyre edb-programmer

Se www.taarnbybladet.dk

Vi har gennem Avisens 26 år måtte følge med udviklingen - det betyder vi har
købt mange versioner med licens og manualer.
Vi har også lidt hardware til overs samt rigtig mange cd’er som vi har hørt
mange gange på vores musikanlæg.
Alt det forærer vi væk. Tidligere versioner af InDesign og PhotoShop kan stadig anvendes - licensen er betalt - og programmerne er er gode at øve sig på til
du/I får råd til de nyeste versioner, som vi bruger på redaktionen.
I en vis udstrækning kan vi - når vi ikke producerer - hjælpe dig/jer med at
komme i gang med de professionelle programmer.
Også her gælder det, ring og
hør, hvornår vi er hjemme og
kom så og se, om du har mod
på at tage lidt med hjem fra
vores genbrugs-lager.
Lidt af det elektroniske
udstyr som Tårnby
Bladet forærer væk.

Små synger sammen
Tårnby Bibliotek inviterede
i efteråret kommunens
børnehaver til at lade ”Små
synge sammen”
Foto: Gunnar Larsen, Amager
Fotoklub.

Det kom der en spændende
dag på Vestamager Bibliotek
ud af for børnene. Arrangementet var et led i en landsdækkende kampagne af samme navn.
Temaet var i år Havets Dyr
og børnene øvede sangene
sammen, inden de spændte
stillede op i arkaden foran
biblioteket for at synge dem
for besøgende i Vestamager-

centret.
I to timer sang de 3-6 årige
børn sammen med børn fra
andre børnehaver, inden de

hyggede med deres medbragte mad.
bbark

Biblioteket havde valgt de sange, børnene skulle synge, og
heldigvis var de sendt ud til børnehaverne forinden, så også
de voksne kunne synge med.

Børnene var helt koncentrerede og klar,
da de stillede op i arkeden udenfor
Vestamager Bibliotek for at optræde for de
forbipasserende... og måske deres familier?

Biblioteket bød på frisk
frugt og grønt, inden
de skulle igang med at
synge sammen.

STILLINGS ANNONCER I FORENINGSLIVET

Op og hænge

Gratis tilbud til foreninger
Mange foreninger - for ikke at sige alle - har
brug for frivillige i bestyrelser, til praktisk
arbejde, hjælpeinstruktører etc.
Her kan i søge eks. 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

Formanden Jens Hansen bærer rundt på sin telefon 44 12 23 14 og venter på dine spørgsmål og
din ansøgning. Jo før jo bedre.
Vil I bruge dette tilbud (som løber så længe der
er foreninger, der benytter det) så send mail med
tekst til redaktionen@taarnbybladet.dk
Mere info: Ring til redaktionen dgl. mellem 9 og
12 (og mange andre tider) på 32 509 290

Kan du afse et par timer?
måske en gang om ugen eller hver fjortende dag –
kun du bestemmer – er du sikkert den, vi søger som
besøgsven til en hjemmeboende demensramt, så den
pårørende kan komme lidt hjemmefra.
Henvendelse til Bente Olofsen,
tlf. 2662 3421
Vil du have nogle hyggelige timer,
der gør en forskel? - så meld dig som læseven for
en skoleelev! Meld dig ligemeget om du kan bruge
én time om ugen eller flere. Der er brug for dig.
Henvend dig til Susanne Jørgensen for at høre mere
på tlf. 2115 0785
Vikar søges.
Til lejlighedsvis afløsning på gymnastik/pilatesholdene i Amagerhallen mandag kl.11.30 og onsdag
kl.11.30 og 12.30. Nærmere om jobbet kan rettes
til instruktør Solveig Sørensen på email:
solveigs13@gmail.com eller telefonisk efter kl.18.00
på tlf. 6l67 5215

Foreningerne i Tårnby kan komme
på væggen på Udstillingcenter
Plyssen
.... men de skal selv gøre det
forudgående arbejde ...
Deres opgave bliver at fremstille en planche
om foreningen i en rimelig størrelse (op til
40x50).
Planchen bør være i skifteramme, da det letter ophængningen og giver et pænere helhedsindtryk
Planchen kan indeholde såvel tekst som billeder.
Det er en nem måde at gøre reklame for
sig selv og planchen kan printes i stor format på den store scanner på Foreningernes
Fælleskontor.
Skal kontoret hjælpe, så kontakt Michael
eller Terkel på 32 505 290, så hjælper de
med en flot plakat - til en billig penge.
Fælleskontoret kan også printe store formater til andre formål.
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Skriv lidt om foreningerne som dette eksempel:
Kastrup Højdespringer Forening har 60 medlemmer, eget klubhus på Lille Hovedgade og deltager i danmarksturneringens 1. division.

Kære Tårnbyborger.
Hvem vil ikke gerne have en ven?
En ven at tale med. En ven at gå tur med.
En ven at spise med. En besøgsven.
I Besøgstjenesten hos os glæder vi os til at høre fra
dig, hvis du ønsker en besøgsven - eller du ønsker at
være en besøgsven.
Henvendelse til Karna Kaslund,
tlf. 2233 8072

KOLLISION

Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk

BILLETPRISER
OG RABATKORT
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

© Rolf Konow

Filmoversigt

ÅBNINGSTIDER

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

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.

Leo og Olivia slynges pludselig ud i en krise og i
midten af deres hårde skilsmisse står deres ni-årige
datter Liv tilbage, og må påtage sig rollen som
boksebold for forældrenes uenigheder.

FAMILIEN ADDAMS
FOR PRE MIE RE

BABY BIO

Nikolaj Lie Kaas og Cecilie Stenspil spiller
hovedrollerne i ’Kollision’. De får selskab af Nicholas
Bro, Rasmus Bjerg og Sebastian Jessen m.fl.

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

KL. 11.00:

29/10: JAGTSÆSON med danske undertekster
5/11: GEMINI MAN

Filmen er et bevægende drama, der udforsker en
familie i opløsning og de beslutninger forældre træffer
i forsøget på at finde mening og håb. Filmen er
inspireret af virkelige hændelser.

TIRSDAGSBIO

KL. 10.30:

29/10: JUDY
5/11: GEMINI MAN

F FOR FÅR FILMEN –
FÅRMAGEDDON

© Reiner Bajo

Den monstrøse familien Addams består af diverse
excentriske familiemedlemmer, der har det bedst i
skyggen. Her finder blandt andet ægteparret Gomez
og Morticia Addams, deres to børn Wednesday og
Pusley, Gomez’ bror Onkel Fester, familiens butler – og
ikke mindst det lille Frankenstein-lignende monster
Lurch samt den levende hånd Thing.

© Nordisk Film

© SF Studio

TERMINATOR: DARK FATE

DANMARKS-

PREMIERE

Dark Fate et stjernespækket actionbrag med
skuespillere som Arnold Schwarzenegger (T-800),
Linda Hamilton (Sarah Connor) Mackenzie Davis,
Natalia Reyes, Gabriel Luna and Diego Boneta.

PRE MIE RE

MIDWAY

Søslaget i Midway mellem den amerikanske og
japanske flåde handlede om den endelige kontrol
over Asien, som Stillehavet ville være adgangen til.
Historien bliver fortalt af krigskommandanterne og
soldaterne, som kæmpede i slaget.

LE MANS ’66

LAST CHRISTMAS

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

DAN MAR KS-

DANMARKS-

Lu-La - en gæst fra det ydre rum - nødlander nær
gården. Det lille, nuttede rumvæsen vil gerne hjem
igen. Hele fåreflokken falder for Lu-La’s magiske evner,
drilagtighed og galaktisk store bøvser, så Frode Får
beslutter sig for at hjælpe sin nye ven i nøden. Men
Agent Rød er på sporet af dem.

DOWNTON ABBEY
25 – 30/10:
2 – 3/11:

GOOSEBOY
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26 – 27/10:

FAMILIEN ADDAMS – dansk tale

kl. 17.30
kl. 12.30

t. f. a.

kl. 13.15

t. f. a.

JAGTSÆSON med danske undertekster

25 – 30/10:

JOKER

25/10:
26 – 27/10:
28 – 30/10:

kl. 20.30

fr. u. 7

kl. 20.00
kl. 15.30 + 20.00
kl. 20.00
t. o. 15

DEN LILLE AFSKYELIGE SNEMAND
– dansk tale
26 – 27/10:
2 – 3/11:

JUDY

25 – 30/10:
31/10 – 3/11:

kl. 12.45
kl. 15.30
kl. 18.00
kl. 17.40

Den visionære, amerikanske bildesigner Caroll
Shelby og den frygtløse, britiske racerkører Ken Miles
tager kampen op mod de fysiske love og deres egne
personlige dæmoner for at bygge en revolutionerende
racerbil for Ford. Sammen udfordrede de Enzo Ferraris
altdominerende racerbil i 24-timers løbet Le Mans i
Frankrig, 1966.

fr. u. 7

Forpremiere:
26 – 27/10:
kl. 15.00
Tag din Halloween udklædning på til
forpremiererne og få et gratis lille bæger
popcorn
Danmarkspremiere:
31/10 – 1/11: kl. 17.00
2 – 3/11:
kl. 13.00 + 15.00
4 – 6/11:
kl. 17.00
Danmarkspremiere:

KOLLISION

FOR PRE MIE RE

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

Kate brokker sig over alt i tilværelsen og træffer
konstant de forkerte beslutninger, iklædt bjælder på
skoene og alfekostume, som hendes job kræver, hun
har på. Men da hun møder den fantastiske Tom, tør
hun langsomt igen lukke drømmene ind og lytte til sit
hjerte nu med hans hånd i hendes. Sammen går de to
julen i møde med kærlighed i hjertet og mod på livet,
for hvad skulle dog kunne gå galt?

Programmet for perioden 7 – 28/11 kan ses
på www.kulturhusetkastrupbio.dk
fra starten af uge 45.
Men vi ved allerede nu at du kan glæde dig til:
7/11: Danmarkspremiere på MIDWAY,
13/11: Tøseaften med julegoodiebags og
forpremiere på LAST CHRISTMAS,
14/11: Danmarkspremiere på LAST
CHRISTMAS og LE MANS ’66,
28/11: Danmarkspremiere: F FOR FÅR:
FÅRMAGEDDON

med danske undertekster
31/10 – 1/11: kl. 19.30
2 – 3/11:
kl. 17.10 + 19.30
4 – 6/11:
kl. 17.30 + 19.30 t. o. 15

Forsalget til

Danmarkspremiere:

er startet

TERMINATOR: DARK FATE
fr. u. 7

© UIP

© SF Studio

© Nordisk Film

PREMIERE

31/10 – 6/11:

kl. 20.00

STAR WARS:
THE RISE OF SKYWALKER

Smadremanden og andre
store artister
12 store danske artister fra
Zirkus Nemos univers som
bog
Bogudgivelse

DER ER LANGTFRA ENIGHED OM, om øl skal være
kold, kælderkold eller lunken. Det kan også være som
Wikke og Rasmussen introducerede ”To kolde fra kassen”.
Her er en ny variant ”To kolde med blus i bunden”. Tak for
tilsendte til en kvik fotograf.

Prisfest for foreningsfolk

Tirsdag 12. november uddeles Tårnby Kommunes Foreningslederpris og Tårnby Forenings Råds Foreningspris
ved en sammenkomst på Tårnby Rådhus. Alle foreningsledere er inviteret til traktementet som begynder klokken 18
i Rådhusets kantine.

Partnersklab og sponsorer for foreninger

En gang om året har Tårnby Biblioteksvæsen fundet nogle
gode og inspirerende foredragsholdere, som på et dialogmøde vil give foreningslederne gode og praktiske råd.
I år har ”væsenet” fundet frem til Torben Stenstrup, spejderleder og formand for Fritidsudvalget i Næstved til at fortælle om ”Forandring i forening - når ildsjæle går sammen
og søger penge hos fonde”.
Dialogmødet finder sted onsdag 30. oktober fra kl. 17.30.
Det er gratis for foreningsfolk+, men man skal tilmelde
sig hos dkr.hb.bk@taarnby.dk

Ildsjælene udgiver børnebog

Igennem tyve år har cirkusdirektør Søren Østergaard rejst
land og rige rundt med sit
Zirkus Nemo. Med sig har han
haft nogle af landets mest
markante og alsidige artister,
som hver på sit felt med stor
virtuositet og professionalisme har bjergtaget danskerne
med deres kunst.
I bogen 12 store danske
artister møder vi blandt andet Baconmanden, kendt og
elsket for sine performances,
hvor han som Menneskelig
flæsk lader sig stege på en
glohed pande i oversize. Vi
møder også Bager Jørgen, der
er berømt for sin forrygende
optræden med dansende
wienerbrød for det danske
kongehus. Senest er han
sprunget ud som digter med
samlingen 15 erotiske brøddigte, der går som varmt brød.
Og vi møder Erik Bo Nielsen
alias Smadremanden og hører
den utrolige historie om hans
opvækst, som nok vil komme

bag på de fleste.
Som alle store kunstnere
og genier slæber de rundt på
tung bagage. I bogen får vi eksempelvis den tragiske historie om, hvordan det musikalske geni Manden, der ikke kan
fløjte, mistede sine forældre
ved en koncert, hvor de skulle
hyldes for deres livslange
opbakning. Også den fænomenale showdressør Ib Glann
har mødt tragedien; faktisk
var det hans berømte bedstefars død, som satte gang
i Ibs karriere, da bedstefaren
efterlod sit barnebarn et brev,
hvori der blot stod: »Rid Ib«,
og det gjorde han så.

adresse
og telefonnummer. I emnefeltet skriver du ”Zirkus”
og i mailen skal vi have svaret. Kun mail, som er kodet
som angivet, kommer i betragtning.
Vi skal have svaret senest
Vind et eksemplar
mandag 11. november klokTårnby Bladet og Peoples’s
ken 12, hvor vi trækker lod.
Presse sætter
Naturligvis tager vi også
Konkurr
to eksemmod løsninger på postkort
e
n
c
e
plarer af 12
eller uden på kuverter på
store danske
adressen Tårnby Bladet,
artister på højkant.
Postboks 34, Englandsvej
For at vinde skal du give os
290, 2770 Kastrup eller lagt
navnet på en af de andre artidirekte ned i vores postkasse.
ster fra Zirkus Nemo, som ikke
Vinderne skal selv hente
er nævnt i denne artikel.
bogen på redaktionen, men
Svaret mailer du til redakdu får yderligere oplysning
tionen@taarnbybladet.dk
på mail eller telefon.
med oplysning om dit navn,
tsp

HØNS PÅ AMAGER

Amagerlands Fjerkræavler Forening har siden 1894 udbredt kendskabet til racefjerkræ for befolkningen på Amager.
Foreningen holder 125-års Jubilæums-udstilling 9. og 10.
november på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65,
Udstillingen er åben:
Lørdag 9. nov. fra kl. 12.30-17.00 og søndag 10. nov. fra kl. 10.00-16.00.
GRATIS ADGANG

Det er blevet utroligt populært at have høns i haven i de senere år og tendensen forsætter nu hvor klimaet er kommet på den politiske dagsorden.
Står du med tanken om at starte et hønsehold
op i haven er det også her på udstillingen du
kan få svar på dine eventuelle spørgsmål.
Et spørgsmål kunne være f.eks. Hvad skal
jeg tage højde for inden jeg bygger hønsehus? Eller, hvilken race passer lige til mig
og mit temperament? Skal jeg have høns der
lægger mange æg eller skal det bare være en
kombination af hygge og produktivitet.
Kom og besøg udstillingen og oplev ca. 200 stykker fjerkræ i
mange forskellige racer og farver.
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De lokale Ildsjæle i Tårnby er normalt kendte for deres projekter for julemærkehjemmene, tøjindsamling og legedag
for ensomme børn. Men nu kaster de sig over endnu et projekt, når de op til jul udgiver en børnebog om Hesten Rudolf
og Duen Didrik.
Bogen tager dig med ind i det magiske juleunivers om
den forældreløse hest Rudolf, der hverken har familie eller
venner. Ved et tilfælde møder han den kvabsede due Didrik.
Sammen ender de på lidt af et eventyr, når de prøver at finde vejen til julemanden og hans rensdyr. Undervejs møder
de en sommerfugl, hulepindsvinene Pip og Gok, køerne på
marken, Grødnissen Janus og endeligt kommer de til Grønland hvor Hesten Rudolf får stor betydning for julemanden.
Bogen, som er lavet i 24 afsnit, er skrevet af ildsjæl og
julemand Simon Brøns og er den perfekte julekalender for
børn og barnlige sjæle. Bogen er illustreret af Patrick Byron
og giver fri mulighed for, at børnene selv kan farvelægge illustrationerne, så de passer ind i deres eget fantasiunivers.
Bogen udgives i 200 eksemplarer, og koster 50 kr. pr. stk.
og kan allerede nu bestilles online.
Læs mere på ildsjælene.dk eller på facebook.dk/ildsjaelenedk

Alle dyr på udstillingen vil blive bedømt af
professionelle erfarne dommere og der kæmpes
både om pokaler, diplomer og ærespræmier.

Godt nyt til strandglade hunde

Siden 1. oktober har hunde
igen måtte løbe løs på de
danske kyster. Hunden skal
dog altid være under kontrol, når man færdes med
den uden snor

Som udgangspunkt skal hunde altid være i snor ifølge Naturstyrelsen. Det er kun efter
særskilt anvisning, at hunde
er tilladt løse.
I vinterhalvåret mellem oktober og marts må man slippe
hunden løs på de fleste danske strande, og der er ikke noget at sige til, at det er til stor
glæde for menneskets bedste
ven at gå tur langs stranden.

- Stranden byder både på
nye opdagelser og masser af
motion, men netop derfor er
det også vigtigt at have fuld
kontrol over den. For en løs
og ukontrolleret hund stresser de vilde dyr langs kysten
og kan endda også skræmme
andre strandgæster, fortæller
Jens Jokumsen, familiedyrschef hos Dyrenes Beskyttelse.
Derfor er det altid vigtigt,
at hunden er trænet til at
komme, når den får signal på
at komme på plads.
Dyrenes Beskyttelse opfordrer hundeejere til at have
deres hund under fuldstændig kontrol, så alle kan få en

god oplevelse på de danske
strande.

Dog visse begrænsninger
Generelt må hunde ikke være
løse i naturen, fordi de kan
stresse det vilde dyreliv eller
i værste fald jage det væk fra
sit territorie. Efter 1. oktober
er der stadig kyster, hvor reglen om, at hunde må løbe fri,
ikke gælder, og derfor skal
man holde øje med den lokale
skiltning omkring løse hunde
på sin strand.
Men Naturstyrelsen har
mere end 200 etablerede
hundeskove rundt om i landet. I hundeskovene må hunde løbe løse, men de specifikke regler for skovene er fastFra 1. oktober må man igen
slippe sin hund fri på de
danske kyster. Det kræver dog,
at man som hundeejer har
fuld kontrol over sin hund, så
den ikke forstyrrer de vilde
dyr og andre mennesker
på stranden. Foto: Dyrenes
Beskyttelse.

TRÆLAST, BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

Mens der for en periode løses frihedsbrev for hunde på
strande slår lov om Mark- og vejfred fast, at katte stadig skal
holde sig på den private måtte. Det gør Trunte her. Foto: Rene
Fokdal, Amager Fotoklub.

sat af grundejeren. Man bør
derfor altid aflæse den lokale
skiltning ved både strande og
hundeskove, inden den firbenede ven slippes løs.

Med hunden på stranden
I sommerhalvåret, fra april
til og med september, skal
hunde være i snor på stranden. I vinterhalvåret, fra oktober til og med marts, må man
derimod gerne lade din hund

- og skidt nyt om løse katte i naturen
I Ørestad er sindene i kog
på FaceBook om løse katte i
naturen, men loven på området er klar
For de fleste katteejere er det
helt naturligt, at kæledyret

frit kan gå ud i nabolaget dag
og nat. Men kattene er rovdyr,
som tager for sig af fugle og
smådyr på eksempelvis Kalvebod Fælled og i villaområder.
Men ifølge Paragraf 1 i Lov

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

LÅSE

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
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Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

være løs på stranden, men
kun hvis den ikke risikerer at
forvolde andre skade.
På en række strande er det
dog helt forbudt at medtage
hunde – læs derfor altid den
lokale skiltning.
Læs mere om reglerne for
hunde i naturen på Naturstyrelsens hjemmeside.
Kilde: Naturstyrelsen.

Hans Diderichsen
3250 4218
Fax: 3252 0344

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

Pas på Tårnby Bladet - meld dig ind
i Tårnby Bladforening

Glarmester Helge Nymand

Ring 32 509 290 på hverdage mellem kl. 9 og 12 • eller
mail: redaktionen@taarnbybladet.dk

23 45 30 60

om mark- og vejfred er det
klart ulovligt.
Her står der, at

”Enhver er pligtig til
på alle årets tider at
holde sine husdyr på
sin egen matrikel.”
Opslaget på FaceBookgruppen Ørestad opfordrede
folk til at holde deres katte indendørs og mens den ene lejr
var forarget over forslaget og
ønskede at lade ’katte være
katte’, støttede den anden lejr
forslaget for at bevare biodiversitet og dyreliv i naturen.

Klar holdning i styrelsen
- Naturstyrelsen vil gerne
have sig frabedt, at folk lukker deres katte ud i naturen
på Kalvebod Fælled. Vi har lov
til at indfange dem, som det
fremgår af loven, hvilket vi
har gjort i enkelte tilfælde, siger Sven Norup, skovfoged og
vildtkonsulent i Hovedstaden.
Han forklarer, at de løse
katte spiser smådyr, der ellers kunne have været føde
for andre dyr eller rovfugle,
som derfor flytter til andre
områder, hvor de herreløse
tamkatte ikke findes. Kattene
er også en trussel for de fugle,
der har deres reder på jorden.
- Katte er dygtige jægere og
har et stærkt jagtinstinkt. Alle,
der har kat, ved, at de ikke nøjes med kattemad, hvis de kan
fange mus eller småfugle, siger Sven Norup.
Inspiration fra Ørestad Avis,
se www.oravis.dk

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

Julemærkemarchen
rykker ud i skoven
March for julemærkebørnene skifter skole og kommer
tættere på skoven – med
juletræerne

Når Julemærkemarchen igen
kommer til byen for at samle
penge ind til julemærkehjemmene, bliver det med helt nye
omgivelser, da både Ugandaskoven og Kalvebod fælled
skal lægge grund til årets Julemærkemarch.
De sidste fire år har Julemærkemarchen været afviklet på og omkring Korsvejens
skole, men grundet den sti-

gende interesse for arrangementet har foreningen Ildsjælene valgt at ryste posen og
nytænke arrangementet.
Det betyder blandt andet,
at arrangementet er flyttet til
festsalen på Skelgårdsskolen,
hvor der er masser af plads at
boltre sig på.
- Vores nye lokation giver
nogle fede muligheder for at
se naturen i nærområdet, når
2,5 kilometer-ruten går igennem Ugandaskoven, imens 5
og 10 kilometer ruterne går
ud på Kalvebod fælled, siger
Simon Brøns, julemand og

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

Om Ildsjælene:
• Ildsjælene er en niche
forening hjemmehørende i
Tårnby.
• Foreningen har til formål
at afvikle arrangementer og
projekter til fordel for velgørende og frivillige formål.
• Ildsjælenes frivillige arbejde kan støttes på MobilePay nr. 20811
• Læs mere på ildsjælene.dk

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

formand for Ildsjælene.

Fællesstart og julestue
Marchen holdes søndag 1.
december. Fra klokken 9 er
der salg af startkort til ruterne
og igen i år er der fællesstart
klokken 10, hvor Borgmester
Allan Andersen vil holde åbningstalen.
Herefter bliver marchen
skudt i gang, når Allan Andersen og julemanden åbner
gavebåndet på den store julegave, som alle deltagerne
herefter går igennem.
Når deltagerne er kommet i
mål, er der traditionen tro en
hyggelig julestue med tombola, æbleskiver og fotobod,
hvor man kan få taget årets
julefoto med julemanden. Af
nye påfund er der i år en tegnekonkurrence for børnene
og et lykkehjul med flotte
præmier.
tsp

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
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