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RUGBYDRENGES STORE DRØM I DUBAI. Landsholdet Denmark Sevens U19 har
deltaget i Dubai Sevens, verdens mest prestigefyldte rugbyfestival. Fire Amagerdrenge var med på landsholdet. Hele året har de trænet hårdt og målrettet
frem mod turneringen, ligesom holdets ledere har arbejdet intenst med at få
det praktiske på plads og med at få økonomien til at hænge sammen.

En meget stor gruppe forældre og supportere var med i Dubai for at støtte
drengene fra sidelinjen. At være med i Dubai 7s er en fantastisk oplevelse for
spillere, trænere og tilskuerne. Dubai Sevens er verdenskendt og det er kun de
bedste hold som får lov at spille rugby dernede i ørkenen.
SH
Læs drengenes dagbog fra Dubai inde i bladet på side 36.

Julefred i den kommunale
Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen sluttede året
med den gode tone uden
offentlig uenighed
Af Terkel Spangsbo

Som det sig hør og bør op til
juledagene, var der tænkt på
de fattige og udsatte, da Kommunalbestyrelsen, KB, var
samlet til årets sidste møde.
Dansk Folkeparti, DF, havde
fremsendt et forslag om, at
Tårnby Kommune skulle oprette et ’Udsatteråd’. Rådet
skulle søge mere viden, inddrage og give medindflydelse
til de mest udsatte borgere,
som eksempelvis hjemløse.
Udsatterådet skal være et
supplement til den i forvejen
vedtagne
hjemløsestrategi
og andre belastede områder,
som stof- og alkoholmisbrug,
vold og ensomhed,
Det var der ingen, som
havde noget imod og der var
ros til DF fra alle fløje og dem
midt imellem. Men alle partierne havde dog advarsler og
gode råd til rådet.

Ingelise Andersen (R) understregede, at et råd ikke
bare skal være en stemme,
men skal føre til indflydelse.
Liv Gam, løsgænger: Det
må ikke blive et råd, som man
bare skal have for et syns
skyld.
Ejnar Lyduch (S): Godt forslag. Jeg håber DF vil være
med til at finde pengene.
Øvrige medlemmer sagde
det samme på hver deres
måde.
Debatten sluttede med,
at borgmesteren foreslog, at
forslaget sendes videre til
behandling i Sundheds- og
Omsorgsudvalget. Det blev
det så.
KB skulle derefter endelig
vedtage byens Ressource- og
affaldsplan 2020-2025. Det
gav kun anledning til en bemærkning fra Brian Bruun om,
at debatten om 7 eller 14 dages tømning af bioaffald ikke
var slut endnu.
I forlængelse af KB’s ønske
om ’Åbenhed og Borgerinddragelse’ vil man inddrage

2020

brugerundersøgelser.
Det
har man benyttet sig af i to
tilfælde på henholdsvis skoleområdet og på kultur- og
fritidsområdet.
Det ligger i principperne
for brugerundersøgelserne,
at de skal gentages indenfor
tre år.
Henrik Zimino, formand for
kulturudvalget, fortalte om
den igangværende undersøgelse, som han mente kun
skulle gentages, ’hvis der viste sig problemer’.
Eneste rigtige sværdslag
udfoldede sig om Tårnby/Dragørs forpligtende samarbejde. Henrik Zimino benyttede
lejligheden til at minde om,
at der var tale om en entreprenør-model, og at Dragør
ikke skulle komme rendende i
Tårnbys udvalg hele tiden.
Dennis Clausen (V) slog
mere på, at hvis Tårnby var
entreprenør, var Dragør en
kunde, som man skulle tale
med om udførelsen af opgaverne.
- Og så var der juleferie.
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Idræt og motion er ikke
forbeholdt unge rekord- og
sejrsøgende unge mennesker.
Elith Cronberg sætter
mindst lige så stor pris på
kammeratskaber som på
kampene - som han for det
meste taber

Blev bowler som
80-årig
Nu er Elith Cronberg 95 og
stadig fast mand på mandagstræningen i Bowlingklubben
Pilehaven.
- Jeg får jævnlig øretæver
(spillemæssigt) af de unge,
men jeg kan lide at komme
i klubben og at spille. Det er
selve kammeratskabet og
venskabet med mine klubkammerater, der betyder rigtigt meget for mig, siger han.
Det er heller ikke til at und-

gå at se, at samtlige spillere
fra Pilehaven nyder godt af
hinandens selskab, da der bliver heppet og givet high-fives
under dagens spil.
Elith blev alene sidste år
og derfor betyder det også
ekstra meget for ham at have
samværet med klubkammeraterne.
Elith er en af de faste spillere, der troligt tropper op
hver mandag i BBC Bowling i
Tårnby og er klar til træning.
Med sig har han sin bowlingtaske med sin egen bowlingkugle i samt sine personlige
bowlingsko.

Læs mere om
Elith Cronberg og Bowlingklubben Pilehaven
på side 40

Man har et standpunkt ...

’Stemmer Fra Amar’ nået til nummer 6

Majken Astrups podcast-serie om Amager er kommet til udsendelse nummer 6 ”Mennesker & Maskiner”, som ser nærmere på arbejdernes ø, på industrialiseringens ankomst og
udbygningen af især den nordlige del af øen med fabrikker
og arbejderboliger. I denne periode vokser befolkningstallet
betragteligt på Amar og øen ændrer markant karakter. Fra
et landbrugssamfund med landsbyer og udbredt grøntsagsdyrkning får øen nu et langt mere urbant udtryk med skorstene, fabriksbygninger af alskens art, larm og forurening.
© Rikke Colburn

En læser har ret

Intet er statisk i avis-produktion; vi er nogen, som har oplevet at trykmetoden er gået fra bly-sats via fotosats og til
dagens system, hvor trykmaskinerne bliver fodret med en
PDF-fil og et tryk på en knap, hvorefter maskineriet stort set
klarer sig selv. Al det har kun meget lidt med redaktionen at
gøre. Vi skal stadig levere tekster og foto til at gøre en avis.
Derimod har det meget med en redaktions arbejdsform
at gøre, når man skal tilpasse sig omdelingen. I mange år er
Tårnby Bladet omdelt på fredage - fra 2020 ændres denne
dag til onsdage (den sidste hver måned). Det betyder, at
vores leverandører af tekst og foto også skal agere
efter nye datoer.
Hvis du leverer tekst, foto, annoncer
eller andet til avisen og endnu ikke
har fået de nye planer tilsendt - så
ryk os - helst i kontortiden. Se kolofonen nederst på denne side.
Venlig hilsen Terkel Spangsbo, redaktør

Kunst i cykelkælder

Under den centralt beliggende Kay Fiskers Plads ved Ørestad
Station ligger en 1500 m2 cykelkælder, som nu ombygges
til udstillingssted for samtidskunst. Lokalet har stået tomt
i flere år og været et uudnyttet potentiale i Ørestad, da det
aldrig blev særlig populært at trække sin cykel ned under
jorden til parkering – så hellere smide den omkring de underprioriterede cykelstativer i gadeniveau.
Det er en gruppe af kunstnere, der rykker ind i kælderen,
som ejes af By & Havn. Ombygningen af kælderen er finansieret af Realdanias pulje Underværker, Københavns Kommune og By & Havn.
Ombygningen forventes at vare to til tre måneder, så den
første udstilling vil finde sted i foråret 2020.

4,7 millioner til københavnske bilister
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GF Forsikrings lokale kunder har kørt udenom de værste
bilulykker i 2019. Derfor får de nu en god sum penge - 4,7
millioner - tilbage for deres forsikring som et led i GF’s overskudsdeling.
En typisk bilejer i hovedstadsområdet sparer nemlig mellem 400 og 1000 kroner på hver af sine bilforsikringer i GF i
det kommende år.
TÅRNBY BLADET ...
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JEG HAR ALDRIG påstået, at mine klummer bygger
på et seriøst videnskabeligt grundlag, men i stedet på mine egne subjektive iagttagelser og oplevelser, altså ord som jeg alene kan gøres ansvarlig
for, men dog siger jeg i hver udgave af Tårnby
Bladet Jacta est alea, som også kong Christian
IV sagde, da han stod ved Tryggevælde å (i det
nationale festspil af Johan Ludvig Heiberg, opført
første gang på Det Kongelige Teater i 1828), hvor
han citerede selve den romerske kejser Cæsar
(som så også betyder kejser) altså kejser kejser
(lige så underligt som når magle i geografisk
forstand betyder store, så Store Magleby betyder
store store by.
JEG HAR VED flere lejligheder fortalt, at min
gamle folkeskoleklasse for en stor del af persongalleriets vedkommende stadig synes, det
er interessant at mødes en gang om året, hvor vi
stadig lærer nyt om det gamle og får gentaget,
hvorledes vi har haft forskellige opfattelser af
den gamle (allerede den gang) tysklærerinde
(husk at rulle på udtalen af …rrrrinde) – bare som
eksempel. De færreste af os vover ligefrem at
kalde damen elskelig eller alletiders, men ellers
går bedømmelserne fra tålelig, over ’en man lærte
noget af’, til at være et hadeobjekt, som nu mere
end 50 år senere stadig kan fremkalde mareridtsagtige følelser.
MIN SØSTER HAVDE samme skolefrøken som
dansklærer og hun, altså søsteren, har stadig kun
rosende ord tilovers for samme personage, ja hun,
stadig søsteren, mener, at hun, nu er det tysklærerrrrinden, har haft afgørende og positiv indflydelse på mange livsvalg af allerstørste betydning
i hendes, søsterens liv. Det bliver bøvlet læsning
med disse henvisninger til, hvem ’hende’ og ’hun’
er, når jeg af hensyn til persondataloven og almindelig høflighed ikke anvender personernes rigtige
navne eller opfundne synonymer, det ved jeg,
men det er sådan set underordnet, who is who.
Det er det fænomen, at den samme person, tysk/
dansklæreren, kan opfattes så forskelligt.
NU VAR SPROGET TYSK ikke populært i årene
efter besættelsen, heller ikke hos os, som på
ingen måde havde direkte minder fra de fem
forbandede år. Men påvirkede af hændelserne
var vi alligevel – og det gjaldt ikke bare vores
årgang; det er min opfattelse, at sådan var det i
brede kredse. Ikke mindst her i det såkaldte genforeningsjubilæumsår tænker jeg på fuldstændig
uacceptabel opførsel af gårdens unger (’gården’
var det kæmpe boligkompleks, jeg voksede op
i, en stor firkantet fireetagers klods med små 30
opgange med en lys og luftig indergård, med to
’må ikke betrædes’ græsplæner i midten), men
altså hvor gårdens unger ikke bare ikke legede
med, men ligefrem drillede et sydslesvigsk feriebarn, så drengen blev holdt inden døre – han var
jo tysker.

lektier, oversættelse, nye gloser, en ny grammatisk regel, orddiktat, oplæsning af ny tekst på
engelsk (lektier til næste engelsktime) – og så var
de 55 minutter gået.
PÅ TRODS AF, at 35 piger i klassen var hemmeligt
forelsket i den flotte lærer (det var han ikke, da
jeg ti-tolv år senere havde samme lærer, lærere
var frygtelig langtidsholdbare på den tid, så nyt
blod i lærerstaben var en ikke eksisterende væske), men de 35 tøser vovede sig til at ytre utilfredsheden med det evigt gentagede system og
spurgte, om det ikke kunne ændres.
- Det kunne det da godt, lovede læreren – helt
ude af trit med datidens indstilling til elevønsker.
NÆSTE ENGELSKTIME forløb så med oplæsning af
ny tekst (lektier til næste engelsktime), orddiktat,
ny grammatisk regel, nye gloser, oversættelse,
oplæsning af gårsdagens lektier. Og så var de 55
minutter gået.
IKKE KUN ENGELSKLÆREREN var standardiseret
– det var elevernes opfattelse af mennesket bag
lærerne også og det var/er synspunkter, som i
store træk har holdt sig livet igennem, hvis man
skal lave en statistik ud fra de 72-årige unge klassekammerater, som stadig mødes i november.
MIT LIV HAR FORMET sig sådan, at bortset fra at
have lært at læse og skrive (men ikke særlig pænt
– jeg har som journalist stadig problemer med at
læse min egen håndskrift 24 timer efter, jeg har
taget noter fra et interview), har jeg fået almen
viden ind i korte bidder. Jeg har hørt mange foredrag om alle mulige emner fra fødevareteknologi,
autolakeringer, kultur, edb som nu hedder it og
ikke mindst journalistik.
VED EN AF DISSE lejligheder fangede jeg sentensen, at for hver dårlig oplevelse et andet menneske giver mig (og som får mig til at mene noget
negativt om personen), skal der efterfølgende 15
gode oplevelser til at ændre opfattelsen af personer. Altså har man engang sagt ’dumme svin’, så
er det den opfattelse, man bærer rundt på, indtil
’svinet’ har gjort mig godt 15 gange.
Nu skal du, kære læser, ikke hænge dig i tallene,
men det er nok sådan, at det er svært at ændre
et førstehåndsindtryk af en anden person, især,
hvis man har sagt til andre, at denne person m/k
er et dumt svin (tag også dette ord som et grimt
eksempel).
IKKE KUN PERSONER er udsat for denne (u-)logik.
Også standpunkter er det tilsyneladende svært at
ændre. Udtrykket ’man har et standpunkt, til man
tager et nyt’ er mere et udtryk, som bruges nedladende og ironisk om en politisk modstander. Det
burde være en hædersbetegnelse!
Nyd nu at dagenes længes - hvem
gør ikke det.

EN ANDEN AF SKOLENS lærere havde i den grad
standardiseret undervisningen; her var sproget
engelsk og systemet var oplæsning af gårsdagens

Terkel Spangsbo, redaktør

Tårnby Bladet flytter ...

... det vil sige, Tårnby Bladet bor, hvor vi har boet i 27 år, men udgivelsen flytter fra
fredage (sidst i måneden) til onsdage(sidst i måneden).
Er du leverandør af tekster, foto, annoncer anden information før det betydning for din nye deadline.
Kontakt kontoret.

OPLAG: 23.500.
16.500 husstandsomdeles, resten distribueres via butikscentre, biblioteker, Rådhuset, Udstillingscenter Plyssen, oa.
TRYK: Provins-Trykkeriet
DISTRIBUTION: FK Distribution.
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

... som du finder på Tårnby Bladets hjemmeside hurtigst muligt
efter udeblivelse af blad. Husk at
opgive nøjagtig adresse.

05 maj. Onsdag 29. april. Deadline fredag 24. april. kl. 12

DENNE UDGAVE OMDELES
Onsdag 8. januar.

07 juli/aug. Onsdag 24. juni.
Deadline fredag 19. juni. kl. 12

FØRSTKOMMENDE UDGAVE
herefter er 02 februar. Onsdag
29. jan. Deadline fredag 24. jan.
kl. 12.

08 august. Onsdag 5. aug.*.
Deadline fredag 31. juli. kl. 12

06 juni. Onsdag 27. maj. Deadline fredag 22. maj. kl. 12

09 september. Onsdag 26. aug.
Deadline fredag 21. august kl. 12

03. marts. Onsdag 26. feb. DeadGENGIVELSE af Tårnby Bladets
line fredag 21. feb. kl. 12
tekst, foto og annoncer er ikke
https://ws.fk.dk/reklamation/rekla- 04 april. Onsdag 25. marts.
tilladt uden skriftlig tilladelse
mation.jsp?kundeid=KR041Fdk
Deadline fredag 20. marts. kl. 12 fra redaktøren.

Velfærden løftes i 2020
Borgmesterens nytårsudtalelse ved
årsskiftet 2019/20
Af Allan S. Andersen, borgmester

NYTÅRSUDTALELSE
Borgmester Allan
S. Andersen ser i
sin nytårsudtalelse
tilbage på et
år med mange
borgermøder
og frem til et år
med endnu mere
demokrati på nye
måder.

Så er det blevet tid til endnu engang
at sige farvel til et år, der er gået – og
velkommen til et nyt.
I Kommunalbestyrelsen har vi i det
forgangne år haft et godt og frugtbart
samarbejde, hvilket også afspejlede
sig i, at alle medlemmer stod bag aftalen om budgettet for 2020.
Et budget, som blandt andet betyder, at vi løfter velfærdsområderne, vi
sætter fart på arbejdet med klimaudfordringerne og den grønne omstilling
og vi sætter en kurs mod flere boliger
i Tårnby – både til unge, ældre og familier.
2019 var året, hvor vi fik ny kommunaldirektør. Vi har arbejdet videre
med mange projekter omhandlende
borgerinddragelse og åbenhed. Vi fik
også i Kommunalbestyrelsen vedtaget kommunens nye erhvervspolitik,
og med afsæt i den vil vi skabe endnu
bedre forhold for erhvervslivet, og vi
vil styrke samarbejdet mellem Tårnby
Kommune og de lokale virksomheder
på en konstruktiv måde.
I 2020 slår vi dørene op til vores
helt nye svømmehal på Vestamager.
Det bliver en moderne, energivenlig
og meget brugervenlig svømmehal.
Jeg glæder mig meget til indvielsen,
og det samme ved jeg, at mange borgere også gør.
Vi har i året, der er gået, holdt en
lang række borgermøder om forskellige emner. Jeg kan nævne et borgermøde med politiet om tryghed, flere
borgermøder om energirenoveringer
i boliger og en del møder omkring
boligudviklingen i vores fælles kommune.
For eksempel har vi sammen med
OK-Fonden afholdt borgermøder omkring det kommende seniorbofællesskab på Præstefælledvej. Der har

været en utrolig interesse for og opbakning til projektet.
Vi regner med første spadestik i løbet af 2021 – og når alt er på plads,
så får vi 28 unikke boliger i en meget
spændende konstruktion, som kommende beboere selv har haft afgørende indflydelse på.
I Tårnby tager vi klima- og miljøudfordringerne alvorligt. Vi arbejder
med verdensmålene blandt andet i
forbindelse med budget tilrettelæggelsen, og vi har igangsat en lang række konkrete tiltag samt indarbejdet en
klima- og energipulje på 13 mio. kr.
årligt i hele budgetperioden.
Her i slutningen af 2019 er vi officielt blevet certificeret som bi-venlig
kommune. Vi har i 2019 udlagt mere
end 194.000 kvadratmeter af de kommunalt ejede og passede arealer som
arealer med særlig fokus på at sikre
biodiversiteten. Der er udsået mere
end 10.000 kvadratmeter blomsterblandinger med insektvenlige blomsterfrø og der er plantet flere insektvenlige stauder, buske og træer samt
udlagt flere arealer med naturgræs.
Vi har i 2019 fået vores hjemløsestrategi på plads. Vi sikrer også boliger til de mest udsatte hjemløse – det
er utrolig glædeligt.
Ser vi frem i 2020 lancerer vi bl.a.
vores nye demenshandlingsplan. Det
er et yderst vigtigt område, som vi nu
vil prioritere endnu højere, og det er
jeg meget tilfreds med.
I det nye år lancerer vi også borgerforslag i Tårnby. Med et vist antal
indsamlede digitale underskrifter vil
borgerne kunne få behandlet et forslag i Kommunalbestyrelsen. Det er
demokrati på en ny måde, som jeg håber bliver en succes.
Vi er i Tårnby inde i en spændende
og positiv udvikling på mange områder – vi har nogle aktive borgere, som
jeg i året, der er gået, heldigvis har
mødt rigtig mange af i forskellige sammenhænge.
Jeg ser frem til – sammen med Kommunalbestyrelsen og borgerne – i det
nye år at arbejde for at gøre Tårnby til
et endnu bedre sted at bo, arbejde og
leve i.
Godt nytår!

Godt arbejde er godt for alle

Kampagnen er gældende fra uge 2 til og med uge 4

Mælkesyrebakterier til tarmen?
Lige nu har vi 20% på Lactocare plus samt Lactocare baby.
Mælkesyrebakterier findes i mange mejeriprodukter og er også naturligt forekommende i tarmsystemet, hvor de indgår i omsætningen af
næringsstoffer.
Lactocare BABY er et 2-i-1 kosttilskud, der indholder et
dagligt tilskud af 250 millioner levende mælkesyrebakterier samt 10 µg D-vitamin. Lactocare Baby indeholder
solsikkeolie og er fri for laktose.
PLUS med vitamin B2 er et kosttilskud, der indholder et
dagligt tilskud af 10 milliarder mælkesyrebakterier samt
0,21 mg vitamin B2 (riboflavin) pr. kapsel.
Vitamin B2 bidrager til at vedligeholde normale slimhinder. Lactocare PLUS er sammensat af 4 forskellige mælkesyrebakteriestammer.

Spar 20% på Lactocare baby 7,5 ml og Lactocare plus.

Økologisk certificeret hudplejeserie
Apoteket præsenterer nu deres helt egen økologisk certificerede hudplejeserie!
Apotekets nye økologisk certificerede hudpleje består af
hele 8 veganske produkter; anti age-creme, anti stresscreme, øjencreme, lip Oil, bodylotion, håndlotion, håndcreme og flydende sæbe.
Alle produkter er baseret på urteekstrakter, naturlige og
økologiske olier.

Så kom ned på Kastrup & Dragør Apotek og
prøv den nye økologiske serie fra Apoteket.

Effektivt plantebaseret hudpleje til alle i husstanden?
A-Derma Exomega Control Emollient Cream
er en beroligende, kløestillende og plejende
creme til tør og meget tør hud med tendens
til atopi i ansigtet og på kroppen.
Cremen virker blødgørende og dæmper
irritation.
Cremen absorberes hurtigt uden at fedte.
Den indeholder ikke parfume.
A-Derma Exomega Control Emollient Cream
kan anvendes af spædbørn, børn og voksne.
Cremen indeholder ekstrakt af Rhealba® Havrens kimplanter, der dæmper hudirritaion, samt Filaxerine® - et Pierre Fabre-patent - bestående af 10-Hydroxydecenoic acid og Omega 6 fedtsyre. Dette
stof gendanner og forstærker hudbarrieren og øger hudens fugtindhold.
Cremen indeholder endvidere B3-vitamin, der stimulerer hudens forsvar samt Glycerin, der virker
fugtgivende og blødgørende

Spar 20% på 200 ml og 400 ml cream og balm.

Ønsker alle godt nytår
Følg os på Facebook
og www.3f.dk/kastrup
3F Kastrup • Saltværksvej 68 • 2770 Kastrup
Tlf.: 70 300 950 • Kastrup@3f.dk

Kastrup Apotek
Skottegården 2 • 2770 Kastrup i Skottegårdscentret
www.kastrupapotek.dk • Tlf.: 32 50 36 33
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Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Grøn nytårshilsen 2020 fra SF
Tak for det gode samarbejde i kommunalbestyrelsen for at gøre kommunen mere grøn, og for at afsætte
penge til formålet. I SF sender vi en
stor og grøn nytårshilsen til jer alle
Af Winnie Sørensen, SF

NYTÅRSUDTALELSE
Tårnby skal i 2020 være en klimakommune plus, helt i tråd med SF´s politik,
og som vi lovede ved kommunalvalget, at vi ville arbejde for.
Vi kan ikke bare kalde os for en
Klima+ kommune. Først når vi har sat
aktiviteter i gang, hvor vi udleder min-

dre CO2, fremmer energirenoveringer
og har lavet klimatilpasninger, og vi
rent faktisk kan bevise, at vi har opnået klimaeffekter, kan vi kalde os for
klimakommune+, og det som en af de
få i landet.
(Vil du læse mere kan du finde
kommunens klimahandlingplan
2019-2020, på kommunens
hjemmeside)
Biodiversitet, Supercykelstier og affaldssortering har også været på den
grønne dagsorden i 2019.
På flere af kommunens arealer, er
der plantet insektvenlige bede, hvor
valg af træer, buske og stauder er et
ønske om at give sommerfugle, vilde
bier og insekter gode fødemuligheder,
som igen understøtter andre forhold i
økosystemet. Vi er også flere borgere,
som er blevet inspireret til egen have.

Cykler, pap og plastik

Den grønne omstilling har været
på dagsordenen i Tårnby Kommune
i 2019 blandt andet med øgede
arealer tilsået som blomsterenge,
men SF slår til lyd for, at først
når vi som kommune kan bevise
klimaeffekter, kan vi kalde os for
klimakommune+. Arkivfoto.

Vi er også blevet en del af Region Hovedstadens Supercykelstisamarbejde,
hvor vi håber på at få en Tårnby-rute
og sammen med Dragør blive en del
af hele Amager, som bliver forbundet
med de eksisterende Supercykelstiruter. Det skulle gerne inspirere og gøre
det lettere at tage cyklen frem for bilen.
Der sorteres pap, papir, plastik og
metal som aldrig før i kommunen, og
flere steder må der flere affaldscontainere til, end først opstillet. Det må
siges at være en succes. Det selvom
der også har været udfordringer, når
hele vores affaldssorteringssystem og

Hjemmelavet Kvalitetsmad
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Nyd din mad i restauranten
eller tag den med hjem
Dagens ret hver dag fra kl. 16
Hver mandag
Stegt flæsk og persillesause

90,- kr.

Byens bedste Jensen Burger
200 gr. frisk hakket
oksekød md rød
chedar og Bacon
krydret med chilli
mayonaise

95,- kr.

Bøfsandwich
med hjemmmelavet sennep og
remoulade, friterede bløde og
rå løg og kraftig skysauce
www.jensensmad.dk
Amager Landevej 129
2770 Kastrup

Tlf.: 3250 1769

110,- kr.
ÅBEN

mandag-fr T
ed
08.00-20.3 ag
0

Køkkenet

lukker kl.

Åbent for selskaber alle dage

HJEMMELAVET KVALITETSMAD

20.00

www.jensensmad.dk

• Selskabsmad • Helstegt pattegris
• 3-6 retters menuer • Gourmetmiddage
• Receptioner og meget mere.

afhentning bliver ændret. Stor ros til
forvaltningen, som har ligget vandret
for at løse de opstartsvanskeligheder,
der har været.
- Forvent meget mere om den grønne
dagsorden fra SF i 2020.

Mere efteruddannelse af ledige
På arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet vil jeg starte med at byde
vores nye jobcenterchef Bo Hammer
velkommen.
Som formand for udvalget har jeg
store forventninger til vores samarbejde. Det er en mærkesag og et fokusområde for mig at få de ledige i arbejde, og det er fortsat en mærkesag
for SF, at kommunen investerer i beskæftigelsesindsatsen. Det er af stor
betydning for den enkelte at være i
job, både økonomisk og socialt.
I budgetforliget for 2020 har kommunalbestyrelsen afsat penge til ”efteruddannelse” af ledige.
Det vil sige, at vi kan give penge
til kurser og opkvalificering, der hvor
lovgivningen ikke er tilstrækkelig på
området, og hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. Det vil være en
helt unik mulighed for den enkelte at
kunne matche de kompetencer, der er
brug for på arbejdsmarkedet.
Jobcentret og a-kasserne vil i samarbejde hjælpe de ledige med at komme i mål.

Unges ledighedskurve skal knækkes
I 2020 skal vi have knækket ledigheden på ”Ungeområdet”, vi har 600
unge i kommunen, som ikke er i uddannelse eller i arbejde, det er slet
ikke godt nok. I 2019 er der oprettet
en Unge-enhed med én indgang for
alle unge og med det formål at få de
unge i uddannelse. Derudover er der
oprettet en FGU-skole (forberedende
grunduddannelse) på Brønderslev
Allé. De unge skal være en del af et
fællesskab, enten igennem uddannelse eller arbejde. De skal vide, at vi
har brug for dem.

Winnie Sørensen medlem af
kommunalbestyrelsen (SF) ser frem
til, at ledighedskurven
for unge knækkes.

Endelig fik vi penge til ”fleksjobområdet”. Her skal der oprettes flere
fleksjob kommunalt, og så håber vi, at
vi kan få det private erhvervsliv til at
følge trop. Jeg ved fra flere fleksjobbere, hvor svært det er at komme i job,
men vi giver ikke op. Vi har mange arbejdspladser i Tårnby, hvor vi håber de
vil give fleksjobberne en chance.
Tak for et godt samarbejde med
forvaltning og Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalget i 2019.

Gode tiltag i 2019 og udfordringer
i 2020:
• Borgerdrevne forslag, hvor borgerne
i Tårnby kan stille forslag til dagsorden i kommunalbestyrelsen.
• Færre timer i skolerne samtidig med
et kvalitetsløft ved hjælp af flere lærere og pædagoger samt flere daginstitutionspladser.
• En hjemløsestrategi og flere boliger
på området, da der desværre er en
stigning i antallet af hjemløse.
• Seniorbofællesskab som en ny boligform i Tårnby, hvor fællesskab skal
være med til blandt andet at undgå
ensomhed i alderdommen.
• En demenshandlingsplan, hvor der
bliver tilført flere penge/ressourcer til
området, som der er stærkt brug for.
• Og der skal bygges flere boliger, og
specielt ungdomsboliger er der mangel på, og vi ser frem til, at byggeriet
går i gang.
Vi takker for et godt samarbejde og
ønsker alle i Tårnby et godt nytår.

Halvejs gennem valgperioden
Den nuværende Kommunalbestyrelse blev valgt i november 2017 og
tiltrådte 1. januar 2018
Kommentar af
Terkel Spangsbo. redaktør

De kommunale valg foregår hvert fjerde år den tredje tirsdag i november,
men jeg har ofte sagt, at en kommunal
valgkamp starter den dag, kommunalbestyrelsen tiltræder og ikke kun de
første tre uger før valget.
Undervejs i valgperiodens fire år
besluttes nye tiltag, nye installationer
som svømmehal (den er nu besluttet
rigtig mange gange over flere valgperioder, men nu skulle det være alvor,
at den kommer) skøjtehallen ligger
stadig på is, skaterbanen er mere end
et hul i jorden. Nu er det et hul med
betonbelægning.
Der sker hele tiden noget og derfor giver vi hvert år ved årsskiftet
partierne mulighed for at gøre status
og forklare, hvor langt hver enkelt er
kommet med valgløfterne - det behø-

ver ikke kun være håndgribelige bygninger eller anlæg, det kan i høj grad
også være andre handlemønstre for
beskæftgelsesindsats, bemanding i
børneinstitutioner, kaldet brøken antal børn/pædagogisk personale og i
Tårnby ikke mindst den lovede ’Åbenhed og brugerinddragelse’. Klassekvotienter i folkeskolen. Kortere sagt; alle
de tilfælde, hvor borgerne har direkte
berøring med Kommunen.
Det har været op til de enkelte partier at bestemme indhold og omfang
af deres status-opgørelser. Vi har forsøgt at fange slåfejl, men har ellers
kun i meget ringe omfang redigeret
eller forkortet i nytårshilsnerne.
Summer man indlæggene op, tyder
alt på, at der er et godt og rart samarbejdsklima blandt politikerne på Rådhuset - det kan der jo også godt være
selvom, der kan være uenigheder og
det skal såmænd nok også vise sig i en
kommende valgkamp - om den så bliver på to år eller tre uger i november i
2021.

Det grønne er fremtidens farve
I de kommende år vil klima
og grøn omstilling være
centralt, ikke kun i verden,
men i høj grad også i Tårnby
Nytårsudtalelse fra De
konservative. Carsten Fuhr
og Patrick Lehto
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For De konservative står omstilling, klimasikring og ikke
mindst biodiversitet højt
på dagsordenen – heldigvis
deles dette af en stor del af
kommunalbestyrelsen. Tårnby er blevet Klima Plus Kommune, bi-venlig kommune og
ikke mindst er der sat et stort
millionbeløb af til klimainvesteringer i de kommende år.
I 2019 blev det nye landdige ved Kongelunden færdigt - et dige, der vil beskytte
Vestamager mod stigende
vandstand og effekterne af de
storme, vi må forvente at se
flere af. Vi ser også nye bede
rundt omkring i kommunen biodiversitet og levesteder
for insekter er i fokus.
Derfor er vi glade for, at
vi fik prioriteret det og sat
penge af til biodiversitetsprojekter i 2020, som en del af
budgetforliget.
Igen i 2019 indgik samtlige
partier et budgetforlig, og vi
er glade for, at vi ikke som

mange andre kommuner har
måttet skære i service over
for borgerne, men i stedet har
kunne investere i en serviceforbedring bredt i kommunen
i 2020. Vi har en meget stor
kassebeholdning i Tårnby, og
med budgettet for 2020 og
de kommende år vil en del af
de penge blive brugt på bedre
service til borgerne i stedet
for at stå til negativ forrentning i banken.
Den store kassebeholdning
er borgernes penge!

Foreningsregler er rimelige
Hos De konservative er vi stolte af vores foreningsliv, som vi
i Tårnby bruger mange penge
på at støtte – mange flere
end de omkringliggende kommuner. Vores høje niveau har
imidlertid givet et massivt pres
på vores idrætsfaciliteter fra
borgere, som ikke bor i Tårnby
(især Ørestaden og Sundby).
Tårnbys borgere skal ikke
finansiere
københavnernes
idrætsbehov - den opgave må
København selv løse. Derfor
har
kommunalbestyrelsen
vedtaget nye regler, som sikrer,
at medlemsvæksten fremover
skal komme fra Tårnby.
Før de nye regler trådte i
kraft, oplevede vi desværre, at
tårnbyborgere stod på venteliste til Tårnbys foreninger, som

var fulde af udenbys idrætsudøvere.
Derfor stilles der nu krav om,
at den største medlemsgruppe
skal være fra Tårnby, for at en
forening kan være godkendt til
kommunal støtte. Det er ikke
urimeligt, at Tårnbys borgere,
som betaler for anlæggene,
også kan bruge benytte sig af
dem.
Vi mener selv, at de nye regler er rimelige, og de stadig er
mere lempelige end i eksempelvis København, hvor mindst
50 procent af medlemmerne
skal komme fra København.
For at de eksisterende foreninger ikke skal komme i
klemme, vil de få en årrække
til at ændre deres medlemssammensætning, så det kan
ske naturligt. Vi er også glade
for, at foreningsstøtten nu gives udelukkende efter objektive kriterier - nemlig antallet
af medlemmer under 25 år.
Det øger gennemsigtigheden
og ligheden mellem vores
foreninger. Vi mener ikke, at
nogen foreninger er finere end
andre, og derfor er det rimeligt.

Grøn er de konservatives farve og fremtidens ifølge
Carsten Fuhr (i midten) og Patrick Lehto. Arkivfoto fra den
kommunale valgkamp 2017.

Bedre vilkår for iværksættere
I 2019 fik Tårnby også en ny
kommunaldirektør, og De
konservative har høje forventninger til Morten Winge.
Tårnby kommune skal have
fokus på at yde service af høj
kvalitet til borgerne.
Borgerne skal mødes med
respekt og tillid. Pengene skal
bruges, så de kommer flest til
gode, og vi skal have fokus på
at levere den rigtige løsning rettidigt.
Vi er også glade for, at
Iværksættercenteret i vand-

tårnet - som De konservative
i sin tid fik med i budgettet
- nu er fuldt udlejet. De konservative vil kæmpe for, at
vi får endnu bedre vilkår for
iværksættere i de kommende
år, hvilket også er afspejlet
i Tårnbys netop vedtagne
første Erhvervspolitik. Vi har
brug for nye virksomheder
og arbejdspladser - og gerne
inden for klima og grøn teknologi.
Med disse ord vil vi gerne
ønske alle Tårnbys borgere et
godt og lykkebringende 2020.
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Et begivenhedsrigt år for Venstre
Venstres byrådsgruppe i
Tårnby ønsker alle et rigtig
godt nytår
Af Dennis W. Clausen og
Ali Qais (V), medlemmer af
Tårnby Kommunalbestyrelse
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Efter mange indledende knæbøjninger og massive kommentator-spekulationer blev
folketingsvalget endelig udskrevet 7. maj til afholdelse 5.
juni – Grundlovsdag.
En historisk lang valgkamp,
som virkelig trak tænder ud
hos både kandidater og frivillige. I Tårnby var vi på gaden
med valgplakater, valgaviser,
pjecer, gadeaktioner, happenings og ikke mindst masser
af kampgejst. Vores mål var
var få Martin Geertsen, kred-

sens kandidat, genvalgt. Det
lykkedes.
Lokalpolitisk har Venstre
i Tårnby fået en nedskreven
erhvervspolitik for kommunen og liberale fingeraftryk
på skoleområdet, trafiksikre
skoleveje, ungdomsboliger,
klima- og partikelmålinger
samt økonomisk mådehold.
Og så har Venstre kæmpet
for en bedre busbetjening på
Vestamager og i Ullerup.
Venstres indsats omkring
affaldsafhentning og den nye
aftale på foreningsområdet
er også værd at nævne som
områder, hvor vi har gjort en
positiv forskel.

de liberale briller på, og kæmper for et bedre sted at bo,
leve og arbejde.
Tårnbys borgmester står i
spidsen for en tiltrængt indsats med åbenhed og borgerinddragelse. Vi vil gerne rose
borgmesteren for det flotte
arbejde, men Venstre vil også
videre. Vi vil have åbnet op
for dialogen og debatten og
ikke kun nøjes med spegede
oplæg til borgermøder, som
tilfældet er i dag.
Vi ønsker en levende og
reel dialog med bred politisk deltagelse, så borgerne
på baggrund af emnerne kan
spørge ind og enten give os
gode råd, eller få svar på de
Ros til borgmesteren
spørgsmål, der ligger dem på
I 2019 er der sagt og skrevet sinde.
meget om Venstre i Tårnby.
Venstre og Venstres UngSådan er det, når man tager dom i Tårnby-Dragør kæmper
sammen for at sikre ungdommen bedre vilkår, og hvem
ved: Måske er der et kollegiDennis W. Clausen
um og endnu flere ungdomsog Ali Qais (V) ser
boliger på vej. Vi er stolte af
tilbage på et aktivt
vores ungdomsafdeling og
2019 med god
ser frem til et nyt år, hvor Venlokalt resultat ved
stre er det førende parti for
folketingsvalget
ungdommen i Tårnby.
og roser samtidig
borgmester Allan
S. Andersen for
godt samarbejde
om åbenhed og
demokrati.

Linda K Hjemmeservice
”Brug fritiden på noget godt
få gjort rent imens du er på job”

Stadig printede
køreplaner i
busserne

Muligheden for at tage en
printet køreplan i alle Movias
busser på Sjælland forlænges
frem til det ordinære køreplanskifte i juni 2020.
0,3 procent af passagererne
har benyttet sig af muligheden indtil nu.
Beslutningen følges samtidig op af yderligere information og vejledning til kunderne om, hvordan man selv
kan slå køreplanen op eller
printe den fra DOT’s hjemmeside, gratis kan få tilsendt en
køreplan med posten, samt få
adgang til live-opdateret trafikinformation blandt andet
via SMS. Informationsindsatsen vil herudover også have
fokus på socialt udsatte grupper såvel som borgere, der
ikke er så fortrolige med det
digitale.
Beslutningen indebærer en
årlig besparelse for Movia på
0,8 mio. kr., når den er fuldt
indfaset, primært fordi behovet for løbende at opdatere
informationen på stoppestederne bliver mindre.

DOT-priser i fortsat
bevægelse

Priserne i offentlig transport
reguleres igen 19. januar.
Endnu mens der rumler en

debat om stigninger i metroens billetpriser varsles ”Den
årlige regulering af priserne
i den offentlige transport”,
hvor priserne for bus, tog og
metro på Sjælland stiger med
1,6 pct. i gennemsnit.
- Vi regulerer priserne efter principperne i Takst Sjælland, så vi holder fast i en
logisk sammenhæng mellem
priserne på rejsekort, pendlerkort og enkeltbilletten. En
del kunder vil få uændrede
priser, mens andre kunder vil
få stigninger, som er højere
end 1,6 pct., siger formand
for DOTs bestyrelse, Camilla
Struckmann.

Eksempler
På rejser mellem 7 og 10 zoner stiger priserne ikke.
Priserne stiger med mere
end de 1,6 procent på:
• Pendlerkort til 2-6 zoner
samt 11-12 zoner vil få stigninger fra 2 pct. til 3,8 pct. svarende til 15-40 kr. pr. 30
dage.
• Samtidig stiger mindstebetaling for cykelmedtagning
fra 13 til 14 kr.
Priserne ændres ikke på:
• Enkeltbilletter
• Periodekort for blinde,
• Billetter til turister
• Periodekort til pensionister
Oversigt over taksterne på
dinoffentligetransport.dk

Et år med gode beslutninger
Jeg synes, vi i det forgangne år har
truffet mange gode beslutninger om
politik og strategier
Af Ingelise Andersen,
Radikale Venstre
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Ring for uforpligtende tilbud så vi sammen
kan finde ud af hvad der virker for dig.
Kontakt os på Tlf.: 60 85 29 56 eller
mail på:
linda.khjemmeservice@gmail.com
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De reneste hilsner
Linda Klintholt

Jeg vil blot nævne nogle korte nedslag i arbejdet i år; IT-strategi for dagtilbud, fritids- og klubområdet, strategi for sprog, læsning og skrivning
(Literacy), herunder også en ordblindestrategi.
Vi fik vedtaget en erhvervspolitik,
implementeret forslag fra borgerudvalget vedr. hjemmeside og telefontider samt besluttet, at vi skal have
indsamlet data om støj- og partikelforurening i kommunen.
Vi fik gennemført forældreundersøgelsen på skole, SFO og klub og den
nye funktion med borgerrådgiveren er
kommet godt fra start, viste den første
statusrapport.

Der skal arbejdes videre
Så vi er godt på vej på mange områder, men mange af områderne er en
løbende proces, der arbejdes videre
med næste år. Beslutningerne skal føres ud i livet og vi skal arbejde videre
med blandt andet trivsel for børn og
unge samt forældreundersøgelsen.
Vi skal følge implementeringen af
politikker og strategier, drøfte specialundervisning og inklusion samt sikre,
at vi kommer i gang med dataindsamling for støj og partikler.

Ingerlise Andersen (R) glæder sig
over mange nye aftaler på børneog skoleområdet og ser frem til,
at borgerne også kan opleve de
mange nye tiltag. © Flemming Wulff,
Amager Fotoklub.

Så det bliver også et spændende nyt
år, vi går ind i. Et nyt år hvor jeg håber,
at du som borger også ser og oplever
de nye tiltag, der sættes i gang. Vores
politiske arbejde er jo i bund og grund
for at sikre, at du som borger oplever
en kommune, der er der, når du har behov og som udvikler kommunen med
nye tiltag til gavn for os alle.
Jeg vil gerne benytte lejligheden
til at sige tak for samarbejdet til mine
politiske kolleger og til vores forvaltningsfolk og kommunalt ansatte, der
generelt er gået positivt ind i udviklingen af kommunen sammen med det
politiske niveau.
Jeg ønsker alle et godt nytår.

Børnene står for tur

Tid til patienten

Dansk Folkeparti går ind i det nye år
med lidt blandede følelser
Af Paw Karslund, gruppeformand
Dansk Folkeparti

NYTÅRSUDTALELSE
I det nye år er der blandt andet afsat
ekstra fem mio. kroner på det kommunale budget til brug på demensområdet, hvilket er yderst positivt. 2020 er
også et år, hvor den nye flotte svømmehal på Vestamager og den nye skaterpark ved Tårnby Stadion åbner. Her
får borgerne rig mulighed for at være
aktive og have det sjovt og rart med
hinanden. Det er også positivt.
Men det er også et år, hvor jeg mener, at vi (kommunen.red.) desværre
fortsat svigter noget af vores politiske ansvar og målsætninger. Det er på
dele af personale- og børneområdet,
og dette bør ikke længere ignoreres.
Vi skal forbedre os væsentligt, ellers
får vi langt større problemer i fremtiden.
Hvis Dansk Folkeparti skal være
med i et kommende budgetforlig vil
det derfor have afgørende betydning,
at vi i de førstkommende budgetforhandlinger (som går i gang allerede i

det sene forår) afsætter ekstra midler
til personalerammen i institutionerne
og inklusion i folkeskolen.
Det gør vi, fordi vi mener, at dele
af personale- og ansættelsespolitikken hverken fagligt eller politisk er
ansvarlig.

Røde lamper burde blinke
En nylig vilkårsundersøgelse foretaget
af BUPL blandt pædagogerne bekræfter mig i, at flere ‘røde lamper’ bør
blinke hos politikerne i kommunen.
Her skiller Tårnby sig markant negativt ud (sammen med Dragør) i forhold
til landsgennemsnittet, København og
Frederiksberg.
7 ud af 10 pædagoger overvejer at
forlade jobbet, og alt for mange udtaler, at der ikke er tid nok til at udføre
arbejdet fagligt forsvarligt på forskellig vis.
Vores ansatte skal ikke føle, at de
blot agerer brandslukkere i hverda-

Paw Karslund (DF) glæder sig til
at der åbnes både svømmehal
på vestamager og skaterpark på
motorvejsoverdækningen.

gen og institutionerne skal ikke være
opbevaring af vores børn.
Det skal være meningsfuldt, der
skal være tid til fordybelse og så skal
det være sjovt og rart at være barn,
som jeg altid har sagt. Det skal kunne
mærkes hos både medarbejderne, forældrene og barnet naturligvis. Det er
i dette forholdsvis korte barndomsliv,
at vi former børnene og deres fremtidsmuligheder.
Det er mit håb og forventning, at
der derfor findes gode tiltag på ovennævnte områder i det nye budgetår
og forhandlingerne. DF er før kommet
med relevante og konkrete forslag til,
hvordan vi får løftet området yderligere, og vi agter som sagt at gøre det
igen. Dette er en investering og vi har
ikke råd til at lade være.
Med ønsket om et rigtig godt nytår til
alle borgerne og kommunens ansatte.

I Regionsrådet arbejder vi hele tiden
for at gøre vores sundhedsvæsen
endnu bedre. Region Hovedstaden
er i rivende udvikling. I 2019 har
vi opnået flotte resultat i form af
kortere ventetider til udredning og
kræftbehandling og vi har sat en ny
retning for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, som er mere
menneskeligt. Vi har i den forbindelse også indgået en aftale med PLO
(Praktiserende Lægers Organisation,
red.) om det nære sundhedsvæsen
og vi er klar til at tage næste skridt
sammen.
Den nye regering har lyttet til regionerne og været med til at sikre,
at vi i Region Hovedstaden kan gå
ind i 2020 med en robust økonomi
og med fokus på at skabe mere
tid til patienten. Vi ved godt, at
det forpligter. Et sundt liv starter i
barndommen og derfor vil vi tage
et særligt ansvar for de mindste og
sikre alle familier en god start på livet. Vi bygger fremtidens hospitaler
og glæder os til at åbne Nordfløjen
på Rigshospitalet samt akutmodtagelsen og Kvinde-barn-centeret på
Herlev Hospital.
Vi tager også ansvaret for en sammenhængende kollektiv trafik, bidrager med konkrete initiativer til
en mere bæredygtig udvikling og

Dansk viden sikrer italienske broer
Sund & Bælt har indgået aftale om et udviklingssamarbejde med den italienske teknologivirksomhed Sacertis.
Intelligente sensorer og nøjeregnende algoritmer skal
holde øje med tilstanden på over 400 motorvejsbroer i
Italien. En overvågning som kan sikre den rette vedligeholdelse af broerne og forlænge levetiden. Og vigtigst.
Giver besked, før noget udvikler sig kritisk.
Inde i kernen af samarbejdet ligger 20 års opsamlet in-

tilbyder digitale løsninger, som passer ind i borgernes hverdag.
Alt dette kan kun lade sig gøre,
fordi regionens over 40.000 medarbejdere hver dag går på arbejde for
at gøre en forskel.
En række udfordringer har vi dog
brug for hjælp til. I en verden i hastig
forandring er det nemlig i samspillet
med alle vores samarbejdspartnere,
at vi henter viden, inspiration og
handlekraft til at gøre hovedstadsregionen og hele Greater Copenhagen til et endnu bedre sted at leve i.
Derfor vil jeg gerne takke for samarbejdet i året, der er gået. Jeg ser
frem til at styrke det 2020, skriver
regionsformand Sophie Hæstorp
Andersen i sin nytårshilsen.

geniørviden fra Storebæltsbroen. Solid dansk viden om
brodrift- og vedligehold skal være med til at forhindre
tragiske kollaps på vital infrastruktur som det, der ramte
den Norditalienske by Genova for blot to år siden.
- Samarbejdet giver os mulighed for at dele vores erfaringer. Vi kan være stolte af, at viden fra Storebæltsbroen
kan gøre en forskel og være med til at sikre infrastruktur
internationalt, siger Bjarne Jørgensen, Executive Director
i Sund & Bælt.
Kilde: Sund & Bælt

,

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

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

Paw Karslund (DF) slår til lyd for, at
der i det nye år skal ske forbedringer
på dagtilbuds- og skoleområdet.
Arkivfoto.

Regionsrådsformand Sophie
Hæstorp Andersen ser i sin
nytårsudtalelse tilbage
på forbedringer indenfor
sygehusområdet i 2019

Tårnby Listen siger goddag til 2020
Endnu et år er gået, så giver
det jo en masse at se tilbage
på, og endnu mere at se
frem til
Af Liv Gam, Tårnby
Listen, medlem af
kommunalbestyrelsen

Jeg har selvfølgelig nogenlunde de samme politiske
højdepunkter fra 2019 som
de øvrige kommunalpolitikere også nævner, med byudvikling, flere boliger til både
familier, unge og ældre, udmøntning af dele af handicap
planen.

Vedtagelse
af
hjemløsestrategi,
erhvervspolitik,
miljø og natur på dagsordenen, mere åbenhed og flere
borgermøder mm.
Især udsatte og handicapområdet har skærpet opmærksomhed fra min side,
både på børne- og voksne
området, og derfor er det
glædeligt, at der er blevet
tilført midler til disse områder, så der ikke skal skæres i
ydelserne.
Jeg kunne selvfølgelig godt
have ønsket mig, at der var
tilført yderligere, så niveauet
kunne hæves og forbedres
endnu mere. Der er jo bare
mange aspekter at tage højde
for, når kagen skal skæres og

fordeles og det er kompromisernes kunst, hvor alle må
give og tage lidt.
Vi landede heldigvis et
budgetforlig, hvor vi alle fik
noget med.

Sidste udsættelse af skøjtehal
Havde håbet at 2020 skulle
være året for den nye skøjtehal, men det giver selvfølgelig mening at skyde den til
svømmehallen på Vestamager står færdig og forvaltningen er klar til næste store projekt. Alle er enige om, at den
er udskudt for sidste gang nu,
og derfor SKAL med på 2021
budgettet.
2019 var året, hvor vilkår
for foreningstilskud blev forhandlet og vedtaget. Det var
et langt og sejt træk.
Opgaven lød på, at der
fremover skulle være en mere
fair, gennemskuelig og administrativ lettere fordelingsmetode. Det lyder jo umiddelbart meget simpelt, men
var bestemt alt andet end
simpelt. For som med alt andet indenfor politik og økonomi, så vil der ved omfordeling
af en given pose penge altid
være nogen, der bliver glade
og nogen, der bliver sure.

Penge til de unge
For mig har det vigtigste
været, at pengene er til at
fremme børns og unges fritidsinteresser. Pengene er for
og til unge under 25 år og det
er vigtigt at være objektiv og

- 2019 var året, hvor Tårnby Listen blev stiftet, det har været
en spændende begyndelse. Vi vil gerne rette en stor tak for den
flotte modtagelse og den store opbakning og interesse, der har
været for Tårnby Listen helt fra start.
Vi glæder os rigtig meget til at arbejde videre med dette.
Tak for de mange gode debatter både de skrevne
og de mundtlige, siger Liv Gam,
kommunalbestyrelsesmedlem for Tårnby Listen.
- Tak for de mange kaffemøder, både om den aktuelle politiske
situation, om den fremtidige,
om jeres personlige udfordringer og kampe og meget mere.
Det er uvurderligt som politiker at få denne førstehåndsindsigt
i, hvordan den givne politiske linje faktisk opfattes og påvirker
menneskene, det omhandler i praksis.
Det giver en masse værktøj og viden med på ”jobbet”, så bliv
endelig ved med det. Det er Jer, vi arbejder for og Jer,
der gør det hele værd at kæmpe for.

ikke
fremhæve/forfordele
nogle interesser frem for andre, og derfor 100 procent
lade pengene følge de unge.
Så ja - de klubber og foreninger med flest medlemmer under 25 år, får også
mest i tilskud, men tilskuddet
fordeles ubetinget efter de
samme objektive regler og
vilkår.
De bedste fritidsinteresser er dem, de unge gerne vil
være en del af, om det så er
indenfor sport, kultur, håndværk eller hobby. Derfor bør
pengene følge de unge, så
alle klubber og foreninger har
lige mulighed og adgang til
en del af dette tilskud.
Jeg kunne godt have ønsket, at pengene blev øremærket børn og unge fra
Tårnby (det ville så bare blive
et højere beløb pr. barn fra
Tårnby) men her var klubber

og foreninger alle helt enige i,
at de ønskede, at alle børn og
unge under 25 år skulle vægtes lige, uagtet hvilken kommune de bor i, alt andet ville
være usympatisk.
Det lyttede vi naturligvis til
og det er sådan, det er blevet.
Nu skal den nye ordning så
implementeres og stå sin prøve, og det bliver spændende,
når det hele skal evalueres
om to år.
Tak for samarbejdet til hele
Folkeoplysningsudvalget. Det
har været heftigt, følelsesladet, konstruktivt og sagligt
hele vejen igennem. Masser
af debat, men altid i en god og

respektfuld tone.
Mine kollegaer i kommunalbestyrelsen skal også have
en stor tak med på vejen for
det gode samarbejde, de
konstruktive diskussioner og
gode debatter, som jeg håber
fortsætter her i 2020
Rigtig Godt Nytår alle sammen. Jeg glæder mig til også
i 2020 at tale med jer derude
i virkeligheden, og til flere
gode, lærerrige og indsigtsfulde debatter.
Tak for alt i 2019 og hjertelig
velkommen til 2020

Fra venstre: Allan S. Andersen, Carina Eriksen, Kasper Sundby,
Mie Sundby, Beinta Bach og Nina Azoulay.

Fra vand til iværksætter
Alt er for tiden udlejet på 4.
sal i Vandtårnet på Oliefabriksvej, som nu også kaldes
iværksættertårnet

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

Tidligere på året genåbnede iværksætteetagen i det
nye(ste) vandtårn og med
seks virksomheder bestående
af otte iværksættere er der
tale om fuldt hus.
Genåbningen skete samtidig med, at Tårnby Kommune
opruster på erhvervsområdet
generelt.
Kommunen tilbyder 1:1
sparring gennem Erhvervshuset, og der er også blevet
vedtaget en helt ny erhvervspolitik.
Forleden viste de lokale
iværksættere borgmesteren
rundt og fortalte om deres
virksomheder. De fik en god
snak om mulighederne for
iværksættere lokalt.

Flere nævnte, at sammenholdet var meget velfungerende mellem iværksætterne,
og at de betragtede det som
en fælles arbejdsplads – dog
med meget forskellige opgaver og virksomheder.
Borgmester Allan S. Andersen var glad for, at lejerne
har taget så godt imod kommunens tilbud om lokaler. Og
også at flere og flere benytter
muligheden for sparring og
hjælp i opstartsfasen fra Erhvervshuset.
- I Tårnby har vi i disse år et
helt nyt fokus på erhvervslivet, herunder også iværksætterne. Det skal være attraktivt
at starte og drive alle typer
af virksomheder – og i kommunen ønsker vi en åben og
ærlig dialog med hele det
lokale erhvervsliv, sagde Allan Andersen efter turen forbi
”Iværksættertårnet”.
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En bulet forskærm ændrede skæbnen
Per From Pedersen, pensioneret
politimand med en lang karriere i
Tårnby Politi, fortsætter beretningen
om politiet i Tårnbys situation efter
kapitulationen fredag 4. maj 1945.

I eftersommeren 1944 kunne det fornemmes, at modsætningsforholdet
mellem tyskerne og dansk politi var
blevet betydeligt skærpet, men ingen
havde mistanke om, at noget alvorligt
var under optræk.
Men den 19. september blev politistationen under en falsk luftalarm besat af tysk militær, og det på stationen
tjenstgørende personale blev i lastvogne ført til Langelinie for pr. skib at
blive interneret i Tyskland.
Det samme skete på samtlige politistationer i hele landet, (dette er lidt

af en overdrivelse, for i provinsen ”nøjedes” tyskerne med at angribe stationerne i Århus, Ålborg og Odense.
red.) og operationerne må have været
holdt yderst hemmelige, hvilket efterfølgende episode taler for:
Jeg selv var sammen med to kolleger i fuld uniform på almindelig
patrulje i kredsen i den vogn, der var
medtaget fra understationen. Luftalarmen kom, medens vi befandt os på
Kongelundsvej, men da alt tilsyneladende var roligt, fortsatte vi gennem
Kongelunden forbi den tyske lejr ved
Birkelund og til Dragør. På Kirkevej
blev vi indblandet i et færdselsuheld
med en militær transportvogn fyldt
med tyske politisoldater ledet af en
løjtnant. Da der ingen skade var sket
på den tyske vogn, blev løjtnanten og

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben åbner sin 53. forårssæson med et
meget varieret program af danske og udenlandske
film.
Der sælges kun medlemskort/billetter for en fuld
filmsæson.
Salg af medlemskort/billetter for resten af sæsonen
kan købes i Kulturhuset Kastrup Bio på film mandage
kl. 9.30.- 10.30, så længe der er ledige pladser.
Pris for resten af sæsonen 2019-20: 250,00 kr.

FILMPROGRAM FOR F O R Å R 2020
13. jan. Grænse
20. jan. Journal 64
27. jan. Bohemian Rapsody.
03. feb. Alt for Kærligheden.
10. feb. V I N T E R F E R I E . Ingen film.
17. feb. The Wife.
24. feb. Den tid på året.
02. mar. Book Club.
09. mar. Ben is Back.
16. mar. Britt Marie var her.
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Medlemsbladet Seniorernes Blad udleveres, så længe
oplag haves.
Alle 20 filmforestillinger foregår i Kulturhuset Kastrup
Bio på mandage fra kl. 10.30. Forhallen åbner kl.
9.30, så det er muligt at nå hen og få en snak med
gamle kendinge og stifte nye bekendtskaber samt at
få en kop kaffe.
Særlig kørselsordning for gangbesværede sker ved
henvendelse til Carl-Aage Hansen tlf. 28 45 36 82.
Deltagerne skal selv afholde 20 % af udgifterne.

DT
VEL MØ

Carl-Aage Hansen, kasserer
Vibeke Rasmussen, formand

Bogen ”Tårnby Politis historie” blev udgivet i
forbindelse med Tårnby Politiforenings 25-års
jubilæum i 1985. Heri gav nu afdøde daværende
politiassistent Eli Petersen en fin beskrivelse af
dansk politis arbejdsforhold under besættelsen,
herunder for vores lokale Tårnby politi. Det
følgende er et uddrag derfra startende netop den
19. september 1944.

jeg enige om, at sagen kunne ordnes
uden andres indblanding, hvorpå tyskerne kørte videre.

Den forkerte telefonstemme
Det tog 20 minutter at rette en forskærm, så vores kørsel kunne fortsætte, og det var vores mening at køre til
stationen; men i St. Magleby ved skolen blev vi standset af en vejmand fra
St. Magleby kommune (den fandtes jo
dengang. red.). Han oplyste os om, at
politistationen (dengang var det den
gamle station på Amager Landevej
78, som var blevet indviet 31. januar
1931. red.) kort forinden var blevet
besat af tyskerne, der i øjeblikket var
ved at transportere politipersonalet
bort.
Vi var noget tvivlende, så vi ringede til stationen, og da en fremmed
stemme svarede, var vi klar over, at de
oplysninger, vi havde modtaget, var
rigtige.
Det kan med god vilje udledes heraf, at lederen af den tyske kommando,
vi kort forinden havde haft kontakt
med, først under kørslen – over radio
– var blevet orienteret om sin opgave,
da han, hvis hans ordre forelå på det
tidspunkt, havde taget os med.
Vi kørte vognen til et gartneri på
Tømmerupvej, hvor den blev gemt i
en lade. Af gartneren blev vi forsynet
med arbejdstøj og cykler, da det blev
oplyst, at alle uniformerede politifolk,
der blev truffet på gaden, blev anholdt og ført til Langelinie.

”Overført” til politikampgrupper
Ad forskellige kanaler blev de politifolk, der ikke var blevet interneret,
kontaktet og indlemmet i de såkaldte

politikampgrupper, som fik
tildelt forskellige opgaver; mens de,
der allerede var involveret i illegalt
arbejde, fortsatte der.
Nogle af politikampgruppernes opgaver bestod blandt andet i at bringe
våben til København og tilbagebringe
patroner, aflevering af pakker med
illegale blade og i et enkelt tilfælde
indtrængen på Civilbeskyttelsens depot på Tømmerupvej, hvor personalet
blev holdt op og udrustningsgenstande fjernet.
Nogle af de undslupne politimænd
fra Tårnby politistation blev optaget
i den styrke, der forrettede vagttjenesten på Amalienborg. (Denne politistyrke fortsatte som den eneste i
landet helt frem til befrielsen i maj
1945. En historie vi kan tage en anden
gang. red.)
En vægtig grund til, at politifolk fra
Tårnby kunne gå forholdsvis roligt
på gaden, var den uvurderlige hjælp,
vi fik fra Tårnby kommunes folkeregister, der udstedte nye ID-kort med
falske navne og stillinger. De originale
kort blev fjernet fra registret, og de
falske indsat. Det gav en øjeblikkelig
sikkerhed og kunne klare en gaderazzia, men næppe et indgående forhør.

Hentede kartoteket ud ad bagdøren
En anden vigtig ting til undgåelse af
anholdelse var, at da tyskerne efter
nogle dage forlod stationen og kun efterlod en vagt, der gik frem og tilbage
foran stationen, brød nogle kolleger
ind gennem bagdøren på stationen og
fjernede personalekartoteket og rammen af fotos med alle tjenstgørende
på stationen.
Medens politiet var under jorden,

Dannebrog vajer
påny over Tårnby
Politistation. Foto:
Tårnby Stads- og
Lokalarkiv.

Patruljevogn
- overtaget
fra Statens
Luftfartsvæsen
- stationeret på
understation
Dragør (hvilken
luksus med to
politistationer på
Sydamager. red)
indtil den blev
lukket af tyskerne.
På førersædet
politibetjent Eli
Petersen. Bilen
er ikke identisk
med den i artiklen
omtalte. Foto:
Tårnby Stads- og
Lokalarkiv.

var der samlet våben, så de forskellige grupper kunne bevæbnes, eksempelvis med maskinpistoler, da det var meningen, at politiet
i første omgang skulle sættes ind mod HIPO
(Hilfs-Polizei) og andre medløbere, såfremt
disse ved en eventuel kapitulation ikke ville
overgive sig.
Allerede fredag 4. maj 1945 samledes de
politifolk, som undslap internering i 1944.
Politifolkene fra Tårnby blev samlet på
Frankrigsgades Badeanstalt, hvor vi forblev
til 5. maj kl. 08.00, på hvilket tidspunkt overgivelsen var aftalt mellem engelske og tyske
tropper.

Hovedkvarter på værtshus
Straks efter kl. 08.00 lørdag 5. maj blev
et midlertidigt hovedkvarter oprettet i et
værtshus på hjørnet af Øresundsvej og
Strandlodsvej i Sundby.
Herfra blev udsendt patruljer med civile
frakker over uniformen, men forsynet med

frihedskæmperarmbind. Nogle af os blev
sendt til frihedskæmpernes samlingssted på
Brauns Tobaksfabrik på Strandlodsvej for at
bistå dem ved anholdelser, men også for at
forhindre ”de lange knives nat”.
Artiklen fortsætter i Tårnby bladets februarudgave, som udkommer onsdag 29. januar.

Artiklen er en fortsættelse af Per From
Pedersens artikel i Tårnby Bladet november 2019 side 11 om tyskernes deportation af knap 2000 danske politifolk
til KZ-lejre i Tyskland 19. september
1944.
Kan læses på www.taarnbybladet.dk

!

Nyt

Life & Stress
Coach Kastrup

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:
Hvis du er stressramt samt forebyggelse deraf.
Hvis du ønsker personlig udvikling.
Til bedre selvværd & selvtillid.
Hvis du lider af angst.
Med livsudfordringer.

læs om priser m.m. på:
www.stresscoachkastrup.dk
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Ring for en uforpligtende samtale
på: 4220 4444

Opdateret masterplan tager år at udvikle
Forskydning af tværbanen
er blot et af elementerne
i den løbende fornyelse af
lufthavnen
En forskydning af tværbanen og nye standpladser skal
skabe plads til nye flytyper og
indgå som et vigtigt element i
den igangværende omstilling
af Københavns Lufthavn.
Det er hovedpunkterne i en
opdateret masterplan for lufthavnens infrastruktur, som
Københavns Lufthavne A/S
(CPH) nu lægger frem.
Masterplanen er den langsigtede udviklingsplan for
lufthavnen. CPH forventer, at
masterplanen vil kræve en
opdatering af lufthavnens
lov-, miljø-, og plangrundlag.
Det kan tage flere år, og derfor er det vigtigt at komme i
gang allerede nu for at sikre,
at ny kapacitet kan være klar
til at blive taget i brug, når det
bliver nødvendigt.
- Støj er en problemstilling,
som vi ved betyder meget for
vores naboer. Vi vil fortsætte
med løbende at overvåge
støjniveauer døgnet rundt,
ligesom vi vil have fokus på
støjforebyggende tiltag som
eksempelvis støjvolde, siger
administrerende
direktør
Thomas Woldbye fra Københavns Lufthavne.

Kort tværbane
En afkortning af tværbanen

(bane 12-30) vil betyde, at
den kun kan benyttes med
ind- og udflyvning over Øresund. Det har den positive
effekt, at overflyvning over
hovedstaden ved brug af
tværbanen indstilles, samt
mulighed for at arealer vest
for lufthavnen kan frigives
til udvikling for Tårnby kommune.
Lufthavnen vil løbende
være i dialog med naboer
om både positive og negative
konsekvenser af masterplanen, og hvilke tiltag som kan
iværksættes for at begrænse
støj fra lufthavnen.
De igangværende udvidelser af terminalområdet sker
inden for rammerne af den

eksisterende masterplan og
på det eksisterende lov-, miljø-, og plangrundlag.

Plads til større fly
- En af vores vigtigste opgaver
er at udvikle en attraktiv og
effektiv lufthavn. Det kræver,
at Københavns Lufthavn har
den nødvendige kapacitet til
passagerer og flyselskaber og plads til de bedre og større
fly, der er på vej. Det er fly,
som støjer mindre og udleder
mindre CO2, end de ældre
modeller. Flere flyselskaber
har allerede investeret i de
nye flytyper. Det er derfor i
alles interesse, at vi handler
nu, så vi kan tilbyde bl.a. disse
flytyper den nødvendige ka-

En række af de nuværende standpladser er ikke dimensioneret
og indrettet til at tage imod de større og mere moderne
fly, som mange flyselskaber i øjeblikket investerer i. Og de
nuværende rammer for brug af lufthavnens areal, giver ikke i
dag mulighed for at bygge nye og tidssvarende standpladser.
Der er derfor brug for en opdateret plan for, hvordan
lufthavnens arealer kan benyttes. Her er det A380’eren som
kom i 2015, som også krævede sine ombygninger inde og
ude. © Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

pacitet i lufthavnen fremadrettet, siger Thomas Woldbye.
- Københavns Lufthavn er
hele Danmarks internationale
lufthavn. I processen med
at omstille og udvikle fremtidens lufthavn vil vi derfor
også invitere alle med interesse for udviklingen af lufthavnen til dialog. Vores ønske
er en åben proces i dialog

med både flyselskaber, forretninger, naboer og andre partnere,” siger Thomas Woldbye.
På cph.dk kan man læse
mere om, hvordan Københavns Lufthavn omstiller sig
til fremtiden.
tsp

Tårnby Bladet laver ikke sig selv
Bag Tårnby Bladet står entusiastiske medlemmer af
Tårnby Bladforening - du kan blive en af dem.
Det er interessant at producere
Tårnby Bladet, men det er også
tidskrævende, så flere hænder og
hoveder kan bruges

Har du lyst til at prøve
kræfter med en af de mange
brikker, som tilsammen udgør
puslespillet Tårnby Bladet,
så tag kontakt med redaktør
Terkel Spangsbo 32 509 290
og hør, hvor dine interesser
kan bruges i fællesskabet
Vi er 15 personer, som deltager i
de praktiske opgaver. Nogen er her
mange timer, andre i færre, men
tilsammen bliver det alligevel til et
månedsmagasin.
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Opgaverne er blandt andet:
- telefon- og kontorarbejde daglig
fra klokken 9 til 12 (evt. en dag om
ugen)
- skriveopgaver som journalist eller
redigerende
- desktop og layout
- udkørsel med Tårnby Bladet til
nogle af vores 30-34 depoter

Tårnby Bladet læses og gemmes og
vi vil fortsat gerne være det magasin, som samler information om
først og fremmest kultur- og fritidslivet i kommunen. Det gøres ikke
uden en seriøs indsats, hvor journalistiske principper vægtes meget
højt. Redaktøren er og har været
professionel journalist i mange år,
bogholderi og kontor ledes af fagfolk - og alle lærer fra sig, så man
bliver klogere og dygtigere af at
deltage i opgaverne.
Tårnby Bladet udgives af Tårnby
Bladforening og hviler økonomisk i
sig selv.
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...
Ring dagligt på 32 509 290
mellem kl. 9 og 12 og sig,
du har interesse i en
af vores ulønnede
opgaver.

Se www.taarnbybladet.dk

Kalvebod Fælled er 80 år ung

1. november 1939 blev det første
officielle spadestik taget til inddæmning og tørlægning af et godt
2500 hektar stort område af Kalvebod Strand, beliggende mellem
Sjælland og Amager

ske ord for undersøiske skær ”bothi”,
det vil sige ”Farvandet med Kalveboderne, de små undersøiske skær”.

Ti år gammel idé

Af Jeff Priess, skribent

Amagers kystlinje lå for godt 80 år
siden lige vest for Kongelundsvej. Nu
ville man (regeringen. red) inddæmme og tørlægge området.
Formålet var at sætte ledige i beskæftigelse og lave et stort skydeterræn for militæret. Først i 1957 var
inddæmningen og dræningen tilendebragt.
Bønderne på Amager brugte lejlighedsvis de tre holme i Kalvebod
Strand; Nordre Klapper, Koklapperne
og Svenskeholmene, til at græsse
kreaturerne, efter at de ca. 100 år før
var blevet forvist fra Amager fælled af
militærets skydeøvelser.
Navnene og beliggenheden på disse tre holme kan stadig ses i dag på
kort over Kalvebod Fælled.
Navnet Kalvebod er kendt fra starten af 1500-talet som Callebo og fra
slutningen af 1600-talet som Kaleboderne, hvilken er en sammensætning
af kalv, som blandt andet havde betydning af ”mindre” og det gamle dan-

Det var i dette farvand, man i november 1939 gik i gang i den nordlige del
op mod Amager Fælled med at bygge
dæmningen. Planen var at bygge
dæmningen hele vejen omkring området og herefter dræne det.
Beslutningen om et så stort og hidtil uset inddæmnings-projekt i et land
af Danmarks størrelse blev naturligvis
ikke taget fra den ene dag til den anden.
For at forstå baggrunden for denne
enorme investering skal vi yderligere
10 år tilbage i tiden, helt præcist til
29. oktober 1929, kaldet ”Sorte tirsdag”, Børskrakket på New York Børsen
i Wall Street.
I løbet af oktober 1929 faldt aktiekurserne med over 30 procent og måneden efter med 50 procent; det var
de største aktiefald, verden nogensinde havde set, og satte en effektiv
stopper for den økonomiske fremgang, der havde fundet sted i løbet af
20’erne i såvel USA som i Vesteuropa.

Børskrakket i 1933 spillede med
I Danmark var Stauning i 1929 tiltrådt

sin anden periode som statsminister i
en regering bestående af Socialdemokraterne og Radikale Venstre. I løbet
af de næste år slog virkningerne af
Wall Street krakket for alvor igennem
i Danmark
Frem mod 1933 steg arbejdsløsheden i Danmark til over 30 procent
samtidig med, at landbruget havde
store problemer med faldende priser,
faldende eksport og stor gæld. Med
trusler om en ødelæggende arbejdskamp hængende over hovedet og
frygten for et totalt kollaps på landet
indgik de to regeringspartier og Venstre et bredt forlig henover midten
kaldet Kanslergadeforliget (1933),
som på mange måder ses som det første eksempel på den konsensus, der
kom til at præge dansk politik fremover.
Forliget var også enestående ved, at
man med demokratiske midler kunne
lave så vidtgående og indgribende
forandringer i samfundet.

I syd blev Hitler (rigs-)kansler

Digebyggeriet krævede et stort mandskab og masser af tipvogne
efterhånden som diget ’stak til søs’. Her er man i begyndelsen af arbejdet.
Senere blev vandet på indersiden af diget pumper ud i Køgebugt. Foto:
Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B 1399.

nutidens penge svarende til næsten 3
mia. kroner.
Der blev fremlagt mange forslag til
anlægsarbejder. På Amager ville man
blandt andet bygge en Øresundsbro,
en skibskanal gennem Amager, og en
tunnelbane :-).
I 1934 modtog regeringen et forslag
fra ingeniør Ulrik Pedersen om inddæmning og tørlægning af 2800 hektar havbund ud for Kalvebod Strand,
der ville gøre Amager 1/3 større, end
øen var på daværende tidspunkt.
Under indtryk af den tårnhøje arbejdsløshed nedsatte Ministeriet for
Offentlige Arbejder samme år et hurtigt arbejdende udvalg, som skulle undersøge forslaget.
Som i dag levede hurtigt arbejdende udvalg dengang heller ikke altid op
til deres navn, og først i 1937 kunne
udvalget endeligt anbefale regeringen at påbegynde Kalvebodprojektet.
23. marts 1939 kunne lov nr. 134
om tørlægning af Kalvebod Strand
vedtages.
Tidligere Publiceret: søndag 17.
november 2019 kl. 21:02 Ørestad
Avis.
Fortsættelse følger i Tårnby Bladet
onsdag 29. januar.
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Gå på aftenskole i Tårnby
Foto · IT · motion · musik · sprog · kreative kurser
Nu med endnu flere kurser til dig i Tårnby.

fofkbh.dk
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I vores store naboland mod syd fulgte
man en anden kurs. Samme dag som
Kanslergadeforliget blev indgået, blev
Adolf Hitler udnævnt til rigskansler i
Tyskland.
For at imødegå den høje arbejdsløshed var et af kernepunkterne i forliget
et, efter datidens standard, enormt
beløb afsat til nye anlægsarbejder, i

Kort over Amager med den tænkte
kanal til store skibe og uden
Kalvebod Fælled, det nuværende
Vestamager.

Ældre Sagen i Tårnby vil på denne måde sige tusind tak til alle de virksomheder og forretninger, der støttede vor
julefest i november og gjorde dagen til en stor oplevelse for vores medlemmer i kommunen.
Tak for samarbejdet og godt nytår 2019/20.
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ÆldreSagen i Tårnby samler hvert år 150 medlemmer til en julefest. Det er et meget populært
arrangement og pladserne bliver hurtigt udsolgt. Vi kan ikke være flere, da vi også gerne vil
beholde den nærhed, det trods alt er - i modsætning til, hvis vi lånte en idrætshal. Det er en
sammenkomst med spisning, sang, julehistorier og gaveregn via sponsorer…
I år holdt vores borgmester Allan S. Andersen juletalen og han førte an i afsyngningen af Åh
Amagerland. Der var ikke et øje tørt og vi havde også verset om Vestamager med denne gang.
Visens Venner underholdt med gamle juleviser og Alfred spillede til flere fælles julesange. En
dejlig dag som start på en lang og mørk julemåned.

SKOTTEGÅRDEN

VESTAMAGER CENTRET

TÅRNBY TORV

siger tak til ...

Gennem hele året har Ældre Sagen mange forskellige arrangementer, se eksempel på
omfanget ved at læse vores faste annonce i Tårnby Bladet, altid på 3. side efter midten eller
se vores hjemmeside www.aeldresagen.dk/taarnby. I kan også tilmelde jer Nyhedsbrevet på
hjemmesiden. Billederne her viser kun et meget lille udvalg af aktiviteterne i 2019. Rækken af
pæne herrer er vores frivillige it-undervisere, mød dem bl.a. om tirsdagen i foreningscentret
Postkassen. De søde børn er dem, der vandt vores konkurrence til Stjerner i Natten.
Idecafeen så dagens lys i 2019 – her tænkes tanker og deles ønsker – på kryds og tværs – om
samvær med hinanden – en kop kaffe, en frokost eller en gåtur. Det ER hyggeligere at være
sammen end at være alene.
Hestevognsturen i Kongelunden! En dejlig dag – som bl.a. Tårnby Bladet havde gjort mulig at
gennemføre. Tak for det!

Kontakt os gerne på www.aeldresagen.dk eller via mail
aeldresagentaarnby@gmail.com
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Kastrup Rens

Lokalafdelingens kontor:
Foreningscentret Postkassen
Amager Landevej 71 • 2770 Kastrup
• Tlf. 2170 0516 •
Kontortid:
Tirsdage kl. 10 - 15

7 af 10 er tilfredse med deres barns skole
Tårnby Kommune har for
første gang undersøgt forældrenes tilfredshed med
deres børns skole, SFO eller
klubtilbud for 4. - 6. klasse

En undersøgelse fra oktober
2019 viser, at 7 ud af 10 forældre er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns
skole i Tårnby.
Undersøgelsen blev gennemført blandt forældre til
børn på kommunens otte folkeskoler. 2.842 forældre har
svaret, hvilket svarer til en
svarprocent på 58,6 pct. 70
pct. af forældrene er meget
tilfredse eller tilfredse med
deres barns skole.
Forældrene er mest tilfredse med personalets indsats
for at udfordre børnene fagligt, børnenes faglige udbytte
og pædagogernes deltagelse
i skoledagen. Der er lavest

tilfredshed med skolens fysiske rammer, personalets
arbejde med at tilrettelægge
undervisningen i forhold til
det enkelte barns behov og
indsatsen mod mobning.
For SFO er 81 pct. af forældrene meget tilfredse eller tilfredse med deres barns
SFO, mens det på klubområdet er 68 pct.
- I Tårnby Kommune prioriterer vi skoleområdet meget
højt – også økonomisk set pr.
elev, siger Borgmester Allan S.
Andersen.
- Vi ser forældrene som
en vigtig del af samarbejdet
omkring børnenes læring og
trivsel. Derfor er vi også rigtig
glade for, at mange forældre
har valgt at deltage i undersøgelsen.
- Det er glædeligt at se, at
de fleste forældre er godt
tilfredse med de tilbud, vi

har på vores skoler, SFO’er og
klubber. Det synes jeg godt,
vi og vores ansatte på skole,
SFO og klub kan være stolte
af. De ansatte gør hver dag en
kæmpe forskel og indsats – de
har en stor del af æren for de
gode resultater, siger Allan S.
Andersen.

Arbejdet fortsætter
- Det er kommunens klare ambition at have en høj tilfredshed med skoler, SFO’er og
klubber. I den kommende tid
vil der derfor blive arbejdet
målrettet med at udarbejde
lokale handleplaner, der fokuserer på de områder, som kræver en særlig opmærksomhed
det enkelte sted, siger Allan S.
Andersen.
Resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen er
offentliggjort i en kommenteret kommunerapport samt en

hovedrapport med et samlet
resultat.
For hver skole bliver der
også lavet en skolerapport.
Resultaterne for de enkelte
skoler kan ses på skolens
hjemmeside – i den lokale
skolerapport findes også resultaterne for den SFO og
klub, som skolens børn går på.
I forhold til resultaterne
omkring de fysiske rammer
kan det nævnes, at der over
de næste fire år bruges 91,4
mio. kr. på fortsættelse af
skolerenoveringer og moderniseringer.
Rapporterne kan læses på
kommunens hjemmeside.
Kilde: Pressemeddelelse,
Tårnby Kommune. Foto:
Tårnby Bladets arkiv.

Fakta:

Styrker og potentialer:
Rapporten peger på fire
styrker for skolerne i Tårnby Kommune som følge af
forældrene tilfredshed:
• Arbejdet med at få børnene til at føle sig trygge
og glade
• Barnets samlede faglige
udbytte af undervisningen
• Samarbejdet mellem
forældre og lærere/pædagoger
• Den faglige udfordring
af børnene
Potentialet for at øge
den samlede tilfredshed
ligger i:
• Indsatsen mod mobning
• Tilrettelæggelsen af undervisningen i forhold til
barnets behov
• Skolens fysiske rammer
indendørs

Vi har modtaget:

Det er sjap, søle og sjask plus huller

16 TÅRNBY BLADET JANUAR 2020

Michael Thodsen skriver om den
mangle belægning af Ugandavej
sidste del hen mod børnehavnen i
nr. 175
Jeg har nu skrevet til kommunen to
gange angående belægningen til Børnehaven Ugandavej 175, KFUM-spejderne og hundeskoven, men har intet
hørt – stykket for enden af Ugandavej
(ved fælleden og ned til hundeskoven).
I år er der på ny etableret børnehave på området/vejen, hvilket jeg er
meget glad for, men den eksisterende
belægning kan ikke holde til presset
fra det væsentligt større antal af biler,
cykler, gående m.v., der dagligt skal til,
fra og igennem dette område.
Det er ganske kort tid siden, at man
forsøgte at reparere vejen, allerede
ugen efter var den dog gal igen. Presset på vejen har aldrig været større og
med adgang til børnehave for 40-45
børn, KFUM spejdere og hundeskov
kan man ikke længere (hvis man altså
tidligere har gjort dette) kalde vejen
for en sti, hvor grus naturligvis er acceptabelt. Der er her tale om en vej i
min optik.
Der er kæmpe huller i vejen, der er
til gene og usikkerhed for stort set alle,
både biler, cyklende og gående. Huller
fyldes i øjeblikket dagligt med vand,
der gør fremkommeligheden (særligt

Kan det virkelig være rigtigt, at man
ved aflevering/afhentning af børn
skal finde sig i at blive møgbeskidt
og våd, at man skal risikere at falde
på røven eller vrikke om, når man
skal passere området? Privatfoto.

så også brugte de sidste penge på at
få den hele vejen ned til hundeskoven
(KFUM) og så samtidig kiggede på belysningen.
Det burde være muligt at aflevere
og afhente børn i kommunen uden at
gøre dette til en dagsrejse med utallige risici og efterfølgende rengøring
af tøj/sko.

med rent og tørt tøj og sko) fuldstændig umulig; hertil er der risikoen for
smadrede biler/cykler, risikoen for at
folk falder og slår sig gevaldig m.v.
På grund af vejens tilstand bliver
parkeringen og kørslen også derefter,
da ingen ønsker at køre i huller eller
træde direkte ud i kæmpe vandpytter,
mudder m.v. i pænt tøj og sko.
Dette efterlader så de gående og
cyklende endnu mere besværet og

mange gange er der fare for påkørsler
m.v.
Desuden er vejen ualmindeligt dårligt belyst (to lygtepæle på ca. 150
meter), så det er ikke altid lige nemt
at spotte huller i vejen og ej heller at
finde vej i mørket.
Håber Kommunen vil kigge på hurtigst muligt at få lagt asfaltbelægning
som minimum til institutionen, men
det ville da være passende, om man

Vi har modtaget:

Flere klinikker til Tårnby
Det er træls at være syg - og
endnu værre, når lægen ikke
har tid til en konsultation.
Desværre oplever mange borgere, at det er sværere at finde læger og andre behandlere
i Tårnby Kommune.
Faktisk er Tårnby Kommune
i 2020 blevet lægedækningstruet! At vi nu anses for truet
på lægedækningen betyder
heldigvis nogle støttemuligheder til læger, som gerne
skulle gøre det mere attraktivt at virke i Tårnby. Men det
er naturligvis ikke positivt
i sig selv, at der måske ikke
længere er læger nok.
Af 14 praktiserende lægeklinikker i Tårnby Kommune
har kun én åbent for patienttilgang. Mange borgere er
derfor henvist til at søge læge
længere væk. Det er besværligt og irriterende, når man
selv er syg, eller man skal
fragte syge børn eller andre
pårørende frem og tilbage til
klinikken.
Som kandidat til regionsrådet vil jeg derfor arbejde for
flere klinikker i Tårnby. Antallet af behandlere som læger,
fodterapeuter og psykologer
reguleres nemlig af Region
Hovedstaden, der tildeler de

Restaurant får nyt navn

Brasserie X, i det for Kastrup-borgere stadig
kaldte Dan Hotel, er blevet til Runway Restaurant & Bar.
Det var egentlig re-brandingen af hotellet,
der gav anledning til, at restauranten også
skulle have nyt navn, men Runway Restaurant & Bar har længe været under omdannelse.
Restauranten fik ny køkkenchef, Pavo Kujundzic, i maj sidste år og har siden udviklet
på menuen. I dag kan gæster nyde retter af

høj kvalitet til lavere priser end tidligere og
får derfor mere for pengene
Det nye navn, Runway, henviser da også til
restaurantens korte afstand til Københavns
Lufthavn.
- Vi er glade for at være en del af lokallivet her i Kastruplundgade. Vi har selvfølgelig
også en masse internationale gæster, men vi
forsøger at ramme begge typer publikum. Restauranten er blevet mere populær, så vi er
ved at finde vores placering i markedet, siger
Gitte Lindhardt, Restaurantchef på Runway.
tsp

Ny omdelingsdag i 2020!
Peter Damgaard,
socialdemokratisk kandidat
til regionsrådet.

såkaldte ydernumre, altså licenser til klinikker.
Det er tvingende nødvendigt at vi får flere, når så mange vælger at flytte til Amager.
Her er også dejligt.
Men når Tårnby vokser, skal
der også tages vare på sundheden.
Peter Damgaard
Socialdemokratisk kandidat
til Regionsrådet

Onsdag er fremover omdrejningsdagen for udgivelse, deadlines etc.
Tårnby Bladets udgivelsesplan 2020-21 indeholder væsentlige ændringer i forhold til
tidligere udsendte planer
2020
NR.
DÆKKENDE
UDKOMMER
DEADLINE FOR TEKST OG ANNONCE
01.
januar
onsdag 8. jan. *
fredag 3. jan.** kl. 12.
02.
februar
onsdag 29. jan.
fredag 24. jan. kl. 12
03.
marts
onsdag 26. feb.
fredag 21. feb. kl. 12
04
april
onsdag 25. marts
fredag 20. marts. kl. 12
05
maj
onsdag 29. april
fredag 24. april. kl. 12
06
juni
onsdag 27. maj
fredag 22. maj. kl. 12
07
juli/aug.
onsdag 24. juni
fredag 19. juni. kl. 12
08
august
onsdag 5. aug. *
fredag 31. juli. * kl. 12
09
september
onsdag 26. aug.
fredag 21. aug. kl. 12
10
oktober
onsdag 30. sept.
fredag 25. sept. kl. 12
11
november
onsdag 28. okt.
fredag 23. okt. kl. 12
12
december
onsdag 25. nov.
fredag 20. nov. kl. 12
* Ikke sidste onsdag i måneden
2021
NR.
01

DÆKKENDE
januar

UDKOMMER
onsdag 6. jan. *

Se www.taarnbybladet.dk
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DET SIGES JO, at en fugl i hånden er bedre end 10 på taget, men 24 måger (af en slags) på taget af et bådskur i lystbådehavnen må da tælle. På redaktionen
undrede vi os over, hvad så mange fugle, linet militærisk op, mon pønser på? Med tanke på Hitchcocks film Fuglene og en ungdomsoplevelse af at have været
i skudlinjen af en måge-gat-udladning, tør vi ikke nærme os måge-eskadrillen - og slet ikke bagfra. Men et interessant motiv, som fotograf Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub har fanget og som vi udnævner til månedens foto.

100 job i nyt hotel
Til august åbner det 1,2 milliarder kroner dyre Comfort
Hotel Copenhagen Airport
under norske Nordic Choice
Hotels, der har Peter Storladen som øverste chef
Når Comfort Hotel Copenhagen Airport åbner, er der 100
nye jobs i spil.
Et job er allerede besat,
idet 49-årige MBA-uddannede danske Karina Living er ansat som direktør, headhuntet
fra en stilling som driftsdirektør for københavnske Absalon
Hotel Group, hvor hun nåede

at fejre 25-års jubilæum.
Efter elevtiden blev hun receptionist, så receptionschef,
derefter hotelchef, inden hun
i 2010 fik udnævnelsen som
driftsdirektør og i samme periode gennemførte den krævende MBA-uddannelse.
Karina Living, der begyndte
hos Nordic Choice Hotels i
september, siger, at det var
nogle fantastisk spændende
år hos Absalon-gruppen, inden hun fik henvendelsen fra
Nordic Choice Hotels om at stå
i spidsen for det hidtil største
Comfort-hotel i gruppen.

Karina
Living er
direktør for
det endnu
ikke helt
færdige
Comfort
Hotel.

85 procent af de 605 værelser på Comfort-hotellet bliver
standardværelser – i syv forskellige indretninger. Hotellet
får også to suiter – samt 15 af
disse XXL-værelser til for eksempel større børnefamilier.
tsp

Sådan kommer et XXL-værelse i det kommende Comfort
Hotel Copenhagen Airport under norske Nordic Choice Hotels
til at tage sig ud. Foto: Nordic Choice Hotels.

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.
Opgaverne er:
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- 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 28. årgang og skrives, fotograferes, redigeres
og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en krone for
det. Det betyder, at bladets annoncepriser 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 eller sms, når vi opdaterer vores nyhedssite.

- desktop og layout
- fotoopgaver enten i marken eller på redaktionen
Tårnby Bladet læses og gemmes og vi vil fortsat gerne være det magasin, som
samler information om først og fremmest kultur- og fritidslivet i kommunen.
Det gøres ikke uden en seriøs indsats, hvor journalistiske principper vægtes
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.

Ørkenvandring for børnenes skyld
Mor og datter samlede 12.200
kroner ind til Legeheltene og Børneulykkesfonden
Rikke Klintø og hendes datter Babette
vandrede i Sinaiørkenen med det formål at samle penge ind til børnene på
de danske hospitaler.
Tårnby Bladet har fulgt op på Rikke
Klintøs indsamlingsprojekt med en
140 km lang vandretur i Sinaiørkenen, hvor hver kilometer var sponseret med et mindre beløb af en masse
sponsorer.
- Vi gjorde det, gennemførte vandringen på seks dage, 232.199 skridt
og forcering af 4.674 højdemeter - sådan, beretter en stolt Rikke Klintø fra
turen.

Guidet af beduiner
Rikke fortæller, at 10 fantastiske og
varmhjertede beduiner guidede gruppen igennem løst sand, bjerge, klipper
og sten, mens de samtidig fortalte om
naturen.
- Det var en storslået oplevelse og
jeg er rørt til tårer over deres gæstfrihed og smukke land. Life is good er
deres mantra, fortæller Rikke.
- Hver aften sov vi under åben stjernehimmel og vågnede op til, at beduinerne lavede bål kl. 5.00, satte kaffen
over og var klar med morgenmad i
form af grød, æggekage og frugt. Perfekt start på dagen, hvorefter vi vandrede ni timer dagligt, så der var helt
naturligt ro i lejren inden kl. 19.30.
- Hvad der startede med en spontan
tilmelding, fordi jeg syntes om tanken om at gøre en forskel for indlagte
børn og om at udfordre mig selv rent
fysisk og mentalt, fik lidt en drejning,
da jeg begyndte at træne med lange
ture rundt på Amager og ind til byen.
Da indså jeg, at det at komme væk fra

Kunne høre brisen og uden mobil
- På andre rejser, jeg foretager, er rejserne ofte forbundet med en eller anden form for støj, fortæller Rikke.
- På denne tur hørte jeg kun den
smule brise, der kom nu og da eller
fra mine medrejsende, som talte sammen, men gik jeg for mig selv, var der
kun lyden af vinden. Ingen mobildækning, hvilket for alle var en befrielse.
Selv min datter sagde i flyet, at nu slap
hun for at se på telefonen i en hel uge,
beretter Rikke Klintø.
- Den yngste på turen var min datter
Babette på 19 år og de to ældste var
72 år. Alle klarede den, men var også

Rikke Klintø og hendes datter vandrede sammen med andre entusiaster
140 km gennem Sinaiørkenen. Alle havde som mål at samle penge ind til
Børneulykkesfonden og Legeheltene - til gavn og glæde for indlagte børn.
Foto: Rikke Klintø.

enige om, at det var en rimelig hård
tur. Det har været en tur, jeg aldrig
glemmer og gerne tager på igen.
Hele holdet på turen indsamlede

ca. 300.000 kr. til Legeheltene og til
glæde for danske børn indlagt på vores hospitaler.
sh

Sådan blev pengene samlet ind:
Rikke oprettede en Facebook side, Kilometerdonation.dk/Rikke Klintø.
Klintø. Her
kunne man som kilometersponsor støtte indsamlingen ved at yde et bidrag
på mellem 2 og 40 kr. pr. kilometer op til de 140 km, Rikke vandrede sammen med hele gruppen.
Desuden kunne man støtte Rikkes indsamling på hendes mobil-konto.
Rikkes mål var at samle 10.000 kr. Hun nåede ialt at indsamle 12.200 kr.
til Børneulykkesfonden og initiativet Legeheltene.
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Mor og datter, Babette Klintø (tv)
og Rikke Klintø midt i Sinai ørkenen
på vej til at indsamle penge til
Børneulykkesfonden og Legeheltene.
Foto: Rikke Klintø.

den daglige støj var, hvad jeg virkelig
så frem til.

Lystlæsning på skoleskemaet
Ifølge Danmarks Statistik er
det kun 8 procent af de unge
mellem 16 og 19 år, der
svarer, at de læser dagligt
eller næsten dagligt
På Tårnby Gymnasium & HF
har man prioriteret tid til fordybelse, og har sat disciplinen
”lystlæsning” på skemaet.
- Her er målet, at man lærer de unge at fordybe sig i
længere tid ad gangen, og de
lærer at komme offline, siger
rektor Mikkel Harder Sørensen.
- Der er et afhængigheds-

forhold for nogen i forhold til
at være tæt på deres mobiltelefoner og være på de sociale
medier, siger han.
Fra skoleårets start indførte gymnasiet aktiviteten
TG-Læser. Det er 45 minutter
i et hvilket som helst modul,
hvor alle elever bare skal læse
i en bog, de selv har haft med.
Efter de 45 minutter fortsætter den almindelige undervisning.
- Det er tænkt som et frirum. Eleverne får et rum, hvor
det ikke handler om, at de
skal præstere og bedømmes.

Tårnby Gymnasium og HF har sat lystlæsning på skemaet.
Målet er at lære de unge at fordybe sig i en tekst og samtidig
komme off-line.

ny filialdirektør i
BankNordik

Eleverne skal ikke være gode
til TG-Læser, de skal bare deltage, fortæller Mikkel Harder
Sørensen.

Harder Sørensen.
Eleverne vælger selv deres
bog, så projektet bliver drevet
af lysten til at læse.

Ikke tid ellers

Styrker faglige kompetencer

Selvom lystlæsning kan lyde
som et levn fra folkeskoletiden, er Victoria Palmquist
Dahl, der går i 3. Z på Tårnby
Gymnasium & HF, glad for, at
gymnasiet afsætter tid til læsning.
- Man føler ikke, man har
tid, når man kommer hjem
og har en masse afleveringer,
skal træne og samtidig skal
have tid til familie og venner,
fortæller hun.
Det har været vigtigt for ledelsen og implementeringsgruppen, at læseprojektet
ikke kun blev et sprogfagligt
projekt, men et projekt for
alle skolens fag. Det betyder,
at man skal tage sin bog frem
og læse, også selvom man har
idræt.
- Læsningen er den faglighed, der finder sted i den del
af lektionen. Vi træner kompetencer i forhold til fordybelse og at være væk fra sin
mobiltelefon. Det kan også
være en træning til den skriftlige eksamen, forklarer Mikkel

Fordybelse i skønlitteraturen
bliver bakket op af Kristiane
Hauer, som forsker i læsning
og fordybelse ved Københavns Universitet.
- Læsning er med til at øge
de unges ordforråd, styrke deres almene viden og gøre dem
bedre til at skrive, fortæller
hun.
- Læsningen er også vigtig,
fordi det kan være med til at
forberede de unge på at fordybe sig i bøgerne resten af
livet og i deres uddannelsesforløb.
- Der er forskel på at orientere sig i kortere tekster, og at
læse romaner, historiebøger
og længere tekster, hvor hjernen kommer mere på arbejde,
siger hun.
Ifølge Danmarks Statistik er
det kun 8 procent af de unge
mellem 16 og 19 år, der svarer, at de læser dagligt eller
næsten dagligt.
tsp

René Egerup
Bendtsen er
netop tiltrådt
stillingen
som filialdirektør i
BankNordiks
største filial
beliggende på Amagerbrogade.
Bag sig har René et solidt
kendskab til branchen med
16 år som direktør i flere
af Danske Banks filialer og
yderligere tre år i Forstædernes Bank.

Øresundsbroens
direktør stopper

Øresundsbro Konsortiets
administrerende
direktør
Caroline
UllmanHammer
har valgt at sige sit job op
efter 13 fremgangsrige år i
det svensk-danske selskab.
Hun fortsætter i sin rolle
indtil videre, men forlader
selskabet, når en ny direktør
tiltræder i 2020.
Foto: Louise Houmøller.

Grønlandsk aften med Foreningen Norden
Mit arktiske liv – foredrag af Jørn Berglund
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Klimaforandringerne, præsident Donald Trumps købstilbud, 10 året for
tilblivelsen af Grønlands Selvstyre,
Rigsfællesskabet og det ændrede trusselsbillede i Arktis er alle emner, som
har skabt stor opmærksomhed.
Jørn Berglund er født i Maniitsoq, Sukkertoppen og kom som barn til Danmark sammen med min familie. Under
sin skoletid i Roskilde funderede han
undertiden over det lidt mærkelige i
ikke kunne tale grønlandsk.
Efter gymnasiet besluttede han derfor
at tage kontakt til sin familie i Fiskenæsset lidt syd for Nuuk, hvilket viste
sig at få stor betydning.
Jørn Berglund, mag. art. kommer til
Tårnby og vil fortælle om sin livsbane,

der har ført ham rundt i hele Arktis og
givet indsigter, han gerne vil dele med
andre.
Han har en konsulentvirksomhed
joernberglund.dk, der giver rådgivning
og holder foredrag om arktiske forhold. Han har to små børn, og bor nu
i Humlebæk.
For at gøre en lang historie kort har
han også arbejdet på Grønlands Statistik, Kalaallit Nunaata Radioa (KNR),
Qorsussuaq Skole og Nuuk Kunstmuseum.

Nedslag OM JØRN BERGLUND
EFTERÅRET 1977 optaget på faget Eskimologi på Københavns Universitet.
FORSOMMEREN 1978 skelsættende arkæologisk udgravning af en renjæger boplads i Aasivissuit, nord for Kangerlussuaq.
deltager 1979 i Knud Rasmussens
Mindeekspedition til Kap Seddon i Melleville-Bugten.
1980 med John Andersen i kajak 2000
kilometer langs den grønlandske østkyst
på jagt efter gamle bopladser.

Jørn Berglund kommer på besøg hos Foreningen Norden i Foreningscenter Postkasen, Amager Landevej 71,
2770 Kastrup, onsdag 15. januar kl. 19-21.
Det er GRATIS, men venligst tilmelding på terkel.spangsbo@mail.dk mrk Grønland
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Har du fortællinger fra maj 1945
først var gældende fra 5. maj om morgenen kl. 8, ”engelsk sommertid”, men
det blev tydeligvis ikke taget alvorligt.
Folk strømmede med det samme ud
på gaderne, jublede, viftede med Dannebrog og brændte bål.
De forhadte mørklægningsgardiner blev revet ned fra vinduerne og
brændt af og der kom tændte lys i
vinduerne. Traditionen er fastholdt til
minde om glæden ved befrielsen og
dens ofre.

Tårnby Bladet søger historier fra
Tårnby-borgere, som selv kan huske
noget fra befrielsesdagene eller
som har hørt familen tale om - Dengang Danmark igen blev frit
Af Terkel Spangsbo, redaktør

Lørdag 4. maj 1945 en en betydningsfuld dato i Danmarkshistorien. Klokken 20.30 om aftenen lyttede de fleste til radio fra London for at høre nyt
om krigens og besættelsens gang.
Klokken 20.36 stoppede speakeren
oplæsningen midlertidigt og vendte
tilbage og sagde:
- I dette øjeblik meddeles det, at
Montgomery har oplyst, at de tyske
tropper i Holland, Nordvesttyskland
og i Danmark har overgivet sig.
I udsendelsen blev det nogle minutter senere præciseret, at overgivelsen

4. maj skal huskes
Det er nu 75 år siden og kun få har
egne oplevelser fra den aften og dagene, ugerne derefter, men på redaktionen ved vi af egne erfaringer, at i
mange familer har det været samtaleemne i mange år efter.
Der ses stadig lys i vinduerne i mange boligkomplekser, som det blev tradition i årene efter og øjeblikket med
frihedsbudskabet er gengivet i film
og tv-serier (blandt andet Matador og
Kun en pige, begge af Lise Nørgaard).
Et andet emne som er fortalt igen
og igen er alsangen!
Alsang er betegnelsen for en række
fællessangsstævner, der fandt sted i
de første år af den tyske besættelse af
Danmark 1940-45.
På stævnerne sang tusindvis af deltagere fædrelandssange og gav dermed udtryk for sammenhold og na-

tionalfølelse. Fænomenet begyndte i
Nordjylland i juli 1940 og kulminerede den 1. september 1940, hvor flere
hundrede tusinde mennesker deltog i
alsangsstævner over hele landet.

Alsangens begyndelse
Det første alsangsstævne blev afholdt
i Aalborg 4. juli 1940. Idéen stammede fra Norge og Sverige, hvor der allerede inden besættelsen havde været
arrangeret sangaftener med sangkor, der ledte an i sang for en større
menneskemængde. Formålet med de
danske alsangsstævner var først og
fremmest at få deltagerne til at synge
kendte danske fædrelandssange og
derigennem udtrykke deres nationale
følelser.
Blandt repertoiret var sange som
’I Danmark er jeg født’, ’Den danske
sang’, ’Jeg elsker de grønne lunde’,
’Jeg bærer med smil min byrde’, ’Se
det summer af sol’, ’Jeg er havren’
og ’Vort modersmål er dejligt’, og der
sluttedes ofte af med nationalmelodien ’Der er et yndigt land’.

Alsang genoplives
75-året for befrielsen vil blive markeret over hele landet og i radio og TV.
I Tårnby har en Alsangskomité sat sig
i spidsen for at arrangere et fællesarrangement i Travbaneparken mandag
4. maj.

Der bliver rejst en scene, der bliver
boder med mad og drikke, kaffe og
brød og ikke mindst vil flere af vores
egne kor stå i spidsen og lede publikum gennem fællessangene.
Det bliver et gratis arrangement,
som er støttet af Tårnby Kommune og
sponsorer. De endelige planer er først
ved at blive aftalt og vil løbende blive
offentliggjort i Tårnby Bladet.
Kilder Wikipedia og
Danmarkshistorien.dk
ALSANG 2020 er et landsdækkende initiativ, som handler om frihed,
fremtid og fællessang. Projektet
skal markere 75-året for Danmarks befrielse den 4. maj 2020,
og samtidig pege på det, der samler os som land – nemlig sangene
og kulturen, der skaber fællesskab
og sammenhørighed på tværs af
baggrund, alder, overbevisning og
sangstemme. Med andre ord - Møder mellem mennesker.
Bag projektet står Grundtvigsk Forum, Dansk Forfatterforening og
Spil Dansk, der har fået over 8 mio.
kr. fra Nordea-fonden til at levendegøre det historisk store og landsdækkende fællessangsprojekt.

Spred matematik-glæden
Frivillig lektiehjælper søges
til Matematikcenters lektiecafé i Tårnby
- Bliv frivillig i Matematikcenters lektiecafé og hjælp børn
og unge med matematik. Vi
hjælper elever i 7.-10. klasse,
på STX, HF, HTX, EUX, EUD og
VUC med lektier, siger Karin
Charlotte Rahbek, frivilligkoordinator og projektleder i
Matematikcenter.
Matematikcenter tilbyder
gratis lektiehjælp i matematik i hele Danmark til børn og

unge i folkeskolens udskoling
og på ungdomsuddannelserne.
- Vores frivillige matematikhjælpere er rygraden i vores arbejde. Alle vores frivillige har en stor begejstring
for matematikfaget, som de
hver uge deler med de unge,
der bruger vores lektiecaféer.
Til vores lektiecafé i Tårnby
søger vi frivillige lektiehjælpere, der har lyst til at give
glæden ved matematikken
videre.
- Så har du styr på matema-

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.
Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer
derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social
baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Det er Matematikcenter
Matematikcenter er en nonprofit organisation, der tilbyder gratis lektiehjælp til alle
børn og unge i folkeskolens
udskoling og på ungdomsuddannelserne.
- Vores mål er at skabe lige
muligheder for læring og at
gøre matematikken forståelig
for alle, fortæller siger Karin
Charlotte Rahbek.
- Vi har lektiecaféer i flere
byer landet over, driver online
lektiecaféen Webmatlive.dk
og det online matematikinspirationsforum
Webmatematik.dk.
tsp

Hvad består den frivillige indsats af?
• deltage i den ugentlige lektiecafé
• fortælle eleverne om Matematikcenter og vores tilbud ud
over lektiecaféen
• mulighed for at deltage i besøg på lokale skoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner for at fortælle om Matematikcenters arbejde
Hvad får du ud af at være frivillig hos Matematikcenter?
• mulighed for at hjælpe og inspirere unge til at blive bedre
til matematik
• erfaring med at lære fra dig
• holder dine matematiske kompetencer ved lige
• et socialt fællesskab med andre frivillige, der deler din
glæde ved matematikfaget

Kontakt:
Kontakt Matematikcenter
på hjemmesiden www.
matematikcenter.dk og
der kan skrives til info@
matematikcenter.dk

Hvad forventer vi af dig?
• at du har bestået matematik på A-niveau eller tilsvarende
• at du kan formidle matematik til børn og unge på en ligefrem og virkelighedsnær måde
• at du kan afsætte to timer om ugen til vores lektiecafé
• at du kan fremvise en ren børneattest
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Fakta:

tikken, og vil du give din glæde ved faget videre, så bliv
en del af Matematikcenters
frivillige fællesskab i vores
lektiecafé i Tårnby.
Der er lektiecafé i Tårnby
torsdag.

På Clarion Hotel
Copenhagen Airport mødes
et hold løbere fast hver
onsdag for at plogge – og det
er både naboer, hotelgæster
og medarbejdere, der
snører løbeskoene. Turen
afsluttes altid med en fælles
morgenmad på hotellet som
tak for indsatsen.

En nyttig Sisyfos-opgave
Hotel-løbeklub fjerner
mere end 1,5 ton skrald fra
naturen
Af Anitta Petersen, PR &
Content Creator,
Hotel Clarion

Hver uge løber en flok af
hverdagens helte ud og samler skrald på Amager Strand

sammen med Clarion Hotel
Copenhagen Airport. Det har
de gjort hele året. Deres mål
var 1000 kg, men de stoppede ikke dér. Nu har de samlet
mere end 1,5 ton skrald fra
lokalområdet. Initiativtageren kalder det fantastisk, men
skræmmende.
Ideen til at samle skrald,
imens man løber, kommer fra

Sverige. Her er det et kendt
koncept under navnet plogging.
- Vi vil være verdens bedste naboer for lokalområdet.
Vi har et stort fokus på både
miljø og social ansvarlighed,
og derfor er vi meget imponerede over, at så mange lokale
trofast kommer og løber med
hver onsdag, siger Cecilie Belling Thomsen, CSR-ansvarlig
på Clarion Hotel Copenhagen
Airport.
- Ingen kan gøre alt, men
alle kan gøre noget, og på
denne her måde sikrer vi, at
store mængder skrald og plastik ikke ender i havet eller
forurener vores natur.

synes det er et godt initiativ.
Så forhåbentlig er vi med til at
skabe noget opmærksomhed
om problemet og en større
bevidsthed, der på sigt vil ændre folks adfærd.

Runder året af med fejring
og nye mål
Løbeklubben på hotellet har
været en stor succes og den
30. december mødtes de for
at tage en sidste tur og fejre
resultatet over morgenmaden.
Resultatet for 2019 blev
1632 kg, og det nye ambitiøse
mål for 2020 er 2 ton skrald.

Skrald nok til løbeturene
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Bente (tv. 67 år) har løbet med siden det var en almindelig
løbeklub, men hun er glad for, at de nu samler skrald på
turen.
- Jeg synes, det er dejligt at få noget motion og møde
nogle andre dejlige mennesker. Og med tiden er vi jo også
kommet til at samle skrald, det gjorde vi ikke i starten. Det
er helt okay, og det har faktisk smittet af, så jeg har en pose
med nogen gange, når jeg går med hunden. Så samler jeg
skrald i villakvarteret derhjemme, siger Bente med et smil.
Der kommer også hele tiden nye til. En af dem er Søren (Th.
44), som denne gang var på sin tredje ploggingtur.
- Jeg synes bare, det er et godt initiativ. Det er meget fedt
at få folk lidt i gang. Umiddelbart, når man løber ud, er det
ikke altid man ser skraldet så meget. Men når man først lige
går lidt ind i buske og ned ved vandet, så ligger der alligevel
en del. Vi har også selv haft taget en tur ude på volden i
Hvidovre, hvor vi bor. Det skaber ringe i vandet.

Cecilie Belling Thomsen er
stolt af den faste gruppe løbere og glad, hver gang nye
kommer til løbeklubben som
går under navnet Clarion
Plogging Patrol. Til gengæld
er hun ikke imponeret over
de store mængder skrald, der
hver uge flyder i lokalområdet.
- Vi løber jo på den samme
strækning hver uge, og jeg
synes, det er utrolig trist, at
der altid er nyt skrald. Man
skulle tro, at der ville være
mindre, i takt med at vi rydder
op, men det er desværre ikke
tilfældet. Heldigvis møder
vi mange på vores rute, som
spørger ind til, hvad vi gør og

Vanessa (Th. 32 år) som arbejder hos hotellets nabo,
Københavns Lufthavn, har valgt at løbe med, netop fordi
det er en anderledes løbeklub:
-Jeg synes, det er et super spændende initiativ, og det giver
rigtig god mening.
-Der er så mange løbeklubber rundt omkring, så det er dét
med, at man samler skrald, det giver et fælleskab på en
anden måde. Det giver lidt ekstra.
- Og man har på en eller anden måde god samvittighed.
Både fordi man får rørt sig og får frisk luft, men endnu mere
fordi man får samlet det skrald, som desværre bliver smidt
i naturen.
- Det er enormt imponerende, at vi nu har samlet mere end
1500 kg. Men det er også skræmmende, at man uge på uge
kan samle de der gennemsnitlig plus 30 kg på den samme
rute.

Mandag 4. maj 2020 er det 75 år siden, danskerne blev mødt af en betydningsfuld
radiomeddelelse fra London, kendt som Frihedsbudskabet.
Fem års tysk besættelse var forbi, Danmark var atter frit, som det hed
i avisoverskrifterne dagen efter.
Alsang var en social begivenhed, som var med til at holde modet oppe hos befolkningen,
mens hvedagen så sværest ud.
En selvbestaltet Alsangskomité i Tårnby arranger på dagen 4. maj 2020 en alsangsaften i
Travbaneparken, hvor alle er velkomne til sammen at markere 75-året.

Noget er slut - og nyt kan begynde...

Farvel til Udstillingsstedet Plyssen...
... goddag til Udstillingsstedet ved Diget
Rigtig mange havde fundet vej til Plyssen for at tage
afsked med de gamle udstillingslokaler. I forreste række
filmes taler og underholdning, mens tidligere fuldmægtig i kultur- og fritidsforvaltningen Svend Olsen lytter
interesseret. Til venstre i billedet kulturchef Jens Lauridsen. Foto: Amager videoklub.

Når alt er klart hen ad vejen, vil der således være en
Østlænge, en Hovedbygning og en Vestlænge, samlet
og øget aktivitet på flere forskellige fronter, så området
har fået en yderligere kulturel oplevelse.
De gamle frivillige nisser i alderen 60-70-80 og
90’erne ser gerne, der kommer nye frivillige til, så
skulle der være nogle unge mennesker i alderen 40-50
er de meget velkomne, andre er naturligvis også.
Man kan få kontakt via e-mailen Stiglion@youmail.dk

Søndag 15. december 2019 blev den sidste
dag på Udstillingscentret Plyssen på
Amager Strandvej
Dette blev markeret på behørig vis med taler af borgmester Allan S. Andersen og af den daglige leder af
Plyssen Stig Løvenkrands. Der var rigtig mange, der
lagde vejen forbi på den rustikke dag og sagde farvel;
der blev talt op mod 200 besøgende på afskedsdagen.
Der var oplæsning og forklaring om, hvad en PlysNisse er for en størrelse, gløgg og æbleskiver mv., sang
og musik ved Bordinghus Spillemændene, boder med
julenisser, patchwork og andet håndarbejde af den
fineste slags.
Der var sidst på dagen udrykning til fastsiddende
musiker i elevatoren, her kom Tårnby Brandvæsen super hurtigt og løste det problem.
Borgmesteren takkede for den store arbejdsindsats
gennem årenes løb. Det er helt fantastisk, at de nuværende og tidligere frivillige har holdt gang i Plyssen
siden kulturåret 1996. Det har været spændende at

følge de mange gode udstillinger, arrangementer og
oplevelser.
Udstillingscentret Plyssen pakkes nu ned og flyttes
til Udstillingscentret Ved Diget med forventet åbning
omkring 1.marts 2020, hvis der ikke kommer flere
overraskelser i fundamenterne på gården.
Stig, der står i spidsen for den gruppe af frivillige,
der driver det nye sted, ser frem til en ny epoke, når
der åbnes med lokalhistoriske materialer, skiftende underholdning og skiftende lokalkunst.
I den nye smukke stråtækte bygning bliver der forbedrede forhold for gangbesværede.
De lokalhistoriske ting, der forefindes på Kastrupgårdsamlingen, flyttes om få år til Udstillingscentret
Ved Diget, de spredte lokalsamlinger bliver derved
samlet på et og samme sted.
Udstillingscentret Ved Digets og den nærliggende
Kastrupgårdsamlings gæster får nu flere tilbud om
oplevelser af lokalhistorie og lokalkunst/samtidskunst/
foredrag/dans og musik mv.

I dagene efter sidste udstillingsdag begyndte nedtagningen af udstillingsobjekter. Her er det Poul Broholm i
gang med skruetrækkeren. Foto: Hanne Præst Pedersen
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Heinrich Ehrenreich, mangeårige leder af Plyssen udstillingscenter studerer sammen
med den nuværende leder, Stig Løvenkrands, hans model af det nye udstillingscenter
Ved Diget. Foto: Christian Hygom, Amager videoklub.

Noget at opleve i det nye år
Familierytmik

i januar og februar
Kom og deltag lørdag formiddag sammen med dit barn eller
barnebarn. Underviser er Nanna Khoury Sabroe fra Tårnby
Musikskole.

9.15 - 10 Musik, leg og bevægelse for 1-3 år
10.15 - 11 Musik, leg og bevægelse for 1-5 år
11.15 - 12 Musik, leg og bevægelse for 3-5 år
I en verden fuld af musikalsk magi skal vi synge,
danse, lytte, hoppe og klappe. Musik, leg og bevægelse
giver nærvær og styrker barnets motorik og sprog.
12.15 - 13 Babyrytmik for 3-12 måneder
Barnet stimuleres musikalsk, motorisk og sansemæssigt. Glæde, kontakt og nærvær er i fokus.
Lørdag 11. januar kl. 9.15-13. Entré 30 kr. pr. barn.
Begrænset antal pladser og 1 voksen pr. barn. Tårnby
Hovedbibliotek, mødelokale 2 og 3. Billetter på kulturzonen.net/tilmelding.

Nytårskoncerter

Tårnby Musikskoles concert band HOT og sangsolister
spiller et spændende og varieret nytårsprogram, som
spænder fra “Musens Sang” over klassiske concert
band-stykker som ”Oregon”, musik fra tegnefilmen

”Herkules” og fra musicalen “Les Misérables”.
Torsdag 16. januar kl. 19. Skelgårdskirken, Sindingvej
9. Gratis adgang
Søndag 26. januar kl. 15. Kastrup Kirke, Kastruplundgade 5. Gratis adgang

Klassisk koncert

BULLSHIT

Tårnby Musikskoles cafékoncerter

Historien om
smårapserier
i 80’erne, der
endte med
væbnet kamp
og drab!
Kom og
oplev forfatter
og journalist Camilla
Stockmann og
Janus KøsterRasmussen,
når de levende fører os tilbage til en skæbnesvanger
tid, hvor Vestamager og Nøragersminde blev udgangspunkt for Danmarks voldsomste væbnede kampe siden
2. verdenskrig.
Et spændende og aktuelt foredrag om krig, kærlighed
og forråelsens natur - historien om hvad der skete, der
hvor det skete.
Køb dine billetter på kulturzonen.net/tilmelding. Først
til mølle.
Torsdag 30. januar kl. 19.30. Kulturzonen, Nøragersmindevej 90. Entré 50 kr.

Om bogen
Camilla Stockmann og Janus Køster-Rasmussen er forfatterne bag den Cavling Pris-vindende bog ”Bullshit”.
Bogen handler om taberne af Danmarks første rockerkrig og er baseret på mere end 100 mundtlige interview
med bandemedlemmer, familier, kammerater, politifolk
og pædagogisk personale. Derudover brugte forfatterne
også et skriftligt kildemateriale på omkring 10.000 sider
- politirapporter, retsdokumenter m.m. - fremskaffet
gennem aktindsigt fra Rigsarkivet.

Hør Tårnby Musikskoles dygtige klassiske elever spille
soloværker og kammermusik.
Mandag 3. februar kl. 19. Skelgårdskirken, Sindingvej
9. Gratis adgang

20. januar Cafékoncert ─ Violin, Kulturzonen kl. 19
28. januar MiniKoncert ─ MiniHOT, Kulturzonen kl. 19
Alle er velkomne.

Aktiviteter i februar – læs mere i næste
udgave af Tårnby Bladet, som udkommer
onsdag 29. januar
Du kan allerede nu glæde dig til
• Kreative vinterferie-aktiviteter - mandag-torsdag
10.-13. februar med Musik Camp, Den store bagedag,
FIFA-turnering og Den store bolsjedag
• Fastelavn lørdag 22. februar
Læs mere og tilmelding på kulturzonen.net/tilmelding

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

Gå på opdagelse i Naturpark Amagers hemmelige hjørner
Selvom den nærmest ligger lige uden for
døren, er det nok de færreste der har set
hver eneste afkrog af Naturpark Amager
Slår man et smut i modsat retning end man plejer,

venter der med sikkerhed små og store naturoplevelser
lige om hjørnet.
Det kunne for eksempel være på den lille ø Skrædderholm, der udover at holde Kalvebodbroen på plads,

også er et besøg værd. Der går en lille asfalteret vej
hele øen rundt, med små afstikkere ned til vandet.
Her kan man få sig nogle helt nye perspektiver på
Kalvebod Fælled, resten af Vestamager og hele hovedstadens skyline. God tur...

Naturcenter Amager Åbningstider i Friluftshuset
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Hverdage undtagen mandag kl. 9 - 15.
Weekender kl. 10 - 16.
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.

Blå Base v/Tårnby Naturskole

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

Noget at lytte til - deltage i - og opleve i januar

Biblioteket i det nye år
Oplevelser og kurser på biblioteket!

Arrangementsprogrammet for vinter og forår
2020 er klar, og det byder på en lang række
arrangementer: børneteater, foredrag, film,
koncerter, kulturbazar,
kreative workshops og
caféer om forskellige emner som førstehjælp for
spædbørn, rockmusik,
litteratur, tegne- og maleværksted.
Se alle arrangementerne i det nye program,
der dækker januar –
maj. Hent det trykte program på biblioteket, eller læs
mere på bibliotekets hjemmeside, taarnbybib.dk
Midt i januar udkommer programmet med forårets
kurser, hvor der er en bred vifte af gratis kurser.
Hvordan kan jeg føle mig sikker, når jeg er på nettet? Hvad sker der med min mailkonto, når jeg ikke er
her mere? Hvordan får jeg styr på alle feriebillederne?
Og hvordan virker styresystemet Windows 10?
Se alle kurserne på bibliotekets hjemmeside fra 20.
januar og tilmeld dig på bibliotekets hjemmeside:
taarnbybib.dk

Bogmærkekonkurrence - for børn

Vær med til at tegne bibliotekets nye bogmærker
Frem til tirsdag 21. januar
kan alle børn mellem 4 og
12 år tegne deres forslag
til, hvordan bibliotekets nye
bogmærker til børn skal se
ud.
Biblioteket sætter blanke
bogmærker, tusser og farveblyanter frem på både
Tårnby Hovedbibliotek og
Vestamager Bibliotek. Hver
person kan deltage med ét
forslag, som afleveres i en
postkasse ved info på hvert
af de to biblioteker. Husk
navn, alder og telefonnummer.
Bogmærkerne udstilles fra mandag 27. januar til og
med torsdag 6. februar på begge biblioteker. I den periode kan alle bibliotekets besøgende stemme på deres
favoritter.
Konkurrencen er inddelt i tre aldersgrupper: 4-6 år,
7-9 år og 10-12 år. Inden for hver aldersgruppe kåres
en 1., 2. og 3. plads.
1. præmien i hver aldersgruppe er et gavekort på
200 kr. til en boghandel.
Både 1., 2. og 3. pladsens bogmærker i alle tre aldersgrupper trykkes i et antal eksemplarer, som vi uddeler på bibliotekerne.
Vinderne afsløres ved en reception på Tårnby Hovedbibliotek fredag 14. februar kl. 14-15, hvor vi også byder på lidt snacks.

Vil du være med i en læseklub?

Åbent tegne- og maleværksted

Tegner du eller maler du
akvarel, olie
eller acryl?
Så har du nu
mulighed for
at trylle med
din blyant
eller pensel i
selskab med
andre.
I maleværkstedet er du velkommen, uanset om du er
nybegynder eller godt i gang med at tegne eller male.
Medbring selv papir, farve og pensler - biblioteket
sørger for bøger med inspiration samt kaffe på kanden.
Hver anden onsdag i lige uger. Første gang: onsdag 8.
januar kl. 10 - 13, Tårnby Hovedbibliotek. Fri adgang uden billetter.

Oplev Eva Smiths foredrag:

Langt liv som vogter af retfærdigheden

“Retfærdighedens
vogter”
- den betegnelse
er ofte
anvendt om
Eva Smith,
der har
været professor ved
Københavns
Universitet
og altid
aktiv i den

offentlige debat.
Eva Smith er velsignet med en skarp hjerne, en
usædvanlig evne til at formidle sit stof og et smittende
humør og hun har sat sit tydelige præg både på sine
studenters juridiske “opdragelse”, menigmands forståelse af retlige begreber og politikernes lovgivningsarbejde.
Hun blev som den første kvinde udnævnt til professor i retsvidenskab i 1990, og engagementet i samfundet kommer ikke fra fremmede. Som datter af den
socialdemokratiske justits- og indenrigsminister Hans
Hækkerup (1907-74) er hun født ind i den socialdemokratiske verden, men valgte at give afkald på sit berømte efternavn, da hun blev gift med sin første mand
i 1964.
I kraft af sin evne til at kombinere karrieren og et
familieliv med hele seks børn og 20 børnebørn har hun
desuden virket som inspirator og forbillede for kvindelige jurastuderende.
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF Amager og Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 90 kr.
Onsdag 29. januar kl. 19.30 På Tårnby Hovedbibliotek.

Hvordan overlever man døden?

ved forfatter og radiovært Esben Kjær
Hvordan overlever
man at miste sit barn
eller en anden nær pårørende? Journalisten
og radioværten Esben
Kjær mistede i 2012
sin 7-årige søn til en
kræftsygdom.
Hør hans personlige
fortælling om, hvordan
man kan komme igennem sorgen.
Med udgangspunkt i sin egen historie tager Esben
Kjær livtag med vores forhold til døden og sorgen.
Sorg er måske den mest brutale menneskelige oplevelse. Men sorg er også naturlig, og ingen slipper for
den. Så hvordan overlever man turen gennem sorgen?
Hvordan navigerer man i den? Og hvor meget kan man
selv gøre - sådan helt konkret - for at mildne rejsen?
I en direkte og konfronterende stil leverer han en
skarp kritik af måden, som de fleste af os håndterer
døden på - og kommer med konkret viden og værktøjer, der kan anvendes til at få et bedre sorgforløb.
Esben Kjær er vært på radioprogrammet “Bagklog på
P1” og forfatter til bøgerne Min usynlige søn - kunsten
at leve med sine døde, (2016) og Døden - en overlevelsesguide, (2019).
Torsdag 23. januar kl. 19.00, Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 30 kr.

TårnbyDox

- Dokumentarfilm og debat på biblioteket
Kom og se en række tankevækkende dokumentarfilm og del oplevelsen med andre.
Dokumentarfilmklubben TårnbyDox giver mulighed
for gode diskussioner og udvekslinger af synspunkter
om vigtige emner i samfundet, om historiens gang, om
særlige eller usædvanlige menneskelige forhold.
TårnbyDox: sidste onsdag i måneden kl. 14 på Tårnby Hovedbibliotek. Hent programmet på biblioteket.
Første gang onsdag 29. januar kl. 14. Gratis billetter.

Vi viser en dokumentarfilm om FN’s svenske generalsekretær Dag Hammarskjöld, som i 1961 omkom under
mystiske omstændigheder i et flystyrt over Nordrhodesia.
En dansk journalist og hans hold efterforsker diplomatens død, der til dags dato stadig er et mysterium og
som gennem årene har været genstand for forskellige
konspirationsteorier.

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
Til de arrangementer, der kræver billet, kan du
købe / printe billetten online via www.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
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Er du glad for at læse, men mangler nogle at dele dine
læseoplevelser med?
Så kan du nu være med i to nye spændende læseklubber ”Afrika-historier” og ”Tykke og tynde bøger”.
Du kan mødes på Hovedbiblioteket med andre, der
har samme læseinteresser som
dig. Det er gratis
at være med i
læseklubberne.
Vi sørger for bestilling og udlån
af bøgerne.

Du får en introduktion til læseklubben på den første
mødedag, hvor den første bog udleveres.
Herefter står medlemmerne selv for, hvordan møderne skal forløbe.
• Læseklubben ”Afrika-historier” mødes første gang
onsdag 15. januar.
• Læseklubben ”Tykke og tynde bøger” mødes første
gang torsdag 16. januar.
Hver læseklub mødes 4 gange frem til sommerferien
2020. Titlerne har vi udvalgt på forhånd, se mere på
taarnbybib.dk under arrangementer, hvor du kan finde
mødedatoerne.
Tilmelding med navn, telefonnummer og mailadresse
til lml.hb.uk@taarnby.dk eller tra.hb.uk@taarnby.dk
senest fredag 10. januar 2020, skriv hvilken læseklub
du vil være med i.

Noget at opleve og deltage i i det nye år

ART TALK: Knud Romer & Anders Moseholm

Onsdag 15. januar kan man på
Kastrupgårdsamlingen opleve forfatteren
Knud Romer og billedkunstneren Anders
Moseholm i dialog om kunst og det at være
skabende kunstner

Kastrupgårdsamlingen tager fat på det nye år med en
række arrangementer som afrunder særudstillingen
BEAT af den danske kunstner Anders Moseholm. Året
startede med en rundvisning ved kunstneren i musikalsk selskab med hans søn, Felix Moseholm. Og den
6. jan skød museets venneforening det nye år ind med
deres traditionelle Nytårskoncert. Sidste arrangement
i rækken er en såkaldt ART TALK med forfatteren Knud
Romer og Anders Moseholm.
Moseholm har godt 40 år som billedkunstner på
CV’et. Udstillingen på Kastrupgårdsamlingen er hans
første store museumsudstilling siden 2009. Knud Romer er radiovært og forfatter til flere bøger bl.a. den
prisbelønnede ”Den som blinker er bange for døden”
og senest værket ”Kort over Paradis”, som udkom i
2018 og fik flotte anmeldelser. De to herrer kender
ikke hinanden i forvejen, men er næsten jævnaldrende
og har hver deres virke som skabende kunstnere. For
Knud Romer er det litteraturen og for Anders Moseholm
er det billedkunsten – og det er med udgangspunkt
i Moseholms udstilling, at de vil gå ind i en samtale
om netop kunstens væsen og om det at skabe kunst.

Formatet vil være en samtale, hvor man som publikum
kan få lov til at lytte med. Begge er de fyldt med ord og
har meget på hjerte, så der er garanti for en aften med
spændende indhold.
Arrangementet finder sted onsdag 15. januar kl. 19.00
på Kastrupgårdsamlingen. Arrangementet er gratis,
men der er et begrænset antal pladser. Derfor er tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske til museet på telefon 3251 5180 eller i museets skranke i åbningstiden.

UngTårnby gløder af aktivitet og arbejdsglæde
US10: Op mod afslutningen på første halvdel af sæson
2019/20 på UngTårnby, glødede huset af aktivitet og
stor arbejdsglæde. Hele US10, som er 10. klasse, arbejdede i højt gear med deres OSO opgaver.
De mange grupper arbejdede hårdt på deres produkter, der spændte fra modeller af sundhedshuse til plancher og meget andet spændende. Aktivitetsniveauet
var højt og alle var spændte på fremlæggelserne den
næstsidste dag inden juleferien.
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UNGDOMSSKOLEN: I fritidsundervisningen var der
en stor afslutning
med eksempler på
læring fra de forskellige hold. Musikholdet havde
intimkoncert i studiet og der blev
vist og demonstreret forskellige
teknikker fra thaibokseholdet og
meget andet.
Traditionen tro blev der spillet julebingo og spist æbleskiver.
Som noget nyt fortsætter alle hold uden ny tilmelding efter nytår. Det betyder, at stort set alle deltagere
fortsætter på de mange hold, og alle glæder sig til at
tage hul på anden halvdel af sæsonen, når vi starter
igen i uge 3.
FORFATTERSPIRER: Holdet Forfatterspirer er et
skriveværksted. Her får de unge mulighed for at dyrke
deres interesse for at læse og skrive sammen med ligesindede.
Deltagerne på holdet deler deres læselyst og deres
oplevelser med gode bøger. De er blevet præsenteret
for en række skriveøvelser, der skal styrke deres kreativitet og give dem klassiske forfatterværktøjer. Vi har
arbejdet med hurtigskrivning, forskellige genrer, sanseøvelser, hvordan man opbygger et plot, rytme, klang,
karakteropbygning, gode slutninger og begyndelser,
showing i stedet for telling, overgange og så har vi talt
om uddrag af litteratur og vigtigst: om det deltagerene
har skrevet.
I denne uge har holdet sammen med Louise Bundgaard som er professionel bogbinder redigeret, layoutet
og indbundet en samling af deres bedste tekster fra
sæsonen. De viste deres færdige værker frem til juleafslutningen på UngTårnby.
Louise arbejder til daglig på Forlaget Aleatorik. Hol-

dets underviser er Maria Louise Ulrich, som er cand
mag i litteraturvidenskab.
Holdet starter igen 15. januar, og der er stadig åben for
tilmelding.
KODNING OG PROGRAMMERING: Som en nyhed i
denne sæsons store udvalg af hold og aktiviteter har vi
haft Kodning og programmering. Holdet arbejder med
kodning i forskellige kodnings-sprog. Der skabes små
spil helt fra bunden. Der programmeres i HTML til brug
på hjemmesider o. lign. Lokalet emmer af koncentration og arbejdsglæde, når man kommer ind. Spørgsmål
og svar, som er svære at forstå for den uvidende, flyver
igennem luften og resultaterne er magiske. Det er en
aktivitet med et kæmpe potentiale og udviklingen inden
for området er, som vi ved, kæmpestor.
Der er stadig ledige pladser på holdet og man kan
tilmelde sig på UngTårnbys hjemmeside. Holdet arbejder hver torsdag fra 17 til 19.30. Som alle andre hold
er det gratis.
Underviseren på holdet er Kasper Schmidt-Christensen. Han læser datalogi på Københavns Universitet
COSPLAY: Vi får ofte spørgsmålet: Hvad er Cosplay?
Betegnelsen
Cosplay er en
sammensætning af ordene
”Costume” og
”Play”, og er
en form for
performancekunst. Cosplay
er et japansk
kulturfænomen,
der går ud på
at klæde sig ud
som en karakter
fra et spil, tegnefilm eller serie. Vi arbejder
med kostumer,
parykker og
sværd. Man kan
sige, at holdet
er en kraftig
udvidelse af et
traditionelt syhold. Her er der
mange andre
håndværks-

mæssige ting på spil og kun fantasien sætter grænser for, hvad
der kan frembringes.
Holdet skal sandsynligvis på
J-popcorn til foråret. J-popcorn
er en kæmpe ”messe” for Cosplayere. Her kommer der folk fra
hele landet og udlandet med det
fælles, at være dybt engageret i
cosplay. Arrangementet forgår i
og omkring DGI-byen på Vesterbro og er i maj måned.
På dette hold optages også nye deltagere.
Underviser Sarah Juul Walin, som til daglig er skrædder på det nye teater. Desuden er Sarah international
vindende CosPlayer.
FILMMARATHON: UngTårnby har i flere år afholdt
FilmMarathon
i samarbejde
med
Kulturhuset
Kastrup
Biograf.
Det gør
vi igen
fredag 31. januar 2020. Det hele går ud på
at se film og hygge med vennerne en hel nat.
Vi starter kl. 22.30 og der vises 4 biograffilm
til kl. 8.00 næste morgen. Arrangementet
er altid en kæmpe succes og tilmeldingen er
startet på UngTårnby’s hjemmeside. Deltagerne er selv med til at bestemme, hvilke film
der skal vises. Kastrup Bio har udarbejdet en
lang liste over tidens mest populære film og
deltagerne kan stemme ved en afstemning på
FaceBook. Denne afstemning er også startet
og slutter 9. januar.
Ved FilmMarathon vil der blive indkøbt rigelige mængder pizza, som er med i prisen for
hele arrangementet. Det koster kun 170 kr at
deltage. Vi glæder os alle sammen til en hel
nat med gode og spændende film og masser
af hygge.

Januar 2020
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LOKALAFDELINGEN
AMAGER LANDEVEJ 71
TLF. 21 70 05 16
KONTORTID:
HVER TIRSDAG KL. 10-15

www.aeldresagen.dk/taarnby

aeldresagentaarnby@gmail.com
FACEBOOK: ÆLDRE SAGEN TÅRNBY
MOBILEPAY: 35267
I KAN SE ALLE VORES AKTIVITETER PÅ VORES HJEMMESIDE.

TÅRNBY...
MOBILE PAY og DIGITAL ARV
… er temaerne i IT-caféen i januar
Tirsdag d. 21. januar kl. 14 bliver MobilePay gennemgået i alle dens
muligheder – så du sikkert vil kunne lave betalinger/overførsler.
Tirsdag den 28. januar gennemgår vi nogle af de forhold, du bør
overveje i forbindelse med at det gode helbred og livet ikke varer
evigt– og dermed hvilken situation dine nærmeste kommer i.
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71 … det er gratis!

KALENDEREN:
IDÈ-CAFEEN

Afrejse: tirsdag 14. april
Hjemkomst: fredag 17. april
Pris pr. person i dobbeltværelse:
kr. 4.850,-

Tårnby

har mødedato hver mandag i lige uger i Postkassen,
1. sal kl. 14-16.
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.

Pris for medlemmer af
Ældre Sagen Tårnby kr. 4.600,-.
Tillæg for enkeltværelse kr. 600,Danmark – 4 dage

StoleZumba for mænd og kvinder
Torsdag den 16. januar 2020 kl. 10.00 begynder et
stoleZumba hold for mænd og kvinder med Vera som
leder.
Det foregår i Vandtårnet, Oliefabriksvej på 6. sal, der
er elevator.
StoleZumba-holdet er hver uge frem til og med
30. april 2020.
Der er lukket for undervisning i skolernes ferier.
Hvordan spiser man sine mursten
eller hvordan får man glæde af friværdien i sit hus?
Kom og hør hvordan du selv kan få glæde af den opsparing, du har i huset. Det er Danske Bank i Tårnby,
der indbyder medlemmerne af Ældre Sagen i Tårnby
til et foredrag om dette emne.
Det foregår TIRSDAG d. 18.2.2020 kl. 14 - 16.30 i
foreningscentret Postkassen.
GRATIS adgang. Der vil være kaffe/kage.
Tilmelding ER nødvendig - først-til-mølle til aeldresagentaarnby@gmail.com eller på telefon
21700516 fra tirsdag d. 7.januar 2020
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.

SORG- OG LIVSMODSGRUPPE
Ny opstart af sorggruppe mandag den 20 januar,
vi mødes på biblioteket fra kl. 14.30 - 16.00. Har
du mistet en pårørende og brug for at snakke med
andre om det, så kontakt Lissi På tlf. 22 15 60 29

Vores faste aktiviteter:
1. dag:
Bisonfarm

It-undervisning, Postkassen,

Stolemotion – Vera

Vi er tilbage ved hotellet sidst på
visning med smagsprøver inden vi nyder
Gammelholm,
vera. at
hvor der er mulighed
enAmager
let frokost. Landevej 71, 1. – eftermiddagen,
gå en tur
i det smukke Svendborg inden
Videre rundttorsdag
på øen, hvor
ser den efter
gammelholm@dukamail.dk
onsdag,
ogvi fredag
aftensmaden.
flotte
natur og besøger Herregården
aftale
StrikkeCafeen, Postkassen,
Søbygård som er opført i en kunstig sø.
Leder:
Tom
Wøldike,
tom. 4. dag:Amager Landevej 71, st. –
Der
er et fredet
borg-anlæg
fra middelalderen
og udsigt til Als og Fyn. Sidst
Hjemrejse
med
på
woldike@gmail.com
tirsdag
frabesøg
kl.13-15
på eftermiddagen sejler vi tilbage til
Gundestrup Mejeri
Leder:
Kirsten
Have,
KreativAftensmad
Motion,
Vandtårnet,Morgenmad
Svendborg.
på hotellet.
på hotellet.
Vi tjekker
ud og kirsten@
Vi besøger Forsorgs Museet,
tv-pc.dk
Løjtegårdsvej – onsdag fra pakker bussen.
hvor vi får en spændende rundvisning.
3.kl.9.30
dag:
-12.00
Kastrup
DerefterSvømning,
videre til Gundestrup
Mejeri og
Tåsinge og Langeland med
Leder:i Bagenkop
Lis Christensen, lischr@
bryghus,
her vil der være -smagsprøver.
frokost
Svømmehal
tirsdag kl.14.30
”Jeg foretrækker personligt at drikke
Dagen
er med lokal guide, hvor turen går
live.dk
og 15.30 samt torsdag
øl frem for vin til osten, og sådan er der
direkte til Troense og Valdemars Slot
kl.14.30
Travbaneparken
heldigvis
flere og flere danskere, der har
påKrolf,
Tåsinge, hvor
vi har særtilladelse bag
til
er det en
oplagt idé at
produatplejehjemmet
køre bag om slottet. Løjtegårdsvej
Valdemars Slot
Leder:
Susanne
Nyberg,
–det. Derfor
blev bygget af Chr. IV 1639-’44 men kort
cere begge ting det samme sted,” siger
susanne.nyberg@teliamail.dk
mandag til torsdag kl.10
efter købte Admiral Niels Juel slottet og
mejeriejer og brygmester Jørgen Hoff.
Leder:
i øvrigt
hele Svend
Tåsinge. Erik Predstrup, Gundestrup
laver bl.a.
øl på valle,
Søndags
Cafeen
– og
sidste
Turen fortsætter gennem Nørrekombinerer derved i udstrakt grad mejeselep@stofanet.dk
søndag iEfter
hver
måned
(undtagen
ri og bryggeridrift.
dette
spændenskoven og vi hører historien om Sixten
juli)
– fra kl.14-16
Læsevenner
– påfælles
skoler,
de besøg,
gårPostkassen
turen igen mod Sjælland
Sparre
og Elvira Madigan’s
død
med pause
undervejs.
Sandwichs
og
påSusanne
Tåsinge – enJørgensen,
historie, som harsusanne.
fået
Leder: Bente Olofsen og
buskaffe nydes ved Nyborg.
en ny drejning efter at Sixten Sparres
Anne-Grethe Kragerup,
joergensen@postkasse.com
oldebarn,
Kathinka Lindhe i 2014 har
agkragerup@gmail.com
skrevet
en bog, der bringer nye oplystlf.21150785
Afrejse: tirsdag 14. april
ninger om tragedien.
Hjemkomst: fredag 17. april
Tirsdagsklubben – Postkassen
Madlavning
for mænd,
Vi stopper ved Danmarks
højst beligPris pr. person i dobbeltværelse:
gende
kirke – Bregninge
Kirke. Så går
– tirsdag fra kl.10-12Leder:
Korsvejens
skole,
turen til Langeland, og via en usædvanlig
Inge Lisekr.
og Poul Jensen,
skolekøkkenet
–
hver
torsdag
smuk rute på små bagveje og forbi nogle
iljensen@outlook.dk
af
af fra
øenskl.17
flotteste hatbakker. Fælles frokost
Pris for medlemmer
påLige
Bagenkop
Kro. leder
DerefterPeer
til Tranekær
uger:
Bay,–
00,
4.6
kr.
nby
Vandrehold
,
hold
1
–
Tår
en
Ældre Sag
Langelands slots by – hvor vi går en tur
peer.bay@privat.dk
mødested
RødePort
v.
i slotsparken. Vi får fortalt, hvordan hele
Ulige
uger:
lederomkring
Ketelslottet.
Ohm
Tillæg for enkeltværelse:
kr. 600,byen
Tranekær
er opstået
Ugandavej
– onsdag
kl.10

Badminton,
Vestamagerhallen
Opsamling og videre
til Fyn, hvor vi
besøger Europas
største bison-farm
– onsdag
og fredag
fra kl.8-12
Ditlevsdal med en bestand på 300Leder:
Ivan Givskov,
400 amerikanske
bison. Vi får bisonhakkebøffer til frokost, derefter køres en
givskov@image.dk
guidet tur blandt dyrene med mulighed
Billard,
Plejehjemmet
for at se dem
i øjnene.
Herefter kører
HolstensUgandavej
149vi –til smukke
alle dage
fra
huus med en historie der rækker
kl.10-16
700 år tilbage i tiden. Parken er anlagt
Kontaktperson:
som rokoko-have ogBente
er senestOlofsen,
blevet
renoveret i 2010 med støtte fra Fonden
benteolofsen@gmail.com
Realdania. Ankomst på kvalitetshotellet
Bowling,
Lanes&Lounge,
Hotel Svendborg,
der har adresse på
Centrumpladsen.
Mere centralt
det
Englandsvej
– onsdag
frakankl.10næppe blive. Aftensmad og overnatning.
14 – torsdag fra kl.10-11
Leder:
Annie Iversen ,
2. dag:
Ærø med frokost på
iverannie@gmail.com
Rise Bryggeriet
Bridge
1, Ved Diget
21,
Efter enhold
dejlig morgenbuffet
på hotellet,
venter
en spændende–dag
på Ærø. Med
1.tv
”klubhuset”
torsdag
fra
lokal guide skal vi opleve den smukke
kl.10.30-14.30
ø og høre om livets gang. På turen
Leder:
Hanne
Hansen,
fortæller
guiden bl.a.
om Ærøs maritime
historie. Vi skal også på en by vandring
ibhanne@yahoo.dk
i Ærøskøbing.
Byen hold
hører til2,
blandt
de bedst bevareBridge
Postkassen
de danske byer fra 1700-tallet. Her em4.850,1.sal,
Amager Landevej –
mer brostensbelægningen, stokroserne
fredag
fra kl.13
og de smukke
vinduer og døre af eventyr
og historie.
har 200 mulige vielsesLeder:
EnaØen
Panikowski,
datoer årligt.
bellaenap@gmail.com
Undervejs på ø-rundturen besøges
Rise Bryggeri,
vi først
får en rundCykling,
fra hvor
Røde
Port
Laursen,
v.parkeringspladsen v.
Leder: Asger Andersen,
ketelohm@hotmail.com
Finderupvej – mandag
andersen.majdal@webspeed.dk
kl.10.30
Petanque, Vestamagerhallen,
Vandrehold, hold 2 –
Kontaktperson: Ernst Jensen,
torsdag fra kl.10
mødested RødePort v.
Flyrejser · Busrejser · Sportsrejser
· Rundrejser · Foreningsrejser
· Storbyferier
ruth-ernst@stofanet.dk
Leder:· Musikrejser
Toni Andersen,
toni.
Ugandavej – fredag kl.10
andersen@c.dk
DansEgon’s
på plehjem
– Bente
Leder:
Ulla Sørensen,
Rejsebureau
· Industrivej 25 · 4200 Slagelse · Telefon 7020 1847
· egons-rejser.dk
Olofsen
u.soerensen@gmail.com
Pilates, Amagerhallen –
mandag og onsdag
Danseundervisning, Tårnby
Whist – Postkassen - tirsdag
Leder: Solveig Sørensen,
Skoles festsal – onsdag fra
kl.12-15
solveigs13@gmail.com
kl.14.30-16
Leder: Birthe Jensen,
Leder: Inge Åkilde, iaakwal@
b.ziebell.j@gmail.com
gmail.com

CAFÉ LIVSGLÆDE
- stedet, hvor vi mødes med vore
demensramte venner og deres pårørende.
… henvendelse til Bente tlf.: 26 62 34 21

VÅGETJENESTEN
Vi våger den sidste tid, til hjælp for døende
og deres pårørende.
Henvendelse til Helle 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.

Fyn er fin

Se mere om rejsen på hjemmesiden under rejser og ture.

Nytårsforsæt
Så er vi her igen! På den anden side af
julen. Nu hvor pakkerne for længst er blevet
pakket op, hvor kvitteringer er udleveret,
så de bløde pakker kunne erstattes af de
hårde; hvor anden, flæskestegen og den
brune sovs for længst er blevet spist. Ja,
julen har sat sit præg i os; sat sit præg på
vores maver. Og de bukser, der før julen sad
fint, synes nu at stramme mere og mere. Ja,
det har været en sød tid, måske en anelse
for sød.

Og vi fortæller gerne om disse forsætter, så
meget at magasiner og ugeblade laver lister
over de mest populære.
Med begyndelsen på et nyt år, er det som om
vi danskere ikke bare ser et nyt tal (2020),
men også nye muligheder. Muligheder for en
ny start. Men vi kigger også tilbage. Tilbage
på året, der gik med alt, hvad det bragte
af glæder og sorger, af højdepunkter og
lavpunkter, fejl og skridt vi gik i den forkerte
retning.

Og nytåret! Endnu en højtid, hvor vi samles
omkring traditioner og mad. Ja, vi skålede,
spiste, skålede lidt igen, og så hoppede vi
ind i det nye år. Og hvor mange i Kastrup
stod mon ikke og så op på nattehimlen,
den nattehimmel der endnu engang blev
lyst smukt op af de mangefarvede mønstre
malet af raketter? Og mens vi alle stod der
og kiggede op mod himlen, hvor mange af
os tænkte så ikke på vores nytårsforsæt?
De løfter, som vi lige har givet os selv.
Nytårsforsæt, som skal ændre os; ja, gøre
os nye. Alle gør det. Lover sig selv en masse.

Og efter vi har kigget tilbage, kigger vi
fremad – med ønsker om forandring, ja
med et ønske om en bedre version af os
selv, som det så populært hedder i dag.
En version 2.0. Og version 2.0 er tyndere,
ryger ikke, dyrker mere motion, spiser bedre
og læser mere. Vi gør det hvert eneste
år. Ja, nytårsaften er både glædens og
fortrydelsens dag. Ja, dag i ental. Én enkelt
dag, hvor vi håber inderligt på en ny start.

Aktiviteter - Januar

Korsvejstræf: ”Den nordiske melodi
- lyriske og dansende udtryk”

Musik-andagt – 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.
Efter andagten nyder vi fællesskabet over
en kop kaffe m.m.
Tirsdag 7. januar kl. 10.00

I kirken har vi derimod ikke én enkelt dag,
hvor vi kan få en ny start. Nej, vi har flere.

Koncert og fortælling ved Louise Bisgaard
Vase

Velkommen til en dejlig, musikalsk
eftermiddag, hvor musiker Louise Bisgaard
Vase vil spille og synge en række nordiske
viser og sange på kirkens flygel. Louise har
flere gange tidligere besøgt kirken med et
varieret program af folkemusik og lyriske
viser fra hele Norden. Denne gang udvider

Gudstjenester
Januar				
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

5.
12.
19.
26.

Hellig 3 k. søndag Johs. 8, 12-20 eller Matt. 2,1-12
1. s. e. H. 3 k. Mark. 10, 13-16
2. s. e. H. 3 k. Johs. 4, 5-26
3. s. e. H. 3 k. Luk. 17, 5-10

kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
10.00

Miriam Joensen
Julie Aaboe
Miriam Joensen
Julie Aaboe

Ja, i den kristne tro mødes vi rent faktisk
af 365 dage, der alle som en kan være en
forandringens dag. En glædens dag. Og
søndag efter søndag mødes vi i kirken af
Kristus, der hilser os i døren med ordene:
”Dine synder er dig forladt” – som det lyder i
en af Lars Busk Sørensens salmer.
Mit ønske for os alle er, at vi hver især tager
imod forandringens mulighed. Den mulighed
som vi møder 365 dage om året. Godt nytår!
Vikarierende sognepræst
Miriam Joensen

hun programmet med egne kompositioner
for klaver og sang, stærkt inspireret af
den særlige nordiske tone, som præger
f.eks. Edvard Grieg og Carl Nielsens musik,
og som har rødder helt tilbage til de
folkelige almuekulturer i Skandinaviens
yderste egne. I Louises fortolkninger bliver
musikken levende, dansant og swingende,
og peger også frem mod jazzen, tangoen og
improvisationsmusikken.
Louise er uddannet folkemusiker fra
Musikhögskolan i Göteborg, samt cand. pæd.
i musikpædagogik fra Århus Universitet. Hun
er i dag kirkemusiker og organiststuderende,
samt freelance med optræden og
komposition inden for særligt den lyriske
folke- og verdensmusik.
Onsdag 8. januar kl. 14.00

Menighedsrådsmøde

Tirsdag 14. januar kl. 19.00

Sogneaften: ”Manchester by the
sea”

– filmaften
Mens vi venter på, at dagene igen skal blive
lysere tager vi i de første tre måneder af
året fat på en filmrække på tre film.
Vi ser filmen og taler efterfølgende om nogle
af de største udfordringer i livet, som hævn
og sorg, om at vende den anden kind til, om
svigt, tilgivelse og forsoning, og sidst men
ikke mindst, om kærligheden. Kom og se
disse tre store film i godt selskab og til en
god diskussion.

Den første film vi skal se, er dramaet
’Manchester by the Sea’, som handler om
Lee Chandler, der må tage sig af sin nevø
Patrick, da drengens far dør.
Onklen er nu tvunget til at vende tilbage til
den lille fiskerby i Massachusetts, som han
ellers havde forladt af en årsag, og kæmpe
for sit forhold til den unge dreng og fortiden
med sin ekskone.
NB. filmen varer 2t17min. og derfor
begynder vi aftenen en halv time tidligere,
end vi plejer.
Torsdag 16. januar kl. 19.00

blandt andre, men derimod en forenende
fællesnævner for de ting og handlinger, vi
gerne opfatter som dydige?
I dette foredrag kigger Ulrik Houlind
Rasmussen nærmere på modets idehistorie,
herunder de billeder og metaforer, som
har ledsaget forsøget på at sætte denne
centrale, men vanskeligt definerbare
størrelse på begreb. Vi spørger os selv, om
dette blik tilbage i tiden rummer muligheder
for en aktualiserende gentænkning i en tid,
hvor modet til at være sig selv, synes at
være kommet gevaldigt under pres.
Ulrik Houlind Rasmussen er cand.
mag. og ph.d. i filosofi og underviser i
videnskabsteori, etik og metode samt
mental sundhed og mindfulness på
Københavns Professionshøjskole, og
lejlighedsvis i idéhistorie på Københavns
Universitet. Han er desuden uddannet
psykoterapeut.
Søndag 19. januar kl. 11.30

Ulvetime -

v. Julie Aaboe og Lone Madsen

”Her vil ties, her vil bies”

Orgelrecital v. Ole Reuss Schmidt

Velkommen til et arrangement, hvor der er
mulighed for at sætte indkøbsposerne på
gulvet, og lade freden og roen falder over
sig i en halv times tid.
Organist Ole Reuss Schmidt vil først spille
nogle af Carl Nielsens fine små Præludier,
og derefter fortælle lidt om Brorsons salme:
Her vil ties, her vil bies.
Til sidst synger vi denne salme, inden vi
tager en hurtig kop kaffe til at gå hjem på.
Enhver er hjertelig velkommen.
Fredag 31. januar kl. 17.00

Syv bedre vaner – MOD

v. Ulrik Houlind Rasmussen
Mod - er mange ting,
siger man. Modet
til at være ærlig,
modet til at være
myndig, modet til at
tale sandt, modet
til at stå frem,
modet til at elske
osv. Men betyder
det, som den
sokratiske visdom
antyder, at mod
ikke er en egenskab

Kontakt

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

Kordegn:
Britt Marie Övermyr
Tlf. 3251 7424 • bmo@ km.dk
Kirkekontorets åbningstider:
Mandag-fredag kl.10-13.
Torsdag tillige kl. 15-18.
Kordegnevikar:
Hans Nabe-Nielsen, hna@km.dk
Fredage kl. 10-13.
Sognemedhjælper:
Lone Madsen. Tlf. 6116 5509
lone@korsvejskirken.dk
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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Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11.
Fredag er fridag.
Sognepræst Martin Herbst kbf. har orlov i
januar.
Præstevikar Miriam Joensen. Tlf. 2712 2430
• mijo@km.dk Træffes telefonisk tirsdag fredag. Mandag er fridag.

Sognepræst Julie Aaboe fortæller
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og
børnevenlig mad.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at
”lande”, inden børnegudstjenesten i kirken
begynder kl. 17.
Af hensyn til madlavning vil vi gerne have
tilmeldinger senest tirsdag kl. 12 i samme
uge. Send en mail til lone@korsvejskirken.
dk, hvis din familie skal med! Det koster
ikke noget at deltage, men du er velkommen
til at give et bidrag!
Torsdag 30. januar kl. 16.30

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Nytår: En ny begyndelse
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Der findes øjeblikke i livet, hvor vi på
en ganske særlig måde indbydes til at
starte forfra. Nytår er sådan et øjeblik. Et
privilegeret øjeblik, hvor vi fornemmer
det hemmelighedsfulde, der sker, når et
gammelt år afsluttes og et nyt begynder.
Lidt ligesom den bevægelse, der går fra
død til opstandelse. ”Se, jeg gør alting
nyt!”, siger Gud. For den kristne betyder
nytåret derfor også mere end at tilønske
hinanden et Godt Nytår! Det er også at
bevæge sig ind i det nye år i tro på og et
håb om, at Gud holder fremtiden.
Vi kan have en masse forventninger
til os selv og hvad skal ske i den
nærmeste fremtid, og drømme for det
kommende årti. Derfor holder mange af
at lave nytårsforsæt. De skal holde os til
opfyldelsen af vores mål for den nye tid.
Eksempelvis målet om at blive færdig
med carporten, tabe de ekstra kilo på
sidebenet, starte til yoga, huske at tjekke
Aula bare en gang imellem, eller stoppe
med at tjekke arbejdsmails om aftenen.
Det er ingen hemmelighed, at jeg har
det rimelig sløjt med nytårsforsæt på
egne vegne. Det er efterhånden mange år
siden jeg lavede dem og endnu længere
siden, at jeg overholdt et eneste.
At lægge året over i Guds hænder er
derfor ikke bare det, der fordres af mig
som troende menneske. For mig er det
en decideret aflastning af risikoen for
endnu en gang ikke at kunne leve op til
egne krav og forventninger. Og en øvelse
i at stole på at Gud er med mig og os.
Når det er sagt, så blev jeg udfordret
på min vrangvillighed mod de der
nytårsforsæt i år.
En af mine venner skrev 20 gode råd til
2020. Alt for mange gode råd, det var
min første tanke. Men der var et par
gode opfordringer imellem.
Og nytårsdag sidst på eftermiddagen
sad jeg på kirkebænken i Vor Frue
Kirke, hvor jeg blev mindet om at bede
mit Fadervor dagligt. Det glemmer jeg
sjældent, men det var godt at høre.
Der var alligevel noget over det med at
blive udfordret på noget andet end de

klassiske nytårsforsæt.
Jeg vil derfor lade et par tanker drysse
ud her mellem linjerne i Tårnbybladet,
opfordringer, som jeg selv vil lade mig
tiltale og udfordre af i det kommende år
og årti.
1. Gå i kirke. Er du troende, tvivlende,
søgende, hvad end dit hjerte er fyldt
af, så kom hen i kirken. Er du åben,
nysgerrig og opmærksom, vil du ikke gå
uforandret derfra. Gudstjenesten er en
øvelse i at se på verden med Guds øjne.
2. Bed for dig selv og andre. Brug
hver dag nogle minutter på at finde ro
gennem stille bøn og meditation. Ikke
for siden at være mere effektiv, men for
at få det rette perspektiv på livet: at livet
er helligt. Når samfundet siger dig, at
du skal præstere mere, så lyt til det, der i
grunden handler om at præstere mindre.
3. Når frygten for verdens gang og
angsten for alt det, der fylder i nyhederne
overmander dig, så hold fast i, at det
ikke er dig, der frelser verden. Det er
Guds projekt. Gud forsoner sig med
sit skaberværk, og vi er blevet givet et
håb om at Gud også har hånd om vores
jordklode. Flyt blikket fra det angstfulde
og hen på de mennesker og den verden,
der omgiver dig. Dér kan du forandre
livet og bære håbet frem.
I al sin enkelhed, stol på at Gud giver dig
nye muligheder og viser nye veje. Det er
stort og smukt, at intet i livet behøver at
være stereotypt og en gentagelse af gamle
mønstre. Dit liv kan blive fornyet, og
fornys uophørligt om og om igen. Ikke
fordi de ydre omstændigheder forandrer
sig, for du forbliver formentlig i de
samme ydre livsbetingelser, med samme
ægtefælle, i samme land, på samme
folkeregisteradresse måske. Det er ikke de
ydre omstændigheder, der er afgørende,
men måden vi reagerer på dem, hvordan
vi forholder os til vores omgivelser.
At Gud lader dig begynde på et nyt år, er
en opfordring til fornyelse - at du tager

Gudstjenester
Januar 2020
Ons 8.		
Søn 12.		
Lør 18.		
Søn 19.		
Lør 25.		
Søn 26.		

Hverdag som onsdag					
Højmesse m. dåb 1.s.e.h. 				
Dåbsgudstjeneste 					
Højmesse m. dåb 2.s.e.h.				
Dåbsgudstjeneste					
Højmesse 3.s.e.h.					

13.45
10.00
11.30
10.00
11.30
10.00

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

imod livet og det, som Gud vil dig, på
en ny måde. Du skal ikke være en anden
end den du er, men vov at lade noget nyt
blive vigtigt.
Déri er noget af det hemmelighedsfulde
– at det vi håber på kan blive virkeligt, og
at håbets virkelighed altid overgår vores
forstand.
Godt nytår fra Tårnby Kirke.
Sogne- og hospitalspræst Desirée Risum

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
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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.
Netværksgruppen mødes:
Søndag 12. januar kl. 10.00 til gudstjeneste
med efterfølgende kaffe og Erindringscafé i
konfirmandstuerne.
Torsdag 16. januar kl. 19.30 til
aftengudstjeneste med efterfølgende kaffe i
konfirmandstuerne.
Erindringscafé
I Erindringscaféen er vi kommet til 50’erne.
Så har du noget fra det årti, så tag det med den
12. januar, så kan vi alle få glæde af det, når vi
samles efter gudstjeneste.
Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100 Torsdag 23. januar kl. 10.30
ved Karsten M. Hansen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
fredag 17. januar kl. 10.45 i Oasen ved
Ida Nielsen. Inden gudstjenesten synger vi
sammen fra kl. 10.15.
Gudstjeneste på Psykiatrisk Center Amager,
Digevej 110 onsdag15. januar kl.13.00 ved
Dersirée Risum. Alle – patienter, pårørende og
personale – er velkomne.

FOR BØRN

Babysang…
… er slut for i år. Men vi begynder nye hold til
februar. Du kan høre nærmere og blive skrevet

op til næste sæson hos Ida Nielsen på idni@
km.dk eller 3250 4186
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.
Du kan se billederne fra sidste hold på vores
hjemmeside.

Børnegudstjeneste

Næste børnegudstjeneste er til Fastelavn,
søndag den 23. februar kl. 10.00.
Vi begynder med Gudstjeneste, fortsætter
med kakao og boller i konfirmandstuerne, og
slutter med tøndeslagning i gården.

FDF

Tirsdag 7. januar er der Nytårsparade kl. 17.45
for FDF Korsvejen.
FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,

Gemmas Allé 100.

Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen:
happ1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk
Kirkebil
Kirkegængere, der har svært ved at komme til
gudstjeneste eller til kirkelige arrangementer
ved egen hjælp, kan bestille kirkebil og
således blive afhentet på deres bopæl og
blive kørt hjem igen efter gudstjenesten
eller arrangementet. Hvis man har behov
for at benytte kirkebilen, skal man ringe til
kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest kl. 12
sidste hverdag, før man skal bruge den.
Ønsker man at bruge kirkebilen en søndag,
skal man bestille den senest fredag kl. 12.

ADRESSER •
TELEFONNUMRE
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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.

Stor nytårskoncert ...

... med Harmoniorkestret HOT og solister
Søndag
26. januar kl. 15
i Kastrup kirke,
Kastruplundgade 3

KB Sognepræst
Susanne Worm
Steensgaard
ssan@km.dk
Tlf. 3250 2530
Sognepræst 		
Allan Ivan Kristensen
aik@km.dk
Tlf. 2913 8323
Sognepræst 		
Elizabeth M. Laursen
eml@km.dk
Tlf. 5144 8112
Kordegn
		
Sandra Burrett
smsb@km.dk
Tlf. 3250 0972
Kirke- og kulturmedarb.
Grethe Hamborg
grbh@km.dk
Tlf. 5144 8111

Koncerten foregår i Kastrup Kirke. Det bliver en koncert, hvor vi både får at høre orkestrets egne solister og
sangsolister fra Tårnby Musikskole. Det bliver et festligt program i flere stilarter.

Organist 		
Niels H. Jessen
njessen@email.dk.
Tlf. 2589 3301

Orkestret ledes af Carsten Larsen. Kirkens organist Niels Henrik Jessen medvirker ved koncerten.

Kirketjener I		
Jens Andersen
kastrupkirketjener@
gmail.com
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II		
Annette Honoré
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110

Vi får ligeledes flotte orkesternumre i øregangene.

Kastrup Sogns Menighedsplejes
25 års jubilæum
Kastrup Sogns Menighedspleje afholder
Festgudstjeneste
i Kastrup Kirke søndag 26. januar 2020 kl. 10 - med
efterfølgende kaffe- og kagebord og musikalsk
underholdning.
På gensyn til en dejlig dag.
Kastrup Sogns Menighedspleje
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Kirkegården		
Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Tlf. 3250 7193
Kastrup
Menighedspleje
hjælper, hvis der
er behov, bl.a. med
Julehjælp.
Bidrag modtages med
tak, og kan indbetales til
BankNordik reg.nr. 6506
konto 3052994208.

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Musikalsk rytmisk legestue:
Nyt hold i foråret

Gør ulvetimen til en god musikalsk oplevelse med dit barn. Her er rig mulighed
for at lære nogle lette børnesalmer og gode børnesange. Vi bevæger os til musik
og synger med hele kroppen.
Samtidig giver det mulighed for samvær med andre forældre eller
bedsteforældre. Programmet er henvendt til børn fra ca. 1 – 3 år.
Vi starter den ny sæson onsdag den 26. februar, og mødes hver onsdag kl.
16.45 til 17.30, og slutter med lidt frugt for dem, der har lyst. Annette J. B.
Hansen leder slagets gang.
Vi glæder os til at møde dig og dit barn.
Tilmelding til Grethe Hamborg på grbh@km.dk.

Nyt hold Babysalmesang iBabysalmesang
foråret
– hvorfor?
babyer kan da ikke synge
salmer!

Nej, men sang skaber glæde,
og baby er ligeglad med, om
du synes, du kan synge eller ej,
din stemme er den vigtigste lyd,
baby hører.
Sang beroliger og giver nærvær,
fællesskab og tryghed. Ud
over gentagelse af sange og
salmer, bruges der fagter,
sæbebobler, tørklæder og andet,
der stimulerer babys hjerne og
medvirker til hurtigere indlæring.
Nybagte mødre/forældre får en
mulighed for at møde hinanden
og efter babysalmesangen, der
varer ca. tre kvarter, hygger vi
os over en kop kaffe eller te i
konfirmandstuen.
Der bliver i alt 10 gange i løbet af foråret. Elizabeth Laursen leder deltagerne godt og trygt igennem forløbet
hver gang.
Mødested: Våbenhuset
Start fredag 7. februar kl. 10 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

Syng dig Glad
Her i det nye år fortsætter vi succesen
med eftermiddage, hvor vi synger sammen
efter nye og gamle salmebøger,
højskolesangbogen osv., med Niels
Henrik Jessen som leder,
Niels vil til hver eftermiddag vælge
sange ud fra årstid, højtider og
stemning. Det bliver et blandet program af
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.
Jeg håber fortsat se mange sangglade personer til arrangementerne.v

Det sker i
Kastrup kirke:
JANUAR
Søn. 12. kl. 10 Susanne Worm
Steensgaard
Søn. 19. kl. 10 Allan Ivan
Kristensen
Tors. 23. kl. 16 Syng dig Glad
Søn. 26. kl. 10
Festgudstjeneste i anledning
af Menighedsplejens 25-års
jubilæum
Søn. 26. jan. Kl. 10 Susanne
Worm Steensgaard
Søn. 26. kl. 15 Stor
nytårskoncert med
Harmoniorkestret HOT og
solister
Tors. 30. kl. 17
Menighedsrådsmøde
Hver tirsdag kl. 11 til 13.30
Kastrup Ældreklub
Andagt hver onsdag kl. 12
Højmesse hver søndag kl. 10
Se mere på
Facebook: www.facebook.com/
kastrupkirke
og hjemmesiden: www.
Kastrup-kirke.dk
--Hver tirsdag kl. 11 til 13.30
Kastrup Ældreklub
Andagt hver onsdag kl. 12
Syng dig Glad den tredje
torsdag i måneden kl. 16
Højmesse hver søndag kl. 10
Se mere på
Facebook: www.facebook.com/
kastrupkirke
og hjemmesiden:
www. Kastrup-kirke.dk

Niels H. Jessen
Torsdag 23. januar kl. 16 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej
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Et arktisk liv – foredrag af Jørn Berglund
Foreningen Norden i Tårnby/
Dragør indbyder til en aften
med foredrag om Grønland
Klimaforandringerne, præsident Donald Trumps købstil-

bud, 10-året for etableringen
af Grønlands Selvstyre, Rigsfællesskabet og det ændrede
trusselsbillede i Arktis er alle
emner, som har skabt stor opmærksomhed og som vil blive

Drachmann Begravelser
Omsorg, Nærvær & Til for Jer

inddraget i Jørn Berglunds
foredrag i Foreningscentret
Postkassen 15. januar.
Berglund er født i Maniitsoq, Sukkertoppen og kom
som barn til Danmark sammen med sin familie. Under
hans skoletid i Roskilde funderede han undertiden over
det lidt mærkelige i ikke at
kunne tale grønlandsk. Efter
gymnasiet besluttede han
derfor at tage kontakt til sin
familie i Fiskenæsset lidt syd
for Nuuk, hvilket viste sig at
få stor betydning for hans senere liv.
I efteråret 1977 blev han
optaget på faget Eskimologi
på Københavns Universitet. I
forsommeren 1978 blev han
kontaktet af to jævnaldrende
studerende, biolog Morten
Meldgård og arkæolog Bjarne
Grønnow. Sammen gennemførte de en skelsættende ar-

Jørn Berglund, mag. art.
kommer til Tårnby og vil
fortælle om sin livsbane,
der har ført ham rundt i hele
Arktis og givet indsigter, han
gerne vil dele med andre.
Privatfoto.

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

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

Og al det andet
Studenterlivet i København
bød på græsrodsarbejde, musikerliv med Mik-koret, LPindspilning med Juaaka Ja og
pasning af undervisning i antropologisk teori og metode
på KU. Endvidere i at bestå
en mindre eksamen på kommunikationsuddannelsen på
Roskilde Universitets Center.
I 1986 tog han et år til
Alaska og læste på University
of Alaska, Fairbanks, hvor han
samlede stof til sin magisterkonferens om olieaktiviteternes konsekvenser i Nordalaska. Desuden deltog han i
arbejdet med at gennemføre
Inuit Circumpolar Conference
aktiviteter på flere niveauer.

I 1989 bestod han sin magisterkonferens på Københavns
Universitet og flyttede til
Nuuk, hvor han fik arbejde på
NI Handelsskolen, Den grønlandske journalistuddannelse. Det første år i tæt samarbejde med Kuupik Kleist, den
senere landsstyreformand.
For at gøre en lang historie
kort(ere) har han også arbejdet på Grønlands Statistik, Kalaallit Nunaata Radioa (KNR),
Qorsussuaq Skole og Nuuk
Kunstmuseum.
Berglund har en konsulentvirksomhed joernberglund.
dk, der giver rådgivning og
holder foredrag om arktiske
forhold. Han har to små børn,
og bor nu i Humlebæk.
Foredrag i foreningscentret
Postkassen, Amager
Landevej 71, onsdag 15.
januar kl. 19-21.
For tilmelding: Se
Foreningen Nordens
annonce side 20

BUBI - Rodolfo Beth - med nye billeder

Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en afBUBI er medlem af
livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores Tårnbymalerne og har
tidligere udstillet i
nærvær vil for jer, føles trygt.
Skelgårdskirken. Nu er han
klar igen med nye billeder
Bubi fortæller ….
Kongelundsvej 308,2770 Kastrup
- Jeg er født i maj 1954 i Buwww.drachmann.nu
enos Aires, Argentina og kommer fra en familie af danske
udvandrere. Jeg vandrede til
Danmark for 35 år siden, men
inden da havde jeg oplevet
Vi fokuserer på at være
en del i mit oprindelige land.
Jeg arbejdede blandt andet i
nær værende & omsorgsurskove med indianere og de
fulde, når vi guider Jer
lærte mig om deres kultur
igennem en af livets svære
og livsform. Jeg har to sønstunder. Vores nærvær vil
ner som bor i Misiones i den
for jer føles trygt.
nordøstlige del af Argentina.
Rikke Drachmann
Casper Drachmann
Min hustru hedder Teresa og
er også fra Argentina.
- Da jeg kom til Danmark,

Kontakt os på tlf: 32 86 00 20

kæologisk udgravning af en
renjæger-boplads i Aasivissuit, nord for Kangerlussuaq.
Resulaterne blev udgivet på
Man & Society.
I 1979 deltog han i Knud
Rasmussens Mindeekspedition til Kap Seddon i Melleville-Bugten. Året efter - som
23årig - tog han sammen med
John Andersen i kajak 2000
kilometer ned langs den grønlandske østkyst på jagt efter
gamle bopladser.

arbejdede jeg som rengøringsassistent i nogle år og
fik senere arbejde som vagt
på Statens Museum for Kunst,
hvor jeg har arbejdet i 25 år.
Min bopæl er og har altid været den skønne ø Amager og
den betragter jeg som en stor
del af mit liv.

Kirken er vært ved en
reception søndag 12. januar
efter gudstjenesten og alle er
hjerteligt velkomne.
Kunsten i kirken kan ses i
forbindelse med kirkelige
handlinger og desuden på
hverdage mellem 9 – 15.
Udstillingen varer til 26.
Februar 2020.

Rodolfo Beth er selvlært
og hans forældre var også
kunstnere. Han har haft
flere private succesfulde
udstillinger, ligesom han
har udstillet gennem
Tårnbymalerne, hvor han
har været medlem siden
2010. I sommeren 2015 fik
han mulighed for at donere
et maleri, El Gaucho, til den
Argentinske Ambassade i
Danmark.
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Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt
Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87
Vi træffes i vor forretning

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.
www.burchhardt.dk

BUBI bruger olie og akryl,
når han maler sine billeder.

Senior- og pensionistkalender • samt specialforeninger - Januar 2020
OK-klubberne

Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00.
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Mini-brunch torsdag 9. januar 2020 kl. 10.
Stefan Fønss fortæller om Volmer Sørensen, Grethe Sønck
og dansk revy. 16. januar.
Underholdningsgaranti - Per og Henning spiller D-os. 23.
januar.
Den sidste vilje - Landsforeningen liv & død. 30. januar.

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Tlf. 3252 8062.
Onsdage kl. 12.00. Kaffe og brød til 10 kr.
Fredage kl. 11.15. Kaffe til 5 kr.
Der kan købes sodavand til 5 kr. samt øl til 5 kr. og 7 kr.
Banko fredag 10. januar
Film, Foredrag eller andet hyggeligt samvær onsdag 15.
Banko fredag 17. januar
Spisning kl. 12 kr. 100.- fredag 22. januar
Banko fredag 24. januar
Film, foredrag eller andet hyggeligt samvær onsdag 29.
Banko fredag 31. januar

Bordinghus

Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.
Alle borgere som er fyldt 60 år og bosat i Tårnby Kommune,
er velkommen i Bordinghus.
Er du interesseret i, at se hvad
der sker i huset og kunne du
tænke dig at høre nærmere, så
kig indenfor til åbent hus:
Tirsdag kl. 14.00 - 17.00
Fredag kl. 14.00 - 17.00
Søndag kl. 13.00 - 16.00
Aktiviteter i januar 2020:
Frokosttur med Pia. Turen går til Restaurant Riz Raz i St. Kannikestræde 19. Her skal vi nyde deres dejlige vegetariske
middelhavsbuffet. Mad og drikke er på egen regning. Tilmelding i Bordinghus senest 5.jan. Torsdag 9. jan. kl. 12.30.
Fællesfrokost. Medbring selv madpakken og deltag i en hyggelig frokost med andre. Fredag 31. januarkl. 13.00

Solgården

Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/solgården
Åbningstider i centret for aktiviteter: Mandag - fredag kl.
10 - 16.30
Solgården er et mødested for friske, raske folkepensionister
og Deres ægtefælle/samleverske, bosiddende i Tårnby Kommune. Vi er et hus hvor du kan
komme og gå, som du har lyst.
Du kan bruge vores hyggelige
cafe, overvære eller deltage i
specialarrangementer, deltage
i foredrag, blive aktiv i nogle
af vore mange faste aktiviteter, tage med på udflugter og
rejser, og meget, meget mere.
Arrangementer i januar 2020:
Tur ud af huset, turen bliver slået op på opslagstavlen.
Torsdag 9. januar kl. 11.00
Husets fødselsdag. Fredag 10. januar kl. 13.30 - 15.30
Café: Pilehavens kor synger for os denne eftermiddag.
Fredag 17. januar kl. 13.30 - 15.30
Seniorshop holder udsalg. Torsdag 23. januar kl. 12.30 15.00
Café: Skuespilleren Jan Hertz underholder. Fredag 31.
januar kl. 13.30 - 15.30

Pensionisthuset Pilehaven

Parkinson Klub Amagerland

Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 5128
7999.
Besøg på Kastrupgårdsamlingen. Torsdag 16. januar kl. 14.
Tilmelding til Simon Dixon senest 12. januar.
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 - finder sted kl. 19-21, Daghøjskolen, Peder Lykkes
vej 63, 2300 Kbh. S.
Info:Tommy Rasmussen 3251 5335/ 2757 5333. amager@
bedrepsykiatri.dk
Psykoterapeut Susanne Wiik Kalvåg: ”Hvordan sætter og
respekterer man grænser” onsdag 26. februar.

Gigtforeningen

Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Møde hver tirsdag
kl. 14.
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Nytårskur tirsdag 14. januar.
Cafemøde tirsdag 21. januar.
Cafemøde tirsdag 28. januar.

Scleroseforeningen

Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Scleroseforeningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Bycafeen arrangerer omvisning i Arken, Skovvej 100 2635
Ishøj onsdag 22. januar kl. 14.30.

Diabetes foreningen

Foreningscentret, Postkassen, lok. 1.
Cafémøder med foredrag, musik, film og banko. Vi mødes kl.
14 – 16. Tilmelding to dage før: Lizzie Gylstorff, 6170 1961 /
Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785.
Hvis du har behov for en snak med bestyrelsen er det muligt enten hjemme hos dig eller mandag i ulige uger i Postkassen fra kl. 13 til 13.45. Men det kræver at du kontakter os
på tlf. 2883 4785.
Sund motion på Hjertestien. Info: Inge-Lise Adelhardt, 2883
4785 / Asbjørn Rasmussen, 2279 5818. Næste gang 15.
december kl. 11. Fra vandtårnet på Englandsvej.
Nytårskur mandag 13. januar 2020. Sammen med Høreforeningen.

www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
Husk at I hele året kan møde os til stavgang.
Mandag mødes vi på Løjtegårdsvej 100 kl. 10 og torsdag på
Wiedergården i Dragør også kl. 10. Begge steder varer turen
1 time og du kan vælge en kort tur (2 km) eller en lang tur
(4 km).
Diabetesforforeningen afholder den årlige generalforsamling i Hollænderhallen 20. februar 2020 kl. 19-21.30. Mød
op og få en snak med andre medlemmer. Vi starter med
info fra Easis, der er specialister i produkter uden sukker. Se
større annonce i næste nummer med bl.a. dagsorden.
Husk også vores nytårskur for alle stavgængere. Det foregår
på Wiedergården 23. januar 2020 kl. 11. Få en madbestillingsseddel, når du går mandag kl. 10 fra Løjtegårdsvej 100
eller torsdag kl. 10 på Wiedergården.

Høreforeningen

Café Livsglæde

Hjernesagen Tårnby Dragør

Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf.
2063 7875.
Nytårskur mandag 13. januar 2020. Sammen med Hjernesagen.

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

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.

Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Måling af blodtryk. Hjerteforeningen i København S vil måle
blodtryk hos Matas på Sundby Vester Plads, torsdag 23.
januar mellem kl. 15 og 18. Det er naturligvis gratis og alle
er velkomne.
Fodbold for hjertet – på Kløvermarken. Træningen hos
Sundby BK mandage klokken 11 - 12 efterfulgt af socialt
samvær. Kontakt Flemming Jacobsen tlf. 4224 4056 eller på
partner@sundbygoldklub.dk
Der er plads til flere deltagere - både kvinder og mænd.
Gåture på Amager Fælled. Hver søndag kl. 10. Alle er velkommen- ingen tilmelding – bare mød op. 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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Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Deltag i vores faste aktiviteter
f.eks. siddedans, slægtsforskning, seniordans, edb snakkeklub, gåtur på fælleden, knipling og 3-d kort, fællesfrokost,
litteratur, folkedans, frimærker,
fællessang, gymnastik, Pilehavekoret, gymnastik for krop og hjerne.
Derudover er der mulighed for kortspil, petanque og billard
– hvis du har nogen at spille med, da holdene er fulde. Samt
mulighed for selv at starte nye aktiviteter hvis vi har plads i
programmet.

Arrangementer i januar 2020:
Seniorshop tøjsalg. Ingen købetvang men kaffe og kage til
15 kr. Onsdag 8. jan. kl.11 - 12.30.
Fællesfrokost. Tortillaruller og salat. 25 kr. betales senest
dagen før. Onsdag 8. jan. kl.12.30 - 14.
Historisk studiekreds. Lars fortæller og så kan man komme
med kommentarer. 4 gange – 130 kr. eller 40 kr. pr. gang.
Tilmeld og betal i køkkenet. Torsdage 9., 16., 23. og 30. jan.
kl.13.30 - 15.
Damernes middag m/k. Lækker mad – 2 retter - 50 kr. billet i
køkkenet. Torsdag 9. jan. kl.18 – 20.
Fortællecafe. Vær med til en hyggelig fortællecafé, hvor
emnet i januar er ”Bedsteforældre”, og februar ”Kæledyr”.
Mandag 13. jan. kl.16 -17.30.
Fællesfrokost. Pølsebord. 25 kr. betales senest dagen før.
Onsdag 15. jan. kl.12.30 - 14.
2020 - Tyve-tyve banko. Billet - 50 kr. - i køkkenet. Prisen
inkluderer 3 plader, diverse tyvekoster fra Tyvelse, smørtyve
m.m. Søndag 19. jan. kl.13 - 16.
Fællesfrokost. Suppe, steg og is. 25 kr. betales senest dagen
før. Onsdag 22. jan. kl.12.30 - 14.
Vestegns safari – find ”De glemte kæmper”. Vi ta’r private
biler. Tag skovtursfodtøjet på, så går vi ud i skoven og finder
de store og berømte trækæmper. Undervejs drikker vi kaffe
på en hyggelig gårdcafé. Tilmeld. Medbring penge til café.
Der betales 20 kr. til chaufførerne. Lørdag 25. jan. kl.11 - 15.
Amagerbakke med elevatoren. Cykel, bus eller bil. Kør med
på cykel eller i privat bil. Bagefter går vi en tur på café og får
varmen. Tilmelding. Mandag 27. jan. kl.11 -13.30.
Fællesfrokost. Ristaffel. 25 kr. betales senest dagen før.
Onsdag 29. jan. kl.12.30 - 14.
”2 kolde fra kassen”. Henrik og Jan Peter går igen, igen.
Hyggelig sang og musik, øl, vand, kaffe og lidt at tygge på.
20 kr. Tilmelding og billet. Fredag 31. jan. kl.15 -17.30.

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

En 14.plads i Dubai - men stor oplevelse
Fire amagerdrenges rugbydagbog
fra Dubai Sevens
RUGBY I DUBAI
Tolv landsholdsspillere, heraf fire fra
Amager, trænere, fysioterapeuter og
holdleder rejste i begyndelsen af december fra Kastrup til Dubai med Emirates Airlines. Vi ankom kl. 23.30, hvor
vi blev hentet i bus og kørt til hotellet.
Næste dag brugte spillerne på at
akklimatisere sig med let træning i 28
graders varme, mens de medbragte
familiemedlemmer drønede rundt i
Dubai for at se samtlige seværdigheder inden dagene stod i rugbyens
tegn. Sent tirsdag aften ankom flere
familiemedlemmer og supportere og
blev indlogeret på samme hotel.
Under turneringen spiste spillere
og supportere morgenmad sammen,
hvorefter der var fælles bustransport
til rugby-festivalområdet. Søndag efter finaler og afslutning på Dubai 7s
blev brugt i hotellets roof top-pool,
sightseeing og shopping inden turen
gik mod Danmark igen meget tidligt
mandag morgen.
Lukas Baes Maidens og Christian
Wöldike Kilsdal har skrevet rugby
dagbog fra Dubais 7s

Torsdag 5. december
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Omkring klokken 12 ankom vi og 40
medrejsende tilskuere til The Sevens
Stadium, som ligger midt i ørkenen ca.
45 minutters kørsel uden for Dubai,
hvor en af verdens største turneringer inden for sportsverdenen, nemlig
Dubai Sevens blev holdt. Selve The
Sevens Stadium har plads til 40.000
tilskuere og hele 7s festivalområdet
har derudover plads til ca. 100.000
tilskuere og indeholder legepladser
for både børn og voksne, food courts

og scener med live musik, ud over ni
fulde rugbybaner med plads til tilskuere. Dubai 7s er stort!
Programmet for dag et var to kampe
mod Centurion Warriors og ESF Hong
Kong.
Begge kampe gik rigtig godt og den
trænede game-plan fungerede. Den
første kamp mod Centurion Warriors
endte 5-17 til modstanderholdet, men
Danmark kom stærkt igen med en 3214 sejr mod ESF Hong Kong. Aftenen
sluttede med en dukkert i swimmingpoolen på hotellets tagterrasse og
bagefter aftensmad i Mall of the Emirates, som lå lige ved siden af hotellet.

Fredag 6. december
Anden dag på Dubai Sevens var mindst
lige så spændende som første dag, nu
hvor puljekampene skulle afsluttes
og top-10 bestemmes. På Danmark
U19’s dagsorden stod en kamp mod
North West Barbarians fra Sydafrika,
som vandt turneringen i 2017 og kom
til Dubai med stor selvtillid. Kampen
endte 32-0 til North West Barbarians.
Resultatet afspejler ikke helt indsats
og viljestyrke, som fandtes på banen.
Vi spillede en rigtig god kamp. North
West Barbarians endte på en 3. plads
i år.
Om aftenen blev der set HSBC
Worlds Sevens på det store stadium.
I år var der 50-års jubilæum, og hele
turneringen havde et 70’er tema, så
både tilskuere og spillere var flot udklædte. Så selvfølgelig var vores hold
også udklædt på sidste dag.

Lørdag 7. december
Vi var meget nervøse og der var spænding i luften. Danmark skulle spille om
13.-14. pladsen mod Elite Squad Noordvaal 7s fra Sydafrika. Det blev desværre til et nederlag 24-12 til Noordvaal med en tæt kamp, hvor det stod

Det danske U 19 landshold ved Dubai Sevens 2019. Holdet bestod af
bagerste række, Marcus Andreas Aandahl, Lukas Baes Maidens (Speed), Fatai
Ika, Noah Ackerman, Marius Fricault, Carl Christian Vangsgaard. Forreste
række, Mads Søgaard Berger Jørgensen (Speed), Christian Wöldike Kilsdal
(Dragør), Malthe Harbinson-Hansen, Tristan Mehder Seiling, Harry Jensen
Rowland, Oliver Hvass (Speed).

12-12 i halvlegen. Med en 14. plads
ud af 20 var vi godt tilfredse og vi
sluttede sidste kamp af med at spille
det bedste rugby, vi havde spillet hele
turneringen, trods nederlaget.
At være med i Dubai 7s var en fantastisk oplevelse for os spillere, trænere og tilskuerne. Dubai Sevens er
verdenskendt og det er kun de bedste
hold, som får lov at spille dernede.
- Dubai 7s kan ikke beskrives, det
skal opleves!, siger team manager
Jens Holger Woeldike.
Det var nærmest surrealistisk at
gå gennem festivalområdet, hvor de

store verdensstjerner også spiser og
hænger ud mellem og efter kampene.
Eksempelvis mødte vi Perry Baker fra
USA, som er en af de største 7s rugbystjerner i verden.
Tekst: Bente Christensen, Speed Rugby
Dagbog: Lukas Baes Maidens og
Christian Wöldike Kilsdal.

Når unge amagerrugbydrenge på
festivalpladsen i Dubai
møder en af verdens bedste
rugbyspillere, Perry Baker, er
du naturligvis forklædt som
voksen.

Ung stjerneløber mester
Dansk mesterskab til skøjteløberne fra Tårnby Skøjte Klub
SKØJTELØB
Nataly Pedersen fra Tårnby Skøjte Klub, TSK er ny dansk mester på isen i rækken for 10-12-årige. Og på en anden plads
kom klubkammeraten Natalee Rasmussen. Fremtidens stjerner er på plads i skøjtehallen.
TSK havde landets største DM-trup ved dette års danmarksmesterskab i Gentofte. Selv om ni deltagere måske ikke lyder
af så mange mesterskabsløbere. Men når der kun er 63 sololøbere, er kampen om medaljer, placeringer og udtagelser
stor.
- Ud af 19 skøjteklubber i Danmark, hvor flere af klubberne
har to haller og har mulighed for flere træningstimer er det
ekstra imponerende, konstaterer Lene Skibby fra TSK.
SH

Vægtløftning til den store
guldmedalje
Med otte guldmedaljer i Østmesterskaber i vægtløftning
for ungdomsløftere under
17 år kunne A. K. Viking ikke
forlange mere
Tekst: Erling Langtved
Foto: AK Viking

VÆGTLØFTNING
De otte vindere i 35 kg klassen
var Elin Nilsson, Emily Lykke
fik guld med ikke mindre end
ni danske ungdoms- og juniorrekorder og var meget tæt på
en nordisk ungdomsrekord. I
49 kg. klassen fik Tiana Stockford guld, Samia Danris fik
guld i 55 kg. klassen. Siff Wib-

ling var fuldstændig suveræn
og det endte med en dansk
ungdoms- og juniorrekord på
78 kilo i stød og guldmedalje.
Det skal fremhæves at stortalentet Emily Lykke kun er
12 år og for ung til at komme
på ungdomslandsholdet, hvor
man skal være 13, så ingen
tvivl om, at hun går en stor
fremtid i møde.
Siff Wibling fik en pokal for
bedste kvindelige præstation
og AK Viking fik pokalen for
bedste klub.
Hos drengene i 39 kg klassen løftede Alfred Høj til en
guldmedalje. I 49 kg klassen fik Charlie Rye Kjær guld

med ny personlig rekord og
til sidst fik Nicky Chengde Ye
også guld.
Med en partnerskabsaftale med Lions Club KastrupTårnby fik vi det hele til at
køre perfekt. Aftalen betød en
stor donation på kr. 25.000 fra
Lions Club til AK Vikings ungdomsarbejde.

Hele holdet fra Tårnby Skøjteklub, der deltog i
danmarksmesterskabet i Gentofte, bærer på klubbens
nyeste danske mester Nataly Pedersen.

Så godt som udsolgt
7 ud af 10 billetter til EM i håndbold i Malmö Arena er
solgt til dansk publikum
Når en af gruppekampene til EM i håndbold 2020 indledes i
Malmö Arena 11. januar, er der næsten udsolgt; og mere end
70 procent af billetterne er solgt til det danske marked, oplyser Malmø Arena til News Øresund.
Der er ikke mange pladser tilbage at booke til de første
kampe mellem Ungarn og Rusland samt Danmark og Island
den 11. januar, oplyser Malmø Arenas administrerende direktør, Karin Mårtensson. At Malmø Arena bliver hjemmebane for
det danske håndboldlandshold har givet aftryk i billetsalget.
Danmark kommer i første omgang til at spille sine gruppekampe i Malmø, mens Sverige spiller i Gøteborg. Hvis begge
hold går videre, kommer de til at møde hinanden i anden
gruppespilsrunde, som spilles i Malmø. Andre grupper spiller
i Norge og Østrig, mens semifinaler og finaler spilles i Stockholm. (News Øresund)

Har du en
sports-historie

sporten@havemann.dk

HER ER HOLDET, der gør det! Tårnby Styrkeløfter Klub vandt divisionsturneringen for hold.
TSK var i stærkeste opstilling i Horsens, da styrkeløfternes holdturnering blev afviklet med
deltagelse af 15 hold, hvoraf kun de fire bedste gik videre til finalerne.
De stærke mænd fra Tårnby vandt finalen både i udstyrsrækken og i klassiske styrkeløft.
På foto ses holdet i klassisk styrkeløft øverst på skamlen og i midten er det Peter Larsen,
Mickel Dahl, og Morten Hansen. Foto: TSK.
SH
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... som du synes skal
i Tårnby Bladet?
Så kontakt vores
sportsredaktør
Søren Havemann

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Vanløse blev endestation for Pilens fodbolddrenge
Pilegårdsskolens drenge
spillede sig i år frem til
kredsfinalen i DBUs Skolepokalturnering, hvor de i
finalen i Vanløse Idrætspark
mødte Damhusengens Skole
- pigerne tabte deres finale
efter straffesparkkonkurrence
Tekst: Træner Carsten
Reiersen-Møgelgaard
Foto: DBU Skolepokalen

SKOLEFODBOLD
Drengene drog med optimisme og godt humør med Metro
fra Vestamager til Vanløse for
at spille finalen i overværelse
af 500 tilskuere, heraf 50 fra
Pilegårdsskolen.
Vi vidste, hvad de kom med
og var godt forberedte på deres venstre side, men vi kunne
ikke matche dem og blev kørt
over i 1. halvleg med 2-0, vi
havde nok at gøre med at forsvare os.
En stor chance fik vi, men
desværre stod deres mål-

mand rigtigt placeret. I anden
halvleg kom vi godt med og
de blev trætte og flere udgik
med krampe; her begyndte
vi at tro på det og scorede et
flot mål og derefter pressede
vi på, men desværre scorede
de et fantastisk langskudsmål
fra 30 meter helt oppe i krogen, øv.
Alligevel pressede vi på og
scorede på et godt frispark.
3-2.

Hårdt spillet anden halvleg
Derefter spiller Damhusengens Skole på frispark og unoder og fik to mand vist ud. Der
blev også smidt genstande på
banen og der løb tilskuere på
banen og spillet stoppes to
gange.
Elleve mod ni i fem minutter, men desværre taber vi
med 3-2. De andre var dygtige, men helt færdige. Vi talte
om kampen og vores indsats i
turneringen og alle var selvfølgelig skuffede, men vidste, at vi havde udført noget

Pilegårdsskolens pigehold i
Skolepokalfinalen på Lyngbyvej

fantastisk i turneringen og
kan bruge det til noget godt
videre frem.

Straffesparkskonkurrencen
Pilens fodboldpiger tabte
kredsfinalen efter straffesparkskonkurrence.
Pigerne kørte i metro og

Pilegårdskolens drengehold i
Skolepokalfinalen i Vanløse.

bus til B1903s anlæg på
Lyngbyvej for at møde Dyssegårdsskolen.
-Vi spillede i snevejr og
hård blæst. Vi vidste, hvordan Dyssegårdsskolen skulle
spilles og hvordan vi kunne
stoppe dem.
Alle piger udførte deres
opgave perfekt og vi havde
en plan, indtil de scorer et
langskudsmål ud af ingenting. Vores plan var uafgjort
0-0 og straffesparkskonkurrence, men nu skulle vi frem
og score.
Det var selvfølgelig anfører
Sarah Andersen, der scorede
igen, igen. 1-1 og derefter
straffesparkskonkurrence.
Her sætter vi Sarah på mål
og hun scorer det første mål
til 1-0 og tager deres første
straffespark og så scorer vi
til 2-0. Så troede vi alle, at vi
ville vinde, men nej. Dysse-

gårdsskolen scorer på deres
sidste fire og vi brænder to og
taber kampen med 5-4 og her
slutter så pigernes eventyr.

Fantastisk turnering
Begge hold, der nåede kredsfinalerne, har præsteret fantastisk i turneringen og vi har
stor optimisme før næste års
turnering.
Begge hold var lovet en tur
på MacDonalds, hvis de vandt.
Den tur konverterede vi til en
dag i Pilegårdsskolens festsal,
hvor Kell og Carsten diskede
op med hjemmelavede burgere til både piger og drenge,
og hvor salen var dækket op
med rød løber, sodavand, kniv,
gaffel, inspektørtale, quiz og
pigerne sammen med drengene til bords ved et langt
festbord.

Håndboldpiger med succes i Lundaspelen
Mellem jul og nytår rejste Tårnby
Håndbold Klubs U13 piger over
sundet til Lund for at deltage i en af
verdens største ungdomsturneringer, Lundaspelen
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HÅNDBOLD FOR PIGER
LUGI Håndbold, der er en af Sveriges
mest velrenommerede håndklubber,
afviklede for 42. år i træk verdens største indendørs turnering i håndbold for
ungdomsspillere – Lundaspelen.
En af Lunds fineste traditioner er at
byde håndboldspillere velkommen i
slutningen af december. Siden 1978
er mere end 17.000 hold og 168.000
spillere fra håndboldklubber over
hele verden kommet til Lund for at
spille håndbold mellem jul og nytår.
Lundaspelen har altid forsøgt at
give holdene udfordringer og forsøgt
at opmuntre holdene til at spille god
håndbold.

Arrangementet består af en Eliteturnering for 16-19årige samt A-B- og
C-finaler for spillere i alderen 9-14 år.

U13 pigerne vandt guld
- Tårnby-pigerne ydede en stor præstation ved først at vinde deres fire
kampe i gruppe 5 og derefter deres
tre playoffkampe og de fik en sikker
finalesejr på 16-10 over holdet Bezirk
fra Frankfurt, fortæller Gitte Munkebo.
Dermed kunne pigerne rejse hjem
fra Sverige med skinnende guldmeLundaspelen er en fin og gammel
tradition i Lund. Tårnby HK U13 piger
efter sejren i Lundaspelen. Her er
fra venstre: Luna Bennesen, Freja
Jørgensen, Karoline Makne, Emma
Pedersen, Frida Alban Petersen, Sarah
Oestrich, Emma Munkebo Mogensen,
Camilla Håkansson, Naya Bennesen,
Ida Munkebo Mogensen, Maria Koerth
og Katrine Ravn. Foto: Gitte Munkebo.

daljer om halsen og bevidstheden
om en flot indsats i verdens største
internationale indendørsstævne for
ungdom i Lund.
Det er vigtigt at nævne, at det var en
solid holdpræstation, der førte til guldet og trænerteamets fokus er ikke så
meget på individuelle målscorer eller

spillere på holdet, da håndbold er meget mere end kun de, der scorer målene. Håndbold er en holdsport, hvor
alle byder ind og medvirker, med hver
deres kompetencer i kampene.
SH

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” – så får du automatisk rabatprisen.

Familieferie i
hjertet af Tyrol

2 børn med ra

Alpen Glück Hotel Kirchberger Hof
HHHH i Kirchberg in Tirol, Østrig

På det smagfuldt indrettede og
familiedrevne alpehotel har I god
mulighed for at nyde alt det, som
Østrig har at byde på. Det gælder i særdeleshed den berømte
gæstfrihed og seværdighederne i
områdets naturpragt. På hotellet
findes alle bekvemmeligheder:
Relaxafdeling med pool, en velrenommeret restaurant, bar, pejsestue m.m. Her bor I midt i Tyrol i
den charmerende alpeby Kirchberg, som ligger kun 10 minutter
vest for Kitzbühel, der sprudler af
liv hele året rundt.

bat

Pr. pers. i dbl. værelse

3.649,-

Pris uden rejsekode 3.949,-

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet med
tyrolske mælkeprodukter, lokale
æggeretter, m.m.
• 7 x 4-retters middag
fra buffet med
sæsonens råvarer
• Fri entre til
wellnessafdeling og
swimmingpool
Ankomst lørdage
9.5.-19.9.2020.

3 nætter 1.649,-

2 nætter 799,3 nætter 1.199,4 nætter 1.599,-

3 børn med

Idylliske dage i Harzen
Landhotel Alte Aue HHH i Tyskland
Det hyggelige landhotel lokker med moderne
gæstfrihed og autentisk, traditionel indretning
– en beroligende harmoni, der giver din ferie et
helt særligt præg. Altenau er en gammel kurby, og
området er spækket med spændende udflugtsmål.
Valgfri ankomst frem til 27.5.2020.

rabat

Pr. pers. i dbl. vær.

1.949,-

Pris uden rejsekode 2.249,-

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 5 x 3-retters middag
med valgfri hovedret

3 børn med

På toppen af Danmark
Color Hotel Skagen HHHH
På hotellet på toppen af Danmark har I mulighed for at
finde ind til det ægte Skagen med den ro, originalitet
og stemning, som skagensmalerne fandt inspiration i.
Skagen er perfekt til en slentretur i historien mellem
de hvidmalede stakitter og små dukkehuse.
Valgfri ankomst 1.4.-30.6.2020.

rabat

Pr. pers. i dbl. vær.

1.249,-

Pris uden rejsekode 1.399,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag på
Restaurant Holger

3 nætter fra 899,4 nætter fra 1.099,-

2 nætter fra 1.399,-

2 børn med

Øbyen på saltvejen

Pr. pers. i dbl. vær.

1.649,-

Pris uden rejsekode 1.799,-

Pristillæg 1.5.-30.9.: 650,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag
• 1 x 4-retters middag

1 barn med

Berlin har det hele

Ibis Berlin City West i Tyskland
Bo på moderne cityhotel i et roligt område, ugeneret
af storbyens værste støj og larm og alligevel bekvemmeligt tæt på centrum. Herfra får I fri adgang til verdenshistoriens vigtigste brikker og moderne kunst i
absolut verdensklasse.

Valgfri ankomst frem til 28.12.2020.

rabat

Pr. pers. i dbl. vær.

649,-

Pris uden rejsekode 799,-

Pristillæg 1.4.-5.7.
og 31.8.-8.11.: 150,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• Fri parkering i garage

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
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Der Seehof HHHH i Ratzeburg, Nordtyskland
På dette luksuriøse hotel indrettet i New Englandstil har man ikke sparet på de stilfulde detaljer, men
det bedste er alligevel den fantastiske beliggenhed
– hotellet har både egen bådebro og stor terrasse
ved søens bred!
Valgfri ankomst frem til 28.9.2020.

rabat

Bowling giver et godt
kammeratskab
95-årig med strikes i armen
og stærkt fællesskab i bowlingklubben
Af Jimmy Erik Meincke
Petersson, formand for
Pilehavens Bowlingklub og
kasserer i Mænds Mødested

I Bowlingklubben Pilehaven
mødes 95-årige Elith Cronberg ugentligt med flere af
byens pensionister til bowling, high-fives og kammeratskab. Elith har været aktiv
Hvor melder man sig?:
Pilehaven bowlingklub træner hver mandag fra kl. 1112 i BBC Bowlingcenter på
Astridsvej 70 i Tårnby. Hvis
du kunne tænke dig at være
med er du velkommen til at
kontakte Jimmy Petersson
på tlf.: 40 96 11 01.

i Bowlingklubben Pilehaven
siden 2003 og bruger fællesskabet i klubben til at komme
ud ad døren og være sammen
med andre pensionister fra
lokalområdet.
Det er blevet mandag og
dermed den ugentlige træningsdag i Bowlingklubben
Pilehaven. Elith er en af de
faste spillere, der troligt tropper op hver mandag i BBC
Bowling i Tårnby og er klar til
træning. Med sig har han sin
bowlingtaske med sin egen
bowlingkugle i samt sine personlige bowlingsko.
Elith startede til bowling
tilbage i 2003, da hans veninde allerede spillede i klubben, og han syntes, det så
interessant ud. I 2006 stillede
han endda op som formand i
Pilehaven og sad på posten i
hele seks år.

Samværet med de andre
Elith smiler, da han fortæller,
hvorfor han spiller bowling:
- Jeg kan lide det, også selvom jeg får øretæver næsten
hver gang. Det er selve kammeratskabet og venskabet

STAFET FOR LIVET TÅRNBY
INFORMATIONS & OPSTARTSMØDE
Tirsdag d. 14. januar kl. 18.30 – 21.00
Foreningscenter Postkassen, Amager Landevej 71, 2770 Kastrup
Stafet For Livet er et døgn med holdstafet,
aktiviteter, underholdning og oplysning. Et
døgn, der giver håb og støtte til alle, der er
berørt af kræft. Målet er at stå sammen i
kampen mod kræft, samt skaffe midler til
Kræftens Bekæmpelses arbejde med
forskning, forebyggelse og patientstøtte.

KOM OG MØD OS
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Mød friviliggruppen, og hør mere
om, hvordan DU kan bidrage og
gøre en forskel.

Vi er 21 frivillige i gruppen, men vil
meget gerne være flere. Vi søger
primært følgende:
•

Tovholder til Lysgruppen

•

2 medlemmer til Fightergruppen

•

1 - 2 medlemmer til Hold og
Logistikgruppen

•

1 – 2 medlemmer til Sponsorgruppen

Tilmeld dig gerne til mødet senest
d. 12. januar på mail:
taarnby@stafet.cancer.dk

med mine klubkammerater,
der betyder rigtigt meget for
mig, siger han.
Det er heller ikke til at undgå at se, at samtlige spillere
fra Pilehaven nyder godt af
hinandens selskab, da der bliver heppet og givet high-fives
under dagens spil.
Elith blev alene sidste år
og derfor betyder det også
ekstra meget for ham at have
samværet med klubkammeraterne.
- Jeg har altid kunnet lide at
snakke med mennesker. Derhjemme kan man godt blive
mindet om, at man er lidt alene, så er det dejligt at kunne
komme lidt ud. Tidligere har
jeg blandt andet arbejdet i
postvæsenet, men nu er mit
sociale liv i bowlingklubben
og pensionistforeningen, fortæller han.
Træningen er ved at være
slut for i dag. De fleste har
pakket sammen og har nu sat

Elith Cronberg begyndt først
at bowle som 79-årig. Han
får klø næsten hver eneste
gang, men møder frejdigt op
næste mandag.

sig ned i cafeen med lidt koldt
at drikke. Nu er det tid til det
sociale samvær og samtalerne om blandt andet dagens
resultater.

KOM OG VÆR MED
Personer i alderen 50 år og
op til Eliths alder på 95 år, på
alle niveauer fra begynder
til erfaren er repræsenteret i
Pilehaven. Elith har et meget
klart budskab til pensionister,
som overvejer at komme og
spille bowling med Pilehaven:
“Kom i gang! Det er jo noget
så skønt og dejligt, og når du
er færdig, så gå ud og gå dig
en frisk tur ligesom mig.”

Nye ungdomsboliger klar
For nylig rykkede de første
beboere ind i helt nye almene
ungdomsboliger i Njalsgade
ved Faste Batteri på Islands
Brygge. De 97 nye ungdomsboliger, som er opført af boligselskabet AKB København,
er et vidnesbyrd om en offensiv ungdomsbolig-politik i
Københavns kommune. Siden
2015 er der opført cirka 4.000
ungdomsboliger i København
og Københavns overborgmester, Frank Jensen (A), har en
ambition om at opføre yderligere 12.000 ungdomsboliger
over de næste 12 år.

Yderligere 200 boliger klar
til studiestart 2020
Men der er allerede nu godt
nyt til de mange unge, der
står og mangler en bolig, der
er til at betale. 2000 ungdomsboliger er på vej i et banebrydende nyt samarbejde.
De første 200 boliger skal
stå klar til studiestart 2020 i
København. Det er Container

Living, der skal levere boligerne og det er Interesseforeningen/TJM Forsikring, der
står bag.
200 unge vil i september
2020 kunne flytte ind boliger
i ny, rå, spændende og bæredygtig containerarkitektur
kaldet TJM Byer. Her venter
en fuldt udstyret 30m2 lejlighed med eget bad og køkken
og en husleje på under 5.000
kr./mdr.
Samarbejdsaftalen
mellem Interesseforeningen
og Container Living er underskrevet kort før jul.
Foreløbig er der ikke indgået endelig aftale om placeringen af boliger i TJM Byer, men
der arbejdes blandt andet på
placeringer på det nordlige
Amager og i København kommune. Derudover vil placeringer i Københavns nære omegnskommuner være mulige.
Opskrivning til boligerne
forventes begyndt i foråret
2020.
bbark

Når fortiden dukker
igen – og nager
En historie med
lig i lasten fra
de unge uforpligtende
dage
Anmeldt af
Bitte Christensen

Kim Vinbjerg var i sin ungdom med
til at grundlægge Christiania, men en
skæbnesvanger handling en dejlig
sommerdag i 1986 piner ham og han
bliver nødt til at træffe et svært valg.
Kims fortid som anonym
sæddonor
indhenter
ham - kan han virkelig
være far til sin datters
kæreste? Kim har det
svært, er omgivet af mange stærke kvinder og bliver pludselig ufrivilligt indblandet i en gruppe unges besættelse af
Vor Frelsers Kirke på Christianshavn.
Det ender med, at Kim må på flugt
fra sin fortid og på jagt efter nye svar
ender han i Paris, der er på den anden
ende på grund af gadekampe mellem
unge og politiet ...
Det er den meget koncentrerede
hovedstreng i romanen Mord og Kærlighed til tiden.
Er du til krimi og gerne iblandet lidt
kærlighedsberetninger i al almindelighed, så må ovennævnte bogtitel da
inspirere dig til at læse denne debutroman af Jan Sass Petersen.
Lidt overraskende lægges der ud

med beskrivelse af ungdomsoprør/
besættere – grupper, der on and off
popper op både herhjemme såvel som
ude i den store verden. Rammende
beskrivelser af hvorfor disse grupperinger dannes: både de unges barndomsoplevelser og deres higen efter
accept.
Hovedpersonen er dog efterhånden
kommet videre og har nu et velfungerende mindre firma og har stiftet familie. Om end denne er splittet grundet
skilsmisse, så er der god kontakt til
den nu voksne datter og mange sociale relationer i omgangskredsen.
Dog er der ”lig i lasten” fra de unge
”uforpligtende dage”, som bliver ved
at nage vores hovedperson. Da der
dukker flere oplevelser fra denne tid
frem - godt gemt, men bestemt ikke
glemt - og de aktuelle kirkebesættere
pludselig kommer tæt på, ruller snebolden stærkt.
Der sker mange ting med forskellig
relevans for vores hovedperson, der
gerne påtager sig ansvar, men det koster på flere områder.
Man føler sig medlevende i alle opog nedturene, der koster blod, sved og
tårer. Heldigvis kan meget overleves
med kærlighed - selv gennem 508 sider.
Mord og kærlighed til tiden.
Paperback, 508 sider, ISBN:
9788743099307, Forlag: Books on
Demand

At ville bo sammen i et nyt land
Romanen Også du vil finde ro belyser problematikken når to mennesker vil bo og leve sammen med omgivelsernes traditioner og livsvilkår

Boganmeldelse af
Bitte Christensen

- Forlaget skriver: Bahram kom
til Danmark i 80’erne som flygtning efter den iranske revolution,
og på overfladen lever han nu et
trygt og behageligt liv i Danmark,
men hustruen, Kati, og han har bevæget sig langt væk fra hinanden.
Kati er sprunget ud i sit nye lands
kultur med begge ben og kan hverken se eller forstå, hvorfor Bahram
ikke er faldet til i Danmark.
Et ordsprog siger ’Skik (kan også omskrives til udvikling) følge eller land
fly’ - måske er der noget sandt i udsagnet ... bogen kan i hvert fald give
stof til eftertanke.
Forlag Brændpunkt 2019. 180 sider
Oversat fra Farsi af Hivaa Ahmadi og
Massoud Kadkhodaee
ISBN: 9788793383968

Bogen bringer en opskrift på Mirza
Gahassemi, som omtales i romanen. Den ser
ud som guf for vegetarer.
Massoud Kadkhodaee, f. 1954, er uddannet
bibliotekar, og Også du vil finde ro er
hans femte bog. Romanen blev kåret som nr. 2
i Dansk Flygtningehjælps og Tiderne Skifters
romankonkurrence om flygtninge. Romanen er
tidligere udgivet på farsi og har modtaget et væld
af gode anmeldelser.

... spiller fire forestillinger + en familieforestilling
i Kulturhuset KastrupBiO hver sæson
Amagerteatrets forestillinger i foråret 2020

Elverhøj med Den ny Opera og Figaros
24. - 25. og 26. februar kl. 19.30

Danmarkshistorie med et stænk Monty Python, en knivspids opera,
lidt operette og en sjat musical.
Figaros opdaterede udgave af Elverhøj får stort set samme dramatiske forløb som når Det Kongelige Teater opfører dette nationalklenodie, men den revideres (kraftigt) af Lisbeth Kjærulff, Hans
Dueholm, Rasmus Krogsgaard og Allan Dahl Hansen, og ud over de
allerede indlagte sange tilsættes der mere musik og komik.
Og så kan det heller ikke undgås, at en forbryderbande blander sig,
ikke blot i ouverturen til Elverhøj, men i selve handlingsforløbet.
I denne festforestilling spilles, synges og danses alle roller i fuld
scenografi, lys og kostumer af kvartetten, som man så i seneste
sæson med Svend, Knud og Valdemar.

Det’ Lunt i Nat

- danske operetteperler med OperetteKompagniet
23. - 24. og 25. marts kl. 19.30
Et indtagende scenisk rum – de smukkeste
kostumer og rekvisitter – dansetrin en masse
– musik, sang og lystigt spil fra nogle af de
fineste kunstnere, vi har herhjemme lige nu –
en skuespillerinde tager sig af Dyveke – og
en fortællerglad konferencier af de mange
anekdoter, der er fulgt med historiens
vingesus!
OperetteKompagniet
vil sørge for,
at hele Danmark atter
nynner med
fra plyssæderne,
hele vejen
hjem – og
ja, fortsat
ud i fremtiden!

Læs mere om Amagerteatret på
www.amagerteatret.dk
eller ring 30 23 39 85
Der er billetter i løssalg til alle Amagerteatrets 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.

Familieforestilling 22. januar 2020 kl. 18.00

Villads fra Valby

UDSOLGT

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.
Louise Schouw Teater
Forestillingen gennemføres i samarbejde med Tårnby Kommune
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Romanen ’Også du vil finde ro’ af Massoud Kadkhodaee beskriver problemer/udfordringer med at indrette sig
i nye omgivelser/kulturer som flygtning.
Forskellen på at ville eller ikke ville
indstille sig på det nye lands kultur
efter mange års ophold her, giver anledning til store kontraster mellem
ægtefæller (endda fra samme land).
Handlingen kan dog også relateres
til etnisk danske, der har dannet par i
deres sporadiske ungdom. Selv i vores
lille land er der skikke, traditioner og
opdragelsesmønstre, der i forskellig
grad kan fastholdes af den enkelte og
som på sigt kan give gnidninger i et
parforhold.
Bogens
mandlige
hovedperson,
Braham, har umiddelbart taget stilling til

at skulle forblive i sit nye hjemland.
Så det er trist, at familie-anerne er
så stærke i forholdet til udsagnet til
sønnen om ”han også vil finde roen”,
hvis det indebærer en begrænsning
i familieskabet og integrationen og
samtidig påvirker pågældendes sindstilstand.

AMAGERTEATRET

En barsk nytårsaften for en god sag
Løbere i Amager Strandpark
med Turning Torso i
horisonten.
Foto Jens D. Berthelsen

hjælper unge kronikere til
at leve et så normalt liv som
muligt med deres forskellige
sygdomme.
Einer Lyduch pegede også
på den store indsats, Tårnby
Kommune gør i disse år ved
at udbygge de faciliteter,
som skal gøre det lettere for
borgerne at leve sundt - den
nye svømmehal på Vestamager, skaterbane, legepladser,
grønne områder osv.

Nytårsaftensdag gennemførte over 100 løbere det
traditionelle Socialmarathon også kaldet langdistanceløbernes afdansningbal
En hel eller en halv maraton
fra morgenstunden - så er
nytårsaften godt i gang!
Mere end 100 løbere gennemførte langdistanceløbet
som afvikles af Kastrup Rotaryklub. Ca. 40 løb hele 42
kilometer og omkring 80 nøjedes med det halve.
Socialmarathon er langdistanceløbernes ’afdansningsbal’, hvor man ikke konkurrerer, men løber i grupper med

en ’fartholder’, så alle hold er
i mål kl. 13.
Nogle løber med lidt udklædning og for hver 5. kilometer er der de legendariske
depoter med søde sager og
varme drikke.
Ud af de ni løbere på første
hold (maraton på 4½ time)
var det kun fartholderen, som
ikke var medlem af klub 100
Maraton, som man bliver optaget i, når man har gennemført 100 maratonløb. Han blev
selvfølgelig ”hyggemobbet”.
En af de andre fartholdere
løb den dag sit maratonløb
nr. 370. Ruten strækker sig
fra Kastrup Lufthavn og ind

om Operaen og er 21 km lang.
Helmaratonløberne tager den
så en ekstra gang - men den
modsatte vej rundt for afvekslingens skyld!

En million over 19 år
Løbets leder, Peter HofmanBang fra Kastrup Rotaryklub,
oplyser, at takket være generøse sponsorer er det muligt
at sende løbernes deltagergebyr ubeskåret til Rigshospitalets BørneUngeProgram,
som derfor i år modtager ca.
40.000 kr.
Siden
Socialmarathons
start i 2001 er det blevet til
over en million kroner til det
gode formål.
tsp

Glade løbere i Amager Strandpark - og ja
- løbet gennemføres uanset vejret!
Foto Jens D. Berthelsen

Den gode sag
I år var det formanden for
Tårnby Kommunes Sundhedsog Omsorgsudvalg, som ønskede løberne godt nytår.
Einer Lyduch er selv aktiv løber og han lagde i sin
tale vægt på løbernes gode
eksempel ved, at de holder
sig selv i form, samtidig med
at de løber penge ind til en
god sag, nemlig Rigshospitalets BørneUngeProgram, som

Pas på havens
vilde fugle
Start 2020 på
en frisk – tjen dine
egne PENGE og få
samtidig masser
af MOTION.

I butikken vil der i denne
måned være mulighed for at
støtte Dyrenes Beskyttelse
ved at købe et sødt hjerte
med fuglefrø og dermed
hjælpe med at sikre et rigt
dyreliv.
De kolde vintermåneder
kan være hård kost for de dyr,
som lever frit i naturen. Især
fuglene i haven er hverken
sikret mætte maver eller tryg-

ge rammer, når sne og slud
trænger sig på.
Derfor giver Maxi Zoo Kastrup gratis vejledning til,
hvordan du kan hjælpe de
kære små udenfor igennem
de kolde vintermåneder, så
det rige dyreliv kan blive ved
med at forskønne haverne og
naturen i Kastrup.
Her vil byens dyreelskere
blandt andet kunne få gode
råd til, hvordan man skaber
en indbydende foderplads i
haven, og hvordan du ellers
kan hjælpe de vilde fugle
igennem vinteren.
tsp

... der er klar til at tjene sine egne penge?
Lige nu søger vi omdelere i alle aldre fra 13 år til omdeling af reklamer og
aviser 1-2 gange om ugen. De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig,
og du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil arbejde – inden for deadline.
Læs mere og
søg jobbet på
AU
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Kender du
en teenager...

I resten af januar giver
Maxi Zoo gratis gode råd og
vejledning til, hvordan du
kan hjælpe havens fugle og
andet dyreliv igennem de
kolde vintermåneder

blivomdeler.nu

Der vil være mulighed for at få gratis vejledning til at hjælpe
de vilde dyr i haven i Maxi Zoo Kastrup hele januar måned.
Her vil der også være mulighed for at købe det velgørende
hjerte med fuglefrø, så længe lager haves.

NYTÅRET I GLIMT
FOTO: Anna Lange, Kurt Pedersen, Ole Gjedved, René Fogdahl

Det rækker ud over drengestreger og nytårsløjer med
dirt track på grønne områder og påkørsel af offentlige
skraldespande.

Her på Redaktionen er vi nogle drengerøve (fra
65 til 75 år) som holder meget af fyrværkeri og
hvert år foræller minder fra den tid, hvor der var
kanonslag, lynkinesere, 5- og 10-øres knald for
slet ikke at tale om (og det gør vi så alligevel)
sejlgarnsbomber - men som også erindrer om
tossestregerne; men det lød nu godt med en
lynkineser i en trappeopgang. Det er nu flottere i
dag og bom siger det jo stadigvæk.

MØNTBØRS
PÅ AMARʼR
Lørdag 8. februar
Kl. 10.00 - 16.00
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Mønter · Sedler · Køb · Salg · Bytte · Medlemsauktion
Auktionsliste med billeder af mønter: www.anf-mont.dk
DELTAGENDE MØNTHANDLERE:
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Forening

Skottegårdsskolen
Saltværksvej 63, 2770 Kastrup
Indgang fra Nordmarksvej – gode p-forhold

TÅRNBY BLADET NJANUAR 2020 43

Hafnia Coins · Numismatik Farina · Bygballe Coins
Numisphil · JBJ Coins · Roskilde Mønthandel
Lunds Mynthandel · Amagerbro Mønthandel

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

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

BABY BIO KL. 11.00:
21/1: DE FORBANDEDE ÅR med danske
undertekster
28/1: DE SÆRLIGE
TIRSDAGSBIO KL. 10.30:
21/1: DE FORBANDEDE ÅR med danske
undertekster
28/1: DE SÆRLIGE

© SF Studio

© Nordisk Film

DOLITTLE

JOJO RABBIT

Den unge, ensomme Hitlerjugend-dreng Jojo’s
verdenssyn bliver vendt på hovedet, da han opdager,
at hans mor skjuler en ung, jødisk pige på loftet. Kun
med hjælp fra sin idiotiske fantasiven, Adolf Hitler, må
Jojo konfrontere sin egen blinde nationalisme.

DANMARKS-

PREMIERE

AMAZING GRACE

I 1972, over to aftener, den 13. og den 14. januar,
indspillede Aretha Franklin sit album ”Amazing Grace”
i en kirke i det sydlige Los Angeles. Warner Brothers
og instruktør Sydney Pollack forevigede begivenheden,
men filmen blev aldrig udgivet. Først nu... 47 år
senere, året efter Aretha Franklins bortgang, er filmen
blevet færdiggjort. Og hvilket pragtværk!

SPIONER PÅ
MISSIONER

Verdens mest tjekkede
hemmelige agent, Lance
Sterling og det akavede
teknologi-geni, Walter, må mod
alle odds arbejde sammen
på den ultimative mission,
som kræver en helt speciel
FORPREMIERE
forklædning: Lance forvandles
© Nordisk Film
til en modig, imponerende,
majestætisk… due!
FORPREMIERE
DANMARKS-

18 – 19/1:

kl. 12.40

t. o. 11
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FROST 2, dansk tale – 2D
11 – 12/1:
18 – 19/1:
25 – 26/1:

1917

10 – 15/1:

21 BRIDGES
10 – 15/1:

kl. 12.45 + 15.00
kl. 12.15 + 15.15
kl. 13.15 + 14.45 fr. u. 7

kl. 20.00
kl. 17.20

DE FORBANDEDE ÅR med danske

undertekster
11 – 12/1:
13 – 19/1:
20/1:
21/1:
22 - 29/1:

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

13.30 + 17.00 + 19.30
17.00 + 19.30
17.00
17.00 + 19.30
17.00

© Per Arnesen

© Scanbox

KNIVES OUT – VAR DET MORD?

Et eventyr, der kræver hans vid og mod, når han
møder gamle modstandere og opdager vidunderlige
væsener.

DANMARKS-

PREMIERE

ELLEVILDE ELLA

Men når den unge dronning bliver alvorligt syg,
tvinges en modvillig Dolittle til at sejle på et episk
eventyr til en mytisk ø på jagt efter en kur.

PREMIERE

FORPREMIERE

Ellevilde Ella vil lave en spektakulær cirkusforestilling
på Solbakken med sin allerbedste ven, Mikkel. De
planlægger et magisk tryllenummer, men da superseje
Johnny flytter ind i kvarteret, forandres alt. Mikkel er
imponeret over den nye dreng og alle hans sjove lege
og Ella føler sig udenfor. Da Ella presser Mikkel til at
vælge, hvem der er hans bedste ven, løber Mikkel
hjemmefra. Nu må Ella og Johnny samarbejde. Hun vil
redde både cirkusset og venskabet med Mikkel.

Den excentriske Dr. John Dolittle gemmer sig bag de
høje vægge i Dolittle Manor med kun hans menageri af
eksotiske dyr som selskab.

© Carole-Bethuel

www.kulturhusetkastrupbio.dk

DANMARKS-

PREMIERE

FORPREMIERE

DE FORBANDEDE ÅR

KLOVN THE FINAL

Men det kan dog afsløres, at handlingen tager sit
afsæt i, at Frank runder de 50 og får mulighed for at
kigge på sit eget liv udefra…

JOJO RABBIT

DOLITTLE
– dansk tale
25 – 26/1:

Danmarkspremiere:

AMAZING GRACE

kl. 17.30

Forpremiere:

t. f. a.

SPIONER PÅ MISSIONER – dansk tale
kl. 14.30

KLOVN THE FINAL

Forpremiere:
20/1
kl. 20.00
Danmarkspremiere 30/1

Karl kæmper for at videreføre produktionen på
fabrikken, men for at beskytte sin familie og ansatte
begynder han modstræbende at producere til det
tyske marked. Det bringer ham ind i et kontroversielt
samarbejde med besættelsesmagten og medfører
smertelige brud i familien.

Danmarkspremiere:
DOLITTLE – original version med danske
undertekster
23 – 29/1:
kl. 17.40

Danmarkspremiere:
16 – 19/1:
kl. 20.00
20/1:
kl. 19.30
21 – 22/1:
kl. 20.00
23 – 29/1:
kl. 20.10

18 – 19/1:

Det bliver et enestående partnerskab og ikke mindst
venskab, der bryder med traditioner og vanetænkning
og bringer smilet tilbage hos nogle helt særlige
mennesker.

Karl Skov er en selfmade, succesfuld ejer af en stor
elektronikfabrik, som har en kone og fem børn.
De lever det gode, privilegerede overklasseliv på
Strandvejen nord for København, da nazisterne
besætter Danmark i april 1940.

Nu handler det om kærligheden. Hvor den tredje film
helt konkret bærer Casper og Frank hen, forbliver en
hemmelighed lidt endnu.

16 – 21/1:

DE SÆRLIGE

Stephane Benhamou og Daoud Tatou er to
hverdagshelte, som vil skabe bedre rammer for en
gruppe unge, som samfundet ikke ved, hvordan man
skal håndtere eller placere.

© Chr Geisnaes

Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

DANMARKS-

PREMIERE

© Miracle Film

Kulturhuset
Kastrup BIO

© Scanbox

Filmoversigt

kl. 15.30

Danmarkspremiere:

DE SÆRLIGE
23 – 29/1:

kl. 19.45

Forpremiere:

ELLEVILDE ELLA – dansk tale
25 – 26/1:

kl. 12.45

UDE I ØRESUND, ca. én sømil fra Kastrup havn, ligger Nordre Røse Fyr og er det
første bundfaste fyr, der blev bygget i åbent farvand i Danmark. Sundet er Danmarks mest befærdede farvand og samtidig ét at de vanskeligste at besejle på
grund af de mange grunde og smalle render.
Derfor bliver der nøje holdt øje med skibstrafikken og mange havarier derved
forhindret. Og fyret lyser dag efter dag og nat efter nat året rundt og er dermed
også med til at forebygge ulykker, der nemt kan udvikle sig til katastrofer.
Det er en solid bygning med et gedigent granitfundament, der igen hviler på
en samling pæle og granit. I højde svarer det til et tre etagers hus. Det lyser i ca.
14 meters højde (kaldet flammehøjden) og kan ses på 17 sømils afstand.
Gennem årene er fyret blevet forstærket, for det kneb med at holde stand mod
isskruningerne fra dengang, der var vintre til. I 40’ernes isvintre blev fyret et ikke
ufarligt udflugtsmål for befolkningen, der i mængder vandrede dertil på isen.
I dag betjenes det automatisk fra Drogden Fyr, men har siden sin tilblivelse i
1877 været bemandet, idet to hold à tre mand helt frem til 1960’erne skiftedes
til at bo på fyret en uge ad gangen. Siden 1926 har lyskilden været elektrisk
drevet... og som det står dér ude i sundet, udgør det en karakteristisk profil, når
man fra Kastrup ser ud mod Saltholm.
Tekst og tegning: Ninna Feldvoss.
De fleste af Ninna Feldvoss’ tekster og tening er samlet i bogform, som stadig
kan købes på Kastrupgårdsamlingen.
(PS: En røse er en dynge eller ophobning af sten, der markerer eksempelvis en
landegrænse eller fungerer som sømærke på en grund i havet. sproget.dk)

Bliv medlem i Tårnby Bladforening
Uden folkelig fundering - intet Tårnby Bladet

Ligeså vigtigt det er med de aktive
medlemmmer er det, at der er opbakning fra borgere og foreninger
i Tårnby, som ved et medlemsskab
viser, at de ønsker et månedblad som
Tårnby Bladet.

Et medlemsskab af Tårnby Bladforening koster årligt 50 kroner for
enkeltpersoner og 200 for en forening eller organisation.
Du bliver medlem af Tårnby Bladforening ved at maile, skrive, ringe til os
med navn, adresse, mailadresse og
telefon, som får du en (kedelig, men
sådan virker systemet) faktura. Når den er betalt er
du medlem. Listen offentliggøres ingen
steder.

Se www.taarnbybladet.dk

afholder

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

Så er vi i gang igen fra 8. januar
Vi spiller hver onsdag kl. 19
Alle er velkomne
18 gennemgående spil + startspil - puljespil
Gæstenummer
Snapse- og grisenumre. Lotterier
Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade
Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker
Uændrede priser og gevinster

På gensyn
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Det er Tårnby Bladforening, som
står bag Tårnby Bladet og sørger
for, at der er medlemmer til at
producere Tårnby Bladet. Uden
aktive medlemmer er det ikke
muligt at lave et månedsblad som
Tårnby Bladet

Socialdemokraterne
Kastrup afd.

Workshop og forklaringer
Tårnby-foreningerne er indkaldt til forklarelsesmøde
efter Kommunalbestyrelsen
har vedtaget nye regler for
foreningsaktivitet
Af Terkel Spangsbo, Fmd.
Tårnby Forenings Råd, TFR

Kommunalbestyrelsen vedtog i november enstemmigt
nye regler for godkendelse
af foreninger som ’folkeoplysende’ og dermed tilskudsberettige samt ret til gratis
at låne kommunale lokaler,
baner, bassiner, haller.
De nye regler stiller krav
til medlemssammensætning,
krav som skal øge andelen
af Tårnby-borgere i foreningerne i forhold til ’udenbysmedlemmer’. Det er Kommunalbestyrelsens
opfattelse,
at der står tårnbyborgere på
ventelister, mens foreningerne lukker eksempelvis københavnere ind.
Der skal ske en udjævning,
som dog kan ske over en ikke
nærmere defineret årrække.
Det har skabt uro i flere foreninger, som tidligere suverænt kunne optage nye medlemmer og i det hele taget

kunne køre deres respektive
foreninger efter egne beslutninger.
Nu
indkaldes/indbydes
højst to personer fra hver
forening til et møde, hvor
Kultur- og Fritidsafdelingen
vil orientere om, hvad det er,
der er blevet vedtaget og om
hvordan der meget overordnet vil blive arbejdet med
beslutningen i 2020 og i de
kommende år.
Derefter vil Kasper Lund
Kirkegaard,
Idrætspolitisk
konsulent i DGI Storkøbenhavn fortælle om status på
idræts- og foreningsdeltagelse i hovedstadskommunerne
– hvad ved vi med nogenlunde sikkerhed?

tivu” - en platform til markedsføring og målrettet kommunikation af foreningernes
aktiviteter, hold, tilbud og
prøvetræninger - med henblik
på lokal medlemsrekruttering. Introduktion og præsentation v. Morten fra Motivu.
• Workshop 3: Introduktion
til foreningsudvikling. Det
lange seje træk med at ændre
foreningsprofiler med henblik på at styrke den lokale
forankring med Carsten Friis
Overby, Udviklings- og Foreningskonsulent.

Gode råd at gå hjem med

Tilmeldinger, højst 2 pr.
forening, bedes sendt til:
Lars Holm Jensen
mail lhj.uk@taarnby.dk

Gå hjem-mødet afsluttes med
workshops og efterfølgende
workshop-arbejde
• Workshop 1: Foreningernes facebookannoncering sådan virker det i praksis og
sådan kommer I i gang med
målrettet annoncering ved
Mads Bergmand, Marketingkonsulent i DGI Storkøbenhavn.
• Workshop 2: Mød “Mo-

TRÆLAST, BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

Onsdag 22. januar
Foreningscenter Plyssen,
Amager Landevej 71
Klokken 17-20

Den ser lille og nuttet ud, men det
er en tysk Kæmpe Schecke.

Mød kaninernes
belgiske konge
Så er der igen kaninudstilling i Tårnby med belgisk
kæmpekanin og den lille
hermelin på rollelisten
KANINAVLER-UDSTILLING
Amagerlands Kaninavlerforening har igen arrangeret en
stor udstilling med kaniner i
alle størrelser og alle farver.
Det foregår i festsalen på
Tårnby skole.
Udstillinger med kaniner
er en over 10årig gammel
tradition med at fremvise og
forbedre de mange forskellige racer.

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen
3250 4218
Fax: 3252 0344

LÅSE

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
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Smedekærvej 6
2770 Kastrup

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

Godt nytår
ønsker redaktion og bestyrelse

På udstillingen vises mange forskellige racekaniner i
forskellige størrelser og et
væld af farver. Eksempelvis
den store Belgiske Kæmpe,
kaninernes konge på over 7
kilo, den lille Hermelin med
de små ører og den meget
populære Dværgvædder med
hængeører, som findes i næsten alle farver.
Kaninerne bliver bedømt
af en uddannet kanindommer
fra Danmarks Kaninavlerforening. Når alle dyrene har
været på bordet og er blevet
bedømt efter Nordisk Kaninstandard, kårer man udstillingens bedste og flotteste
kanin som Amagermester.

Snak om kaniner
Skulle man få lyst til et lille
kaninhold i baghaven eller på
altanen, hjælper foreningen
gerne med råd og vejledning.
Gæsterne kan altid få en
god kaninsnak med nye og
gamle avlere på udstillingen,
som altid har tid til en kaninsnak, hvis man har brug for
råd eller vejledning.
Hobby med kaniner er dejlig og afstressende, og ikke så
svær at have med at gøre.
Der er gode muligheder for
at bruge ukrudtet fra den økologiske have til dyrene.
Amagerlands Kaninavlerforening har pjecer med vejlede i kaninpasning og pleje
og produktion af kaninkød
samt mange andre spørgsmål.
Søndag fra kl. 11.00 er der
kæledyrsudstilling (indskrivning fra kl. 10.30), hvor man
kan komme og få bedømt sin
egen kælekanin (man må gerne komme med flere). Der vil
være præmier til de bedste.
Hvis man skulle have lyst til at
deltage, kan man se nærmere
på www.amagerkaniner.dk
TID OG STED:
Udstillingen varer hele
weekenden 25. - 26. januar
i festsalen på Tårnby skole,
Sneserevej 10 og er åben
for publikum lørdag fra kl.
14 - 19 og søndag fra kl. 10
- 15. Gratis adgang.

Nu skater der snart noget
Foto: Ole Gjedved

Mange børn og unge har
testet deres første skateboard, rulleskøjter eller
cykel på Byparkens Skaterbane, som lå bag Listedvej/
Højgården
Beliggenheden har været diskuteret i årevis, da skaterbanens placering cirka 10 meter fra en beboelsesejendom
medførte problemer med støj
og efterladenskaber for de
nærmeste naboer.
Kulturudvalget undersøgte
muligheder for renovering
eller flytning og endte med,
at flytning var at foretrække,
men debatten om en kommende placering tog også sin
tid.
Der er stor interesse for at
have en skaterbane til børn
og unge i Tårnby Kommune.
Den er et stort aktiv og bliver
flittigt benyttet om eftermiddagen, men hvor skulle den
ligge.

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

Nu åbner den snart på overdækningen øst for Øresundsmotorvejen i Tårnby Kommunes grønne centrum og som
knudepunkt for Byparken,
overdækningen og Tårnby
Stadion og Travbaneparken.
Andre forslag var overdækningen vest for Øresundsmotorvejen, Travbaneparken
– ved Amagerhallen, området
bag Hovedbiblioteket, Gemmas Allé, nordøst for Tårnby

Stadion.
Det er i øvrigt overvejet at
placere skaterbanen på det
grønne areal mellem vejene
Amager Strandvej og Kastrup
Strandpark samt på det tomme legepladsareal og vinterbådpladserne og såmænd
også at lægge den sammen
med den nye svømmehal.
Nu står skaterbanen foran
åbning. Pris 4,5 mill. kroner.
tsp

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

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

STILLINGS ANNONCER I FORENINGSLIVET

Gratis tilbud til foreninger
Mange foreninger - for ikke at sige alle - har
brug for frivillige i bestyrelser, til praktisk
arbejde, hjælpeinstruktører etc.
I kan søge efter person med
Kendskab til Word og excel (og hvis du ikke har det
sørger vi for gratis oplæring)
Kendskab til klubliv (gerne)
Fleksibel (vi arbejder med frivillige)
Ansvarsfølelse
... og tilbyde:
Et levende miljø
Deltagelse i et aktivt klubliv
Kurser i regnskabsprogrammer
Til gengæld er lønnen i kontanter ikke eksisterende

Skrive lidt om foreningerne som dette eksempel: Kastrup Højdespringer Forening har 60
medlemmer, eget klubhus på Lille Hovedgade og
deltager i danmarksturneringens 1. division.
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 dlg. mellem 9 og
12 (og mange andre tider) på 32 509 290

• Naturgas • Fjernvarme •
• Blikkenslagerarbejde •
• Toilet • Bad • Vand •

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
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

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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