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Nis Boesdal fortalte sund-
hedshistorier

Uge 41 var Sundhedsuge med 
uddeling af priser

Snyd P-vagterne:  
Husk vintertid på P-skiven i bilen11 51

Fælles 
opvarmning
Der var inviteret til fælles 
opvarmning, inden de mange 
løb med Fjolles Børneløb som 
det første, blev skudt igang på 
Familiedagen, lørdag inden 
uge 41, hvor Sundhedsugen 
afholdes. Børnene stod derfor 
også forrest ved opvarmnin-
gen og gik, som fotoet viser, 
til den med krum hals.

Ugen bød derefter på mere 
end 70 aktiviteter, så der var 
ingen undskyldninger for ikke 
at deltage i noget af det... 
og det gjorde da også rigtig 
mange. 

Borgmesteren trak i sin åb-
ningstale bl.a. krigen i Ukra-
ine frem som en faktor, der 
kan gøre mennesker utrygge, 
men mente tillige, at fælles-
skaberne i foreninger og an-
det frivilligt arbejde kan være 
med til at afhjælpe en sådan 
utryghed. 

Læs mere og se billerder 
på side 4 og 51Fo
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- men det lykkedes alligevel 
medlemmer af priskomi-
téen, som udpeger vindere 
af årets foreningspriser at 
finde årets forening

Af Terkel Spangsbo

Det har ikke skortet på prisud-
delinger i 2022, men endnu 
mangler priser til de aktive 
foreninger og deres ledere. 
Onsdag – samme dag som 
Tårnby Bladets november-
udgave udkommer – samles 
foreningsledere, som ikke 
har idræt som deres primære 
foreningsaktivitet, i kantinen 
på Tårnby Rådhus for at hylde 
en foreningsleder og en for-
ening, som bør trækkes frem i 
lyset for deres indsats aktuelt 
eller gennem en længere pe-
riode.

Det er typisk hemmeligt 

indtil selve aftenen for pris-
overrækkelsen, men det 
hænder, at foreningen eller 
lederen skal overraskes, mens 
de er i gang med deres for-
eningsaktivitet.

I skrivende stund (manda-
gen før prisoverrækkelsen) er 
det forsat hemmeligt, hvem 
der bliver årets leder, men det 
er afsløret, at årets forening 
er AMAGER KABARETTEN.

Skulle optræde, men var 
bortrejst

Priskomitéen havde ellers 
forsøgt at lokke kabarettens 
solister til at være aftenens 
underholdning, men flere var 
bortrejst, så det måtte opgi-
ves.

I stedet fandt komitéen 
ud af, at der var øveaften, et 
såkaldt hulemøde, hvor pro-

grammet til den kommende 
kabaretaften blev planlagt og 
øvet. 

Ergo skaffede komitéen 
oplysninger om, hvor man 
’gemte’ sig, for grundet ef-
terårsferie var deres faste 
øvested, festsalen på Tårnby 
skole, lukket.

De havde lånt lokaler i Pe-
der Lykke-centrets aktivitets-
afdeling – og her kunne man 
så overraske med bobler og 
en goodieback og en invita-
tion til festaftenen i kantinen 
på Rådhuset.

Amager Kabarettens solist-hold er ikke uvant med at hygge 
ved hulemøderne, hvor der øves og lægges program til 

kommende medlemsaften. Der landede lidt ekstra til at 
hygge med, da priskomitéen dukkede op med en kurv med 

surprice. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

De prøvede at gemme sig

+
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Grøn transport til Lynetteholm
Et nye partnerskab for bæredygtig tung transport mellem 
transportbranchen og By & Havn, som er bygherre på Lynet-
teholm, kan fremskynde omstillingen til el-lastbiler med fle-
re år, hvis det lykkes at få el-lastbiler til at køre jorden til det 
enorme byggeprojekt. 

Det mener ITD, som deltager i partnerskabet på vegne af 
700 medlemsvirksomheder fra vognmandsbranchen.

- Vi har haft lastbilproducenter med i samarbejdet, der har 
fingeren på pulsen i forhold til udviklingen af el-lastbiler og 
hvad der kan lade sig gøre nu og inden for de kommende år, 
siger Henriette Kjær, politisk chef i ITD.

Kilde: Transportmagasinet

Brug for dit overtøj
Selv om danskerne plejer at være rigtigt gode til at donere tøj 
i de store tøjcontainere – tøj, som kan komme på hylderne i 
de 250 Røde Kors-genbrugsbutikker landet over – så er chef 
for Røde Kors Genbrug, Tina Donnerborg, nervøs for den kom-
mende sæson.

- Vi står foran en vinter, hvor vi i den grad kommer til at 
mangle varmt tøj til store og små.

- Vi appellerer til, at man afleverer godt og brugbart tøj i 
den nærmeste Røde Kors-container eller Røde Kors butik. 

Nærmeste Røde Kors butik ligger på Amagerbrogade 139.

Ingen miljøvurderingspligt 
Tårnby Kommune har vurderet, at etablering af en cykel Pump 
Trackbane ved Ugandavej 36-52 ikke kræver miljøvurdering. 
Cykel Pump Trackbanen vil ikke påvirke miljøet væsentligt, og 
projektet er dermed ikke er miljøvurderingspligtigt, jf. § 21 i 
miljøvurderingsloven (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

Det samme gælder ved den kommende udvidelse af kom-
munes fjernvarmenet.

Tårnby Forsyning A/S har søgt screeningsafgørelse om, 
hvorvidt deres projektforslag til udvidelse af fjernvarmenet-
tet i Tårnby Kommune er omfattet af miljøvurderingspligt. Ef-
terfølgende har Kommunen vurderet, at udbyggelsen af kom-
munens fjernvarme ikke kræver miljøvurdering.

Foreninger kan søge tilskud
Forenings- og kulturlivet kan fire gange om året søge tilskud 
fra Initiativpuljen og en udviklingspulje - og nu er det tid igen.

Initiativpuljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger 
registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune. Der kan 
ydes tilskud til nye og tværgående foreningsaktiviteter og i et 
vist omfang kan der ydes materialetilskud i forbindelse med 
nye eller eksperimenterende aktiviteter. 

Udviklingspuljen kan søges af alle folkeoplysende forenin-
ger, enkeltpersoner og persongrupper med folkeoplysende 
aktiviteter m.m. til udviklingsarbejde i forbindelse med or-
ganisationsformer, nye initiativer eller projekter. Målet er at 
involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet. 

Ansøgningerne skal være indsendt til Folkeoplysningsud-
valget senest den 1. november 2022. 

Du gamle, rare Bedstemor, 
Hvor er det dejligt, at du tror, 
At nok du ud tør køre ...

HOLDT LIGE FORAN BEDSTEMOR, det kan du 
godt glemme, i al fald hvis du har tænkt dig 
at køre til Tårnby, for vi har nemlig krydret 
den glade juletid, hvor julesneen forventes at 
falde hvid, med nye parkeringsregler, for vi er 
ikke så glade for at få gæster i bil.

HVIS DU ALLIGEVEL INSISTERER, så skal du 
lige læse vores p-vedtægters 16 punkter og 
glem ikke punkt 16’s otte underpunkter. Sæt 
dig, kære bedste, for en sikkerheds skyld ind 
i sagsnummer 82.09.01-P15-21-424334 og 
nærlæs ad.1. gæsteparkering, ad.2. licenser 
for borgere uden bopæl i Tårnbys (hellige) 
Kommune, ad.6. belysning af effekter i trafik-
mønstre (jeg, dit barnebarn, har ikke forstået 
et kvæk af det punkt, men det lyder vigtigt) 
og så står der noget om handicapparkering, 
og i den henseende er de fleste af os lidt han-
dicappede, især hvis det drejer sig om bag-
læns parkering.

NÅR DU FØLER DIG VELBEVANDRET i vores 
særlige p-forhold, skal du da være så hjerte-
lig velkommen. Selvfølgelig er vi klar over, at 
julegaverne må være lidt billigere i år, hvor ri-
sikoen for et p-gebyr som en særlig velkomst 
er en mulighed, man vil tage med i budgettet. 

VI HAR JO TIDLIGERE opfordret dig til at kom-
me rigtig tidligt, ikk’? Du kan jo køre hjemme-
fra, før lygterne er tændte!

DET VIL VI FRARÅDE I ÅR (og mindst de kom-
mende to år, hvor p-ordningen skal prøvekø-
res. Så lover vores politikere – næsten alle – 
at de vil se på ordningen, men lur mig, med 
det store tidsforbrug, der må være gået til 
at skrive Tårnbys P-bibel, er der næppe den 
store lyst til at rette på værket. Men med din 
alder taget i betragtning er det ikke sikkert, 
du behøver at bekymre dig.

JEG VAR LIGE VED AT KOMME TIL at skrive 
noget om rustvognes parkering ved kirker 
og kapeller, men det er trods alt for perfidt, 
så glem, at jeg overhovedet tænkte tanken. 
Ved du for resten, at rustvogne må køre med 
personnummerplader, selvom de er registre-
ret som erhvervskøretøjer og skulle have gule 
plader med startcifrene 98 og 99.

OG BEDSTE, jeg kan hverken hente dig eller 
køre dig hjem, hvis du nu kommer med metro. 
Jeg er i vildrede med forholdene, hvis jeg for-
lader min carport. Vi har nemlig (ja altså ikke 
mig) oprettet tre zoner med forskellige regler 
og så er der en ikke skiltet frizone, hvor lov-
løs parkering stadig kan forekomme, og hvor 
først til mølle stadig gælder.

NU TROR DU, BEDSTEMOR, at jeg skæmter 
med dig – jeg ved godt, hvordan du reagerer 
hvis jeg siger ’tager pis på’ – men det gør jeg 
altså ikke. Der er ofte et gran af sandhed, hvis 
jeg lyder munter og overfladisk, men jeg kan 
også være helt seriøs og nu skal jeg forsøge 
at være helt saglig og efter bedste evne und-
lade nogen form for ironi. Det er emnet fak-
tisk for alvorligt til. Ikke kun fordi det bliver 
besværligt, halvdyrt og uvenligt, men fordi 
de 16 punkter inklusive underpunkter dæk-
ker over, at verdenen uden for Tårnby for det 
politiske flertal er, som Udgård var det for de 
gamle guder.

NÅR JEG I DET NÆSTE SKRIVER VI, mener jeg 
ikke mig, men et politisk flertal, som også jeg 
må rette mig efter. Vi er altså grebet af angst 
for, at en svensker for slet ikke at tale om en 
københavner (dig blandt andet, bedstemor) 
skal lægge en folkevogn eller tilsvarende til 
kaj ved en af vores kantstene. Jeg har forgæ-
ves søgt efter et orakel, som kan fortælle mig 
hvor mange overnattende biler, som holder 
’til gene’. Ingen svarer direkte, men så hjæl-
per jeg dem på vej. ’Er det 100 biler i døgnet, 
som du observerer?’, de fleste svarer ufor-
varende ’Naaaj. Det tror jeg ikke’. ’Ved du så 
hvor mange biler vi, det udvalgte folk, selv 
parkerer på stormatriklen Tårnby?’ 

Jeg svarer selv: ’16.133.’

Her griber bedstemor mig hårdt i armen, 
’Hvad er så problemet? spørger hun, jeg kan 
ikke svare.

Stor tak til Peter Faber for inspiration

Held og lykke med at lære 
reglerne...  og pøj pøj med at 

undgå p-afgifter.

Terkel Spangsbo, redaktør 
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Vintertid 30. oktober og 5 måneder frem
Det er naturligvis rart at få et døgn på 25 timer, men der 
lurer også en risiko - af de alvorlige.

Har du automatisk p-skive i din bil, kan du ikke stole på, 
at den husker at skifte til vintertid, altså trækker en time 
fra og det er p-vagterne ligeglade med - ikke at vi beskyl-
der dem for at juble - så hold nu øje ped dit P-meter i uger-
ne 43 og 44. P-afgifer er vel noget at det sureste at blive 
pålignet. Det ved redaktøren.
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Er du en af de 636 julegæster, som 
allerede har en 2021-billet til ’De 
gamles Jul’, så læs her

Da corona-situationen lukkede De 
gamles jul 2021 ned (festen med Keld 
og Hilda Heick), stod rigtig mange for-
ventningsfulde tårnbyborgere med 
allerede købte og betalte billetter til 
De gamles jul. De fik valget om at få 
penge tilbage her og nu eller beholde 
billetterne og få den/dem lavet om til 
billet til en julefest senere.

636 valgte at beholde billetterne 
og derfor bliver det nu, de kan indlø-
ses, men det kræver, at man møder op 
onsdag 16. november mellem kl. 10 
og 12 i foreningscentret Postkassen 
og får de gamle billetter byttet om til 
nye.

- Man kan ikke bare møde op på 
Skottegårdsskolen til festerne, fortæl-
ler Preben og Marianne Lund fra ud-
valget De gamles jul. Det er dem, som 
administrerer billetsalget.

- Vi er nødt til at vide hvor mange, 
der kommer hver dag, så vi har mad og 
kager til alle. Derfor denne ulejlighed.

Bytte billetter og sælge nye

Det er samme dag, der sælges nye 
billetter af 90,- kroner. Der er jo flere 
ældre, som er blevet 65 år, siden coro-

na-nedlukningen, så de kan nu komme 
med til De gamles jul.

- Vi er klar med en blændende fest i 
De gamles jul i år med Bakkesangerin-
derne, fortæller Marianne Lund. 

Der er tre tidspunkter at vælge 
imellem:

 Lørdag 10. december  
 kl. 17:30 - cirka 21:15

 Søndag 11. december  
 kl. 11:00 - cirka 14:45

 Søndag 11. december  
 kl. 17:30 - cirka 21:15

Til festen søndag formiddag kan 
personer med handicap hentes i bus. 
Kørsel skal bestilles hos Henning Vis-
holm telefon 5128 9632 mellem kl. 
17 og 19 inden 1. december.

222 personer valgte at få pengene 
tilbage for de ubrugte billetter til fe-
sten 2021. 636 beholdt de købte bil-
letter, men de skal altså byttes onsdag 
16. november for at være gyldige.

- Vi glæder os til at se alle igen til 
bytte/ billetsalg. Og så glæder vi os 
til festerne som nok skal blive festlige 
med syngepigerne, siger Preben og 
Marianne Lund fra De gamles jul.

spanger

Skal du med til De gamles Jul 2022, skal du (muligvis) bytte billetterne. 
636 beholdt nemlig de billetter, de havde købt til festlighederne i 2021, 
som blev aflyst på grund af corona-svøben, men de skal altså byttes 
onsdag 16. november for at være gyldige i december 2022. Her kommer 
Bakkesangerinderne og underholder, så det skal nok blive festligt.

Billet-bytte til De gamles jul
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Vi kan tilbyde fodbehandlinger for ren velvære, de 
mere komplicerede fodbehandlinger og til dig som 
af forskellige årsager har svært ved selv at pleje 
dine fødder.

Kontakt os hvis du har smerter i form af ned groede 
negle, svampenegle, ligtorne, hælrevner eller 
andre hudlidelser m.m eller hvis du har spørgsmål 
ang. fodtøj, indlæg m.m.

• Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark 
1 eller 2 har du mulighed for at få tilskud til fod
terapi.

• Pensionister kan søge udvidet helbredstillæg 
og dermed opnå tilskud til alm. fodbehandling. 
Søges på www.borger.dk inden du får fod
behandling.

Klinikken har gode parkerings forhold.

Klinik for Fodterapi 
Vestamager

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanna 
Rasmussen.

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanne 
Engelstoft
Rasmussen.

Tlf.: 22 56 27 70

email: sund@fod.nu

Hjemmeside: www.fod.nu

Online booking på www.fod.nu

Kongelundsvej 334, 2770 Kastrup

Energiø på Vestamager er vigtigt 
skridt i fjernvarmeudbygningen - 
ligefrem kaldet visionært

Af David Schmidt, Tårnby Forsyning

Når den nye energiø på Ugandavej står 
færdig, vil den understøtte konverte-
ringen fra gas til fjernvarme i området 
på Vestamager. 1. spadestik blev taget 
torsdag 5. oktober, hvor mange af de 
involverede i projektet var mødt frem. 
Herunder borgmester Allan S. Ander-
sen og formand for Tårnby Forsyning 
Einer Lyduch.

Grøn og bæredygtig varmeforsyning

De omkringliggende fjernvarmeafta-
gere – herunder de nye bebyggelser, 
institutionerne, hallerne og Skelgårds-
skolen – kan med centralen konverte-
res fra den nuværende gasforsyning 
i området til mere bæredygtig fjern-
varme.

Projektet er dermed et vigtigt grønt 
skridt i den store udbygning af fjern-
varmen, som Tårnby Forsyning vil 
forestå i de kommende år.

Borgmester og formand  
tog spadestikket

Det 1. spadestik blev taget af Tårnbys 
borgmester sammen med formanden 

for Tårnby Forsyning, som begge des-
uden holdt taler ved arrangementet.

- Med dette 1. spadestik tager vi 
hermed fat på et af de vigtige skridt 
på vejen mod mere energiuafhængig-
hed af blandt andet Rusland og mod 
en mere bæredygtig fremtid, sagde 
borgmester Allan S. Andersen.

- Vi har omtrent halvdelen af bor-
gerne koblet på fjernvarmenettet i 
dag, og i de kommende år vil vi få op 
mod 8000 flere husstande på. Det vil 
sige, at vi udbreder fjernvarme til stort 
set hele kommunen.

Formand for Tårnby Forsyning Einer 
Lyduch istemte med følgende i sin 
tale: 

- Jeg er glad og stolt som bestyrel-
sesformand  i dag. Det er jeg, fordi vi, 
med dette 1. spadestik til en ny ener-
giø, fortsætter vores flotte række af 
smarte, grønne og bæredygtige pro-
jekter som forsyningsselskab. 

- Dette er et meget visionært pro-
jekt, som, når energiøen står færdig, 
vil understøtte udbredelsen af fjern-
varme til borgerne i Tårnby, sagde 
formand for Tårnby Forsyning Einer 
Lyduch.

Et spadestik som 
fremmer fjernvarmen

BAGGRUND

Der er netop i sommer vedtaget en fjernvarmeudbygningsplan og flere er på 
tegnebrættet, så Tårnby kan komme væk fra fossile varmekilder som gas og 
over på mere bæredygtige energiformer i fjernvarmen med dertilhørende 
CO2-besparelser. Læs mere om fjernvarme på: www.taarnbyforsyning.dk/
fjernvarme 

OM TÅRNBY FORSYNING 

I Tårnby Forsyning arbejder vi døgnet rundt på at sikre, at der altid er godt 
rent vand i hanen. Vi leverer vand til stort set hele kommunen. Det sker fra 
vores eget vandværk på Gemmas Allé samt fra ti boringer, men 2/3 af vandet 
køber vi af HOFOR. Herudover håndterer vi alt spildevand i kommunen og le-
verer fjernvarme til omkring halvdelen af kommunens borgere samt fjernkøl 
til erhvervsvirksomheder.

Mange gæster havde taget imod invitationen til markeringen af, at 
nok et skridt eller spadestik blev taget til den forventede energiløsning. 
Fjernvarmen. Foreløbig kunne de varme sig på cacaomælk og pølser.
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Det skal være nemmere at drive virksomhed, 
så der er overskud til at sikre den 

grønne omstilling!
 

Lavere skatter og afgifter til danskerne 
så de kan få råd til stigende priser på 

mad og energi!
 

Styrke indsatsen på ældre- og sundhedsområdet 
med flere varme hænder og mindre bureaukrati!

Disse tre budskaber er blandt andet noget af det jeg vil arbejde for. 
Jeg vil gerne gøre en indsats for demokratiet og folkestyret i Danmark. 

Derfor stiller jeg op til det kommende folketingsvalg. 

Martin Wood Pedersen

Med venlig hilsen
Martin Wood Pedersen

facebook.com/WoodPedersen martinwoodpedersen.konservative.dk

Stem personligt på din lokale kandidat
Det som afgør hvem hos de Konservative som kommer i Folketinget, er de personlige stemmer.

Så jeg har derfor brug for, at du ikke kun sætter dit kryds ved de Konservative,
men helst sætter det ved mig personligt!
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et helt nyt køkken.
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på alle greb i voresstd. sortiment

GÆLDER
MARTS
2018

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

34 ÅRS
ERFARING

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

Hvis køkkenet fungerer, er der 
ingen grund til at smide det ud. 
Skift i stedet for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og bordplade 
får du næsten et helt nyt køkken.

20%
SPAR

på alle højglans låger

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

TILBUDDET
GÆLDER HELE 
SEPTEMBER 

adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk
showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00

NYGAMMELT KØKKEN
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showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FORNYELSE AF KØKKENET

EFTER

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
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32 ÅRS

ERFARING

Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.
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34 ÅRS
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Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

Hvis køkkenet fungerer, er der 
ingen grund til at smide det ud. 
Skift i stedet for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og bordplade 
får du næsten et helt nyt køkken.
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på alle højglans låger

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

TILBUDDET
GÆLDER HELE 
SEPTEMBER 

adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk
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32 ÅRS

ERFARING

Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.
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uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

Hvis køkkenet fungerer, er der 
ingen grund til at smide det ud. 
Skift i stedet for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og bordplade 
får du næsten et helt nyt køkken.
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NYGAMMELT KØKKEN
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skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

20%
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2018

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

34 ÅRS
ERFARING

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

Hvis køkkenet fungerer, er der 
ingen grund til at smide det ud. 
Skift i stedet for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og bordplade 
får du næsten et helt nyt køkken.
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på alle højglans låger

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN
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MERE END
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FØR

EFTER

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

20%
SPAR

på alle greb i voresstd. sortiment

GÆLDER
MARTS
2018

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

355 ÅRS
ERFARING

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

Hvis køkkenet fungerer, er der 
ingen grund til at smide det ud. 
Skift i stedet for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og bordplade 
får du næsten et helt nyt køkken.

20%
SPAR

på alle højglans låger

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

TILBUDDET
GÆLDER HELE 
SEPTEMBER 

adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk
showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00

nygammelt-Sep 2019-97,5x141.pdf   1   27/08/2019   09.10

Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

Hvis køkkenet fungerer, er der
ingen grund til at smide det ud.
Værn om miljøet og skift i stedet 
for facaden ud. Med nye låger, 
skuffer og bordplade får du næsten 
et helt nyt køkken.

Alt er dansk produceret 

TOP TRE GRUNDE TIL
at vælge en køkkenrenovering 

fremfor et nyt køkken
✓  Du sparer penge

en renovering koster 40-60% 
mindre end et nyt køkken

✓  Du sparer tid
et nyt køkken tager ofte 3-5 uger, 
vi klarer en renovering på én dag

✓  Du skåner miljøet
da fungerende elementer genbruges

Ring til os i dag på 38 79 16 14 
og få et gratis og uforpligtende tilbud.

showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk.

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
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MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FORNYELSE AF KØKKENET

EFTER

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
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skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

20%
SPAR

på alle greb i voresstd. sortiment

GÆLDER
MARTS
2018

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

34 ÅRS
ERFARING

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

Hvis køkkenet fungerer, er der 
ingen grund til at smide det ud. 
Skift i stedet for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og bordplade 
får du næsten et helt nyt køkken.

20%
SPAR

på alle højglans låger

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

TILBUDDET
GÆLDER HELE 
SEPTEMBER 

adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk
showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
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MERE END
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FORNYELSE AF KØKKENET

EFTER
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skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

20%
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2018

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

34 ÅRS
ERFARING

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

Hvis køkkenet fungerer, er der 
ingen grund til at smide det ud. 
Skift i stedet for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og bordplade 
får du næsten et helt nyt køkken.

20%
SPAR

på alle højglans låger

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

TILBUDDET
GÆLDER HELE 
SEPTEMBER 
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Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

20%
SPAR

på alle greb i voresstd. sortiment

GÆLDER
MARTS
2018

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
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Hvis køkkenet fungerer, er der 
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nye låger, skuffer og bordplade 
får du næsten et helt nyt køkken.
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Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.
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et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

20%
SPAR

på alle greb i voresstd. sortiment

GÆLDER
MARTS
2018

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

355 ÅRS
ERFARING

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
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Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

Hvis køkkenet fungerer, er der
ingen grund til at smide det ud.
Værn om miljøet og skift i stedet 
for facaden ud. Med nye låger, 
skuffer og bordplade får du næsten 
et helt nyt køkken.

Alt er dansk produceret Dansk design

EFTER

FØR

fremfor et nyt køkken

en renovering koster 40-60% 

et nyt køkken tager ofte 3-5 uger, 
vi klarer en renovering på én dag

BESØG VORES SHOWROOM MANDAG-ONSDAG. KL. 11-16 + D. 1. LØRDAG I MÅNEDEN KL. 10-13

 KØKKEN

gratis og uforpligtende tilbud.

LÅGER EFTER MÅL

TOP TRE GRUNDE TIL

20% 
på alle greb

GÆLDER HELE 
NOVEMBER

37 års
erfaring

•  Dansk 
produceret

Soundport hedder det imponerende 
byggeri ved siden af Scandic hotel 
og Den Blå Planet i Kastrup Havn. 
Det er Ferring Pharmaceuticals nye 
domicil og er virksomhedens største 
site for biofarmaceutisk forskning 
og udvikling

Af Terkel Spangsbo

Ferring var den første virksomhed, 
som opførte et karakteristik sort høj-
hus i Ørestad overfor Fields og Øre-
stad metro- og togstation. 

Nu er højhuset byttet ud med et 
samlet areal er 37.000 kvadratmeter 
med 24.000 kvadratmeter kontor- og 

laboratorieareal i Kastrup havn kaldet 
Soundport.

Den øverste del af bygningen er 48 
meter over havets overflade. Sound-
port er blevet tildelt et Leed Gold-
bedømt certifikat for bygningens høje 
bæredygtighed og lave energiforbrug.

Offentligheden kan nyde bygnin-
gen på den ene hånd og Øresund med 
udsigt på den anden, hvis man tager 
en spadseretur rundt om bygningen.

Ejendommen ved Kastrup gamle 
havn, en kort gåtur fra Københavns 
Lufthavn, blev erhvervet i 2013, og 
byggeriet tog to år at tegne.

I 2022 begyndte medarbejderne 
endelig at flytte ind i Soundport, og 
det er nu en bygning, der summer af 
kreativ aktivitet.

Filosofien for Soundport er åben-
hed og gennemsigtighed med hoved-
udsigten mod Sverige gennem den 
østvendte 630 kvadratmeter glase-
rede atriumfacade. 

- Vi udvider antallet af medarbej-
dere, og vi håber, at denne nye, fan-
tastiske bygning kan være med til at 
tiltrække nye talenter, siger Marianne 
Kock, General Manager, Ferring Phar-
maceuticals A/S. 

Global virksomhed

- Soundport er det største R&D-center 
i Ferrings globale netværk, siger Fre-
derik Paulsen, bestyrelsesformand 
emeritus, Ferring Pharmaceuticals 
A/S. 

- Det spiller en afgørende rolle i 
opdagelsen og udviklingen af ny me-
dicin på tværs af vores terapeutiske 
områder og vil sætte os i stand til at 
udforske og adressere nye grænser 
inden for lægevidenskaben for pa-
tienter. 

Bygningen er projekteret til op til 
750 medarbejdere, og der er allerede 
640 ansatte på stedet.

Tårnbys borgmester Allan S. Ander-
sen deltog i den offcielle indvielse og 
pegede blandt andet på, at Ferrings 
nye danske hovedsæde har direkte 
udsigt til Øresund, og placeringen, 
som peger over mod Malmø, indehol-
der også noget symbolik, idet Ferring 
blev stiftet i 1950 i Malmø af Frederik 
Paulsen. 

Dermed kan medarbejderne hver 
dag skue over mod den by, som dan-
nede fundamentet for den store ver-
densomspændende virksomhed, som 
Ferring har vokset sig til på 72 år.

- Vi er glade for, at vi har fået en 
stor international virksomhed til vo-
res kommune, som kan være med til at 
rekruttere nye medarbejdere blandt 
vores borgere,

Bygningen ligger på en solid sokkel 
hævet over havets overflade for at 
forhindre mulige oversvømmelser. 

På soklen hviler domicilet med 
glasvinduer med udsigt mod vand 

på alle tre sider. Kuppelen og taget 
inde i huset afslutter bygningen på 
en spektakulær måde. Arkitekturen 
og materialevalget er inspireret af 

maritime og nordiske påvirkninger. 

Indretningen af rummene internt giver medarbejderne mulighed for nemt 
at samarbejde samt tilbyde forskellige rum til at arbejde individuelt eller 
kollektivt, socialisere, holde en pause og spise.

OM FERRING PHARMACEUTICALS:
Ferring Pharmaceuticals er en forskningsdrevet, specialiseret biofarmaceu-
tisk gruppe, der er forpligtet til at hjælpe mennesker rundt om i verden med 
at bygge familier og leve et bedre liv.

Med hovedkvarter i Saint-Prex, Schweiz, er Ferring førende inden for re-
produktiv medicin og mødresundhed og inden for specialområder inden for 
gastroenterologi og urologi. 

Ferrings domicil er officielt indviet
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PETER
HUMMELGAARD

B E S K Æ F T I G E L S E S M I N I S T E R

ARBEJDER 
FOR AMAGER 

OG HELE 
DANMARK
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Bliv klogere 
på din teenager
Kom med, når Natteravnene holder 
foredrag med workshop om at være 
ung og færdes i nattelivet.

Som forælder får du en værdifuld indsigt 
i det lokale natteliv, og hvordan du kan 
guide dit barn til at færdes trygt.

Det sker: 3. november kl. 19.30 - 21 på Tårnby Bibliotek.

Tilmelding: socialtansvar.dk/foraeldreforedrag/

Metalindustrien hyldede de 
dygtigste lærlinge med ML-
Prisen 2022

Nyudlærte lærlinge inden for 
metalindustrien blev fejret en 
fredag formiddag i Den Sorte 
Diamant i København ved den 
årlige uddeling af Metalin-
dustriens Lærlingepris, ML-
Prisen

Det var metalindustriens 
dygtigste lærlinge fra årets 
svende-prøver, der var invite-
ret i Den Sorte Diamant i Kø-
benhavn, hvor den årlige ML-
Pris blev uddelt for 20. gang.

Familier, faglærere og me-
stre var også inviteret med til 
fejringen i Dronningesalen, 
hvor underdirektør i Dansk 
Industri og formand for Me-
talindustriens Uddannelses-
udvalg, Signe Tychsen Philip 
(foto th.), gik på scenen for at 
lykønske prismodtagerne.

- Priserne gives til de unge 
lærlinge, der med deres talent 
og håndværk er rollemodeller 
for erhvervsuddannelserne, 
sagde hun.

- Samtidig hylder vi det 
gode lærested, som giver ta-
lenterne plads til at udfolde 
sig, for der står en stolt indu-
strivirksomhed sammen med 
alle dagens prismodtagere 
– en virksomhed som med da-
gens prisuddeling har vist, at 
de har gjort sig umage med at 
skabe særligt gode rammer at 
lære i. 

Poul Nyrup Rasmussen, 
tidligere statsminister og 
formand for EuroSkills 2025, 
deltog også i prisoverrækkel-
sen, og benyttede i sin tale 
lejligheden til at hylde både 
erhvervsuddannelserne og 
prismodtagerne.

- Når jeg ser jer modtage 
denne pris, ser jeg nogle unge 
mennesker, som ikke mangler 
selvtillid, lød det fra Poul Ny-
rup Rasmussen.

- I har fået den selvsik-
kerhed under jeres faglige 
uddannelse. Og det er hem-
meligheden ved de faglige 
uddannelser: Du er det, du 
gør – du er det, du udfører. 
Det giver en bekræftelse på, 

at hvert eneste menneske 
tæller – hvert eneste menne-
ske kan noget.

180 lærlinge indstillet

Alle prismodtagere blev kaldt 
på scenen til håndtryk og 
overrækkelse af statuette, 
diplom og blomster. Samtidig 
blev der læst uddrag op af de 
indstillinger, som skoler og 
virksomheder har skrevet om 
lærlingene.

180 nyudlærte lærlinge var 
indstillet, men kun 27 kunne 
løbe med den ærefulde pris.

De nyudlærte lærlinge, som 
modtog ML-Prisen, har alle 
udmærket sig ved et 12-tal 
til svendeprøven. De har des-
uden kvalificeret sig til pri-
sen ved at have stort fagligt 
overblik, være kvalitets- og 
ansvarsbevidste og selvføl-
gelig være gode kammerater 
og kolleger på deres arbejds-
pladser.

For at komme i betragtning 
til ML-Prisen skal både prak-
tikvirksomheden og erhvervs-
skolen indstille lærlingen.

Patrick Roug Højvod. Personvognsmekaniker (EUX), 
Læreplads Københavns Lufthavne, uddannelsesskole 
Roskilde Tekniske skole.

Kristian Ian Eggs, elektronikmekaniker. Læreplads Naviar, 
uddannelsesskole ZBC.

Oliver Holtermann Gredar, B2-flymekaniker, elektronik. 
Læreplads SAS, uddannelsesskole TEC – Technical Education 
Copenhagen.

Tre forgyldteforgyldte metal-drenge fra Amager

BLANDT 15 NYUDLÆRTE struktører (5 bygnings- og 
10 anlægsstruktører), der netop har modtaget deres 
svendebreve fik 31-årige Jacob Dreier fra Kastrup overrakt 
bronzemedaljen for sit svendestykke.
Han er udlært bygningsstruktør fra NEXT Uddannelse 
København og hos Per Aarsleff A/S.
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Natteravnene og DKTV (tid-
ligere Dansk Kabel TV) går 
sammen for at gøre foræl-
dre klogere på deres børns 
hverdag, når de inviterer til 
foredrag og workshop for 
forældre i Tårnby
Natteravnene og DKTV har 
i flere år samarbejdet om 
at skabe tryghed for unge i 
natten. Sidste skud på stam-
men er et foredrag og work-
shop, der skal gøre forældre 
til teenagere klogere på den 
hverdag og det natteliv, deres 
børn er en del af.

Foredraget er det første af 

sin slags og afholdes i sam-
arbejde med Tårnbys Natte-
ravne.

Til foredraget vil man møde 
både en Natteravn og en fra 
Natteravnenes ungdomsind-
sats Unge Ravne, som hver 
især vil fortælle om de ople-
velser, de har med de unge i 
nattelivet.

Foredraget har både fokus 
på natteliv, og på de udfor-
dringer, som både forældre 
og børn oplever, når alkohol 
og fester begynder at blive en 
del af de unges liv. Til foredra-
get vil man som deltager spil-

le en aktiv rolle og blive sat 
overfor dilemmaer, som man 
kan overføre til sin hverdag 
derhjemme og til dialogen 
med sit barn.

Nærmest forpligtet

DKTV er meget aktive i Tårnby 
som leverandør af bredbånd 
og andre IT-tjenester til især 
boligforeninger. Derfor er 
det også naturligt for DKTV at 
bruge samarbejdet med Nat-
teravnene til at tage et socialt 
ansvar i lokalområdet ved at 
give forældrene i Tårnby det-
te tilbud.

- Hos DKTV er vi meget 
optagede af at støtte op om 
initiativer, der er med til at 
skabe tryghed, livsglæde og 
gode fællesskaber i lokalom-
råderne - og herunder de bo-
ligforeninger, som vi til daglig 
arbejder med, fortæller Maja 
Aagaard, som er Marketing- 
og Kommunikationschef hos 
KTV. 

- Derfor finder vi det oplagt 
at bruge vores samarbejde til 
at give muligheden for foræl-
drene i Tårnby til at blive klo-
gere på den hverdag - og også 
de udfordringer, som deres 
børn oplever.

Natteravnene er en del af Fonden for Socialt Ansvar.

Kære forældre:

Bliv klogere på ungdomslivet

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
Torsdag 3. november klokken 19.30 til 21.00.
Tilmelding er først-til-mølle og foregår på hjemmesiden
https://socialtansvar.dk/foraeldreforedrag/.

Søndag 30. oktober går vi 
over til vintertid. Det bety-
der som regel ure og p-ski-
ver, som ikke rigtigt passer

Når sommertiden slutter på 
søndag, skal urene sættes en 
time tilbage. Vi er efterhån-
den vant til, at de fleste ure 
indstiller sig selv, og derfor er 
det nemt at glemme et af de 
vigtigste ure.

Uret i bilen bliver nemlig 
ikke altid automatisk opdate-
ret. Et forkert indstillet ur i bi-
len kan blive en dyr affære. I 
farten bliver P-skiven så også 
indstillet forkert, og det kan 
resultere i kontrolafgifter.

Mange tror også, at den 
elektroniske P-skive er en 
forsikring mod p-afgifter, men 
faktisk skal mange elektro-
niske p-skiver også indstilles 
manuelt.

Kontrolafgifter vil næppe 
lette efterårsstemningen. 
Derfor minder Q-Park som al-
tid alle bilister om at indstille 
bilens ur og den elektroniske 
p-skive.

- Vores job er at mindske 
misbruget af p-båsene dér, 
hvor vi fører opsyn. Det kan 
vi kun ved at tjekke bilernes 
p-skiver. P-vagten har mange 
steder kun p-skiven at for-
holde sig til for at tjekke, om 
en bil har ret til at holde på 
p-pladsen, siger direktør hos 
Q-Park Alex Pedersen.

Alex Pedersen understre-
ger, at skiftet til vintertid ikke 
betyder, at Q-Park har flere p-
vagter på arbejde. 

- Q-Park har nøjagtig sam-
me bemanding 30. oktober 
som på alle andre søndage.

tsp

Stol ikke ubetinget på dit el-p-meter. Det  kan blive en dyr 
fornøjelse at gøre det.

Husk P-skiven på søndag!
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Invitation til alle Tårnbyborgere over 65 årInvitation til alle Tårnbyborgere over 65 år  

De Gamles Jul 2022 holdes i
Skottegårdsskolens aula

 
Invitationen gælder alle Tårnby-borgere over 65 
år med en ledsager - og du må meget gerne for-
tælle om invitationen til dine bekendte. TAK

Julefesterne holdes:
Lørdag 10. december  kl. 17:30 - cirka 21:15
Søndag 11. december  kl. 11:00 - cirka 14:45
Søndag 11. december  kl. 17:30 - cirka 21:15
Til festen søndag formiddag kan personer med 
handicap hentes i bus. Kørsel skal bestilles hos 
Henning Visholm telefon 51 28 96 32 mellem  
kl. 17 og 19 inden 1. december.

Billetter købes/ombyttes onsdag 16. november klokken 10-12 i Foreningscenter Post-
kassen, Amager Landevej 71. •  
Pris pr. deltager 90,- kroner. • Der kan betales med kontanter og Mobile Pay.
 
Eventuelle spørgsmål kan ske til formand Jan Jacobsen, De gamles Jul, 
ml. kl. 18-19 på tlf.: 20 19 24 00

Med venlig hilsen og 
på gensyn

Udvalget
De Gamles Jul

Vi flytter for en stund Bakkens Hvile og de legendari-
ske Bakkesangerinder til Skottegårdsskolens Aula. 

De kommer med sange, der spænder fra smukke  
sonetter fra tidernes morgen til Trumps seneste tweet.

Ingen kan nemlig vide sig sikre, når deres høje hæle 
betræder de skrå brædder. 

For de smukke kvinder kan grine af alt og alle!

©
 nkm

usic.dk

Købte du billet til julefesten i 2021  
- mød op i Postkassen med billetten,  
vi ombytter gratis til årets julefest!
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MENNESKET 
FØR SYSTEMET
Danmark er blevet mere ulige.

Kløfterne er vokset. Flere og flere 
mennesker lever nu i fattigdom. Mens en 
lille gruppe lever på første klasse, slås 
mange med stigende priser og huslejer.

Høje energipriser skaber en fattigdom, 
som vi ikke har set længe. Dette gør det 
bidende nødvendigt med en solidarisk 
investering i velfærd og grøn omstilling.

Uligheden og den manglende 
klimahandling er politiske valg. Vi kan 
gøre op med forskels-Danmark. 
Omfordele velstanden. Bygge billige 
boliger og sætte loft over huslejen.

Vi kan genopbygge og udvide velfærden. 
Og vi kan stadig vinde klimakampen, hvis 
vi lader de store forurenere betale for 
omstillingen.

Dorthe Hecht
Kandidat, Københavns
Storkreds
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Den kendte stemme kan endnu - for-
tælle. Emnet var bare ikke det, der 
stod i programmet, men der var så 
meget andet

 
Af Sigrid Wagner/Terkel Spangsbo

- Om at forlade arbejdslivet og finde 
netværk og noget man brænder for … 
sådan lød oplægget i Sundhedsugens 
brochure, hvor de beskrev foredraget 
med Nis Boesdal.

Nis Boesdal, som er journalist, for-
fatter, foredragsholder og radiovært, 
afsluttede årets seniordag, i sund-
hedsugen, med foredrag og der var 
underholdningsmæssigt ikke noget 
at bebrejde Boesdal og den time, man 
tilbragte i den halvfyldte sal i Sund-
hedscentret.

Tårnby Bladets erhvervspraktikant 
(15 år) havde forberedt spørgsmål om, 
hvor tidligt man skulle forberede sig 
på at forlade arbejdslivet. Der måtte 
hurtigt improviseres og i stedet blev 

det til en snak om at vælge livsopga-
ver.

Efter foredraget spurgte de udsend-
te Nis Boesdal, om han også havde et 
par råd til dagens unge mennesker…

Nis Boesdal mener ikke, at unge 
mennesker, nu til dags, bør have travlt 
med at finde et arbejde, men at de i 
stedet bør gå nysgerrigt til værks efter 
at finde noget, som de rigtigt brænder 
for. Selv har han altid prøvet på at leve 
livet en dag ad gangen.

Et eksempel på, hvordan Nis Boes-
dal altid har ladet tilfældigheder kom-
me ham til gode, er, da han som ung og 
bilvasker hos DR i provinsafdelingen, 
fik tilbuddet om at vikariere for en 
studievært. Lige netop Nis var en op-
lagt historiefortæller på grund af hans 
varme stemme. Nis takkede ja til til-
buddet, og da studieværten, han vika-
rierede for, aldrig kom tilbage, endte 
han med at arbejde hos DR i mere end 
en menneskealder.

Nis Boesdal, en stemme fra DR,  kan stadig kunsten at fortælle hverdags-
historier, som var de livets væsentligste detaljer - som man kan lære af.

Nis Boesdal - den fødte 
historiefortæller

Jeg har ferieret ved en stor sø i Afrika 
flere gange. En af rutinerne var hen 
på formiddagen at sætte sig i skyg-
gen og se fiskerne komme ind med 
morgenens/formiddagens fangst.

Særlig en fisker gjorde indtryk. 
Hver dag kom han med den største 
fangst. Jeg faldt i snak med ham og 
han fortalte, at han først tog fra til 
familien og resten solgte han til to 
restauranter i byen. 

Derefter spiste han lækker frokost 
med familien, lå lidt i hængekøjen, 
dalrede ned i byen, sludrede med 
bekendte, vendte hjem til middag 
og hyggede sig i solnedgangen med 
hustruen.

Jeg introducerede fiskeren for en 
bankdirektør, jeg et år havde som 
gæst; han faldt også i snak med 
fiskeren og foreslog ham, at han da 

tog en tur mere om eftermiddagen. 
Han kunne så forsyne endnu flere 
restauranter med fisk og få råd til en 
hjælper. Sammen kunne de fiske og 
tjene til en ekstra båd og forsyne en 
fiskemelsfabrik med fisk og tjene så 
meget, at han kunne ansætte folk til 
at drive fiskeriet.

- Og hvad skulle jeg så lave?
- Du kan jo holde fri, spise læk-

ker frokost med familien, ligge lidt 
i hængekøjen, dalre ned i byen og 
sludre med bekendte, vende hjem 
til middag og hygge i solnedgangen 
med hustruen, sagde bankdirek-
tøren.

- Hvilken skole er det du har  gået 
på, spurgte fiskeren.

(historien gengivet efter 
hukommelsen)

En af Nis Boesdals anekdoter:
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The Cottage HHH i Nysted på Lolland
Historien bag den hyggelige bindings-
værkskro The Cottage er præcis så en-
gelsk som navnet. I begyndelsen af 
1900-tallet kom den britiske skolefrøken 
Miss Jackson til Lolland og blev bestyrer 
af områdets engelske skole – og hun lod 
i 1908 huset opføre som en tro kopi af sit 
hjem i England. De karakteristiske skor-
stenspiber og det hvide stakit byder stadig 
velkommen til The Cottage, og den intime 
atmosfære er bevaret med buldrende ild i 
pejsen, originale paneler på væggene og 
gamle æbletræer i haven.

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag
• 1 x 3-retters middag
• Gratis parkering
• Værelse med terrasse 

og tekøkken

Pr. pers. i dbl. værelse 

1.349,-
Pris uden rejsekode 1.499,-

15.3.-17.12. 2023: 150,-

Ankomst onsdag og 
fredag frem til 16.12.2022 
og 15.3.-15.12.2023.

Kroophold på Sydhavsøerne

Pr. pers. i dbl. vær.

1.649,-
Pris uden rejsekode 1.799,-
Pristillæg 1.4.-31.10. 2023: 100,-

Hotel am Burgholz HHHH i Midttyskland
Vandreferie i Tyskland

Hotel Pinenhus HHH

Danmark dejligst

Valgfri ankomst frem til 21.12.2022 og 3.1.-21.12.2023.Valgfri ankomst 10.1.-5.2., 1.4.-3.4. samt 10.4.-18.12.2023.

Pr. pers. i dbl. vær.

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-
Pristillæg 1.4.-30.9. 2023: 200,-

Pr. pers. i dbl. vær.

3.199,-
Pris uden rejsekode 3.499,-
Pristillæg 1.2.-10.12. 2023: 100,-

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag
• 1 flaske vin på værelset
• 1 glas Prosecco

Country Hotel & Spa Relais Monaco HHHH

Luksuriøst landsted i Italien
På den svenske vestkyst – kun et stenkast fra havet – ligger 
et af Sveriges mest populære og familievenlige feriesteder, 
feriecentret Tanumstrand med udsigt over skærgården og 
marinaen. Her er badebro, gæstehavn, swimmingpools og 
ny spaafdeling, og de naturskønne omgivelser lige uden 
for den populære badeby Grebbestad (3 km). 

TanumStrand HHHH i Grebbestad ved skærgården 
Familieparadis i Sverige

Ank. søn-onsdag frem til 13.12.2022 og 2.1.-20.6.2023.

Pr. pers. i dbl. vær.

1.299,-
Pris uden rejsekode 1.449,-

Glæd jer til en ferie med fuglekvidder, solens lys 
gennem grønne blade og frisk luft i uendelige 
mængder. Jeres hotel ligger idyllisk i Nationalpark 
Thüringer Wald med udsigt over Grösser Inselsberg 
(916 m.o.h.). 

På en strand med udsigt over Limfjordens blå bølger ligger 
et sted, hvor stress og jag fordufter som dug for solen: Hotel 
Pinenhus har en historie som kongeligt privilegeret færgekro, 
der går næsten 300 år tilbage i tiden, og med sine moderne 
rammer har hotellet bevaret traditionen for hygge, god mad 
og afslapning midt i Limfjordslandets pragtfulde natur.

Hotellet er noget nær opfyldelsen af den italien-
ske drøm for os skandinaver. Turen hertil går over 
Dolomitternes karakteristiske bjerglandskaber, 
gennem grønne vinmarker og cypresalléer, cika-
desang og små, søvnige landsbyer.  

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag/buffet 
• Fri entre til badelandet  

Stora & Lilla Blå
• Fri Wi-Fi

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 flaske mousserende vin
• 1 x 2-retters middag
• 1 x 4-retters middag

Ankomst 1.2.-6.12.2023.

7 nætter fra 3.999,- 3 nætter 1.649,-

3 børn med rabat 3 børn med rabat

2 nætter fra 1.099,-
4 nætter fra 2.199,-
5 nætter fra 2.749,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag/buffet 
• Turistkort samt daglig 

rabat til badeland

Værelse med udsigt NYHED!

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.

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Husk rejsekoden: 
TAARNBYBLADET

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

Teknisk arrangør:

Sommer 2023

3 nætter fra 1.599,-
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STEM PERSONLIGT PÅ 
KENNETH KRISTENSEN BERTH 

DANSKERNE FØRST

BERTH.NU

ASYLSTOP NU
FORØG FOLKEPENSIONEN

SÆNK FØDEVAREMOMSEN
FJERN AFGIFTEN PÅ GAS

VÆK MED VENTELISTERNE
KRIMINELLE UDLÆNDINGE SKAL HJEM

Østlig Ringvej høring
Der vil gå år, før en østre ringvej 
under Øresund bliver en realitet, 
men snakken er i gang

Af Frank Ellermann

Sund & Bælt A/S har blandt andet af-
viklet et virtuelt borgermøde i forbin-
delse med igangsættelse af en dialog 
og idéfase om en undersøisk vejtun-
nel ud for Amagers østkyst – Østlig 
Ringvej.

Tårnby Bladet deltog i det seneste 
borgermøde, som var et online-møde.  
Sund & Bælt præsenterede her kort 
selve projektet. 

Formålet med en østlig ringvej pla-
ceret i Øresund er at aflaste den gen-
nemkørende trafik i det øvrige Køben-
havn. Det planlægges, at en tunnel 
sænkes ned i en i forvejen udgravet 
rende på havbunden. Den endelige 
placering af tunnelen er slet ikke fast-
lagt, men Sund & Bælt regner med, at 
den kommer til at ligge 500-600 me-
ter fra kysten ud for Kastrup Søbad og 
Amager Strandpark.

Teknisk set vil der være ligheds-
punkter med tunnellen mellem Ka-
strup og Peberholm.

Det opgravede materiale vil blive 
genanvendt i så stor udstrækning, 
som muligt, enten af Sund & Bælt selv 
eller af andre og det er hensigten, at 
tunnel-elementerne vil blive fremstil-

let på den elementfabrik, der i forve-
jen fremstiller tunnelelementer til 
Femern Bælt-forbindelsen. 

Efter indledningen blev der åbnet 
for spørgsmål fra tilhørerne. Miljø-
chef Rune Butzbach fra Sund & Bælt 
svarede.

Hvordan vil en sænketunnel påvirke 
havmiljøet?
- Der er tale om et ca. 100 meter 
bredt bælte, der efter sænkningen af 
tunnelelementerne vil blive dækket 
til og forsynet med sten sådan lidt 
rev-agtigt. Det vil give grobund for 
liv på havbunden, som vi har set 
det andre steder med en lignende 
retablering.

Hvordan vil en sænketunnel påvirke 
bademiljøet ved Kastrup Søbad og 
Amager Strand under byggeriet?
- Vi er ganske opmærksomme på 
den problemstilling. Vi vil udføre 
gravearbejdet om vinteren. Det vil 
dreje sig om to til tre vintersæsoner. 
Vi vil i den forbindelse være i dialog 
med de involverede vinterbadere de 
pågældende steder.

Vil tunnelen ikke bare tilføre flere bi-
ler til København og vil den ikke flytte 
folk fra Metro/Tog til biler i stedet? Vil 

de planlagte afkørsler fra tunnelen 
ikke også give mere trafik på Amager 
Strandvej.
- Tanken er, at tunnelen skal aflaste 
gennemkørende trafik herunder også 
på Amager Strandvej. Afkørsler vil 
blive koordineret med en eventuel ny 
Metrolinje og en eventuel udvidelse 
af Øresundsforbindelsen ved 
Kastrup, slutter Rune Butzbach.

Under det virtuelle borgermøde 
om en undersøisk vejtunnel 

ud for Amagers østkyst var der 
bekymringer blandt deltagerne for 

den påvirkning, arbejdet kan få 
for bademiljøet blandt andet ved 

Kastrup Søbad - Sneglen.



1
4

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 N
O

V
EM

B
ER

 2
0

2
2

 Velgørenhedsbazar 

Arbejdende værksteder for børn og voksne 
- kig på eller vær med 

Salgsboder med kunsthåndværk og lække-
rier 

 

 

Underholdning v/børn 

Café med glögg og æbleskiver m.m. 

Lotteri 

I Løjtegårdsskolens sale - via Herkules Alle                
Søndag d. 13. nov. kl. 10-16 

Velkommen til efterårets                                                       
hyggeligste familiearrangement 

             Kastrup-Tårnby 

Det bliver koldere og mørkere at 
vende hjem til Københavns Luft-
havn. Det ikoniske COPENHAGEN-
skilt slukker og temperaturen sæn-
kes indendørs

- Vi har slukket det ikoniske skilt, der 
tager imod gæsterne med fly ud mod 
forpladsen som en symbolsk hand-
ling, der skal vise, at vi i Københavns 
Lufthavn tager ansvar for den energi-
krise, der har ramt hele Danmark, siger 
driftsdirektør Christian Poulsen.

Størstedelen af indsatsen handler 
dog om at gøre ting, som har en reel 
effekt på energiregnskabet, for ek-
sempel når det kommer til luften i 
terminalerne.

- Vi sænker temperaturen i de store 
terminalområder og gates fra 22 til 19 
grader. Men vores vurdering er, at de 
fleste rejsende knap vil mærke det. 
Mange er i bevægelse, og vi er på vej 
ind i den kolde tid, hvor alle har over-
tøj på, siger Christian Poulsen.

Specialister har fundet løsningerne

CPH’s energiforbrug svarer til en mel-
lemstor, dansk kommune eller 22.000 

husstande, og derfor er det en kom-
pleks operation at kortlægge, hvor 
der kan skrues ned. Energiafdelingen 
er gået til opgaven ved at række ud 
til CPH’s egne specialister fra alle af-
kroge af lufthavnen.

- Indsatsgruppen består af VVS’ere, 
elektrikere, asset managers og engi-
neers - ’hverdagens eksperter’ - som 
til daglig bevæger sig rundt blandt de 
varmecentraler, vandrør og eltavler, 
som kan bidrage til reduktionerne, si-
ger Rasmus Lundsbjerg, Head of Ener-
gy Management, der står i spidsen for 
arbejdet.

Indsatsgruppens arbejde har nu 
mundet ud i en pulje på 23 projek-
ter, der permanent vil bringe forbru-
get ned. Hertil kommer den række af 
midlertidige tiltag, som allerede er sat 
i værk. Se eksempler i faktaboksen 
øverst til venstre.

spanger

Vinteren igennem må ankommende passager stole på piloten, når han 
annoncerer, at ’Så er vi landet i Københavns Lufthavn. Bliv venligst siddende 
og behold ...’ for lysskiltet over Terminal 2 slukkes for at vise vejen for 
strømbesparelser i CPH. Foto: Michael Kidmose | CPH.

Lyseslukkerne i CPH

Vejbelysningen slukkes visse steder
• Julebelysningen tændes ikke i år, og lys på kunstværker slukkes.
• Investeringer i fire moderne ventilationsanlæg fremskyndes. De pågælden-
de ventilationsanlæg står for mere end 3 procent af CPH’s samlede energifor-
brug.
• Lufthavnens hovedvarmecentral moderniseres.
• En skarp og effektiv lysstyring indføres i Danmarks største parkeringshus, P1. 
Anlægget oplyses af i alt 3.500 armaturer.

Flere boliger til 
unge ved Femøren
På parkeringspladsen lige ved Fem-
øren skal der etableres ungdoms-
boliger
På en 23.000 kvm stor grund på He-
degaardsvej 88 ved Kastrup Fortet, 
har PFA-selskabet, PFA Blue Star Ejen-
domme, i samarbejde med Arkitema, 
udviklet et projekt med 200 kollegie- 
og ungdomsboliger med et samlet 
etageareal på 8.940 kvm i 4-6 etager.

På den 23.000 kvm store grund, 
hvor der i forvejen ligger et 19.300 
kvm stort kontorbyggeri, er det 
planen at der på parkeringspladsen 
skal gøres plads til de 200 kollegie- og 
ungdomsboliger, som skal etableres 
for 66 millioner kr. 

Det forventes at opførelsen af pro-
jektet kan gå i gang første halvår i 
2023. Projektet skal certificeres til 
DGNB Sølv – DGNB er bæredygtigt 
certificering af bygninger og DGNB 
giver et byggeri karakter fra sølv til 
platin, hvor sølv er i den bedre ende 
af skalaen. 
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Brug din stemmeret til valget den 1. november!

Tænk på:
• Hjælp til de nedslidte og værdig tilbagetrækning
• Dagpenge og pensioner der skal reguleres 
• Sundhedsvæsenet der skal genoprettes
• Grøn udvikling af arbejdspladser
• Mindre ulighed 
• Nej tak til skattelettelser i toppen

Vi anbefaler dem, der støtter vores mærkesager  
- og ønsker god valgdag til alle.

                                 3F Kastrup

Måske har du set røde 
rickshaws trille rundt i ga-
debilledet her i Tårnby? Så 
er det Cykling uden alder, 
der har krydset din vej

Af Anita Vognstrup Køldal, 
frivillighedskoordinator, 

Tårnby kommune

En tur til stranden for første 
gang i årevis eller en tur ned 
ad barndommens gade. Den 
slags små, smukke øjeblikke 
giver cykelprojektet Cykling 
uden alder Tårnbys ældre.

Forrest i cyklen har der nok 
siddet en beboer fra et af vo-
res fem plejehjem eller bolig-
organisationen Tårnbyhuse 
eller måske en bruger fra 
Daghjemmet på Blåklokkevej. 
Og ved pedalerne har det må-
ske været Erik, du så. Han er 
en af de frivillige cykelpiloter, 
der har meldt sig til at bringe 
lidt cykelmagi ind i hverdagen 
for vores ældre – og magien 
smitter af på ham selv. 

- Jeg cyklede en tur med 
en, hvor det var 5-10 år siden 
han havde været på Amager 
Strand. Han var glad for at 

komme afsted igen og se ha-
vet. Så smukt for dem og en 
lille ting for mig, fortæller 
Erik.

Mange af de ældre, Erik og 
de andre cykelpiloter kører 
tur med, har ikke fysikken til 
selv at sætte sig ved peda-
lerne, derfor kommer de ikke 
så tit ned til vandet, ud på 
Fælleden eller ned ad barn-
dommens gade. Men Cykling 
uden alders frivillige stiller 
både bentøj og snakketøj 
til rådighed, og sammen får 
passager og pilot nogle hyg-
gelige timer på cyklen i vores 
lokalområde.

Frivillighed, der kan mærkes

Forskningen i mental sundhed 
viser, at ens livskvalitet stiger, 
når man gør noget aktivt, gør 
noget sammen med andre og 
gør noget meningsfuldt. Cyk-
ling uden alder rummer det 
hele – både for passagerer, 
piloter og kommunens med-
arbejdere, der nogle gange 
også snupper en rickshaw og 
inviterer en borger med ud i 
det blå. 

- Det er meget menings-
fuldt at gøre en direkte for-

skel for målgruppen. Det er 
det bedste frivilligjob, jeg har 
haft!, fortæller cykelpilot Erik.

De frivillige ’chauffører’, 
kaldet piloter er selv med til 
at bestemme, hvor mange 
ture om måneden de vil cykle, 
og de har medindflydelse på, 
hvornår det passer tidsmæ-
sigt at cykle afsted. Nye pilo-
ter bliver oplært af en erfaren 
pilot i at cykle rickshawcyklen 
rundt i det område, hvor man 
vælger at ville køre sine ture.

De røde rickshaws binder 
Tårnby sammen

Tårnby Kommune har stort 
fokus på frivillighed og de 

mange måder, frivillige kan 
skabe nye forbindelser mel-
lem institutioner og civilsam-
fund, mellem mennesker og 
generationer samt mellem 
frivillige, borgere og ansatte.

Cykling uden alder er et rig-
tig godt eksempel på, hvordan 
frivillighed kan være en gave 
for alle involverede.

Derfor gør vi lige nu ekstra 
opmærksom på Cykling uden 
alder, at cykelpiloterne stadig 
er i gang her i Tårnby trods co-

ronapause, og at der er plads 
til, at endnu flere kan melde 
sig som cykelpiloter og skabe 
glæde blandt vores ældre 
borgere. Ikke at forglemme, at 
der også er tale om sund mo-
tion til piloterne.

Jeg håber at se cyklerne og 
de store smil endnu mere i 
bybilledet. 

Erik, som er frivillig cykelpilot i Cykling uden alder, viste 
stolt sin røde rickshaw frem, da Cykling uden alder og andre 

foreninger gæstede hovedbiblioteket i sundhedsugen.

Erik skaber cykelmagi for de ældre

PILOTER SØGES
Hvis du har lyst til at svinge dig i sadlen som frivillig cykel-
pilot, så meld dig som pilot på Cykling uden alders hjem-
meside: www.cyklingudenalder.dk.
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Vintersæsonen står for døren, og 
den aktuelle energisituation kalder 
på gode spareråd. Derfor lancerer 
Tårnby Forsyning nu en sparekam-
pagne frem mod vinteren

Af David Schmidt, Tårbnby Forsyning

Som bekendt er energisituationen og 
leveringen noget usikker i Europa og 
derfor også i Danmark og Tårnby. 

Tårnby Forsyning støtter derfor op 
omkring den generelle informations-
indsats fra andre forsyninger og Ener-
gistyrelsen. Dette er allerede startet 
med gode råd på forsyningens hjem-
meside og følges nu op af en Face-
book-kampagne med gode råd, opslag 
og annoncer. Disse vil indeholde link 
til både Tårnby Forsynings og Energi-
styrelsens gode spareråd.

Lav et sparetjek

Tårnby Forsynings formand Einer Ly-
duch opfordrer til, at man som privat 
borger giver sig selv et sparetjek.

- Det er en god ide at læse de gode 
råd og give sin bolig og forbrug et 
sparetjek, inden vi går ind i den rigtig 
kolde tid.

- Det kan spare mange penge i en 
husholdning, og samlet set støtter vi 
dermed alle op om at begrænse de 
mulige problemer i energiforsyningen 
til vinter, siger Einer Lyduch, der for-
tæller, at Tårnby Forsyning desuden 
har sendt en opfordring til alle stor-
kunder om at give varmeanlæggene 
et tjek. 

- Det handler om at spare de steder, 
man kan. Det er i øvrigt også godt for 
klimaet.

De 4 overordnede råd er: 

• Skru ned for varmen
• Begræns brugen af varmt vand

• Spar på strømmen – sluk for 
apparater, når de ikke er i brug, 
og for unødvendig belysning
• Brug strømmen, når den er 
billigst

Tårnby Forsyning

Tårnby Forsyning arbejder døgnet 
rundt på at sikre, at der altid er godt 
rent vand i hanen. Selskabet leverer 
vand til stort set hele kommunen.

• Tårnby Forsyning kører kam-
pagne for at spare på energien

Det sker fra vandværket på Gemmas 
Alle samt ti boringer, 2/3 købes hos 
HOFOR. 

Herudover håndterer Tårnby Forsy-
ning alt spildevand i kommunen og 
leverer fjernvarme til omkring halvde-
len af kommunens borgere samt fjern-
køl til erhvervsvirksomheder.

Sparerådene kan findes på Energi-

styrelsens hjemmeside: www.spar-
energi.dk og på Tårnby Forsynings 
hjemmeside: www.taarnbyforsyning.
dk 

Du ved det godt - men læs alligevel

Husk at slukke lyset. Tegning: Benny 
Bang  Jensen

Amager Rammemand

Åbent: man-fre 08-17-00 • lør 10.00-14.00
Oliebladsgade 5 • 2300 S • 32 59 00 88

Professionel indramning
på eget værksted

35-års jubilæum
Få 20% rabat på alle 

indramninger, hvis du  
medbringer billede af  
denne annonce til butikken 

Om energiforbruget i CPH

• CPH har et energiforbrug svarende til 22.000 husstande - 
eller en halv Tårnby Kommune.
• CPH oplyses af 60.000 lysarmaturer og ventileres af mere 
end 1.500 ventilationsanlæg.
• Energiforbruget overvåges af 4.000 målere, der holder øje 
med elektricitet, vand, varme, køling og naturgas.
• De 4 store ventilationsprojekter, som lufthavnen nu inve-
sterer i, dækker mere end 3 procent af hele CPH’s energi-
forbrug.
• I Danmarks største P-hus P1 sidder der 3.500 armaturer. 
Hvis de er tændt 24/7, koster det omkring 200.000 kroner 
om måneden med de nuværende elpriser.
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De sidste dage i oktober samt i november 
og december 2022 er det stadig muligt 

at komme til foredrag og koncerter eller 
deltage i arrangementer for og med børn

Katrine Engbergs krimier
Politirapport startskud til Engbergs nyeste bog.

Torsdag 27. oktober kl. 19.00

De dødes dag – workshop
Kranier, knogler og kunstværk.

For børn fra 4 år med deres voksne.
Lørdag 29.oktober kl. 10.00 – ca. 13.00

Per Kirkeby 
Anette Karlsen om Per Kirkebys liv og værker.

Tirsdag 1. november kl. 19.00

Fra papillotter til curlers
Carmen curlers historie bliver levendegjort af 

forfatter og filminstruktør Pia Fris Laneth.
Tirsdag 8. november kl. 19.00

Vil du med ud og rejse? 
Børneworkshop med Maria og Jezus.

For alle børn og deres voksne.
Lørdag 12. november kl. 11.00 – 13.00

César Francks musik lever stadig 
Sundby Kirke markerer César Francks 200-års 

fødselsdag.
Søndag 13. november kl. 16.00

Helt vildt - at være naturfotograf 
Henrik Egede Lassen fortæller om sit job i naturen.

Torsdag 17. november kl. 19.00

Rytmik for børn 
For de 3-5-årige med deres voksne.

Lørdag 19. november kl. 11.00 – ca. 11.45

Jagten på årets ord 
Sprogforsker Margrethe Heidemann Andersen 

fortæller om sproget og tilblivelsen af årets ord.
Torsdag 24. november kl. 19.00

Lotte og nissen ved Mit Teater 
Juleforestilling for de 3-7-årige med deres voksne.

Lørdag 26. november kl. 14.30 – ca. 15.05

Julekagebagedag 
Bag julesmåkager med Lisa Kaastrup.

Børn under 14 år skal have en voksen med.
Søndag 4. december kl. 10.00 – ca. 14.00

Vi synger julen ind 
Solocellist Henrik Dam Thomsen, DR’s 

Symfoniorkester, og sopran Mette Laursen, fra bl.a. 
Det Kgl. Operakor, slår julestemningen an.

Søndag 4. december kl. 16.00

Efterår 2022

På foreningens hjemmeside www.livisundby.dk kan der læses mere om de enkelte 
arrangementer. Det trykte program kan fås i bibliotekerne.

Billetter købes på livisundby.dk eller på Billetto.dk (se de enkelte arrangementer).

Alle kan være med, priserne er normalt mellem gratis og 60 kr. – dog kun 30 kr. for 
medlemmer.

1200 elever fra Tårnby laver 
mad af rodfrugter i skole-
køkkenet 
Elever fra Pilegårdsskolen, 
Løjtegårdsskolen og Nord-
regårdsskolen skal sammen 
med mere end 150.000 dan-
ske skoleelever og i samar-
bejde med GoCook prøve at 
holde styr på rødderne, når 
de efter efterårsferien kaster 
sig over Coops Smagekasse, 
som i år indeholder økologi-
ske rødder i mange former og 
farver.

Når de 1200 skoleelever 
fra Tårnby kaster sig over 
rødderne i skolekøkkenet, 

bliver det ekstra farverigt og 
knasende for mange af dem. 
Smagekassen fra Coops mad-
program GoCook er landets 
største madaktivitet, og i år er 
der altså rødder i flotte farver 
på menuen.

Resten af efteråret vil ele-
verne på 4 ud af 5 grund- og 
specialskoler over hele lan-
det derfor skrælle og snitte 
sig gennem bl.a. knoldselleri, 
pastinakker, persillerødder og 
bolsjebeder. Og rødderne er 
vigtige:

- Med tidens mange kriser 
er det vigtigere end nogen-
sinde, at børn lærer at bruge 

danske råvarer i sæson. Rod-
frugter er billige, sunde og 
klimavenlige og de smager 
tilmed godt, siger Bente Sva-
ne Nielsen, der er projektchef 
for GoCook. 

- På trods af de svære ti-
der – også i Coop – har vi 
valgt at gennemføre GoCook 
Smagekassen igen i år. For 
de stigende priser er også en 
udfordring i skolernes mad-
kundskabsundervisning. Mad-
kundskab er et lavt prioriteret 
fag i skolen, så vi vil gerne 
give faget en håndsrækning. 
Jeg er rigtigt glad for, at så 
mange lærere har valgt at 
tilmelde sig og give børnene 
denne madoplevelse, siger 
Bente Svane Nielsen.

I år er det 16. gang, GoCook 
sender undervisningsmate-
rialer, opskrifter og råvarer ud 
til landets skoler. Eleverne er i 
køkkenet i ugerne 43, 44, 45 – 
og for nogle klasser resten af 
efteråret. 

spanger

Gorm Wisweh og Micki Cheng er igen i år ambassadører 
for GoCook, og sammen med en gruppe frivillige madglade 

børn har de stået foran kameraet til de mange film til 
undervisningsmaterialet.

Der kommer rødder i skolekøkkenet

Rod på nye måder
I Danmark har vi dyrket og spist rødder i mange år, men gule-
roden er dog stadig danskernes favorit blandt rodfrugterne. 
85% af det samlede rodfrugtsalg i Coop er guleroden. Der-
næst kommer knoldsellerien med 4% (Coop Analyse). Så 
med årets GoCook Smagekassen skal eleverne undersøge de 
mange rodfrugters smag og lære at tilberede dem på mange 
forskellige måder. De skal blandt andet tilberede rodfrugt-
suppe med rodfrugtboller og focaccia-sandwich med rødbe-
debøffer.

Resten af 
efteråret 
vil mange 
skoleelever på 
4 ud af 5 grund- 
og specialskoler 
skrælle og snitte 
sig gennem 
rodfrugter og 
lave fx dejlige 
supper af dem.
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Holder du af sang og godt samvær? 

Så er Amager Kabareten noget for dig!
Vi er en forening, hvis formål er at more og fornøje med viser, sketchs, fællessang m.m. Vores 

30. sæson løber fra september i år til april 2023 og selv om 

vi er i gang kan du godt komme med. Nogen af os går på 

scenen - andre nyder bare den festlige optræden.

Vi synger og spiller i Tårnby Skoles festsal, Sneserevej. 

Der er busser og tog lige til Tårnby Torv. 

Kontingent for en sæson er 150 kr. Entré 60 kr. Gæster 

80 kr. 

For flere oplysninger, kontakt vores kasserer Svend-Aage 

telefon 26 71 63 76 eller e-mail svaap@post11.tele.dk 
Hjemmeside: http://amagerkabaret.123hjemmeside.dk/

Det kan blive mere end 
småt i år for flere - alle kan 
hjælpe

Kastrup Sogns Menigheds-
pleje er en lille forening af 
frivillige ildsjæle, der gerne 
vil hjælpe andre.

- Vores opgave er at hjælpe 
mennesker, som er trængte 
og bringe støtte til unge som 
ældre, siger Richardt Johans-
son, formand for Kastrup 
Sogns Menighedspleje.

Menighedsplejens aktivite-

ter består primært i at uddele 
julehjælp.

- I år er ingen undtagelse og 
der er brug for mere hjælp i år 
end tidligere. Forklaringer er 
vist unødvendige. Vi ved det 
alle.

- Det er desværre en ufravi-
gelig kendsgerning, at alting 
bliver dyrere og indkomster-
ne slet ikke kan følge med.

- Vi kan kun hjælpe, hvis 
vi har donorer, som giver os 
mulighed for det og i år har 

vi ekstra brug for flere, som 
kan bidrage økonomisk. Små 
som større beløb modta-
ges med tak og er velkomne 
og kan indbetales til: Spar 
Nord, reg.nr. 6509, kontonr. 
3052994208.

- Vi har de bedste ønsker 
om en dejlig Jul – til alle, siger 
Richardt Johansson.

tsp

’Glædelig jul’ er ikke en 
selvfølge, men Kastrup Sogns 
Menighedspleje arbejder hver 
jul på at give familier i bekneb 
en håndsrækning. I år er 
behovet for hjælp forventelig 
større end nomalt.

Giv lidt ekstra i år

Om Kastrup Menighedspleje:
• Hjælper året rundt med diverse engangs-
beløb ad hoc behov, eksempelvis tilskud 
til børneudstyr, cykler, togbillet og mad til 
trængte og sårbare mennesker. • Hjælper fa-
milier indenfor Kastrup Kirkes sogn.
• Kerneopgaven er uddeling af julehjælp i 
form af gavekort, der udleveres lige op til jul.
• Antallet af ansøgere til julehjælp varierer 

meget men svinger imellem 30 - 40 familier.
•  Samarbejder med Kastrup Kirke.
• Ansøgningsskema afhentes i Kastrup Kirke 
fra 1. november
• Sidste frist for aflevering af ansøgnings-
skema er 8. december 2022  kl.13.00
• Ansøgere, der kommer i betragtning kon-
taktes telefonisk13. december.

Fart på salg af 
erhvervslokaler i 
Kirstinehøj
Der er fuld gang i erhvervs-
ejendomsmarkedet med 
salg og udlejninger af de-
tail-, lager- og kontor i Ka-
strup, fortæller EDC Erhverv 
Poul Erik Bech. 

Danmarks største ar-
bejdsplads (Lufthavnen. 
red), attraktive erhvervs-
områder og en fordelagtig 
placering er blandt fakto-
rerne, der får virksomheder 
til at vende blikket mod 
Tårnby Kommune. Poul Erik 
Bech har senes formidlet 
udlejningerne af fem lager-, 
værksteds- og kontorlokaler 
samt salget af to boksbutik-
ker og en la-ger- og logisti-
kejendom på Kirstinehøj. 

Bella Tower solgt til 
tysk kapitalforvalter 
Pensionsselskaber har solgt 
Bella Tower i Ørestad med 
199 nyopførte lejligheder 
til tysk kapitalforvalter.

Boligejendommen Bella 
Tower er blevet solgt til den 
tyske kapitalforvalter DWS, 
skriver Colliers. Sælger er 
selskabet Bellakvarter A/S, 

der er et selskab ejet af 
Sampension (66 procent) 
og Akademiker Pension (33 
procent), og ejendommen er 
udviklet af Solstra Develop-
ment, oplyser erhvervs-
mæglerne.

- Ejendommen er belig-
gende i Bellakvarter, der er 
nyt bolig- og erhvervsom-
råde omkring Bella Center i 
Ørestad. Området er DGNB 
midtvejscertificeret med 
Guld og udvikles ud fra en 
ambitiøs og innovativ ma-
sterplan. Derudover tilby-
der Bellakvarter let adgang 
til Københavns metro samt 
flere grønne områder”, skri-
ver Colliers.

Bella Tower er tegnet af 
Cobe og Vilhelm Lauritzen 
Arkitekter og rummer 199 
lejligheder fordelt på 19 
etager, har et udlejnings-
areal på 16.656 kvm.

Ejendommen, der havde 
indflytning i april 2022, er 
fuldt udlejet, oplyser Col-
liers, som faciliterede hand-
len på vegne af Bellakvarter 
A/S.

Kilde Byens Ejendom
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Elever fra OEG bidrager til Ørestad 
festivalen Sound and Science

Af Trine Hvam Madsen, akademisk 
medarbejder, Ørestad Gymnasium

Sound and Science i november er en ny 
festival, der præsenterer både viden-
skabelige og kunstneriske perspek-
tiver på lyd. I år er det overordnede 
tema RUM - både lokale rum, ydre og 
indre rum samt det store verdensrum. 

Mia Wu Petersen, Nadja Lorentzen 
og Julia Kajic Andersen, der alle går i 
3.g, har sammen valgfaget Musik- og 
lydproduktion. De arbejder lige nu, i 
forbindelse med festivalen Sound and 
Science, på en podcast med navnet Ly-
den over Ørestad. 

Podcasten fokuserer på, hvordan 
lyden opleves på Ørestad Gymnasium, 
når der er helt tomt, i sammenligning 
med hverdagen, hvor der er fyldt med 
mennesker og liv.

- Vi har været ude på gymnasiet sent 
om aftenen for at optage lyd. Det var 
en speciel oplevelse at komme ind i en 

helt bomstille bygning, og gå rundt i 
det store åbne rum, som gymnasiet jo 
er, fortæller Nadja. 

- Vi optog lyde både inde i bygnin-
gen og oppe på taget, hvor der er en 
mere mørk stilhed.

Tværfaglige kompetencer

På valgfagsholdet går både elever 
med science, engelsk, mediefag og 
musik som studieretning og de mange 
forskellige faglige perspektiver får 
elevernes produkter til at nå et højere 
niveau, fordi de mange forskellige fag 
arbejder sammen, mener Julia.

- Vi ved allesammen noget om for-
skellige faglige ting. Derfor kommer 
der mange kompetencer i spil, og det 
gør, at vores produkter bliver bedre, 
forklarer hun.

Eleverne oplever, at det er motive-
rende, når deres undervisning i musik- 
og lydproduktion bliver koblet sam-
men med noget konkret, som eksem-
pelvis festivalen Sound and Science. 

- Det er ikke bare for sjov, at vi laver 
vores podcast, og den bliver ikke kun 

lavet til internt brug på gymnasiet, 
derfor vil man gerne lave det bedst 
mulige produkt. 

Podcast om musiker og hans musik

De to studerende Frederikke Jacob-
sen og Idamarie Schjødt Frank er også 
med i projektet og arbejder forud for 
festivalen på et portræt af musikeren 
Morten Schantz, der spiller på Ørestad 
Gymnasium 11. november. 

Pigerne er begejstrede over at være 
en del af projektet. 

- I vores podcast udfolder Morten 
sit arbejde med musikken, hvor han 
blandt andet undersøger lyde i ver-
densrummet, og connecter dem med 
musikken, fortæller Frederikke.

- Det er meget abstrakt, men også 
ret spændende, mener hun.

- Det er fedt at vores arbejde med at 
interviewe Morten og skabe en pod-
cast om ham og hans musik også kan 
gøre andre klogere, siger Idamarie. 

Idamarie og Frederikkes gruppe 
under interview med musiker 
Morten Schantz og festivalleder 
Jan Lippert.

Podcasts om rum og lyd er skolefag 
ELEVERNE PÅ MUSIK og Lydproduk-
tion laver i alt fem forskellige pod-
casts om lyd i forskellige former. 
Podcastene bliver præsenteret 
som en showcase på Ørestad Gym-
nasium 11. november kl. 16-17.30. 

Her vil man, udover bidrag fra 
Ørestad Friskole og Ørestad Skole, 
også kunne opleve en astrotalk ved 
Lenka Otap og musik ved Morten 
Schantz Trio.

Grønne taxier tager over 
i Københavns Lufthavn 

Over halvdelen af alle taxier i Kø-
benhavns Lufthavn er nul-emissi-
onsbiler, der kører på el eller brint. 
Nye tal viser, at det har været en 
stor succes at give miljøvenlige ta-
xier fortrinsret i køen i Københavns 
Lufthavn. Målet er, at al transport til 
og fra lufthavnen er emissionsfri i 
2030.    

Hvis du prajer en taxi i Køben-
havns Lufthavn, er der stor sandsyn-
lighed for, at det er en emissionsfri 
taxi. Over halvdelen af taxierne i Kø-
benhavns Lufthavn kører nu på el el-
ler brint. Sidste sommer var det un-
der hver fjerde taxi, der kørte til og 
fra Københavns Lufthavn, som var en 
nul-emissionsbil. Men i dag er tallet 
altså mere end fordoblet: 53 procent 
af bilerne er emissionsfri.

- Det er fantastisk, at de fleste ta-
xier i lufthavnen ikke udleder CO2. 
Vi er meget tilfredse med udviklin-
gen, som er et vigtigt skridt på vejen 
i at nå vores mål om, at trafikken 
til og fra Københavns Lufthavn er 
emissionsfri i 2030, siger Kristoffer 
Plenge-Brandt, der er trafikchef i Kø-
benhavns Lufthavn.

tsp
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Så er der dømt Holberg 
- men ikke af ham Ludvig

Den poetiske  raptus ...
Tirsdag 22. og onsdag 23. november. Kl. 19.30   

Kulturhuset Kastrup Bio
Varighed 2 timer og 10 minutter inkl. pause

- Om Holberg, teatertosser og kulturpolitik
FOLKETEATRET/AMAGERTEATRET fejrer Dansk Teaters 300 år med 
Geir Sveaass’ letfodede, boblende iscenesættelse af Ernst Bruun 
Olsens Den poetiske raptus om Ludvig Holbergs fascination af tea-
tret og hans maniske produktion af komedier til scenen, Den Danske 
Skueplads i Lille Grønnegade.

PIETISMEN HAR med kongen, Frederik den 4. ved magten kastet 
mørke over København, hvor den dogmatiske protestantisme råder i 
en stadigt stærkere alliance mellem konge og kirke. På teatret i Lille 

Grønnegade hersker der dog ufortrødent 
liv og glade dage under ledelse af den 
franske, flamboyante og fremsynede 
Monsieur Montaigu samt teatrets første-
dame, Madame Montaigu.

I EMBEDSBOLIGEN i Fiolstræde sidder 
Ludvig Holberg og holdes med selskab af 
husholdersken Madam Gelskirchen. Hol-

bergs satiriske heltedigt 
Peder Paars er netop 
udkommet, og er, ifølge 
Holberg, misforstået af 
en håbløs anmelderstab 
tynget af tidens åndløs-
hed og mangel på humor.

NETOP PEDER PAARS gi-
ver Monsieur og Madame 
Montaigu anledning til at 
aflægge Holberg et sær-
deles vigtigt besøg.

TEATERCHEFEN har nem-
lig fået den kontrover-
sielle idé at lade kome-
dier opføre på dansk og 
opfordrer derfor Holberg 
til at skrive til teatret i 
Lille Grønnegade, som 
hidtil kun har spillet 
på fransk for det bedre 
borgerskab.

DEN SAMFUNDSKRITISKE 
VINKEL. På trods af sit 
embede på det konservative Københavns Universitet tager Holberg 
udfordringen op, og går dermed i rette med det samfund, han selv 
regnes som en støtte af.

KULTUR FOR FOLKET og komedier på dansk er en åbenlys trussel 
mod enevælden, men Holberg drages af teatrets frisind og opdager 
snart komediens oplysende og samfundskritiske kraft. Den poetiske 
raptus er uundgåelig, og Holberg suges ind i teatrets verden med 
den erotiske Madame Montaigu, bohemer, evighedsstudenter med 
hang til flasken, suffløren og altmuligmanden Rasmus — alle parate 
til at kæmpe. 

MANUSKRIPT: Ernst Bruun Olsen. Bearbejdelse: Geir Sveaass, Kasper 
Wilton, Mette Borg.

MEDVIRKENDE: Anders Juul, Tom Jensen, Jesper Riefensthal, Simon 
Kongsted, Jeppe Marling, Marie Louise Wille og Josefine Tvermoes 
samt Anders Manley.

INSTRUKTION: Geir Sveaass.

Hvad der venter...

www.amagerteatret.dk

A M A G E R T E T R E T

Køb billet/læs mere på: www.amagerteatret.dk og bestil 
billetter til Den Poetiske raptus og Amagerteatrets øvrge forestil-
linger i sæson 2022/2023
Pris 240,- til 270,-

Ønsker du hjælp til at købe billetter, kan du skrive til info@ama-
gerteatret.dk eller ringe direkte til  29 46 60 93 (mandage kl. 10-
12 og torsdage kl. 14-16
Amagerteatret er en forening drevet af frivillige, som ikke selv produce-
rer teaterforestillinger, men hjemkøber professionelle opsætninger fra 
anerkendte danske teatre, som behersker at bearbejde nye og klassiske 
forestillinger, så de egner sig til en turnés vilkår.

Amagerteatrets forestillinger spiller i Kulturhuset Kastrup Bio, så du skal 
ikke ind til den store by - og vores forestillinger begynder allerede  
kl. 19.30, så man er tidligt hjemme efter forestillingerne.

Forestillinger spillet i teaterforeninger modtager statsstøtte, så billetpri-
serne kan holdes i ave.

Der er altså alle mulige grunde til, at man skal vælge at få teateroplevel-
ser i Amagerteatret.

Mine forældres ting
Tirsdag 7. og onsdag 8. februar 2023 kl. 19.30 
En kvinde skal rydde sine forældres hus efter deres død. Huset er fuldt af 
ting fra kælder til kvist. Det er svært at give slip på genstande, som vi føler 
noget for. 

          Opført af Teatret ved Sorte Hest

De tre Musketerer, en for alle, alle for en tier
Tirsdag 25. og onsdag 26. april 2023 kl. 19.30
Intriger, store fægtescener, kærlighed, komik, onde skurke og ædle helte. 
Historien fylder 871734 KB som e-bog og 592 sider på engelsk. 

Det klarer Figaros på bare to timer, men de er også kun fire personer om 
det. Nogen bedre sæson-afslutning kan Amagerteatret ikke byde på - denne 
aften får du også oplysninger om sæson 2023/2024

Opført af Figaros / Den Ny Opera
 

Og du kan købe billetter allerede nu på www.amagerteatret. dk 
JULEGAVE-IDÉ ?
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HF-klasse for ordblinde er oprettet 
på Amager

Af Tille Sara Lagersted Nielsen, 
markeds- og kommunikationschef, 

VUC København Syd

I august startede en HF-uddannelse 
tilrettelagt målrettet for ordblinde på 
Amager. Den kan læses på HF & VUC 
København Syd. Der startede 25 ord-
blinde unge på uddannelsen i dette 
semester.

- På HF & VUC København Syd er vi 
specialister inden for ordblindhed, og 
derfor er vi de rigtige til at løfte denne 
opgave og har startet HF Ordblind på 
Amager, fortæller rektor Emiliussen-
Hougaard

HF Ordblind er en HF, der strækker 
sig over tre år. I skemaet er der indlagt 
tid og støtte til læsning og skrivning 
samt ekstra meget SPS-hjælp (Special 
Pædagogisk Støtte) i naturvidenska-
belige fag og matematik og eleverne 
får en ordblinde-mentor i de tre år, ud-
dannelsen varer. 

Ordblinde-mentoren sørger sam-
men med lærerne for, at hver enkelt 
elev får den IT-tekniske og faglige 
hjælp, der er behov for. 

Ordblindhed stopklods for uddannelse

Statistikkerne viser, at mange ordblin-
de ikke når i mål med uddannelse, og 
at ordblinde klarer sig dårligere end 
andre unge i uddannelsessystemet. 
De får lavere karakterer i alle fag, og 

færre gennemfører en uddannelse. 
Selvom de ordblinde elever afslut-

ter grundskolen og påbegynder ung-
domsuddannelse i lige så høj grad 
som andre unge, falder mange des-
værre fra undervejs. 

Blandt de ordblinde, der er 25-26 
år i dag (årgang ’92), har kun 69 pct. 
afsluttet en ungdomsuddannelse. 
Blandt deres jævnaldrende er andelen 
81 pct. 

Ordblindhed er stadig en væsent-
lig barriere for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse, og barrieren er 
ekstra høj for unge med svag social 
baggrund. 

Særligt dygtige undervisere

Dette nye uddannelsestilbud med en 
HF på 3 år for ordblinde kan forhå-
bentlig være med til at påvirke denne 
tendens. Det politiske mål er at 90 % 
af alle unge skal gennemføre en ung-
domsuddannelse. 

Klassen undervises af faglærere, 
der tager særligt hensyn til elevernes 
læse- og skrivevanskeligheder i alle 
fag samt giver støtte til brugen af it-
hjælpemidler.

- Vi har rigtig dygtige lærere og 
vejledere, som er i daglig dialog med 
eleverne. Lærerne arbejder med et 
stærkt klassefællesskab og har fokus 
på, hvordan en HF åbner op for videre 
uddannelsesmuligheder med en stu-
dentereksamen i hånden. fortæller 
rektor Emiliussen-Hougaard.

HF & VUC København Syd har netop startet en HF-uddannelse, der er rettet 
mod ordblinde. Her får eleverne tildelt en mentor og der er indlagt tid og 
støtte til læsning og skrivning , ligesom der gives ekstra meget special 
Pædagogisk Støtte.

Ordblind - ikke mere 
en hindring for 
ungdomsuddannelse

Næste Tårnby Bladet 
udkommer 30. november
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Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Når skaden er sket -
Vi har aftaler 
med de fleste 
forsikringsselskaber om 
anmeldelser af skader. 

Så ring til os - vi 
klarer både ruder og 
papirarbejdet.

Øresundsbroen vil være verdens 
mest bæredygtige bro og her tæn-
kes ikke kun på, at den skal bære 
trafik fra land til land

Øresundsbroens drift er allerede kli-
mapositiv, og et nyt 10.000 kvadrat-
meter stort solcelleanlæg ved Peber-
holm skal sætte turbo på ambitionen, 
så 45 procent af broens strøm kommer 
fra sol.

Ved betalingsanlægget i Sverige 
står 3.000 kvadratmeter (4-5 parcel-
husgrunde) solpaneler allerede og 
producerer strøm, og til foråret vil 
3.840 nye solpaneler supplere pro-
duktionen, når 10.000 kvadratmeter 
fordelt på 3.840 ekstra solceller til 
foråret 2023 er placeret mellem mo-
torvejen og jernbanen på Peberholms 
sydside. 

Sådan forklarer Bengt Hergart, an-
lægsdirektør på Øresundsbroen, pla-
nen for broen, der forbinder Sverige 
og Danmark.

Derved vil næsten halvdelen af hele 
Øresundsforbindelsens energiforbrug 
komme fra egenproduceret solenergi. 

Kuldioxidudledningen fra Øre-
sundsbroens drift og vedligehold 
udgjorde 350 tons kuldioxid i 2021, 
hvilket er en reduktion på 40 procent 
på blot to år. 

Hvert år optager bevoksningen på 
Peberholm omkring 500 tons kuldiox-
id, viser beregninger fra konsulentbu-
reaet MOE. Beregningerne er lavet ved 
at undersøge biomasse.

Øresundsbro Konsortiet fortsætter 
med at gennemgå forretningen for 
at finde klimasmarte og bæredygtige 
løsninger. Målet er at overdrage en 
endnu bedre bro til næste generation.

- Vi reducerer vores kuldioxidemis-
sioner fra drift og vedligeholdelse 
kraftigt med flere og flere indsatser. 
Øresundsbrons drift er nu klimaposi-

tiv, siger Bengt Hergart, anlægsdirek-
tør på Øresundsbron. 

Alene den stadigt stigende vegeta-
tion og biodiversitet på Peberholm, 
som eksisterer takket være etable-

ringen af forbindelsen, kan nu fange 
mere kuldioxid, end broens drift ud-
leder

tsp

Bengt Hergart, anlægsdirektør på 
Øresundsbroen understreger, at 
broens grønne ambition rækker 

længere, men at investeringerne 
giver et meget renere aftryk:

- Verdens mest bæredygtige bro i 
2025. Det er vores vision, og det 

handler vi på nu. Foto: Sund & Bælt.

Øresundsbroen bliver grønØresundsbroen bliver grøn

Fakta: Verdens mest bæredygtige bro
Øresundsbro Konsortiet ønsker at tage sit ansvar for at bidrage til bæredygtig 
forandring med udgangspunkt i flere af FN’s verdensmål. Visionen er at være 
verdens mest bæredygtige bro i 2025. Vi vil gøre dette på en miljømæssig, 
socialt og økonomisk ansvarlig måde. Her er nogle områder – som allerede 
er realiseret indtil videre – set ud fra et miljømæssigt perspektiv, siger  Bengt 
Hergart, anlægsdirektør på Øresundsbroen

• Reduceret energiforbrug: Sidste år forbrugte forbindelsen ca. 6,1 GWh 
elektrisk energi, sammenlignet med 12,7 GWhi forbrug det første hele år.

• Led-belysning: Sidste år blev 4.500 lysstofrør skiftet til LED-rør i Øre-
sundsbrotunnelen. Energiforbruget til tunnelbelysning skønnes at falde med 
omkring 50 procent i forhold til de gamle lysstofrør. Siden er motorvejsbelys-
ning blevet erstattet med LED-lys.

• Energieffektiv pylonbelysning: Øresundsbroens pylonbelysning med LED-
armaturer blev introduceret i juli 2020, hvilket giver en energieffektivisering 
på op til 80 procent i forhold til den tidligere belysning.

• Biodiversitet: Peberholm har klaret sig uden menneskelig indgriben fra et 
grynet sted til et imponerende og unikt sted for plante- og dyreliv. Øresunds-
broens fokus er at sikre fortsat stærk biodiversitet og begynder derfor med 
fredningsindsatser på 10 af øens 130 hektar.

• Vandbaseret maling: Første gang broen blev malet, blev det udført på land 
med epoxybaseret maling. Nu gøres det i stedet med en vandbaseret maling.

• Solpanelerne på betalingsanlægget leverer omkring 550.000 kWh om 
året, hvilket svarer til omkring 10 procent af den elektricitet, der er nødvendig 
for at drive forbindelsen.

Hjertestartere
Kæmpe fremgang på Genoplivningsområdet i de sene-
ste ti år. Danmark er et af de få lande i verden, der har et 
landsdækkende netværk af hjertestartere.

Vi har modtaget

I anledning af at der for 10. gang har været Hjertestarter-
dag i Danmark, offentliggør Dansk Hjertestopregister nye 
tal. De viser, at det over de seneste 10 år er gået rigtig godt 
på genoplivningsområdet, og Danmark er i dag i en interna-
tional førerposition inden for genoplivning. 

Antallet af hjertestartere er i den tiårige periode mere 
end fordoblet, flere danskere er uddannet i livredende før-
stehjælp, flere vidner træder til med hjertelungeredning og 
stød med hjertestarter og flere overlever. I fire ud af fem 
hjertestop træder vidner til med hjertelungeredning før 
ambulancen kommer frem.

I Hjertestopregisteret findes en oversigt for kommuner-
ne i hovedstadsområdet, der viser antal registrerede hjer-
testartere og antal døgntilgængelige hjertestartere i alt og i 
de enkelte kommuner. Netop døgntilgængeligheden er rig-
tig vigtig, for sker der et hjertestop om natten, hjælper en 
hjertestarter ingenting, hvis den er låst inde, og man ikke 
kan få fat i den.

I Tårnby kommune er der i alt 125 registrerede hjerte-
startere og andelen af døgntilgængelige hjertestartere ud-
gør 47%. Til sammenligning er denne andel i Dragør 84%, 
som ligger højest på listen sammen med Hørsholm i hoved-
stadsområdet.

 
På vegne af Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden
Marie Brandt Schultz
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Statsminister Mette Frederiksen 
er på valgturné i Tårnby, og Tårnby 
Bladet får en aftale om, at jeg må 
stille hende et spørgsmål

Reportage af Sigrid Wagner, 
erhvervspraktikant

Da Tårnby Bladet en fredag midt i ok-
tober ankommer til Tårnby Hovedbib-
liotek, står der allerede en voksende 
menneskemængde klar til at hilse på 
statsminister Mette Frederiksen, som 
vil komme forbi sammen med be-
skæftigelsesminister Peter Hummel-
gaard og Tårnbys borgmester Allan S. 
Andersen. 

Tårnby Bladet har aftalt, at jeg kan 
få lejlighed til at stille et kort spørgs-
mål til statsministeren. Jeg har øvet 
mig hele formiddagen på redaktionen 
og lavet et lille manuskript, som jeg 
gennemlæser flere gange. 

Efterhånden kommer der flere og 
flere mennesker til, som krammer og 
hilser på hinanden; jeg får derfor det 
indtryk, at de kender hinanden alle 
sammen. 

Mens vi står og tripper lidt, kommer 
statsministerens pressechef hen og 

spørger mig, hvad mit spørgsmål til 
Mette Frederiksen handler om. Jeg får 
at vide, at jeg i slutningen af arrange-
mentet vil få mulighed for at stille mit 
spørgsmål.

Et virvar af mennesker samler sig 
tæt omkring Mette Frederiksen. Nogle 
får taget billeder, andre får bare ud-
vekslet et par ord.

Så sker det..!

Endelig er det blevet min tur, Mette 
Frederiksen og samtlige andre kigger 
min vej og jeg går i gang med at intro-
ducere mig selv…

- Jeg hedder Sigrid, og jeg er er-
hvervspraktikant på TårnbyBladet. 
Jeg kunne godt tænke mig at stille et 
spørgsmål i forhold til den offentlige 
transport, begynder jeg. 

- I og med at det jo er en rigtig god 
ide, i forhold til klimaet, at vælge den 
offentlige transport til - kunne det så 
ikke være en god ide at gøre den of-
fentlige transport både bedre og bil-
ligere? 

- Jo, det at sænke priserne på den 
offentlige transport ville være en rig-
tig god ide, men jeg kan desværre ikke 
love, at det vil være muligt, det skyl-
des blandt andet krigen i Ukraine og 

de stigende priser i samfundet, svarer 
statsministeren. 

Vi når lige at få taget et foto af 
statsministeren og jeg når lige at 
takke hende for hendes tid, før hun er 
videre igen.

Vi kører hurtigt tilbage til redaktio-
nen og jeg bruger resten af mine timer 
som erhvervspraktikant med at skrive 

min artikel.

Denne artikel er gennemlæst og  
redigeret af redaktionen.

 

Foto: Kurt Pedersen, Amager 
Fotoklub

Til vælgermøde med statsministeren

Af Dorthe Hecht, 
folketingskandidat for 

Enhedslisten 

Vi skal nu til valg i utide og 
i en krisetid med galoppe-
rende inflation, himmelhøje 
energipriser på el og især 
gas og oven i det en klima-
krise, som ingen i denne ver-
den mere kan lukke øjnene 
for, og som vi er pisket nødt 
til at kigge lige i øjnene.

Vi rammes alle, når vi 
køber ind i hverdagen og 
konfronteres med dagligva-
rernes prisers himmelflugt. 
Nogle grupper, som i årevis 
ikke har fået reguleret deres 
pensioner og uddannelses-
støtte mm. rammes ekstra 
hårdt og mennesker, som al-
tid har betalt enhver sit, må 
kaste håndklædet i ringen 
og opgive at betale basale 
udgifter som husleje, varme 
og mad. Uligheden vokser 
og fattigdommen og hjem-
løshed spreder sig. En fat-
tigdom vi ikke har set længe, 
samt mistrivsel blandt børn, 
unge og ældre og en psy-
kiatri og et sundhedsvæsen, 
som selv er blevet sygt af 
underfinansiering.

Regeringens svar på det er, 
at du kan få lov at låne dine 
egne penge. Og de 100 mil-
lioner, der er lagt ud i kom-
munerne til varmehjælp, 
forslår ingenting i den sam-
menhæng, samtidig med 
at kommunerne pålægges 

flere og flere opgaver uden 
at pengene følger med. Til 
gengæld er det lykkedes at 
finde 35 milliarder til kamp-
fly og 18 milliarder årligt til 
oprustning.

Resultatet er nedpriorite-
ring og udhuling af velfær-
den i hele landet og en år 
for år dårlige borgerservice 
rundt omkring i kommu-
nerne, som hvert eneste år 
kæmper med at få budget-
terne til at hænge sammen 
og må ty til grelle sparepla-
ner. 

Det sværeste ved at blive 
ældre er, at du bliver mere og 
mere usynlig i samfundet og 
har svært ved at blive set som 
det unikke menneske med et 
levet liv, du er, men behand-
les som ’ældre’. På pleje-

h j e m -
met er din adgang 
til livet udenfor reguleret af 
en klippekortsordning, og 
ikke på basale rettigheder 
til et liv i samklang med om-
verdenen. Enhedslisten vil 
bryde den mur ned og sørge 
for åbenhed og åben adgang 
og udgang, når man lever sit 
liv på et plejehjem. 

Fremtiden kalder på hand-
ling ift til klimakrisen og ikke 
en Lynetteholm, bebyggelse 
på Amager Fælled eller en ny 
motorvej over Limfjorden. 
Den kalder på klimabære-
dygtige løsninger. Den kal-
der på en genopbygning og 
udvidelse af hele velfærden.

Vi kan nå det, og vi kan 
gøre det i fællesskab. Et 
samfund hvor de bredeste 
skuldre bærer det tungeste. 

Enhedslisten vi et fælles-
skab for alle, som har brug 
for en hånd. Et samfund hvor 
mennesker kommer før sy-
stemet. Et samfund, der går 
forrest med klimadygtige 
løsninger. 

Dorthe Hecht
Folketingskandidat for 

Enhedslisten i
Københavns Storkreds

Tårnby, Dragør, 
Frederiksberg, København

Valg i krisetid
Af Kenneth Kristensen Berth 

(DF), folketingskandidat

For nylig kom det frem, at 
rockerbanden Bandidos vil 
slå sig ned på Vestamager og 
den konkurrerende bande 
Satudarah i industriområdet 
ved Hørby Allé og Bjørnbaks-
vej. Dermed risikerer Tårnby 
at ende som epicenter i en 
ny potentiel konflikt mellem 
rivaliserende bandegruppe-
ringer.

Det er dybt utilfredsstil-
lende, at kriminelle gruppe-
ringer kan slå sig ned og gøre 
områder utrygge med deres 
aktiviteter.

I dag kan bandemedlem-
mer blive idømt et opholds-
forbud, således at de ikke kan 
opholde sig i klubhusene. Det 
er et godt instrument i forhold 
til det enkelte bandemedlem; 
men desværre slet ikke til-
strækkeligt i forhold til at for-
hindre banderne i at fungere.

Rockerborgloven gør det 
muligt for en kommunalbe-
styrelse at nedlægge forbud 
mod, at en ejendom anven-
des som samlingssted for en 
bestemt gruppe, hvis den er 
til væsentlig ulempe for om-
kringboende.

Gruppen kan opløses

Det er imidlertid alt sammen 
symptombehandling. Høje-
steret besluttede tilbage i 
2021 at opløse grupperingen 
Loyal to Familia. Den beslut-
ning burde give håb om, at 

også andre kriminelle bander 
kan opløses. 

Desværre har den socialde-
mokratiske regering forsømt 
at udnytte Højesterets dom til 
at forfølge en opløsning af an-
dre kriminelle grupperinger.

Opløstes rockerbanderne 
ved lov ville det ikke være 
muligt for grupperne at etab-
lere sig med klubhuse og 
lignende og problemet med 
rockerborge ville endegyldigt 
være løst. 

Borgerne i Tårnby ville så-
ledes ikke skulle bekymre sig 
om at blive naboer til rivali-
serende bandegrupperinger 
og få deres hverdag ødelagt 
af bekymringer for, om deres 
nabolag nu er sikkert.

I Dansk Folkeparti vil vi 
arbejde på at få flere bande-
grupperinger forbudt og der-
med give politiet 
endnu bedre 
mulighed 
for at 
komme 
bandeu-
væsnet 
til livs.

Rockerbander skal 
forbydes
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Det er mere end tre år siden, 
regeringen trådte til, og jeg 
har været beskæftigelsesmi-
nister lige så længe. Det har 
været hårdt arbejde, men 
samtidig en opgave, jeg har 
løftet med ære og stor yd-
myghed. 

Når man er født og opvok-
set i Kastrup, så glemmer man 
aldrig, hvor man kommer fra 
og de folk, man har mødt på 
sin vej. 

Jeg er derfor meget tak-
nemmelig for den store op-
bakning, jeg mærker hos man-
ge i Tårnby. Og jeg sætter stor 
pris på de mange mails og 
henvendelser, jeg får fra folk, 
som har idéer og problemstil-
linger, som de ønsker at rejse. 

Jeg er i politik for at gøre en 
forskel for almindelige men-
nesker i Tårnby, på resten af 
Amager og i hele landet.

I regeringen har vi haft an-
svaret under to globale sam-
fundsomvæltende kriser. Det 
har været en stor opgave, 
men vi har insisteret på, at 
retfærdighed og ansvarlig-
hed skal gå hånd i hånd. Jeg 
er stolt over vores arbejde og 
de resultater, vi har opnået. 
De har gavnet hele landet og 
særligt vores ø. Blandt andet:

• Coronakrisen ramte 
Tårnby hårdt. Vi satte 
ind med lønkompensa-
tion og massive hjælpe-
pakker, der hjalp mange 
lokale i vores område.  
• Vi har prioriteret 20 
nye nærpolitistatio-
ner, bl.a. på Kamillevej. 
Noget mange af os har 
kæmpet for længe

• Vi har indført retten til 
tidlig pension og afskaf-
fet ægtefællemodreg-
ning, som gavner mange 
i Tårnby og på resten af 
Amager. 
• Vi har investeret i ud-
dannelse, klima og flere 
grønne job. På Amager 
betyder det bl.a. nye er-
hvervsmuligheder i Kir-
stinehøj. 
• Vi har sikret, at der i de 
kommende år kommer 
mange flere billige boli-
ger i hovedstaden.

Vi er stolte af vores resulta-
ter, men vi er langt fra tilfred-
se. Der er meget at kæmpe for 
endnu. 

Det handler om at sætte 
endnu mere skub i den grøn-
ne omstilling, om at styrke 
trygheden for almindelige 
mennesker og om at priorite-
re vores nære velfærd. Vores 
ældrepleje, daginstitutioner, 

skoler og ho-
spitaler er 
meget vigti-
gere end at 
fjerne top-
skatten for 
dem, som 
i forvejen 
har mest. Derfor har 
jeg brug for din opbakning og 
personlige stemme til fortsat 
at være Tårnbys og Amagers 
repræsentant i Folketinget.

Mange hilsner
Peter Hummelgaard

Beskæftigelsesminister 

Kære alle

Beskæftigelsesminister 
Peter Hummelgaard tilbage i 

Kastrup. Her på en spadseretur 
sammen med Borgmester Allan 

S. Andersen og Statsminister 
Mette Frederiksen. Foto: Kurt 
Pedersen, Amager Fotoklub.

Hvad skal der egentlig til for 
at blive valgt til Folketinget 

Af Martin Wood Pedersen. 
folketingskandidat 

for de Konservative i 
Tårnbykredsen

Jeg får ofte spørgsmålet, 
‘Martin hvad skal der til for at 
få dig valgt til Folketinget?’. 
Mit svar er; hårdt arbejde, en 
politik med substans, de rig-
tige værdier og sidst men ikke 
mindst viljen til at gøre en 
forskel for andre.

Men kigger vi på selve tal-
lene, så kræver det lidt reg-
nearbejde. Som meningsmå-
lingerne står lige nu, får vi 2 
mandater i Københavns Stor-
kreds, som min kreds Tårn-

bykredsen er en del af. Jeg 
opstiller i alle 12 delkredse 
og er spidskandidat i Tårnby-
kredsen.

Det, som afgør, hvor mange 
der kommer ind, er det sam-
lede stemmetal på partiet. 
Dernæst er det de personlige 
stemmer, som afgør hvem fra 
partiet, som kommer ind.

Når man så ganger og divi-
derer på tidligere valg og sæt-
ter det op mod meningsmå-
lingerne, så kommer der fak-
tisk et tal frem. Og mit bedste 
bud på, hvad der skal til, for 
at jeg kommer i Folketinget, 
er, at 3.500 konservative og 
borgerlige vælgere skal sætte 
deres kryds ved Martin Wood 
Pedersen.

Jeg havde æren af, at være 
kandidat til Regionsrådsval-
get i 2021. Her fik jeg 948 
personlige stemmer. Der var 
ved Regionsrådsvalget cirka 
5.000 konservative stemmer 
i Tårnbykredsen. Hvis anta-
gelsen er, at de også stemmer 
konservativt ved Folketings-
valget, og at jeg kan få mindst 
1/3 af disse til at stemme per-
sonligt på mig, så er jeg næ-
sten halvvejs.

Så skal der føres kampagne 
i resten af storkredsen med 
fokus på resten af Amager, 
Frederiksberg og Indre By, så 
der skal jeg trække resten.

Nøglen til succes er under 
alle omstændigheder et højt 
personligt stemmetal i min 

egen kreds.
Jeg håber 

derfor, at mange borgerlige 
vælgere i Tårnbykredsen kan 
se fordelen ved en lokal re-
præsentant i Folketinget og 
derfor sætter det personlige 
kryds ved Martin Wood Pe-
dersen.

Af lokale mærkesager kan 
jeg nævne:

• Jeg vil kæmpe for, at tvangs-
fordelingen af gymnasieele-
ver rulles tilbage.
• Jeg vil kæmpe for, at elafgif-
ten fjernes permanent og at 
afgiften på naturgas sænkes.
• Jeg vil kæmpe for, at Amager 
Hospital bevares
Jeg har i hvert fald tænkt mig 

at gøre alt, 
hvad jeg 
kan, for at 
gøre mig 
fortjent til hver eneste stem-
me. 

Jeg får ofte spørgsmålet…

Nyt dansk parti skriver 
danmarkshistorie!

Det er ikke tidligere sket i 
folketingsvalgets historie, 
at et dansk parti har stillet 
løsgængere op i alle landets 
storkredse!

Frihedslisten skriver der-
med danmarkshistorie. Parti-
et er endnu ikke opstillings-
berettiget til folketingsvalg. 
Derfor har partiet valgt at 
opstille kandidater som løs-
gængere i alle storkredsene 
i hele Danmark.

Partiet deltog ved et kom-
munal- og regionsrådsvalg, 
samt EU forsvarsforbeholds-
valget. Partiet fik totalt 
12.728 stemmer ved KV21/
RV21 i 2021.

3 enkle mærkesager:

• Bevar kontanter
• Bevar lokalt butiksliv
• Naturlig sundhed

Formand for Frihedslistens 
hovedbestyrelse, Flemming 
Blicher, beretter om en kæm-
pe opbakning til partiets 
mærkesager ud i det ganske 
land. Det er især de to første 
mærkesager der trækker på 
folks opmærksomhed.

Danskerne er nemlig al-
drig blevet spurgt, om de vil 
tillade en udfasning af kon-
tanterne inden politikerne 
gik i gang med projektet, 
godt hjulpet af EU- og Cen-

tralbank-samar-
bejdet på områ-
det. 

Desuden op-
lever danskerne 
hver dag at se nye butiks-
lukninger i deres lokale sam-
fund. De store nationale og 
internationale kædebutikker 
klarer sig forrygende, mens 
mange små butikker må dre-
je nøglen om.

Naturlig sundhed

Også på klima og miljø områ-
det adskiller partiets ’Natur-
lig sundhed’-mærkesag sig 
fra de eksisterende partier i 
folketinget ved at fokusere 
på det nære, det enkle og 
det sunde. 

Frihedslisten opfordrer 
danskerne til et mindre og et 
klogere forbrug, fremfor at 
fokusere på, at teknologiske 
løsninger skal redde udvik-
lingen på området.

Navnene på partiets kan-
didater være at finde på 
stemmesedlens nederste 
del blandt de opstillede løs-
gængere.

Kandidater opstillet i Kø-
benhavn og omegn
• Københavns Storkreds: 
Flemming Blicher - flbl@
frihedslisten.dk 
• Københavns Omegns 
Storkreds: Jovan Tasevski - 
jota@frihedslisten.dk

Bevar kontanterne

Der udsendes næsten dagligt indlæg fra Frihedsli-
stens Nyhedsblog, som kan følges på Frihedslistens 

nyhedsblog
https://frihedslisten.dk/blog/
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Nattetanker
Jeg vågnede og undrede mig. 
Jeg kunne mærke i kroppen, 
at jeg ikke havde sovet mine 
sædvanlige 8 timer og al-
ligevel var det lyst udenfor. 
Ikke sådan rigtigt morgenlyst, 
mere neon-agtigt lyst som om 
nogen stod og lyste med en 
overdimensioneret lomme-
lygte. Hvad skete der?

Nu var jeg spilvågen, stod 
op – og så den del af verden, 
jeg befandt mig i, oplyst som 
af en kæmpestor projektør, 
parat til en optagescene i en 

spøgelsesfilm. Fascinerende. 
Dragende. Jeg måtte ud.

Der stod jeg og kiggede op 
mod månen, sugede univer-
sets umådelige mystik til mig 
som en ryger begærligt suger 
røg ind i lungerne for at få sin 
længsel tilfredsstillet. Jeg fik 
en næsten overjordisk for-
nemmelse af et behov for at 
blive ét med universet, sådan 
ganske stille og roligt, lette og 
svæve og fyldes med viden om 
universets hemmeligheder.

Det behov får jeg måske 

opfyldt på et tidspunkt. Men 
det er en helt anden snak. 
Dér, midt om natten, gik jeg 
ind og lavede morgenmad, tog 
en bog fra natbordet og satte 
mig til at læse. Det var, som 
om bogen var en fortsættelse 
af oplevelsen med fuldmånen. 

I bogen ‘Katten der ville 
redde bøgerne’ er realisme og 
mystik vævet ind i hinanden, 
så der dannes en forestilling 
om flere verdener, bevidst-
hedsplaner om du vil, som 
personer bevæger sig ind i og 
ud af. Lidt ligesom hvis man i 

en god drøm bliver vækket, 
men evner at trække sig til-
bage i drømmen og drømme 
videre.

Nu bliver det vist lidt for 
langhåret, ikk`? Men jeg har jo 
noget med katte, ikke mindst 
hvis de ovenikøbet vil redde 
bøger, så derfor vil jeg anbe-
fale dig, der har det lidt som 
mig, snarest at hente bogen på 
biblioteket. Selv vil jeg glæde 
mig til endnu en bog, der lig-
ger og venter: ‘At skille sig af 
med en kat: hvad jeg taler om 
når jeg taler om min far’  som 

vist slet ikke handler om en 
kat, men som er skrevet af 
Murakami – og han plejer ikke 
at skuffe!

Læ
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Ingen forlader sit hjemland for sjov
- sådan skriver Maky Amiri fra Afghanistan i sin 
erindrings- og debatbog om udlændingepolitik 
og integration

Anmeldelse af Ellen Margrethe Kokbøl

Da den yderst veluddannede Maky er først i 
30’erne flygter hun sammen med ti familiemed-
lemmer fra Kabul. Hun er fra en god familie, har et 
godt job som fysik- og kemilærer og er viceskole-
leder på en pigeskole. Hun fortæller hudløst ærligt 
om en grufuld rejse med grimme oplevelser, hvor 
hun i Islamabad indgår et arrangeret ægteskab 
med Attik, som hun kun har mødt én gang. 

Om bord på en kutter, søsyge og meget bange, 
bliver de efter nogle dage firet ned i gummibåde, 
alt imens et besætningsmedlem truer med en pi-
stol. Det skærer en i hjertet at læse om de mænd, 
kvinder og børn, der bare efterlades af griske men-
neskesmuglere i gummibåde midt ude i Østersøen, 
indtil de lykkeligvis bliver samlet op af et norsk 
krydstogtskib. De får valget: Danmark eller Norge.

Ankomsten til Sandholmlejren, opholdet på et 
Røde Kors Center. Da de får afslag på asyl, synker 
Attik ned i en dyb depression.

Med ukueligt gå-på-mod gør Maky alt, hvad hun 
kan, for at blive integreret og accepteret på det 
danske arbejdsmarked, men støder hele tiden på 
uhensigtsmæssige og urimelige forhindringer til 
trods for, at hun uddanner sig til både pædagog og 
til lærer i fysik, kemi og biologi.

Familien, som nu er forøget med to piger, har ef-
terhånden fået en rimelig tilværelse i København, 
men da Attik pludselig vil flytte til Esbjerg, bøjer 
hun sig for den muslimske tradition og følger ham.

Hun får job som pædagogvikar på en skole, 
hvor 99 procent er af anden etnisk baggrund end 
dansk. Hun er chokeret over kollegernes ubegrun-
dede fordomme om muslimer og erkender, at det 
er netværk, der virker i Danmark, ikke fine eksa-
menspapirer og anbefalinger - er træt af at blive 
hakket på og få dumsmarte bemærkninger om, at 
alle nydanskere nasser på samfundet.

Jeg er fuld af beundring, men samtidig beskæm-
met. Kan ikke få ind i mit hoved, at en kvinde med 
så flot en universitetsuddannelse er nødt til at 
tage utallige kurser/uddannelser i over 6 år! Jeg 
ved godt, at Amiris beretning ikke er et eneståen-
de tilfælde, men… det må kunne gøres bedre.

En flygtning på sporet af det danske liv
Maki Amiri: E-bog, PDF. 
ISBN13: 9788794381000

Er du sindsyg mor?
.. en autofiktiv beskrivelse af psykisk sygdom og 
livet som mor for en mindreårige søn.
Anne Rye Andersen er født i 1984 i Nordjylland 
og nu bosat i Randers. Skriver poesi og prosa, og 
er i denne debutroman inspireret af at nedbryde 
og aftabuisere fordomme om psykisk sygdom

Anmeldelse af Bitte Christensen

Titlen ‘Er du sindsyg, mor’ er en udtalelse fra An-
nes søn, og debatten er højaktuel blandt andet i 
dagbladet Politikens kronik 10.oktober 2022, hvor 
vigtigheden af forebyggelse af arvelighed be-
handles (er det arv eller miljø?). Fageksperter be-
skriver, at halvdelen af alle børn med psykisk syge 
forældre selv får lidelsen - og påtaler, at dette kan 
og bør forebygges, men der er meget forskellige 
forskellige indsatser rundt om i vores lille land.

Forfatteren beskriver sin hverdag gennem et 
halvt år; med op- og nedture, sorte tanker og reak-
tioner i sin væremåde og glade stunder med søn-
nen og andre uundværlige i den nære kreds. 

Hun beskriver perioder under indlæggelse på 
psykiatriske afsnit og hvordan der er forskel på 
kontakten til de enkelte medarbejdere. Det beskri-
ves ikke som værende på grund af dårlige/dygtige 
fagfolk eller forskellige uddannelser; men vi svin-
ger jo forskelligt med andre.

Bogen beskriver en nærhed, og både gode 
og dårlige perioder med åbenhed om ‘fanden i 
voldskhed’ for eksempel i forbindelse med seksu-
elle behov og længsel efter søn og kæreste. 

Om bogens illustrationer er begået af Anne vi-
des ikke, men det giver hjælp til forståelsen af en 
hverdag med både sort/hvide og kulørte farver.

Som anmelder var jeg noget betænkelig ved at 
gå i gang med ‘Er du sindsyg, mor?’. Jeg har svært 
ved at sætte mig helt ind i de svingende tilstande, 
personer med psykiske sygdomme ofte har og 
undgår derfor ofte at deltage i snak både med per-
sonen selv eller nære pårørende. 

MEN flere gennemlæsninger af Annes roman har 
kun givet mig lyst til at vide mere og forhåbentlig 
være mere pågående og deltagende fremover.

Ja, tabuer og uvidenhed er der - og jeg tror det 
gælder for mange, så tak for ‘sparket’ Anne, hå-
ber du får lyst til at give os mere at tænke over og 
handle på. 

Er du sindsyg, mor? af Anne Rye Andersson
Forlaget Leitura
ISBN 9788794310055

Atropos ...
… er titlen på første del af en skønlitterær trilogi 
af forfatteren Lars Gejl, der har skrevet utallige 
bøger om hans tid i Grønland og Afrika og alle de 
forskelligartede jobs, han har bestridt de første 
tres år af livet. 
Særlig interesse for sommerfugle, ‘når Atropos 
lander, varsler den ondskab og død’

Anmeldelse af Bitte Christensen

Kriminalkommissær Z (Ernst Zangenberg) og hans 
nyligt ansatte souschef Christian Zorn bliver kaldt 
ud til et mord i indre København. Chefkokken, kal-
det Ornen, fra den dyre gourmetrestaurant Mun-
ken, er blev fundet hængt op i en kødkrog i køle-
boksen.

Ingen har bemærket noget, men der er heller in-
gen, der begræder det skete. 

Retsmediciner Otsen bliver straks tilkaldt.
Lidt efter lidt falder der flere mere eller mindre 

levende skeletter ud af skabene på det dyre spise-
sted og trådene fører langt omkring. 

Kødbyen ligger tæt på, og ’kødudskæringen’ be-
mandes af et par robuste russere, der lader som om 
de hverken forstår dansk eller engelsk, men svin-
ger lidt livligt med de store knive. Zorn trækker sig 
i første omgang tilbage, men er bestemt ikke fær-
dig med dem.

Sporadisk falder der i bogen beskrivelser fra så-
vel Z’s barndom og ophold på en af de barske dan-
ske kostskoler, og fra Zorns fortid som jægersoldat, 
noget han indtil videre holder tæt ind til kroppen.

Meget hurtigt dukker også en beretning om 
yngre russiske teenagere op. Piger, der mere eller 
mindre frivilligt er havnet i byen for at opleve den 
store kærlighed. 

Fortællingen kommer rundt om det nordlige 
København og hvad der foregår på ‘O’s, en masse 
store flotte biler, let påklædte piger, som er for-
svundet og det vælter rundt med store kølebiler 
og trucks i kødbykvarteret i de sene nattetimer.

Der må forstærkning til fra broderlanet Sverige. 
Er man til tjubang og skrappe drenge, er her en 

hel bog rigelig fyldt af aktion. Er man til det og kan 
holde alle oplysningerne i strakt arm, kan man jo 
bare glæde sig til anden og tredje del af trilogien. 
Personligt tager jeg nu lige en pause og fordøjer 
den vel skrevne, men barske historie for nu.

Atropos er udgivet af forlaget Brændpunkt
ISBN-13 9788794229388 
ISBN-10 8794229384
352 sider
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På Kulturzonen er novembers helt store begivenhed 
Tårnby Musikuge 2022 – og så er der nyt 
undervisningstilbud til de unge på musikskolen

Sangskrivningskursus på Tårnby Musikskole

Går du med en sangskriver i maven, og drømmer du 
om at blive den nye Billie Eilish eller komme med i 
MGP? 

Så skulle du melde dig til det nye sangskrivningskur-
sus på Tårnby Musikskole, som starter i november. 

Du skal være fyldt 12 år, og du skal kende lidt til 
akkorder, spiller fx klaver eller guitar, men du behøver 
ikke at have skrevet sange før. 

Målet med undervisningen er, at du kommer i gang 
med at skrive sange og musik og har det sjovt med det. 
På holdet veksler I mellem at arbejde målrettet med 
dine egne sange og at lege med forskellige kreative 
metoder til sangskrivning.
Sangskrivningskurset ligger tirsdag aften kl. 19-20.30. 
Start tirsdag 8. november. Pris 800 kr. for 10 undervis-
ningsgange. Info og tilmelding: taarnbymusikskole.dk.

Det sker på KulturzonenDet sker på Kulturzonen
(U)hyggelig Halloween
Græskarskæring, ansigtsmaling og musikalsk uhygge. 
Vi holder naturligvis åbent i caféen. Kåring af dagens 
flotteste græskarhoved og mest uhyggelige kostume.  
Lørdag 29. oktober kl. 11-14. Gratis men tilmelding på 
kulturzonen.net senest fredag 28. oktober kl. 12.00.

Tårnby Musikuge 2022 
I 10 dage fejrer vi Tårnby Kommunes musikliv: lokale 
kulturinstitutioner og foreninger samarbejder om et 
stort program med musik for alle aldre, i alle genrer og 
på alle niveauer. 
29. oktober til 6. november. Se det samlede program på 
kulturzonen.net eller taarnbybib.dk. 

Kulturzonens highlightsKulturzonens highlights 
Åbningskoncert med HOT 
Lørdag 29. oktober kl. 16.00, Skottegårdsskolens aula. 
Gratis adgang.

Fællessang på tværs af generationer
Med Tårnbykoret, musikskolens ungdomskor The Jokers 
og Trygve Dreijer.
Mandag 31. oktober kl. 19.30, Kulturzonen. Gratis ad-
gang.

Fabräk 
Support: ØV! + SomeDayLive

Torsdag 2. november kl. 19.30 (NB! Ændret dato) Kul-
turzonen. Billetter: 100 kr. på www.kulturzonen.net

Løvfaldsjazz & Tapas
Lækker efterårsjazz med musikere fra 
Tårnby Musikskole: Ida Kudo, sang, 
Jacob Broholm, klaver, Christian Sekjær, 
bas, og Jacob Smedegaard, trommer
Fredag 4. november kl. 17.30-ca. 20.00. 
Traktørstedet Vestamager. 
Billetter: 150 kr. på www.taarnbybib.dk

Sangskriver-workshop for unge
Tips, tricks og kreative metoder til 
sangskrivning for unge mellem 12 
og 25 år. Med Tårnby Musikskoles 
sangskrivercoach-team: Ida Kudo, 
Jacob Smedegaard og Christian 
Sekjær
Lørdag 5. november kl. 13-21. Kul-
turzonen.

Pris: 75 kr. for undervisning og forplejning. Tilmelding 
på www.kulturzonen.net

Husk også at vi holder Jul på Kulturzonen 
Tårnbys hyggeligste familiejuledag med julemusik og 
Luciaoptog, nissefortællinger, juleværksteder, glögg og 
æbleskiver.

Arrangementet er en del af Tårnby Kommunes jule-
fejring ’Tårnby juler’.
Søndag 4. december kl. 11-14.

Halloween, musikuge, sangskriverkursus og meget mere 

Ida Kudo er underviser 
på musikskolens nye 
sangskrivningskursus.
Derudover har hun en 
kunstnerisk karriere som 
indie pop-kunstner og 
performer.

Har du hørt, at…
... Tre af Tårnby Musikskoles dygtige talentele-
ver deltog i Den Klassiske Juniorkonkurrence 
og hjembragte fantastisk flotte præmier.

Lue Poss Laursen, 12 år og saxonist og Sø-
ren Valentin, 15 år og oboist deltog i konkur-
rencen for første gang og hjembragte hhv. 3. 
og 1. præmie. Philip Schou Christiansen, 16 år 
og klarinettist, deltog for tredje gang og blev 
belønnet med guldmedalje, som er konkur-
rencens fineste pris.

Søren modtog desuden årets talentpris på 
10.000 kr., som blev overrakt ved priskoncer-
ten i Konservatoriets Koncertsal. 
Tre stolte prismodtagere: Philip Schou Chri-
stiansen, Søren Valentin og Lue Poss Laursen.

Folk i alle aldre kom myldrende 
fra nær og fjern for at deltage 
i ferniseringen af Det halve 
menneske – Eistrup på papiret  
Da formanden Vibeke Rasmussen bød 
velkommen, stod der godt 200 forvent-
ningsfulde mennesker med et glas vin i 
hånden samlet inde i gården, der i da-
gens anledning var hyggeligt og diskret 
oplyst.

Museumsleder Mette Mansa holdt 
åbningstalen, hvor hun fremhævede bil-
ledkunstneren Kasper Eistrups fantasti-
ske evner, især tegningen, som allerede 
fra 9-års alderen fyldte meget i hans liv.  
Hans fascination og passion for papiret 
som materiale, hvad enten det er brugt, 
plettet af kaffe, iturevet eller gammelt, 
er det betydningsbærende element – 

med en ofte gennemgående tilstedevæ-
relse af ansigter og skikkelser. Udover 
tegninger og malerier har billedkunstne-
ren desuden en omfangsrig produktion af 
litografiske tryk og kobberstik.

Kasper Eistrup er også kendt som 
forsanger og guitarist i bandet Kashmir, 
som han i 1989 dannede den første ud-
gave af; han er komponist og en af Dan-
marks mest respekterede sangskrivere.

Denne fantastiske soloudstilling, der 
først slutter 23. januar 2023, viser Ei-
strups store og omfattende værker på 
papir – både tegninger og originalværker 
- samt hele hans grafiske produktion til 
dato. 

Læg vejen forbi og få en god ople-
velse!

Ellen Margrethe Kokbøl

BILLEDTEKST

En smuk og stemningsfuld 
efterårsaften på Kastrupgård

Noget at gå til eller opleve i november.Noget at gå til eller opleve i november.
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Tårnby Musikuge - en palette af musikoplevelser for alle
For femte gang går Tårnbys 
kulturinstitutioner og 
foreninger sammen om at 
fejre musikken. Fra 29. 
oktober til 6. november vil 
kommunens offentlige rum 
være fyldt med musik af alle 
genrer og for alle aldre.

En uge med fuld musik og 
masser af god stemning. 

Hent programmet på bib-
lioteket!
Info om program og billetter 
på taarnby.dk

Lods Hans – et eventyr med skrald i 
Børneforestilling ved HeartBeat Group
Se annonce for Kulturhuset Kastrup Bio s. 52. 
Lørdag 29. oktober kl. 11.00. Kulturhuset Kastrup Bio. 
Billetter 60 kr. købes på www.kulturhusetkastrupbio.dk

Åbningskoncert 
HOT – Tårnby Musikskoles Concert Band

På programmet 
denne dag står 
bl.a. hits som 
Amy Winhouse’s 
’Rehab’ og titel-
sangen til James 
Bond-filmen 
’Skyfall’ samt, 

fra den mere klassiske afdeling, ’Kong Georg d. 1.’s 
Honnørmarch’ og uddrag fra Gounods ’Faust’. Lørdag 
29. oktober kl. 16.00. Skottegårdsskolens aula. Gratis 
adgang uden billetter

Musikalsk markedsplads
Vi giver scenen til nogle af Tårnbys dygtige amatørmu-
sikere, der dyrker musikken i deres fritid og skaber god 
musikalsk stemning, når de optræder rundt omkring i 
kommunen. Gratis adgang uden billetter
Søndag 30. okt. kl. 13.30 – 15.30. Hovedbiblioteket

Kl. 13.30–14.30 : Visens Venner på Amagerland 
Visens Venner underholder med et blandet repertoire af 
stille viser, muntre viser og noget folk kan synge med 
på. Visens Venner på Amagerland kan i år fejre 32 år 
med visesang blandt 165 viseglade medlemmer. 

Kl. 14.30 – 15.30: Bordinghus Spillemænd... 
... en forsamling kvinder og mænd med forskellig musi-
kalsk baggrund. De spiller kendte melodier fra filmmu-
sik, dansemusik, giro 413, frem til nutidens popmusik. 
Orkesteret blev stiftet af medlemmer af frimærkeklub-
ben i Bordinghus for mere end 40 år siden.

Fællessang Syng dig glad 
ved Marianne Kragh 
Bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide 
at synge sammen med andre? Så kom til sangeftermid-
dag på biblioteket. Vi mødes den sidste mandag i må-
neden og synger lyset og glæden frem med korleder og 
musikpædagog Marianne Kragh ved klaveret. 
Billet 35 kr. købes på taarnbybib.dk
Mandag 31. oktober kl. 16.00. Tårnby Hovedbibliotek 

Fællessang på tværs af generationer
The Jokers, Tårnbykoret og deres fælles dirigent Trygve 
Dreijer inviterer til fællessang. 
Mandag 31. oktober kl. 19.00. Kulturzonen. Gratis ad-
gang uden billetter.

 

Koncert: Cornelisband
Der er absolut grine- og klappe-med-garanti i dette 
topmorsomme og gennemmusikalske koncertshow.  

Steen Svanholm spiller og fortæller med sit Cornelis-
Band om den svenske skjald, Cornelis Vreeswijk. 
Billet 35 kr. købes på www.taarnbybib.dk
Tirsdag 1. november kl. 19.30. Hovedbiblioteket

 

Fyraftenskoncert: Sange om kunst 
ved Christian Veitner og Torsten Lefmann
En kunstner bliver inspireret af en oplevelse og maler 
et maleri. En sangskriver bliver inspireret af maleriet 
og skriver en sang. Et par musikere bliver inspireret af 
sangen og spiller den. 
Onsdag 2. nov. kl. 17.00. Kastrupgårdsamlingen. Gratis 
adgang og plads efter ’først-til-mølle’ princippet

 

Opera på lærredet: Barberen i Sevilla 
Se annonce for Kulturhuset Kastrup Bio s. 52. 
Billetter på www.kulturhusetkastrupbio.dk
Onsdag 2. november. Kulturhuset Kastrup Bio

Åben øver: Crossroad Gospel
Denne aften er du velkommen til at være med på en 
’lytter’ hos gospelkoret Crossroad Gospel. Måske kunne 
du få lyst til at deltage i vores glade sangfællesskab 
fremover. Udover musikalske ambitioner satser vi også 
på et højt socialt niveau i koret, så alle kan glæde sig 
over at mødes og være sammen om musikken og det 
glade budskab.
Onsdag 2. november kl. 19-21.30. Korsvejskirken. Gra-
tis adgang uden billetter

 

Koncert: Fabräk 
Support: Øv! + Some Day Live

Den rå og energiske 
duo Fabräk er kom-
met ud af det blå og 
har allerede cemen-
teret sig som et af de 
mest hårdtslående og 
spændende nye acts 
herhjemme. 

Til at varme op til Fabräk præsenterer vi de to energi-
ske Tårnbybands Øv! og Some Day Live, som du måske 
oplevede til Tårnby Live i august.
OBS! Ny dato! Onsdag 2. november kl. 19.30. Kulturzo-
nen. Billetter 100 kr. på kulturzonen.net

Fyraftenskoncert 
Brandvæsnets orkester
Slut arbejdsdagen af med fuld musik i rådhushallen 
torsdag, hvor Brandvæsenets Orkester med dirigent 
Lars Uhrenfeldt inviterer til en festlig fyraftenskoncert.
Torsdag 3. november kl. 17.00. Tårnby Rådhus, Rådhus-
hallen. Gratis adgang uden billetter

Fællesspisning og koncert 
Løvfaldsjazz & Tapas
Tårnby Musikskoles musikere Ida Kudo, Jacob Broholm, 
Christian Peter Sekjær og Jacob Smedegaard spiller 
stemningsfulde fortolkninger af sange fra det klassiske 
pop- og jazzrepertoire tilsat et drys new-soul. Vi mødes 
kl. 17.30 ved den røde port på Otto Baches Allé. 
Billetter 150 kr. på www.taarnbybib.dk
Fre. 4. nov. kl. 17.30–ca. 20. Traktørstedet Vestamager

 

Sangskriver-workshop for unge
Arbejder du med dine egne sange og har du lyst til at 
møde andre unge sangskrivere og få gode tips og tricks 
til dit videre arbejde?
• Hvordan lægger du første byggesten til en sang?
• Hvordan udvikler du ideer til musik og stemning?
• Hvor finder du inspiration til at skrive en tekst? 
Alle unge i alderen 12-25 i Tårnby er velkomne. 
Tilmelding på www.kulturzonen.net. Billet: 75 kr. dæk-
ker undervisning, aftensmad og knas i løbet af dagen.
Lørdag 5. november kl. 13-21. Kulturzonen

Musikalsk Markedsplads
Vi giver scenen til nogle af Tårnbys dygtige amatørmu-
sikere, der dyrker musikken i deres fritid. 
Lørdag 5. november kl. 13.00. Hovedbiblioteket. Gratis 
adgang uden billetter

KL. 13.30 – 14.30: Amager Kabareten
Amager Kabaretens formål er at fornøje og more med 
viser, sketches og fællessang. Kabareten består af 13 
solister med eget orkester, og hvis du holder af sang og 
godt samvær, er der plads til flere medlemmer.  
KL. 14.30 – 15.30: Amager Harmonika Orkester 
og Lidt af hvert
Det er svært at bevare det dårlige humør, når man lyt-
ter til harmonika-spil, som er glad musik. 

Amager Harmonika Orkester spiller 3-stemmigt med 
et repertoire af blandt andet svensk valsemusik og 
Edith Piaf potpourri. Lidt af hvert-gruppen spiller – ja, 
lidt af hvert! - og meget du kan synge med på.

 

Afslutningskoncert og foredrag 
Operafortællinger ved Signe Sneh Durholm og Henrik 
Engelbrecht 
Vi er så heldige at have vores helt egen operadiva i 
Tårnby - Signe Sneh Durholm. Med sig har hun pianist 
ved Tårnby Kirke Peter Møllerhøj og operakender Hen-
rik Engelbrecht. Signe synger bl.a. værker af Puccini, 
Mozart og Offenbach, og ind imellem gør Henrik Engel-
brecht os lidt klogere på baggrunden for musikken.

I pausen er der kaffe og te og foreningen Kvinder i 
Tårnby byder på Toscatærte og Mozartkugler. 
Samarbejde mellem Tårnby Bibliotek, AOF 
Amager og Foreningen Kvinder i Tårnby. 
Billet 75 kr. købes på www.aof-amager.dk 
Søndag 6. november kl. 16.00. Hovedbiblioteket

Bibliotekernes åbningstider:
Tårnby Hovedbibliotek 3246 0520
Mandag-fredag kl. 8-20 
Lørdag-søndag kl. 9-16

Vestamager Bibliotek 3253 5499
Mandag-fredag kl. 9-19
Lørdag  kl. 9-16
Søndag  lukket

Biletter og info
Til de arrangementer, der kræver billet, kan du købe 
/ printe billetten online via taarnbybib.dk eller ved 
personligt fremmøde på Hovedbiblioteket eller på 
Vestamager Bibliotek. 

Ved arrangementer, som afvikles i 
samarbejde med AOF, købes billetter 
via www.aof-amager.dk

Kulturzonen er Tårnby Kommunes kulturelle samlingspunkt 
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og spilleom-
råde og en række inden- og udendørsaktiviteter.

Kulturzonen er åben 
Kulturhuset
Mandag-torsdag kl. 9-22
Fredag kl. 9-16

Caféen
Mandag til torsdag kl. 15-21.30
Dagens ret kan købes kl. 17-19

Kulturzonen: tlf. 3076 0335
E-mail: kulturzonen@taarnby.dk 

Musikskolen: Telefon: 2029 3813
E-mail: musikskolen@taarnby.dk 
www.kulturzonen.net
Administrationen kontaktes 
Man. - fre. kl. 10-15

Musik for alle i oktober og november.Musik for alle i oktober og november.
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Barselsyoga, rock og et liv i balance... biblioteket i november
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

Erindringscafé: 
Konfirmation eller Borgerlig konfirmation/nonfirma-
tion

Konfirmationen var for de fleste den første store fest 
i livet, hvor den unge konfirmand var centrum for 
festlighederne. Selvom begrebet konfirmation betyder 
en bekræftelse af dåben, så var der også nogen, der 
valgte at blive borgerligt konfirmeret, som nu svarer til 
nonfirmationen. Det betyder ingen konfirmationsfor-
beredelser i kirken, men stadig en fest med den unge 
i centrum. Der er også den humanistiske konfirmation, 
som er en ikke religiøs forberedelse til voksenlivet. 
Denne fest laver varige minder hos os alle, og vi glæder 
os til at høre dine oplevelser.
Tårnby Hovedbibliotek. 1. nov. kl. 14-16. Gratis billetter

 

Barselsyoga ved Cathrine Nees
Nyd en nærværende stund med din baby
Til barselsyoga er der tid og plads til, at både (bedste-) 
mor/far vil få en god yogatræning, samtidig med at den 
lille bliver underholdt som ’hjælper’ i mange af øvel-
serne. Alle kan være med. Biblioteket stiller yogamåtter 
og yogablokke til rådighed.
Vestamager Bibliotek. 3. november kl. 11-12. Billet 35 
kr. For babyer 6-12 mdr. og deres voksne.

 

Det ægte liv ved Pernille Aalund
Et foredrag om tro, lykke og livs-
valg. Alle vores følelser stammer 
fra vores tanker, og vores tanker 
kan vi råde langt mere over end 
vi tror.

Hvordan inviterer man et nyt 
positivt livssyn ind i de gamle 
vaner? Får skruet på hjernen, så 
det altid er det bedste man får ud 
af sin dag – fremfor det værste? 

Hvordan vender man båden og sejler mere sikkert mod 
de mål, man har sat, og det liv man fortjener. 
AOF Amager og Tårnby Hovedbibliotek. 
Hovedbiblioteket. 8. nov.kl. 19.30-21.30. 
Billet 90 kr. via AOF.

Litteraturcafé
Kom og få bibliotekarernes anbefalinger til sæsonens 
nyheder og andre læseværdige bøger. Udvalget af bø-
ger, vi fortæller om, skifter hver måned og kan veksle 
mellem forskellige genrer af romaner, krimier og fagbø-
ger. Du er velkommen til at møde op og lytte, men du 
kan også selv komme på banen med meninger, spørgs-
mål og gode læseoplevelser.
Hovedbiblioteket. 8. nov. kl. 15-17. Gratis billetter

En gåtur og en god historie
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem By-
parken til Hovedbiblioteket, hvor vi runder turen af med 
en kop kaffe eller te, mens vi læser en historie højt.

Vi møder jer kl. 14.00 ved rundkørslen på Englands-
vej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til Ho-
vedbiblioteket. Turen er knap 2 kilometer lang. 
Hovedbiblioteket. 10. nov. kl. 14-15.30. Fri adgang.

 

Babymassage 
Lær at give din baby blid babymassage.
Du lærer at give beroligende og blid babymassage, som 
kan virke gavnligt på en masse gener og samtidigt øge 
tilknytningen mellem forælder og barn. 

Instruktør er Kathrine Franck, der er uddannet baby-
massageinstruktør i ’Tryk og Glad’ universet. 
Vestamager Bibliotek. 17. november kl. 10-11. Billet: 
25 kr. For babyer 0-12 mdr. og deres voksne.

  

Rockforum
Er du vild med rockmusik og med at dele gode musik-
oplevelser med andre? En gruppe af engagerede, lokale 
musikelskere har taget initiativ til et helt nyt forum for 
at dyrke rocken i dens forskellige forgreninger.

Nysgerrighed, begejstring og gensidig inspiration er 
omdrejningspunktet, og deltagerne vælger selv temaer 
for de enkelte aftener.
Hovedbiblioteket. 17. nov.kl. 18.30-20. Fri adgang

Lev for det halve - og få det hele 
ved Nanna Hyldgaard Hansen

Går du også og drømmer 
om at knække koden til 
en klimavenlig hverdag 
med balance i familie- og 
arbejdslivet?

Nanna Hyldgaard Han-
sen har skrevet bogen Lev 
for det halve – og få fami-
lieliv, forbrug og arbejde i 
balance om sine erfaringer 
med at skære forbruget 

ned uden at savne noget. 
Tårnby Hovedbibliotek. 23. november kl. 19.30-21.30. 
Gratis billetter.

Juleworkshop - syning for begyndere
Ud af kasserede gardiner, tøj 
og stofrester syr vi stofgave-
poser, der kan bruges igen 
og igen.

Du kan bruge en syma-
skine og har lyst til at slippe kreativiteten løs. Carina 
og Lisbeth guider igennem processen fra start til slut. 
Biblioteket stiller alle materialer til rådighed. 
Hovedbiblioteket. 26. nov. kl. 10-12 /  13-15. Gratis bil-
letter.

TårnbyDox: Shadow World
Amerikansk dokumentarfilm, 2016
Instruktør: Johan Grimonprez

Gennem 
interviews 
med 
whistle-
blowers, 
efterfor-
skere, 
anklagere 

samt insidere fra både militæret og militærindustrien, 
viser ’Shadow World’ hvordan våbenhandlen, med vores 
politiske ledere som villige mellemmænd, er drivkraften 
bag krig. Resultatet er en verden, hvor det politiske de-
mokrati korrumperes i jagten på en fed kommission, og 
hvor synet af en klar, blå himmel for nogle ikke længere 
er fredfyldt: Det er optimale omstændigheder for tilba-
gevendende bombende droner.

Filmen afslører virkeligheden bag den globale våben-
handel – en branche, som tæller sin profit i milliarder 
og sine tab i menneskeliv. 
Hovedbiblioteket. 29. nov. kl. 14-16. Gratis billetter.

  

Fra min faders skygge 
ved Sebastian Klein

En ærlig fortælling om at vokse op i 
skyggen af sin populære og berømte 
fars op- og nedture.

Du kommer med ind i et barn-
domshjem, som aldrig rigtig blev 
som andre børns. Da Sebastian Klein 
var en dreng, legede han under 
bordet, mens en lang række af de 

kendte danskere holdt lange møder om nye film, tea-
terstykker og tv-serier.

Sebastian Klein fortæller historien om at være ene-
barn i et passioneret ægteskab mellem den tilbagehol-
dende Jesper Klein og den udadvendte Lykke Nielsen. 
AOF Amager og Tårnby Hovedbibliotek. 
Billet 90 kr. via AOF.
Tårnby Hovedbibliotek. 29. november kl. 19.30-20.30. 

Tårnby Lokalarkiv: B7483

Anne-Marie Høeg har tegnet, 
malet og spillet violin i en 
menneskealder 
Anne-Marie har kreeret adskillige teater-
tegninger til forskellige aviser og blade, 
er aktivt medlem af Tårnby malerne, er 
aktiv musiker i Bordinghus Spillemæn-
dene, og har haft mange års gerning i 
skolevæsnet.

På udstillingscentret vil Anne-Marie 
udstille en blandet samling af sine vær-
ker; de dækker over alt fra abstrakt til 
figurativ kunst.
Værkerne kan ses hver søndag i novem-
ber fra 13-16. Udstillingscentret Ved Di-
get 26-28.

Anne-Marie Høeg er 
novembers kunstner 

Kunst og krea i november.Kunst og krea i november.
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Når Kastrupgårdsamlingen udstiller papir- 
og grafiske værker af Kasper Eistrup, er det 
med et fyldigt og omfangsrigt tværsnit af 
kunstnerens omfattende produktion 
Udstillingen indeholder således både originaltegninger 
skabt til udstillingen og værker, der til dagligt befinder 
sig i privateje, men også et bredt udvalg af et 15 år 
langt grafisk oeuvre - især litografi – en levende og 
udfordrende trykteknik, der ligger Eistrups hjerte nært. 
Udvalget af værker afrundes af en central installation, 
som Eistrup har skabt specielt til denne udstilling.

Kasper Eistrup har et særligt forhold til papir. Han er 
på evig jagt efter papir med en særlig historik, papir 
med patina og ånd. Når han rejser, afsætter han tid til 
at finde gammelt papir, gamle kort, stik eller tegninger. 
Papir, som han kan give et efterliv i sit atelier ved for 
eksempel at bruge dele af arket eller bagsiderne til sine 
egne værker. Det er en pointe i sig selv, at papiret i 
hans værker viser tegn på, at det har skiftet hænder.

Fortællerevner
Udstillingen Det halve menneske – Eistrup på papiret 
udfolder og cementerer Eistrups evne til at fortælle 
med blyant, pen og tryksværte. Ved første øjekast 
ligner mange af Eistrups værker stramt komponerede, 
modulære narrativer. 

Men ved nærmere eftersyn vil beskueren blive forført 
af sitrende stregformationer, som forbinder og fordrejer 
værkernes mange elementer. Værkernes fortællinger er 
ikke lineære, men derimod bygget på et fundament af 
modsætninger, fragmenter, kontraster og frie associa-

tioner – deraf udstillingens titel Det halve menneske. 
Flertydigheden og det fragmentariske skaber spænding 
og giver desuden plads til beskuerens egen fortælling 
og ikke mindst undren. Flere af Eistrups værker har 
nærmest karakter af en sættekasse.

I Eistrups tidlige værker var hans fokus ofte rettet 
mod den ydre verden; ikoner, maskiner, verdensarki-
tekturen og andre elementer af mere materiel karakter, 
som på deres egen vis har formet hans kulturelle for-
ståelse. 

De nyere værker
Værkerne fra de seneste år tegner et nyt og mere raf-
fineret kapitel, som oftere og oftere synes at tage afsæt 
i Eistrups indre verden. Fokus er blevet mere intimt, 
mere personligt – og mere voldsomt. Eistrups besæt-
telse af det splittede sind og kærlighedens uafrystelige 
uro danner polariseret parløb med krig og ødelæggelse.

Det ses eksempelvis i installationen Requiem For 
Common Sense, som Eistrup har lavet til museets store 
rum, Stakladen. Værket er en sansestimulerende fa-
buleren over barndomserindringers betydning gennem 
taktilitet, lys, duft og lyd, da Eistrup har indarbejdet en 
originalkomposition i værket som tidligere set i hans 
installationer. 

Udstillingen er Eistrups første store museumsudstil-
ling siden udstillingen Fragmentarium, der blev vist på 
Nationalhistorisk Museum, Frederiksborg, i 2018/19. 
Det halve menneske – Eistrup på papiret er skabt og 
tilrettelagt i tæt samarbejde mellem Kastrupgårdsam-
lingen og Eistrup selv. 

Udstillingen kan opleves indtil 29. januar 2023. Der 
udgives en publikation i forbindelse med udstillingen 
i samarbejde med Forlaget Aftryk, som lanceres 16. 
november kl. 17 på museet. 

Det halve menneske – Eistrup på Papiret

Efteråret er over os og de lyse timer bliver 
færre. Det kan for nogen af os sætte sig i 
et mørkere sind og vintermelankolien kan 
melde sig 

Af Eja Haag Grahn, naturvejleder på Tårnby Naturskole
Indtil videre har vi haft et mildt efterårsvejr og det kal-
der os gerne ud til smukke oplevelser, der lysner vores 
sind. Der er en klar sammenhæng mellem ophold i 
naturen og psykisk velvære (jo vildere og mere uberørt 
natur desto bedre), så hvordan kan vi holde fast i at 
komme ud, selv når vejret bliver vådere og mørkere? Vi 
har nemlig en tendens til at putte os, blive inde, pakke 
os ind og gemme os lidt væk, jo koldere og mørkere 
det bliver. 

Lyset har afgørende betydning for livet på jorden. Histo-
risk kender vi til fejringen af lysets tilbagekomst i vinter-
solhvervet og adventslysene rummer også den symbolik 
– ’derfor bære blus vi med glæde’ (Grundtvig).

Her er et par hverdagsnaturterapeutiske 
tricks til at komme gennem den mørke tid
Bank på hos din nabo og inviter på en gåtur i lokalom-
rådet. Det er lettere at komme ud, når vi har en aftale. 
Samtalen glider ofte nemmere, når vi bevæger os og 
går forbi forskelligt, der kan inspirere, men det kan 
også være rart at være sammen i stilhed. At nyde et 
stille øjeblik og dvæle ved en detalje. Måske det er din 
frokostpause på arbejdet, der bliver til et kvarter ude i 
lyset.

Hvis du går alene, så inviter alle sanser ind. Prøv 
at lukke dine øjne, når du har fundet et sted at hvile 
for en stund. Hvad kan du registrere i dine omgivelser 
uden at kunne se? Lyde, en særlig fuglestemme – de er 
der stadig, fuglene. Hvor langt væk fra kan du opfatte 
lyde? Hvor tæt på - dit hjerteslag? Prøv om du kan 
mærke dit hjerteslag som en indre rytme, eller vinden 
mod din hud, den ru bark fra et træ eller de blide strøg 

fra de visne græsser i frø. Når Du stryger Det, bliver 
Du strøget. Prøv om du kan tage det ind som naturens 
kærtegn af dig. Det kan synes lidt fjollet, men ligesom 
lyset påvirker vores sind, bidrager berøring også til vel-
være, idet hormonet oxytocin frigives. Prøv bare på din 
håndflade. 

Så kom blot november! Lidt udeliv er bedre end in-
genting; fx kan solopgange nu nydes på vej til arbejde 
på cyklen eller fra bilruden. Dvæl bare et øjeblik.

Mørk er november og løvfaldet slut
Vandet begynder at fryse
Lyset fra solen og blomsterne brudt 
Da må vort hjerte selv lyse. 

(Bjørnvig)

Detaljer i en burreDetaljer i en burre

Lys i Mørket – naturterapi hitter

Kasper Eistrup. A FORCE BEYOND CONTROL, 2021. Oil 
and pencil on vintage paper and carboard. 83x65 cm. 

Privat eje.

  Naturcenter Amager 
- Friluftshuset

Åbningstider:
Åbent fredag kl. 9-14.  
Weekend kl. 10 - 16.  
Kontakt Friluftshuset   friluftshuset@nst.dk  friluftshuset@nst.dk   -   
Telefon 3246 1053. Der kan være travlt eller vi er 
udenfor, så prøv igen senere.

• Inspiration til årstidens naturoplevelser – naturfor-
midling for alle
• Salg af brænde til brug på bålsteder – kort over 
bålsteder omkring naturcenter – man kan ikke re-
servere
• Lej cykler fødselsdagskasser og udstyr til friluftsliv 
• Start dit foreningsarrangement her og bliv set af 
flere - foreningsmuligheder om lån af mødelokale og 
start af ture

Zoom ind på detalje i naturen, smukke skyer, 
sanseoplevelse.

Naturterapi og kunst...Naturterapi og kunst...
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Hold jer orienteret på vores hjemmeside 
www.Ældre Sagen Tårnby

November 2022

                       

Musikarrangement med Christensen og Kanne 
og efterfølgende en let anretning onsdag den 9. 
november kl. 16.30. Dørene åbnes kl. 16.15. 
Arrangementet holdes i Postkassen, Amager Landevej 71, 
2770 Kastrup
Glæden ved livet og det til tider hævede øjenbryn over     
det modsatte, er i fokus, når duoen Christensen og 
Kanne Folkband optræder med et repertoire bestående af 
primært danske sange. De spiller derudover også enkelte 
engelske, irske og amerikanske sange. Det er en udmær-
ket idé, at medbringe både ører, smil og smilerynker til en 
koncert med Jens og Axel.

Indimellem vil der blive serveret kaffe med sødt til. Efterføl-
gende vil der være en let anretning.
Øl/vand/vin kan købes til rimelige priser. 
Arrangementet forventes at slutte ca. kl. 20.00.
Brugerbetalingen er kun kr. 100 pr. person. 
Der er 70 pladser (min. 40 tilmeldinger) og kun for med-
lemmer  – først til mølle, men senest den 1. november.
Tilmelding sker via. Vores hjemmeside: 
Aktiviteter og kurser -> Musikarrangement 9. novem-
ber 2022.
Ved spørgsmål kan arrangementsudvalget kontaktes på 
44 13 14 24.

Det LOKALE NYHEDSBREV 
Hvis man vil modtage vores LOKALE NYHEDSBREV – gå 
ind på vores hjemmeside i linket forneden og giv oplysning 
om medlemsnr. og email-adresse.

Byvandring i København om 
”Sildens historie” og betydning for byens udvikling 
med 2 sildemadder, 1 øl/vand + 1 snaps på  
Fyrskibet bagefter. Fredag den 18. november kl. 10.00
Vi mødes ved trappen foran Københavns Rådhus kl. 9.50
Kom og vær med når vi sammen skal høre og følge 
vores fantastiske hovedstad set ud fra sildens historie for 
opbygningen af byen.

Vi starter ved Rådhuspladsen den 18. november kl. 10, 
hvor vi følger Morten Lander (der kommer fra byvan-
dring.nu) og hans spændende historiefortælling.
Men vi skal også forkæles, og derfor slutter vi byvan-
dringen i de hyggeligste rammer ombord på Fyrskibet i 
Frederiksholms Kanal. Her vil vi nyde en sildemad med 
øl og snaps. 

Arrangementet slutter senest kl. 14.30.   
Prisen er kun kr. 150 pr. person, som inkluderer 2 
sildemadder, en øl/vand og en snaps. Det vil være muligt 
at købe ekstra drikkevarer samt kaffe/the. 

Der er 40 pladser – IKKE FOR GANGBESVÆREDE
 – først til mølle, men senest den 8. november 2022.                       
Tilmelding er bindende.
 
Tilmelding sker via vores hjemmeside: 
Aktiviteter og kurser -> Byvandring med ”Sildens 
Historie”
Ved spørgsmål kan arrangementsudvalget kontaktes på 
44 13 14 24.

Samtaler med andre seniorer i overgangen 
til pensionisttilværelsen
Står du for at skulle stoppe på arbejdsmarkedet, eller er du stoppet 
inden for de sidste 6 måneder, så har du mulighed for at deltage i et 
online forløb med eksistentielle gruppesamtaler med jævnaldrende.
I en gruppe på 8-10 personer vil vi gennem uformelle samtaler drøfte, 
hvad der giver mening i livet. Mellem hver mødegang får du små 
refleksionsopgaver. Samtalerne og opgaverne tager bl.a. afsæt i kunst, 
litteratur og musik.
Gruppesamtalerne foregår over 6 gange fra 19.00 – 20.30, og møde-
gangene er d.10.11., d.22.11., d.29.11., d.1.12., d. 8.12., d.12.12. 
2022.
Samtalerne bliver ledet af Inger-Lise Petersen, som er lektor ved 
Københavns Professionshøjskole og forfatter til bogen ”Eksistentiel 
vejledning”. 
Inden og efter gruppeforløbet vil du som deltager blive interviewet in-
dividuelt (ca. 30. min) - enten online eller over telefonen. Interviewene 
foregår d. 27.10. eller 8.11., samt d. 14. eller 15.12. mellem 16.00 
og 21.00, alt efter hvad der passer dig.
Hvis du kunne tænke dig at være med i et gruppeforløb eller gerne 
vil høre mere om, hvad det går ud på, så skal du kontakte Inger-Lise 
Petersen på telefon: 41898635 eller e-mail: inpe@kp.dk.
Der er plads til 8-10 deltagere i gruppen, så tilmelding sker efter først 
til mølle.Da samtalerne foregår online, skal du have adgang adgang til 
computer eller I-Pad med lyd og kamera. Du vil få hjælp til at logge på 
og deltage i samtalerne. 

Julefesten LØRDAG DEN 26.NOVEMBER 
KL.13.
 Vi sælger billetter til vores årlige julefest i Søn-
dags Cafeen - søndag den 30.oktober kl.13 
– vi modtager kontanter OG på kontoret tirsdag 
den 1.november fra kl. 10.30 - med MOBILE 
PAY KR.200,00

LOKALAFDELINGEN 
AMAGER LANDEVEJ 71 · TLF. 21 70 05 16 

Kontortid: Hver tirsdag kl. 10-15 
www.Ældre Sagen Tårnby 

aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

MobilePay: 35267

Fremtidsfuldmagt og Facebook er temaerne i IT-caféen i november
Vi ser på Fremtidsfuldmagt tirsdag d. 8. november kl. 14. Det er en 
fuldmagt man selv opretter, og som har til formål at en ønsket person 
skal varetage ens forhold - når og hvis man ikke længere selv kan.
Tirsdag den 22. november kl. 14 ser vi på Facebook. Bl.a. oprettelse 
af en profil, finde venner og slette din profil. Samt hvilke funktioner der 
efterspørges.
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71 … det er gratis!
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Oktober    
Søndag 30. Højmesse - 20. s. e. trin.Matt. 21, 28-44  kl. 10.00  Julie Aaboe

November
Tirsdag 01. Morgensang   kl. 10.00  Julie Aaboe og   
       Ole Reuss Schmidt
Søndag 06. Højmesse - Allehelgen, Matt. 5, 13-16/Matt. 5, 1-12 kl. 10.00  Julie Aaboe og  
      Anders Christiansen
Søndag 13. Højmesse - 22. s. e. trin. Matt. 18,1-14  kl. 10.00  Anders Christiansen
Søndag 20. Højmesse, sidste s. i kirkeåret Matt. 11,25-30 kl. 10.00  Julie Aaboe
Søndag 27. Højmesse - 1. s. i advent Matt. 21,1-9  kl. 10.00  Julie Aaboe

Aktiviteter - Oktober

Koncert med Christine Creutzberg

Christine Creutzberg, der hver søndag fylder 

Korsvejskirken med sin klare, rene og fine 
sopranstemme, sammen med de tre andre 
kirkesangere, vil denne eftermiddag give en 
solokoncert. Her vil hun synge noget helt 
andet, end vi plejer at fremføre, nemlig 
’Fünf Gedichte von Mathilde Wesendonk’ 
af Richard Wagner. Men også et par 
kantatesatser af Bach, bl.a. den berømte 
’Scharfe können sicher weiden’ fra kantate 
nr. 208, der er en af de ganske få bevarede 
verdslige Bachkantater.
Videre vil Christine fremføre en á to danske 
salmer til sidst, inden der er hyggelig og 
uhøjtidelig reception i menighedslokalet. 
Enhver er hjerteligt velkommen!
Christine Creutzberg, sopran, Ole Reuss 
Schmidt, orgel
Lørdag 29 kl. 16.00

Aktiviteter - November

’Kirken - fra Birkerød og Kastrup til 
Beirut og Kairo’ 
v. Mads Christoffersen

Kom og hør om kirken som både et lokalt 
og globalt fællesskab. Generalsekretær i 
Danske Kirkers Råd - Danmarks nationale 
kirkeråd - Mads Christoffersen fortæller 
om, hvordan mødet med kristne rundt om 
i verden har virket som inspiration for hans 
kirkelige arbejde herhjemme. Vi skal både 
en tur til den hektiske storby Beirut og på 
retræte i det stille ørkenkloster Anafora 
nord for Kairo. Vi skal høre om kirkens 
åndelige fællesskab og sprudlende sociale 
engagement.

Efterår og allehelgen
’Nu falmer skoven’ synger vi i Grundtvigs 
flotte efterårssalme. Den er ikke til at 
komme udenom. Og vi starter med at synge 
den allerede i september, når vi holder 
høstgudstjenester. Men jeg må indrømme 
at jeg vægrede mig lidt, da jeg skulle 
udvælge salmer til høstgudstjenesten i år. 
For var det virkelig allerede nu? Var tiden 
allerede kommet til at synge om falmede 
blade og sorten muld? Det føltes tidligt der 
midt i september, hvor jeg stadig forsøgte 
krampagtigt at holde fast i sommeren. 
Og sådan er det faktisk hvert år. Det er hvert 
år lidt vemodigt at sige farvel til sommeren. 
Og det kan næsten føles som om, at vi 
selv er med til at kalde efteråret frem, 
når vi der i september begynder at synge 
efterårssalmer og høstsalmer. 
Når de første kølige dage og aftener 
kommer, så kan man godt blive helt i 
tvivl, om man overhovedet er klar til at 
stå igennem endnu et efterår og endnu en 
vinter. Men så lidt efter lidt, vænner man 
sig til tanken og får fundet de varme trøjer 
frem. Sådan er det jo. Det er årets gang.
Nu er efteråret uundgåeligt over os. Bladene 
farves gule og røde, og det er køligt og 
blæsende. Alle årstider har deres skønhed, 
og efteråret har især sin. Det er smukt, men 

også lidt vemodigt. Nu føles det helt på sin 
plads at synge ’Nu falmer skoven’ og ’Nu 
står der skum fra bølgetop’. 
Vi skal jo nok klare det og komme godt 
igennem både efterår og vinter. Selvom 
vi her i år har nok at bekymre os om. De 
stigende madpriser og ikke mindst priserne 
på el og varme og brændstof. Der er krig i 
Europa, og vi er endnu ikke sluppet helt af 
med corona. Og oveni det kan vi kun blive 
mere og mere urolige over klimaets tilstand. 
Der er nok af udfordringer, og der er nok at 
bekymre sig om. Men der er også meget at 
takke for, og vi må stå sammen. Og vi må 
huske at efter vinter kommer vår, som vi 
synger det i ’Nu falmer skoven’:
Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.
Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.
Søndag den 6. november er det 
allehelgensdag. I Korsvejskirken ligesom i 
mange andre kirker ud over hele landet, vil 
vi læse navnene op på dem, der er døde i 
årets løb og som er bisat eller begravet i 

vores kirke eller af vores præster. Et lys vil 
blive tændt for hver enkelt og sammen vil 
vi mindes dem, som er gået bort for nyligt. 
Vi vil også mindes de andre kære, som vi 
hver især har mistet i vores liv. Derudover 
er allehelgen en dag, hvor vi i kirken husker 
og mindes alle de mennesker, som gennem 
generationer har båret den kristne tro 
videre, helt frem til os. 
Allehelgensdag er en stor og vigtig søndag 
her i efteråret. Det er en fin og smuk 
tradition at læse navnene op på dem, vi 
har måttet tage afsked med i årets løb. For 
den, der har mistet et nært familiemedlem 
eller en ven, kan det være trøstende at høre 
den kæres navn blive læst op i kirken. Vi 
hjælper hinanden med at forstå, og der er 
rum til sorgen og til savnet.

Sognepræst Anders Christiansen
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Korsvejskirken
Sirgræsvej 81
2770 Kastrup
Tlf.: 32 51 74 24
Korsvejskirken.dk

Kontakt  

Sognepræst Julie Aaboe. Kbf.  
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk 
Træffes bedst telefonisk man-tors 10-11. 
Fredag er fridag.
Konst. sognepræst Anders Christiansen
Tlf. 2912 2724 • ac@km.dk
Mandag er fridag.
Organist Ole Reuss Schmidt 
Tlf. 2581 5762 • olereuss@hotmail.com 
Træffes efter aftale.

Kirkekontorets åbningstider: 
Mandag-fredag kl.10-13  
samt torsdag kl. 15-18 
Tlf. 3251 7424 • 2399 7508
korsvejens.sogn@km.dk

Kordegn: Tlf. 3251 7424
Britt Marie Övermyr • bmo@ km.dk 
Træffes mandag - torsdag
Hans Nabe-Nielsen • hna@km.dk 
Træffes fredag

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

Menighedsrådsformand: 
Stina Carlberg • Tlf. 6080 6900.

Kirketjener: Tlf. 6116 3336.
Træffes i kirken mandag-fredag kl. 8-12. 
Johnny Løndorf • johnny@korsvejskirken.dk
Peter Nielsen • peter@korsvejskirken.dk 

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. 

Det såkaldte økumeniske arbejde, 
som Danske Kirkers Råd er en del af, 
involverer alle kirkeretninger og kirkelige 
organisationer, både når det gælder 
kirkernes klimaarbejde Grøn Kirke, 
teologiske samtaler, religionsdialog og 
kirkernes sociale arbejde. Det bliver en 
eftermiddag med indblik i anekdoter og 
udblik til den store verden.
Mads Christoffersen er teolog og ordineret 
præst i folkekirken, master i Afrikastudier 
og master i konfliktmægling.
Korsvejstræf Onsdag 2. kl. 14.00

Orgelrecital
Ole Reuss Schmidt

Fredag 4. kl. 17.00

Menighedsrådsmøde

Tirsdag 8. kl. 18.00

’Om Rued Langgaard og hans 
samtid’
Sogneaften med tapas: v. Signe Asmussen, 
Berit Johansen Tange og Bendt Viinholt 
Nielsen
Denne aften sætter vi fokus på Rued 
Langgaard (1893-1952): organist og 
komponist med virke i Ribe. Betragtet som 
en særling og udstødt af sin samtid, og som 
komponist altid sammenlignet med og i 
skyggen af Carl Nielsen.
I dag har Rued Langgaard opnået 
anerkendelse i Danmark, og i udlandet har 
prestigefyldte orkestre taget Langgaard og 

hans musik til sig.
Duoen Berit Johansen Tange (klaver) og 
Signe Asmussen Manuitt (sang), to af 
Danmarks mest erfarne kammermusikere, 
har igennem mere end 25 år beskæftiget sig 
indgående med den danske komponist Rued 
Langgaard og hans omfangsrige produktion. 
Sammen er de gået på opdagelse i de 
mange og hidtil totalt ukendte sange, som 
nu - efter mange år i glemsel - har fået en 
velfortjent renæssance.
Ved koncerten vil duoen præsentere et 
bredt udvalg af sange fra Langgaards hånd, 
sidestillet med sange af nogle af Langgaards 
samtidige, som f.eks. Alma Mahler og 
Edward Grieg samt ’ærkerivalen’ Carl 
Nielsen.
Forfatter og Langgaard-eksperten par 
excellence, Bendt Viinholt Nielsen, vil kæde 
koncerten sammen med fortællingen om 
Rued Langgaards liv og virke som komponist 
og domorganist i Ribe.
Sogneaftenen indledes kl. 19 med en let 
servering af tapas og et glas vin.
Torsdag 17. kl. 19.00

Ulvetime - advent og jul 
v. Julie Aaboe, Lone Madsen

Synet af lys i adventskransen, duften af 
nybagte småkager, tonerne fra Grundtvigs 
salme ’Dejlig er den himmel blå’, 
spændingen ved at åbne julekalenderen 
og smagen af æbleskiver. Der hører mange 
traditioner til i advents- og juletiden. Nogle 
af dem vil være en del af programmet til 
dette familiearrangement. 
Der vil være aktivitet for børnene, 
gudstjeneste i børnehøjde og dejlig 
aftensmad tilberedt af frivillige i kirken.

Af hensyn til madlavning vil vi gerne have 
tilmeldinger senest den 20. november. Send 
en mail til lone@korsvejskirken.dk, hvis din 
familie skal med! Det koster ikke noget at 
deltage!
Torsdag 24. kl. 16.30 - 18.45
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PRÆSTER  

Sognepræst  
Karsten Møller Hansen 
Begravelsesmyndighed/
kirkebogsførende 
21 75 10 30 / kmha@km.dk 
Træffets tirsdag, onsdag og 
fredag kl. 10-11, torsdag 17-18 
____________________ 

Sognepræst  
Ida Nielsen 
32 50 41 86 / idni@km.dk 
Træffetid: Mandag og onsdag 
kl. 10-11,  
torsdag kl. 17-18, samt 
efter aftale 
____________________ 

Sognepræst  
Louise Husted Rosenberg 
30 46 08 86 / lrr@km.dk 
Fri mandag 
___________________ 

Sogne- og hospitalspræst 
Laila Bomose 
laibo@km.dk 
___________________ 

Kirkebil 
Kirkebil bestilles senest  
kl. 12 dagen før.  
Kirkebil til søndag bestilles  
senest fredag kl. 12  
hos kordegn  
Tine Hastrup Bendsen  
tlf.: 32 50 41 95 
_____________   

FØLG TÅRNBY KIRKE på    
facebook og 
 Instagram 

Læs mere på kirkens 
hjemmeside    

taarnbykirke.dk

Tårnby Sogns Kirkeblad 

GUDSTJENESTER november
Tid Til KaffeBønner - Meditativ Bønsgudstjeneste    ons.  2. nov. kl.13.45         Louise Husted Rosenberg 
Højmesse   - Allehelgensgudstjeneste               søn.  6. nov. kl.10              Alle kirkens præster 
Højmesse  - Aftengudstjeneste                 tors. 10. nov. kl.19.30        Ida Nielsen 
Højmesse - Indsættelse af ny præst              søn. 13. nov. kl.10             Alle kirkens præster 
Højmesse                    søn. 20. nov. kl.10             Karsten Møller Hansen 
Højmesse                      søn. 27. nov. kl.10            Louise Husted Rosenberg 

Når folk begynder at 
fortælle om dem selv, 
skal man lytte til en 
anden  
Jeg ville ikke have en chance i dansk politik, 
ikke en chance. Jeg kommer godt nok fra 
Amager, fra et lille rækkehus, folkeskole, 
fodbold i boldklubben, is på badeanstalten. Da 
jeg mange år senere sad til en jobsamtale om 
præstembedet i Tårnby Kirke, blev jeg spurgt; 
”hvor kommer du fra?” Jeg svarede, som sandt 
var; ”oprindeligt fra Amager”. For så vidt har 
jeg her en selvfortælling, som ville kunne gøre 
sig i politik; jeg bor kun 2 km fra, hvor jeg er 
vokset op.  
     Men da jeg var 10 år, skete der noget, der 
ikke gør sig i politik; vi flyttede til 
Nordsjælland, til villavej med sø og skov, 
privatskole, prinsegymnasium. Jeg kunne lide 
begge steder, både Amager og Nordsjælland. 
Der bor bare mennesker. Men sådan ville det 
ikke blive fortalt, hvis jeg kom på den 
besynderlige ide at ville være politiker. Det vil 
mere være, at jeg flyder rundt mellem 
forskellige udgangspunkter, som ikke kan blive 
en stærk nok fortælling om at kæmpe for sine 
egne - hvilket er den fortælling, man skal have 
med sig i dansk politik.  
     Politikerne fortæller det næsten alle sammen 
(bortset dem fra Nordsjælland); hvor de er fra 
og hvad de voksede op med og hvad de spiser af 
almindelig mad. Fra Vestegnen, fra Udkanten, 
fra Viborg, fra Ålborg. Man er, hvor man er fra, 
og ingen skal nogensinde være flove over, hvor 
de kommer fra - der er kun at tage sin historie 
på sig ved at fortælle den. Men for dælen der 
bliver dyrket ensrettede selvfortællinger for eget 
publikum, en kontinuerlig selvbiografi.  
     Alt er fortælling, fortalte Karen Blixen, men 
man kan også fortælle for meget, og sådan låse 
sig selv fast i sin egen fortælling, at man skal 
være, og bevise, at man er, som man altid har 
været. Og så det lille problem; hvis det, man har 
fortalt, ikke rigtigt passer. Og det lidt større 
problem; man kan aldrig ændre sig. Og det 
største; hvordan bliver man politiker for alle 
dem, som ikke kommer fra samme sted.  
     På den måde kan man sige, at politik 
sjældent orienterer sig efter fremtiden, mere 
efter et minde, et øjeblik fra ens selvfortalte 
barndom, som man ønsker, skal gentage sig. 
Dengang man var elevrådsformand. Dengang 

mormor var i live og satte flaget på bordet, når 
man havde fødselsdag. Og far kom træt og 
beskidt hjem fra arbejde men alligevel havde tid 
til at tage én med i skoven om lørdagen og tale 
med naboen over en øl om søndagen. Eller da 
man selv måtte kæmpe for alt det man har nået.  

     Politik bliver til en fortælling. Fint. Men det 
er problematisk, hvis du bliver ved med kun at 
ville fortælle din egen historie for dine egne. For 
hvad gør det os andre til? Modstandere? I bedste 
fald bliver vi nogle gode bipersoner. I værste 
fald kommer vi slet ikke med i historien. Når 
man skal lede et land, skal man jo ikke kun 
henvende sig til sine egne, men også til alle 
dem, der meget hellere ville have haft en anden 
end dig. Håber virkelig at den person, vi får som 
statsminister, vil samle landet ved at tale mindre 
om sig selv og mere om os. 
     Vi har brug for en større fortælling; en hvor 
vi alle er med, lige meget hvor vi kommer fra, 
og hvor vi er på vej hen. Vi har brug for ikke 
selv at fortælle, men at blive fortalt af en større 
fortælling. Den om Danmark. Og den om 
mennesker. For det er det, politikerne skal; give 
os de bedste muligheder for at være menneske 
sammen med andre mennesker.  
     Info; ikke at Gud har noget med 
folketingsvalg at gøre, det tror jeg i hvert fald 
ikke, men en sådan fortælling, hvor vi alle er 
med, fortæller vi hver dag i kirken.  
                                    
                                    Karsten Møller Hansen 
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sognedag  
søndag den 13. nov. Efter højmessen kl.10 
Efter højmessen er der Sognedag med en let anretning, hvor  
der er mulighed for at hilse på vores nye præst Laila Bomose.  

TId til KaffeBønner 
- En meditativ bønsgudstjeneste 
onsdag den 2. nov. kl. 13.45  

Walk & talk  
Hver tirsdag kl. 11 

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTE 


 NOVEMBER 2022

KONTAKT 

Kirkekontor 
Kordegn Tine Hastrup 
Bendsen 
Englandsvej 330,  
2770 Kastrup 
32 50 41 95/thbe@km.dk 
Åbent: Man.-fre. kl. 9-13,  
torsdag kl. 16-18 
Personlig henvendelse efter 
aftale. 

Kirketjenere 
Mads Gravers Nielsen, 
Jens Peter Kondrup Jepsen 
21 66 70 30/
kirketjener@taarnbykirke.dk 

Kirkegårdsleder 
Henrik Schoubye 
Kirkegårdskontoret  
32 50 57 98/
kirkegaard@taarnbykirke.dk  
Åbningstider:  
man.-fre. kl.11-13 

Organister 
Laura Daugule 
Peter Møllerhøj 
organist@taarnbykirke.dk 

Kirke- og kulturmedarbejder 
Marta Villaro Lassen 
24 22 01 78/
kkmedarbejder@taarnbykirke.
dk 

Menighedsrådsformand 
Flemming Niemann Pedersen 
32 52 06 03/
formand@taarnbykirke.dk 
Træffetid: tirsdag 10-12 

FDF KORSVEJEN mødes på 
”Grunden” Gemmas Allé 100. 
Kredsleder: Mette Omega 
Christensen, 
mettec1985@gmail.com  
Bestyrelsesformand:  
Hanne Præst Pedersen, 
happ1606@gmail.com

NETVÆRKSGRUPPEN 
TORSDAG DEN 10. NOV. KL. 19.30

Dåbskludestrik 
mandage i lige uger kl. 14 

Gudstjeneste på Plejehjemmet Løjtegårdsvej, torsdag den 
10. nov. kl. 10.30 ved sognepræst Louise Husted 
Rosenberg. 
Der er fællessang og Gudstjeneste på Plejehjemmet på 
Irlandsvej: Fredag 25. nov. kl. 10.15 i Oasen. Efter 
fællessang er der Gudstjeneste fra kl. 10.45 til kl. 11.15 ved 
sognepræst Ida Nielsen.

Kom til aftensgudstjeneste med allehelgens tema. 
Efter Gudstjenesten laver vi dekorationer til gravene, 
og nyder måske årets første gløgg og æbleskiver. 

Velkommen til vores nye  
sogne- og hospitalspræst  
Laila Bomose

ADVENTSSPIRAL 
søndag den 27. nov. kl.16

Det er med stor glæde, at vi i Tårnby Kirke kan byde velkommen til 
vores nye sogne- og hospitalspræst Laila Bomose. Hun er ansat som 
ny sognepræst og som hospitalspræst ved 
Psykiatrisk Center Amager i en 50/50 pct. stilling fra 1. november. 
Laila Bomose indsættes i embedet ved en festlig Gudstjeneste 
søndag den 13. november kl. 10. Efter Gudstjenesten er der 
Sognedag med en let anretning, hvor der er mulighed for at hilse på 
Laila Bomose.  

”November, november, 
november”Sådan ender Henrik Nordbrandts 
berømte digt om måneden, der kan synes som én lang 
mørkevandring.  Men i år giver dette digt ingen mening for 
mig, tværtimod! For jeg både ser frem og glæder mig til 
november, når jeg pr. 1. november begynder som sogne- og 
hospitalspræst i Tårnby. Jeg glæder mig til at lære jer og 
sognet at kende. Jeg glæder mig til at have gudstjenester, 
kirkelige handlinger og konfirmander i Tårnby Kirke, som 
tilmed er Storkøbenhavns ældste kirkerum i brug, har jeg 
ladet mig fortælle.  Og jeg glæder mig til at være en del af 
huset i Psykiatrisk Center Amager og have samtaler om 
livet, som det præcis tager sig ud, både når vi af den ene 
eller anden grund mister fodfæstet og når vi får psykisk 
sygdom som følgesvend i vores liv.  
     Jeg er født i 1977 på Fyn, hvor jeg også voksede op. Jeg 
havde ingen forestillinger om, at jeg skulle være præst. Mit 
andet hjem var den kommunale musikskole, hvor jeg 
spillede og sang ugens 7 dage. Som ganske ung ville jeg 
gerne på musikkonservatoriet med violin, men et 
studiearbejde som kirkesanger skulle vise sig at vende op og 
ned på den drøm. Pludselig var interessen for teologien vakt 
på en måde, så den ikke var til at slippe! Og sådan blev det. 
Jeg læste teologi, med afstikkere til Kristeligt Dagblad og 
Borgens Forlag, inden jeg landede i Ballerup, hvor jeg har 
været præst de sidste 12 år sideløbende med et ph.d.-studie 
om sorg.   
     For mig er mødet med et andet menneske det helt 
grundlæggende. For det kræver nemlig, at vanen aldrig 
tager over. At møde et andet menneske er at skabe et rum 

for at være 
menneske 
med det, der 
rører sig hos 
den enkelte. 
Derfor er det 
vigtigt - og 
alt andet end 
banalt - at 
tale om det, 
vi tror, håber, 
tvivler og 
længes efter. 
Alt er ikke 
muligt, og alt 
kan ikke blive 
i dette liv, 
men samtalen 
kan få os til at 
se 
muligheder.  
Måske er det 
også grunden 
til, at jeg 
elsker højskolesangen så højt. At synge sammen fra 
Højskolesangbogen er også lidt som en samtale med al den 
tradition og erfaring, der ligger i vores sangskat. Så det 
håber jeg, at vi kommer til, også i en tid, hvor krigen i 
Europa og de økonomiske følger atter er blevet virkelighed. 
     November, november, november. Jeg glæder mig! Og nu 
kan jeg tilmed få lov til at cykle på arbejde (med mindre det 
regner) her fra det gamle Islands Brygge, hvor jeg bor.  

                                                                         Laila Bomose  

ALLEHELGENsgudstjeneste 
søndag den 6. nov. kl.10
En Gudstjeneste hvor vi gennem bøn og salmer skaber 
plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. 

Adventsspiral er en lystændingsfest, der markerer 
begyndelsen på adventstiden. Man går i stilhed ind i 
spiralen og tænder et lys i mørket. Enkeltvis bliver man ledt 
gennem en spiral af gran. Undervejs tænder man et lys. Når 
man kommer igennem spiralen og har tændt et lys sætter 
man sig imens flere og flere lys bliver tændt. 

Sorggruppe for børn  
under regnbuen  

hver torsdag kl. 15.45 

Foredrag  
Onsdag den 30. nov. kl.19 
Ved René Sjælland, cheflæge på Psykiatrisk Center Amager 

koncert i kirken 
søndag den 20. nov. kl.13 
Lille muko veteranerne  

Efter Gudstjenesten drikker vi kaffe og lærer at 
lave papirblomster.
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Kastrup Kirke
Kastruplundgade 3-7

2770 Kastrup

Sognepræst Allan Ivan
Kristensen
aik@km.dk / Tlf. 2913 8323
Træffes: 
Kastrupvej 412:
Tirsdag - fredag 9-10
Fri mandag
Susanne Worm Steensgaard, 
kirkebogsførende og ledende 
beredskabspræst
ssan@km.dk
Tlf.: 4045 2530
Træffes: 
Saltværksvej 39
Mandag-torsdag 9-10
Fri fredag
Elizabeth M. Laursen
eml@km.dk
Tlf.: 2546 1649
Træffes:
I kirkens kontorfløj tirsdag 12-
13 + onsdag og fredag 10-11

Kordegn Sandra Burrett
smsb@km.dk /
Tlf. 3250 0972
Træffes på kirkekontoret,
Kastruplundgade 3:
Mandag - fredag 10-13,
tors. også 15-17, med
undtagelse den sidste 
torsdag i måneden.
Kirke- og kulturmedarbejder
Lene Trap-Lind
Tlf.: 5151 5997 / let@km.dk
Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk /
Tlf. 2589 3301. Træffes bedst 
hverdage 10-11. Fri mandag
Kirketjener I Jens Andersen
kastrupkirketjener@gmail.
com /
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II Annette Honoré
kastrupkirketjener@gmail.
com /
Tlf.: 5144 8110
Kirkegården  
Johnny Jensen, 
kirkegårdsleder
jjkk@km.dk
Tlf.: 3250 7193
Kastrup Menighedspleje
hjælper, hvis der er behov, 
bl.a. med julehjælp. 
Bidrag modtages med tak, 
og kan indbetales til Spar 
Nord reg.nr. 6509 konto 
3052994208

Madklubben
Tirsdag d. 8. + 29. november kl. 17

Vi har startet en madklub i kirken. Vi mødes to gange om 
måneden, hvor vi spiser en god middag sammen. Bagefter 
er der godnathistorie for børnene. 
Hver gang får man aftenens madopskrift med hjem, så man 
kan samle sin egen kogebog. Der vil også være en lille ting 
til børnene.

Alle er velkomne!

Allehelgensgudstjeneste i kapellet
Søndag d. 6. november kl. 14

Gudstjenesten på den første søndag i november har 
navnet Alle Helgens søndag. Denne dag holder vi 
mindegudstjeneste i Kastrup Kirkegårds kapel kl. 14, 
og her vil navnene på de personer fra Kastrup Sogn, 
der er døde siden Alle Helgens søndag sidste år, blive 
nævnt. Gennem bønner og salmer skaber vi plads til 
at mindes og sørge over dem, vi har mistet, og der er 
plads til at takke for det liv, vi fik lov at dele med dem.
Vi tænder lys for dem og lytter til sangen ’Tears In 
Heaven’.
Herefter er der mulighed for at tage en rose med ud til 
graven eller med hjem til stuen. 
Vi afslutter mindegudstjenesten med, at vi sammen 

synger ’Dejlig er jorden’ ude ved fællesgraven under den gamle kirkeklokke.

Forfatteraften med 
Caspar Eric
Torsdag d. 17. november kl. 19

Digteren Caspar Eric kommer på besøg i Kastrup Kirke, hvor han 
vil læse op af sin nye bog og tale om omsorg og handicap. Som 
altid til forfatteraftenerne byder vi på et glas og lidt snacks.

Kirkebrunch 
Søndag d. 30. oktober + søndag d. 27. november – 
begge dage kl. 10
Husk, at vi altid har kirkebrunch den sidste søndag i 
måneden! Vi lægger ud med en kortere gudstjeneste 
og slutter af med en skøn brunch. Indimellem kan børn 
lave kreative aktiviteter, i oktober med halloween-tema, 
og i november julepynt.

Julehjælp
Kastrup Sogns Menighedspleje kan i begrænset omfang yde 
økonomisk hjælp til trængte børnefamilier i form af et gavebrev, 
som kan anvendes til at købe lidt ekstra ind til julen. Har 
din familie brug for hjælp, kan du i hele november hente et 
ansøgningsskema på kirkekontoret.
Kastrup Menighedspleje hjælper, hvis der er behov, blandt andet 
med julehjælp. Bidrag modtages med tak, og kan indbetales til 
Spar Nord reg.nr. 6509 konto 3052994208
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Kalender for Kastrup Kirke
Oktober 2022
Onsdag d. 26. oktober 
Kl. 12: Andagt v/ Allan Ivan Kristensen
Kl. 16.30: Børnesorggruppe
Torsdag d. 27. oktober
Kl. 18: Menighedsrådsmøde
Fredag d. 28. oktober
Kl. 10: Babysalmesang
Søndag d. 30. oktober
Kl. 10: Kirkebrunch v/ Allan Ivan 
Kristensen
Mandag d. 31. oktober
Kl. 17: Halloween
November 2022
Onsdag d. 2. november
Kl. 12: Andagt v/ Allan Ivan Kristensen
Fredag d. 4. november
Kl. 10: Babysalmesang
Søndag d. 6. november
Kl. 10: Allehelgenshøjmesse v/ Allan Ivan 
Kristensen
Kl. 14: Allehelgensgudstjeneste i Kapellet 
v/ Susanne Steensgaard
Tirsdag d. 8. november
Kl. 17: Madklubben
Onsdag d. 9. november
Kl. 12: Andagt v/ Allan Ivan Kristensen
Kl. 16.30: Børnesorggruppe
Fredag d. 11. november
Kl. 10: Babysalmesang
Søndag d. 13. oktober
Kl. 10: Højmesse v/ Allan Ivan Kristensen
Onsdag d. 16. november
Kl. 12: Andagt v/ Elizabeth Laursen
Torsdag d. 17. november
Kl. 16: Syng-dig-glad
Kl. 19: Forfatteraften med Caspar Eric
Fredag d. 18. november
Kl. 10: Babysalmesang
Søndag d. 20. november
Kl. 10: Højmesse v/ Elizabeth Laursen
Onsdag d. 23. november
Kl. 12: Andagt v/ Susanne Steensgaard
Kl. 16.30: Børnesorggruppe
Torsdag d. 24. november
Kl. 18: Menighedsrådsmøde
Fredag d. 25. november
Kl. 10: Babysalmesang
Søndag d. 27. november
Kl. 10: Kirkebrunch v/ Allan Ivan 
Kristensen 
Tirsdag d. 29. november
Kl. 17: Madklubben
Kl. 20: Koncert med Danske Bank Notes
Onsdag d. 30. november
Kl. 12: Andagt v/ Susanne Steensgaard
Følg Kastrup Kirke og læs mere på  
www.kastrup-kirke.dk, Facebook og 
Instagram

Tilmeld dig kirkens digitale nyhedsbrev på 
kirkens hjemmeside. Det udkommer en 
gang om måneden.

Babysalmesang
Hver fredag kl. 10

Husk, at du kan tage din baby under armen 
og komme til babysalmesang hver fredag 
kl. 10 i Kastrup Kirke – det er ganske gratis. 
Babysalmesang er rytmik, musik og sang for 
det lille barn og dets forældre. Musik har stor 
betydning for et barn, og sang og musik er en 
naturlig del af børns liv og udvikling. 
Sammen skaber vi en dejlig stund med ro, 
nærvær og begejstring. 
Efter babysalmesangen, som varer ca. tre kvarter, 
hygger vi os sammen med en kop kaffe eller te.
Tilmelding til sognepræst Elizabeth M. Laursen på 
eml@km.dk.

Halloween
Mandag d. 31. oktober kl. 17

Kom til halloween i præstegårdshaven, Kastrupvej 412, kl. 17 – 
og kom gerne udklædt. 
Der vil blive serveret pølser og brød og varm kakao. Det skal 
nok blive rigtig (u)hyggeligt.

Koncert med Danske Bank Notes
Tirsdag d. 29. november kl. 20

Danske Banks Musikforenings 
kor holder julekoncert i 
Kastrup Kirke. Programmet 
vil indeholde kendte danske 
julesange, men også 
klassiske værker, lidt rock og 
populære numre fra korets 
faste repertoire. I koncerten 
medvirker korets faste pianist 
Frederik Asschenfeldt Vandrup. 
Der vil også blive lejlighed 
til at synge med på et par 
fællessange.
Det hele ledes med kyndig hånd af korets mangeårige korleder og dirigent Dan Johnsen.
Dørene åbnes kl. 19.30, og der er fri entré
Vi håber, rigtig mange har lyst til sammen med koret at byde  
julen velkommen i Kastrup Kirke.

Julegudstjenester for børn
Tirsdag d. 6. december kl. 10 og torsdag d. 8. december kl. 10 
Vi vil gerne invitere sognets vuggestuer, børnehaver og dagplejer til to hyggelige julegudstje-
nester for de mindste børn. Vi skal høre lidt om julen, danse om juletræ, og så slutter vi af med 
lidt godter og saftevand. Man er velkommen til at blive i kirkens lokaler og spise sin medbragte 
madpakke bagefter.
Tirsdag d. 6. er for vuggestuebørn, og torsdag d. 8. for børnehavebørn.
Tilmelding til sognepræst Elizabeth Laursen på enl@km.dk inden 1/12,  
så vi ved, hvor mange vi bliver
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SKELGÅRDSKIRKEN
- EN AKTIV KIRKE PÅ VESTAMAGER

Kirkekontor:
Daglig Leder: Helle Adelborg  

Tlf.: 5122 8194
Kordegn Nina Thorendahl, Sindingvej 9,  

2770 Kastrup, tlf. nr. 3253 7744
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10 – 13.  

Torsdag kl. 13-18.
E-mail: Skelgaards.sogn@km.dk 

Hjemmeside: www. Skelgaardskirken.dk

De store salmedigtere - Paul Gerhardt:

Ny studiekreds om de seks 
store salmedigtere af ældre 
dato, som har haft stor betyd-
ning for den danske kirke. Vi 
besøger dem i kronologisk 
rækkefølge en aften for hver 
salmedigter. Først Martin 
Luther, derefter en anden stor 
tysker Paul Gerhardt, så Thomas Kingo, H. A. Brorson, N. F. S. 
Grundtvig og morgen- og aftensalmernes mester B. S. Ingemann.

                                            Tirsdag 15. november kl. 18.00

Den Feminine Kvindecirkel:  
Et møde om at genfinde livsglæden:

Kamilla Bugge står for at lede cirklen, og temaet belyses af 
Irene Henriette Oestrich, cand.psych.aut., ph.d., adj. professor, 
specialpsykolog i psykiatrien og chefpsykolog på Psykiatrisk 
Center Frederiksberg. Irene Henriette Oestrich er pioner inden 
for det kognitive psykoterapeutiske felt.
Ønsket er at skabe et rum, en cirkel hvor vi nysgerrigt kan 
snakke om det ubevidste i verden, i os, i skabelse, i Gud, og 
skabe en åben, ærlig, nysgerrig dialog mellem os kvinder som 
indtager cirklen.
Der er kun 30 pladser til dette event, og eventet er kun for kvin-
der. Prisen er 100 kr. og er inklusive tapas bagefter med tid til 
snak og reflektion. Aftenen vil starte med en cirkel i kirkerum-
met 17.00 - ca. 18.30 og efterfølgende tapas.
Tilmelding: Send en mail til kabu@km.dk. Du er først tilmeldt, 
når jeg har besvaret din mail og pengene er overført. Jeg glæder 
mig så meget til denne aften sammen med jer.

Tirsdag 8. november kl. 17.00

Filmaften: Farven Lilla: 

Farven lilla er 
historien om 
Celie, en uuddan-
net kvinde i det 
landlige Syden i 
USA. Tvunget til 
at gifte sig med en 
mand, hun kalder 
Mr., bliver Celie 
indadvendt og deler kun sin sorg med Gud. Men hun bliver 
som forvandlet af venskabet med to markante kvinder og får 
selvværd og styrke til at tilgive.
Arrangementet er gratis og der serveres boller med ost og kaffe 
til filmen.                                   Tirsdag 8. november kl. 18.30

Yoga, leg og nærvær

Kom med til denne familiedag med fokus med yoga, leg & 
nærvær. 
Tag dit barn/barnebarn/nevø… i hånden og kom til familiedag 
i Skelgårdskirken.
Alderen er 5-11 
år og en voksen 
til et barn, så 
I må slås om 
pladsen ??
Vores kirkerum 
vil skabe ram-
merne for denne 
dag, hvilket gi-
ver en oplevelse 
af storhed og 
stilhed.
Vi vil bruge vores krop og åndedræt, vi vil bevæge og strække 
os, danse, synge, lege og slappe af, på en måde som giver ba-
lance, glæde & kreativitet til krop, sind og ånd.
Vi vil afslutte med massage og derefter pandekager.
Praktiske oplysninger:
Da der kun er begrænset plads, skal I tilmelde jer på kabu@
km.dk (Kamilla Bugge). Medbring gerne egen yogamåtte, og 
højt humør 
Vi glæder os for det bliver sjovt 
Yogi knus Kamilla & Emma 

Lørdag 19. november kl. 11.30:
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SKELGÅRDSKIRKEN
- EN AKTIV KIRKE PÅ VESTAMAGER

Sognepræster:
Annelise H. Mehlsen  
(kirkebogsførende) 
Tlf.: 40 40 72 65,  

ahm@km.dk

Poul Bo B. Sørensen (provst) 
Tlf.: 29 12 35 15 

pbbs@km.dk

Kamilla Bugge  
Tlf.: 60 80 58 78 

kabu@km.dk 

FASTE AKTIVITETER

Børne- og juniorklub 
Alle tirsdage kl. 16.15

Vandretur på fælleden
Alle torsdage kl. 13:00  

Mødested Hilversumvej

Sattva Yoga: 
Alle torsdage kl. 16.30

Flere arrangementer findes på næste side

Vel mødt indenfor i 
Skelgårdskirken  

i november
Følg med på kirkens  
hjemmeside og face- 

bookside 
 

www.skelgaardskirken.dk 

facebook/skelgårdskirken

Andagt og morgensang
Alle onsdage kl. 10.00

Aktiviterer i november i Skelgårdskirken

Tirsdag 1. Kl. 13.00 Flittige hænder
Fredag 4. Kl. 18.00 Spis sammen
Søndag 6. Kl. 10.00 Højmesse / v /Annelise H. Mehlsen
Søndag 6. Kl. 11.30 Fernisering 
Søndag 6. Kl. 14.00 Mindehøjtidelighed for sognets døde
Mandag 7. Kl. 11.30 Fortællekreds
Mandag 7. Kl. 19.30 Menighedsmøde
Tirsdag 8. Kl. 17.00 Kvindecirkel
Tirsdag 8. Kl. 18.30 Filmaften
Søndag 13. Kl. 10.00 Højmesse v / Kamilla Bugge
Mandag 14. Kl. 13.00 Fortællekreds
Tirsdag 15. Kl. 14.00 Sangcafé
Tirsdag 15. Kl. 18.00 De store salmedigtere
Torsdag 17. Kl. 11.30 Gudstjeneste på plejehjemmet Ugandavej
Torsdag 17. Kl. 18.00 Da mit barn fløj til himmels
Lørdag 19. Kl. 11.30 Familiedag - yoga, leg og nærvær
Søndag 20. Kl. 10.00 Højmesse v/ Poul Bo Burkal Sørensen
Mandag 21. Kl. 19.30 Menighedsmøde
Tirsdag 22. Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde, konstituering
Torsdag 24.  Kl. 19.00 Koncert: De fantastiske 4
Søndag 27. Kl. 10.00 Højmesse v /Annelise H. Mehlsen
Mandag 28. Kl. 19.30 Koncert med OBG Brassband

November måned er over os, mørket sænker sig for at huske os på livets vigtigste rytme af 
liv, død, liv, huske os på at fordybe os i livet, så vi ikke bliver væk for os selv og for hinan-
den 

Hvis jeg virkelig brød mig om dig…
Ville jeg se dig i øjnene, når du taler til mig,
Ville jeg tænke på, hvad du sagde, snarere end hvad 
jeg skal sige, når du er færdig,
Ville jeg høre på dine følelser sammen med dine ord

Hvis jeg virkelig brød mig om dig…
Ville jeg le med dig, men ikke ad dig,
Ville jeg tale med dig, men ikke til dig,
Og jeg ville vide, når det var tid at være stille

Hvis jeg virkelig brød mig om dig…
Ville jeg ikke klatre over dine mure,
Men vente udenfor,
Til du lukkede mig ind gennem porten,
Ville jeg ikke låse op for dine hemmeligheder,
Men vente, til du gav mig nøglen

Hvis jeg virkelig brød mig om dig, 
Ville jeg elske dig under alle forhold
Men jeg ville bede om det bedste, du kan give
Og forsigtigt lokke det frem fra dig

(ukendt forfatter)

Mindehøjtidelighed for sognets døde:

Den første søndag i november 
måned er Alle Helgens Dag.
Vi vil derfor i Skelgårdskirken 
gerne på den dag mindes de 
kære, som er gået bort siden 
Alle Helgens dag sidste år.
Alle navnene på afdøde med-
lemmer af Folkekirken i Skelgårds sogn samt de afdøde, som 
er blevet bisat i en anden kirke af en af præsterne ved Skel-
gårdskirken - vil blive nævnt ved gudstjenesten.
Alle er velkomne til at deltage i gudstjenesten, og vi beder 
derfor også om, at indbydelsen går videre til andre pårørende 
og venner. 
De bedste hilsener Kamilla Bugge, Poul Bo Sørensen 
og Annelise Hofmann Mehlsen           6. november kl. 14. 00
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SKELGÅRDSKIRKEN
- EN AKTIV KIRKE PÅ VESTAMAGER

Sattva Yoga i kirkerummet: 

Yogaen er en kærlighedssang og målet er Gud

Gennem de seneste 15 år af mit liv, har Yogaen og Kristendommen 
været to sider af samme mønt, hvor den enes lærer kun blev endnu 
mere beriget af den andens, derfor måtte jeg skrive et teologispe-
ciale, hvor jeg kunne dykke dybt ned i skrifterne, for at forstå hvor-
for de samarbejdede så fantastisk i mit indre spirituelle liv. 
Yogaen er universel, og dens mål er forening med Gud, ikke Yo-
gaens Gud, men universets skabergud. Yoga er et redskab til at 
tømme sindet for larm og for sansernes begær, for sanser i frit løb 
jager kun tomhed og ikke stilhedens ro, uden ro hvor er glæden da?  
Matthæus Skriver 6,22-23

’Øjet er legemets lys. 
Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst.  

Er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt…’
Udover kirkerummets særlige stilhed og korsets mytologiske histo-
rie, vil Emma undervejs læse op fra biblen og bede en bøn. Emma 
Malmquist, som er autoriseret yogalærer, vil stå for disse fristunder 
og guide dig hver torsdag i Skelgårdskirkens smukke kirkerum 
hver torsdag kl. 16.30-17.45.  
Yogaen er gratis. Medbring gerne egen måtte, tæppe, varmt tøj og 
klodser, ellers har vi noget du kan låne. Kom gerne 10 min. før og 
find ro i kirkerummet.  
Jeg glæder mig over at kirken nu åbner dørene for Yogaens visdom 
Kærligst Kamilla Bugge sognepræst i Skelgårdskirken

Hver torsdag kl. 16.30

Koncert med OBG brassband:

Traditionen tro indleder OBG Brass Band julemåneden i Skel-
gårdskirken - så kom og vær med til en festlig koncert! Det 25 
mand store orkester spiller et varieret og velklingende program 
med bl.a. kendte danske og engelske julemelodier. På et højt 
musikalsk niveau. Orkestrets dirigent - Stanley Westh - er til 
daglig musiker i Den Kongelige Livgarde”, hvor han spiller 
cornet.

Mandag 28. november kl.  19.00

De fantastiske 4 søskende

Kom ind i vores skønne 
kirkerum og syng sam-
men med de fantastiske 4 
søskende.
Oplev de gamle hit væk-
ke krop og sind: Teach 
your Children, Blowing 
in the Wind, The Boxer, 
Colours, Last thing on 
my Mind, Streets of Lon-
don, Try for the Sun, Te-
quila Sunrise, Hallelujah, 
Sounds of Silence.
Det bliver en aften med den skønneste stemning, som kun kan 
bringe det største smil frem på læberne. Sidst Arthur og Dorthe 
var i kirken med Guitar og de gode gamle hit var der ikke et øje 
tørt -  hele menigheden sang, og havde ikke lyst til at stoppe. 
Derfor har vi nu inviteret dem tilbage til en syng-sammen-aften, 
og de har taget deres to andre søskende med, det bliver så godt  

Gratis indgang. Torsdag 24. november kl. 19.00-20.30

Da mit barn fløj til himmels  
– En aften om spædbarnsdød 
En kvinde kontaktede kirken, 
hun havde mistet sin søn. Han 
var født for tidligt, og mørket 
ramte den lille familie, som el-
lers var i gang med at planlægge 
livet med lillebror. Hvor går 
man hen med denne sorg?
Vi vil gerne invitere til en aften, 
hvor vi får snakket om dette 
mørke.
Majlis Sietam Christensen vil 
fortælle om sin bog ‘Da mit barn 
fløj til himmels’, som belyser sorgen og mørket, som rammer, 
når man mister sit barn. Sognepræst Kamilla Bugge vil snakke 
om sorg og de skyggesider, som man oplever følger med. Der vil 
være rig mulighed for meningsskabende dialoger, lystænding for 
de børn, som er fløjet til himmels.
Da det er med mad, bedes I tilmelde jer hos mig kabu@km.dk 

De varmeste hilsner Kamilla Bugge                                                           
Torsdag 17. november:  

Vi åbner dørene med et fællesmåltid kl. 18.00.

Billedcollager i Skelgårdskirken
Fernisering søndag 6. november kl. 11.30: Læs mere side 42.
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Hans Tausens kirke på Islands 
Brygge har været på overarbejde i 
mange år

Af Terkel Spangsbo,  
Illustrationer: Henning Larsen 

Architects

Hans Tausens sogn på Islands Brygge 
er vokset med omkring 15.000 ekstra 
sognebørn samtidig med, at Ørestad 
er vokset frem på det flade Amager.

Med forventningen om at bydelen 
inden for få år vil vokse til omkring 
31.000 indbyggere, så bliver der end-
nu mere brug for den nye kirke, lyder 
det fra menighedsrådet:

I 2026 vil en ny kirke stå klar og 
sognet skal så deles med Vejlands alle 
som nordlig grænse. 

Siden 2018 har man arbejdet på 
delingen, som ville kræve en helt ny 
kirke – den er nu på vej.

Et større lokale i stueetagen i 8-tal-
let har virket som filialkirke. Her har 
været en hel del barnedåb og konfir-
mationer, hvorimod begravelser alene 
er foretaget i Hans Tausens kirke.

- Det har den praktiske årsag, at der 
ikke var adgang til kirkelokalet med 
en kiste, fortæller menighedsrådsfor-
mand Jens Nielsen.

- Der har været afholdt bryllupper 
i filialkirken, men de fleste har fore-
trukket de mere romantiske forhold i 
kirken.

En kirke som troldeby

Planen er, at byggeriet skal sættes i 
gang i 2024, og at kirken skal stå klar 
til brug i 2026.

Kirken skal ligge på Richard Morten-
sensvej 1, der lige nu huser en masse 
midlertidige skolepavilloner fra et 
skolebyggeri i nærheden.

Kirken kommer til at høre under Is-
lands Brygge sogn.

Jens Nielsen er meget tilfreds med 
den kommende kirkes udseende.

- Der er noget meget moderne og 
noget meget gammelt over det. Vores 
præst kaldte det en ‘troldeby’. Den har 
noget levende og finurligt, som Øre-
stad ikke har, siger Jens Nielsen.

Den nye kirkebygning skal passe 
ind i denne struktur og være nær-
værende og inviterende: Kirken skal 
være til højmesse og kirkelige hand-
linger, men den skal samtidigt være et 
fysisk samlingssted for bydelen med 
plads til foredrag, møder og uformelle 
samtaler.

Jens Nielsen håber, at kirken bliver 
både et med- og modspil til Øresta-
dens moderne arkitektoniske landska-
ber - Arenaen, Kalvebod Fælled Skole, 
Ottetallet, og de lave rækkehuse i 
Skovkvarteret, hvor den kommer til at 
ligge.

’Kirken skal have et iøjnefaldende, 
selvstændigt bidrag hertil samtidigt 
med, at bygningen tydeligt skal signa-
lere kirke’, som der står i konkurrence-
materialet.

Han lægger vægt på, at man i den 
nye kirkebygning kan samle alle kir-
kens mange funktioner, der i dag er 
spredt ud over hele sognet. 

En smuk adgang til barnedåben, kir-
kekoncerten, diskussions- og samta-
leaftenen, familiegudstjenesten, den 
rytmiske gudstjeneste, julehjælpen, 
brylluppet, en trøstende samtale og 
ikke mindst søndagens højmesse.

Selvom arkitektfirmaet Henning 
Larsens bud på den nye kirke har vun-
det konkurrencen, så skal der stadig 
forhandles om økonomi og det ende-
lige udseende.

De seneste kirkebyggerier på Ama-
ger er Korsvejskirken og Dolvang i 
Urbanplanen fra midt 70’erne samt 
Skelgårdskirken i 1988.

En splinterny kirke skal 
bygges i Ørestad

Der er indtænkt flere grønne områder i det nye kirkebyggeri.

I den nye bydel Ørestaden har der siden 2016 været reserveret en grund til en 
ny kirke - lige syd for Royal Arena. I området har man i den seneste udvikling 
forsøgt at få en større mangfoldighed af bygninger, så der kommer mere 
lys ned mellem husene. Der er kommet småhaver, pladser og gode steder at 
mødes.

Dommerkomitéen har lagt vægt på en bygning, der spiller sammen 
med de lave og høje bygninger i området - og ikke mindst Royal 
Arena - der også er nabo.  Især lyset i kirkerummet bliver fremhævet af 
menighedsrådsformanden. 

Da redaktionen skruede kir-
kesiderne til Skelgårdskir-
ken sammen, mente vi at 
genkende en af personerne 
på det medfølgende foto - 
og det var der en grund til

Teksten fra kirken lød: Kom 
ind i vores skønne kirkerum 
og syng sammen med de fan-
tastiske fire søskende.

Oplev de gamle hit vække 
krop og sind: Teach your 
Children, Blowing in the 
Wind, The Boxer, Colours, 
Last thing on my Mind, Stre-
ets of London, Try for the Sun, 
Tequila Sunrise, Hallelujah, 
Sounds of Silence.

Det bliver en aften med 

den skønneste stemning, 
som kun kan bringe det stør-
ste smil frem på læberne. 

Sidst Arthur og Dorthe var i 
kirken med Guitar og de gode 
gamle hits var der ikke et øje 
tørt -  hele menigheden sang 
og havde ikke lyst til at stop-
pe. 

Her var det, at navnet Dor-
the, gav yderligere gods til 
vores mistanke om, at her 
var en person, som vi kendte 
for noget helt andet. Da vi 
spurgte, om der var en sam-
menhæng, fik vi tilsendt ved-
hæftede avisudklip.

Udover at repertoiret tids-
mæssigt passer til redaktio-
nens gennemsnitsalder må 

vi se/høre om datoen for en 
syng-sammen-aften i Skel-
gårdskirken også matcher 
vores kalender.

Gratis indgang. Torsdag 24. 
november kl. 19.00-20.30

Se hele Skelgårdskirkens 
program på siderne 38-40 

Den musikalske ungdom på 
Amager blev i sin tid omtalt 

i Distriktsblad AMA’R

En ukendt fortid kan overaske
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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

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Kastrup-Tårnby Pensionistforening
Mødes i Postkassen onsdag kl. 12 (kaffe og brød 15,- kr) og 
fredag kl. 11.15 (kaffe 10,- kr.)
Hygge - spil o.a. 2. november
Banko 4. november
Hygge, spil o.a. 9. november
Banko 11. november
Spisning kl. 12. pris 100,- kr. 16. november
Banko 18. november
Hygge, spil o.a. 23. november
Banko 25. november

OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Sang og musik med Bertel Abildgaard 3. november
LN tøj med sidste mode 10. november.
OK Dag 17. november
Banko 27. november. 3 plader 30,- og 1 plade 15,-

Bordinghus
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.  
www.Bordinghus.dk
Åbent hus. Kaffe/kage til en god og livlig snak. Alle er vel-
komne/kræver ikke tilmelding. Hver tirsdag og fredag kl. 
13.30-16-00                             
Generalforsamling. Valg til brugerbestyrelsen. Efterfølgen-
de serveres frokost (tilmelding i Bordinghus senest 26.okt.) 
Fredag 4. november kl. 11.30                                                                          
Frokosttur. På egen regning. Tilmelding: se opslag i Bording-
hus. Torsdag 10. november.                   
Kaffehygge. Alle er velkomne/ingen tilmelding. Søndag 13. 
november kl. 13.30 -16.

Fællesfrokost. Medbring egen madpakke og hyg dig sam-
men med andre. Køb af øl, sodavand, kaffe og kage. Ingen 
tilmelding. Fredag 25. nov. kl. 13–16.30.                     
Julefrokost. Afholdes for husets brugere på Allé kroen. 
Opslag i Bordinghus. Onsdag 30. nov. kl. 12.30    
Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/solgården
Åbningstider:  mandag til fredag fra kl. 10 - 16.
Faste aktiviteter hver uge: Billard, 3 forskellige gymna-
stikhold, 2 darthold, stolegymnastik, linedans, sanghold, 
glasværksted, bridge, mindfulness, petanque, stavgang, 
sundhedshold, strikke/hæklehold, syværksted.
Aktiviteter november:
Årets kabaret udført af brugere i huset. (Alle billetter er 
revet væk) Fredag 4. november kl. 13.30 - 15.30
Strikke/hækle/krea/nørklehold. Onsdag 9. kl. 10 - 12.30
Besøg af Tøj-Lotte. Kig forbi og find nyt til garderoben. 
Torsdag 10. november kl. kl. 13 - 15. 
P Nissen og søn - JJ’s Duo. En hyggelig eftermiddag med 
duoen, som har været i Solgården mange gange før.  Fredag 
18. november kl. 13.30 - 15.30
Valg til brugerbestyrelse/festudvalg og derefter fælles-
møde. Mandag 21. november kl. 13.30
Juleshow med skønne dejlige Bertel Abildgaard. (se husop-
slag) Fredag 25. november kl. 13.30 - 15.30         

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Ud over de faste aktiviteter i huset tilbydes der i november 
måned:
Krea-hygge med crepeblomster, strik, hækl og nørkleting. 
Tirsdag 1. november kl. 10 - 12.30  

Kaffe og kage (se opslagstavlen for tilmelding). Tirsdag 1. 
november kl. 13.30 - 15.
Fællesspisning (se opslagstavlen for tilmelding). Onsdag 9. 
november kl. 12.30   
Kaffe og kage (se opslagstavlen for tilmelding). Tirsdag 15. 
november kl. 13.30
Krea-hygge med crepeblomster, strik, hækl og nørkleting. 
Tirsdag 22. november kl. 10 - 12.30
Fællesmøde (se opslagstavlen for tilmelding). Tirsdag 22. 
november kl. 13.30 
Fællesspisning (se opslagstavlen for tilmelding). Onsdag 23. 
november kl. 12.30                  

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Cafémøder i Postkassen: Tilmelding til Lizzie Gylstoff, 6170 
1961 eller Inge-Lise Adelhardt 2883 4785 - iadel@stofanet.
dk - www.hjernesagen.dk. 
Cafémøde - Bankospil 7. november kl. 14-16
Cafémøde - Foredrag 24. november kl. 14-16
Vi går på Hjertestien søndag 20. november kl. 11. Start ved 
indgangen til Byparken ved vandtårnet. Denne gang er der 
poster undervejs. Vi mødes om tætte og hyggelige snakke.

Diabetes foreningen
Mere info på: jane@piasecki.dk eller på 
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
I forbindelse med Verdens Diabetes Dag 14. november vil 
bestyrelsen besøge Kastrup og Dragør Apotek med en stand. 
Tidspunktet er endnu ikke helt bestemt, men midt på dagen 
er sandsynligt. Her kommer vi med ’Test din risiko’ - og vi 
vil have brochurer med fra Diabetesforeningen OG et godt 
tilbud på stave. 
Vi går stadig i Tårnby hver mandag fra parkeringspladsen 
Løjtegårdsvej 100 (Plejehjemmet) fra kl. 10-11. Man 
vælger selv længde og hastighed. Torsdag starter vi fra 
Wiedergården kl. 10 og slutter kl. 11 efter en tur rundt i 
Dragør. 

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - November 2022

Kalenderen fortsættes næste side... 

Billedcollager i Skelgårdskirken
Annette Østerlind udstiller 
sine billedcollager i Skel-
gårdskirken

Annette fortæller: 
- Jeg har gennem mange år 

arbejdet med garn og teksti-
ler. Blandt det foretrukne er 
billedvævningen, i kombina-
tion med det håndstøbte pa-
pirs unikke og smukke struk-
tur. Dette er et udtryk, der 
bryder med den traditionelle 
billedvævning, hvorfor bil-
lederne får betegnelsen væ-
vede billed- og papircollager. 
Kombineres også med strik i 
spændende effektgarner. 

- Inspirationen til mine bil-
leder får jeg fra hverdagens 
oplevelser og iagttagelser, 

som tænkes ind i et billedligt 
udtryk. Materialernes farve-
nuancer komponeres til en 
sammenhæng, og jeg lader 
fantasien bestemme sam-
mensætningen og de enkelte 
detaljer. For mig handler det 
om at kunne eksperimentere. 
Modsætninger skaber energi, 
så farve og materiale søger at 
påvirke hinanden i en ny og 
anderledes form. Det er ab-
strakte billeder.

Annette Østerlind udstiller sine 
billedcollager i Skelgårdskirken 

fra 6. november.

Annette Østerlind arbejder med tekstiler - 
ofte kombineret med håndstøbte papirer.

Fernisering 
søndag 6. november kl. 11.30.
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Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Møde hver tirsdag 
kl. 14. Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Bankospil 1. november
Cafémøde 8. november
Cafémøde 15. november 
Gløgg og æbleskiver 22. november 
Julefrokost 29. november

Bedre Psykiatri
Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. amager@
bedrepsykiatri.dk 
Alle aktiviteter på Daghøjskolen Peder Lykkes Vej 63, 2300 
Kbh.S. Alle er velkomne, gratis uden tilmelding. 

Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 1022.  
• Mødested i Postkassen, Amager Landevej 71.
Torsdag 27. oktober kl. 14 byder vi velkommen til Dragørs 
borgmester, Kenneth Gøtterup som har lovet at fortælle om 
Dragør netop nu. Der vil være mulighed for at stille spørgs-
mål om Parkinson og andet.
Kl. 14.30 kommer Elisabeth Ildal fra Rudersdal, som vil for-
tælle om sit liv efter 13 år med Mr. Parkinson; om hvordan 
hun kom videre i sit liv. Elisabeth har spillet bordtennis på 
højt niveau og brugt det til at få bedre balance. Herudover 
er der lotteri, kaffe og kage. Vi forventer at slutte omkring 
kl. 16.
Julefrokost torsdag 24. november kl. 12.30. Det bliver et 
godt sted med udsigt over Øresund. Alle medlemmer bliver 
inviteret pr. mail eller SMS.
Husk der er stadig plads på Parkinson dans hver onsdag kl. 
13, hos Amanda i Sundhedscentret.

Kræft-café
Tårnbyparkens Café, Tårnbypark Allé 22, anden onsdag hver 
måned kl. 16-18 minus juli, august og december. Et frirum 
for kræftramte og pårørende, hvor man kan og må tale om 
alt. Også når det ikke handler om kræft. Vi byder på et let 
traktement.

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclerose-
foreningens hjemmeside under lokalafdelinger.  
Foreløbig ingen aktiviteter. 

Café Livsglæde
Villaen på Sirgræsvej 134. Åbent tirsdage i ulige uger kl. 
10-12. ÆldreSagens café for hjemmeboende demens-ramte 
og deres pårørende. 
Caféen er åben! 

Mænds Mødesteder
Villaen, Sirgræsvej 134. maends.moedested.taarnby@
gmail.com Kontakt Per Eilersen tlf. 4096 3795. 
Fast mødedag nu både hver tirsdag kl. 18 og torsdag kl. 15. 
Bemærk ændrede tidspunkter.

Dansk Blindesamfund
Bente Weinreich, kredsformand. tlf. 7024 0307.
www.blind.dk og taarnbynet.dk
Dansk Blindesamfund Kreds Storkøbenhavn Syd holder 
klubmøder hver tirsdag bortset fra første tirsdag i måneden 
kl. 13.30-16 i Skelgårdskirken. Hyggeligt socialt samvær og 
underholdning eller ture. Frivillige hjælpere til stede - det er 
muligt at få kørsel.
Kontakt klubvært Lars-Peter Brogaard Nielsen på lars-peter-
brogaard@nielsen.mail.dk eller 4040 9424.

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kontakt: tlf. 
2811 1860 / 2811 2110. Netværkshuset er åbent for alle 
mellem 20 og 65 år. 
Aktiviteter:Se facebook.netværkshuset.kastruplund 

Hjerteforeningen ... i København S.
Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Gåture på Amager Fælled søndag kl. 10. Hjertestien 4,4 til 
5,8 km - ca. 1,5 time. Start/slut: DR-Byens Metro
’Fodbold for hjertet’ Hjertevenlig fodbold i trygge rammer 
for mænd og kvinder. Mandage kl. 11-12. Sundby Boldklub, 
Raffinaderivej 3, 2300 Kbh. S.
Kontakt: Flemming Jacobsen, tlf. 4224 4056 
eller partner@sundbyboldklub.dk
Gå med. En kort tur, hvor hastigheden afpasses efter del-
tagerne. Start og slut: Amager Strandpark – ved Cafe Cibo, 
Amager Strandvej 53. Turen varer 1 - 1,5 time. Fredage kl. 
13. Kontaktperson Margit Grome.

Lisbeth Klubben
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune. Mandage kl. 
10.30 i Kastrup Bio.
House of Gucci af Ridley Scott. USA 2021. 7. nov.
The United States VS Billie Holliday. Lee Daniels. USA 2021. 
14. nov.
Vildmænd. Thomas Daneskov. DK 2022. 21. nov.
Skyggen i mit øje. Ole Bornedal. DK 2022. 28. nov.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 33.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - November 2022 - fortsat

Hjerteforeningen til Sundhedsdag

I anledning af 
sundhedsugen i Tårnby 
var hjerteforeningen 
i Kbh. S inviteret til at 
deltage med en stand 
sammen med andre 
sundhedsorganisationer på 
Tårnby Hovedbibliotek
Efter borgmesterens åb-
ningstale var der morgen-
sang, hvor Pilehavekoret hel-
digvis hjalp til med at synge 
- 10 sange, hvoraf nogle var 
helt nye for forsamlingen.

Vores GÅ MED vakte en del 
interesse og ligeledes den 
korte introduktion til livred-
dende førstehjælp (vi havde 
den oppustelige dukke Anna 
med), og vi fortalte selvføl-
gelig samtidig om mulighe-
den for et gratis livreddende 
førstehjælpskursus og alle 

vores andre aktiviteter. Lige-
ledes var der også interesse 
for at slå 2 seksere og vinde 
et gratis armbånd … eller evt. 
købe et.

Falck var også til stede 
med en hjertestarter, så vi 
sendte interesserede der-
over, så de kunne få en for-
nemmelse af betjening af 
en hjertestarter. Det var fint 
i tråd med vores intro til liv-
reddende førstehjælp.

Hjernesagen målte blod-
tryk, så dem kunne vi hen-
vise til, når vi blev spurgt om 
blodtryksmåling.

Alt i alt en rigtig god dag – 
og stor tak til arrangørerne. 
Vi følte os virkelig velkomne 
og i gode hænder.

Margit Grome, formand for 
Hjerteforeningen i Kbh S. 

Danskerne er mest ensomme om søndagen
Sommeren er langsomt ebbet ud, og de da-
lende timer af dagslys kan for mange være 
en uoverskuelig tid. 
En søndag i vinterhalvåret kan byde på langt 
færre aktiviteter at kaste sig ud i end en søn-
dag i sommerhalvåret, hvorfor man typisk ser 
en stigning i ensomhed og dårligt mentalt hel-
bred hen over efteråret og vinteren. Ensom-
hed og mental sundhed er blevet et stort sam-
taleemne de sidste år, og selvom det stadig er 
tabubelagte emner at snakke om, oplever den 
digitale platform Boblberg.dk en stigende ten-
dens til at turde at åbne sig. Særligt om sønda-
gen hvor trafikken på platformen i gennemsnit 
stiger med 40% i forhold til resten af ugens 
dage. 

Sabine og Malou er to ud af mange, der har 
haft stor gavn af Boblberg i en svær tid med 
ensomhed, psykiske diagnoser og mobning
 
Ensomhed blev til en bedste veninde for livet

Sabine oplevede fø-
lelsen af ensomhed, 
da hun var langt fra 
sine studiekammera-
ter og manglede en 
at dele hverdagens 
udfordringer med. 
Hun oprettede der-
for en bobl på Bobl-
berg, og der gik ikke 
længe, før hun fik en 
besked fra hendes nu 
nye bedste veninde, 

Mette. Sammen går de på café, shopper, snak-
ker, og så deler de også, at de begge har været 
igennem et stort vægttab, hvilket betyder, at 
de hurtigt har knyttet et stærkt bånd. Sabine 
har også været med til Mettes polterabend og 
bryllup. 

Nye venskaber i en tid med ensomhed, 
psykiske diagnoser og mobning

Malou går 
hjemme på før-
tidspension, da 
hun bl.a. døjer 
med autisme, 
aspergers og 
social angst. 
Generelt har 
livet været lidt 
hårdt for Ma-
lou, da hun næ-
sten altid har 
følt sig alene, 
ensom og udsat 

for mobning. Det er dog ændret nu, da hun har 
fundet sin bedste veninde Kimmie gennem 
Boblberg. De bor på samme vej, og aftalerne 
bliver derfor oftest spontane. Kimmie døjer 
selv med nogle af de samme ting som Malou, 
og de har derfor fundet en enorm støtte i hin-
anden. På Boblberg er Malou også kommet i 
kontakt med Patrick, som hun deler interesse 
for foto med, og Daniel som hun nu skriver og 
gamer med.

Vidste du, at: 
• Boblberg.dk har over 480.000 brugere
• Ensomhed, venskab, gåture og angst er i top-
4 over de mest søgte ord for nye fællesskaber 
• Boblberg er gratis at bruge for alle
• App’en ’Boblberg – Find fællesskaber’ kan 
findes til gratis download i både App Store og 
Google Play

Senior- pensionist- og specialforeningskalender fortsat fra forrige side... 



4
4

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 N
O

V
EM

B
ER

 2
0

2
2

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Lufthavnen Rundt: 

Kom med til efterårets hyggeligste løbeevent

PROGRAM OG TILMELDING:

- Mødetid og sted: Søndag 6. november, 2022. Ved Amager Strandvej 341. Startskuddet 
lyder kl. 10.00 for halvmaraton og kl. 10.30 for 10 kilometer.

- Præmier mm: Der er medalje til alle deltagere, mulighed for at vinde lodtræknings-
præmier og præmier, hvis du er løbets hurtigste mand/kvinde på hhv. halvmaraton og 
10 kilometer. 

- Læs mere på løbets tilmeldingside: www.sportstiming.dk/event/10855 

- Kontaktinformation: Formand grethe.kristensen@webspeed.dk

Motionsklubben Amager 
inviterer til 10 km og halv-
maraton motionsløb den 6. 
november 2022

Af Grethe Kristensen

Der bliver liv i Strandparken 
og langs lufthavnen, når Mo-
tionsklubben Amager for 19. 
gang breder vingerne ud og 
åbner ’gaten’ til efterårets 
hyggeligste motionsløb.

Alle kan være med til Luft-
havnen Rundt, fortæller for-
mand Grethe Kristensen:

- Der er plads til dig! Uanset 
om du er den erfarne, hurtigt 
løbende supermotionist på 
jagt efter nye personlige re-
korder, eller om du er hygge-
løberen med mindre hurtige 
ben. 

- Vi har alle slags løbere 
med. Mange er lokale, men 
der er blandt andet også flere 

fra Nordsjælland, siger Gre-
the Kristensen.

 - Du kan prøve vores halv-
maraton, der sender dig rundt 
om Lufthavnen. Eller du kan 
suse afsted på 10 kilometer i 
Kastrup og på Amager Strand.

- Motionsklubben Amager 
er en forening, der vægter 
hygge og det sociale højt. 
Hvilket man også skal kun-
ne mærke ved ’Lufthavnen 
Rundt’ 

- Vi har de bedste frivillige. 
De er super søde, hjælpsom-
me og går op i, at løberne får 
en god oplevelse. Hjælperne 
står eksemppelvis både ude 
på ruten og i målområdet klar 
med frugt og drikke, så vi sik-
rer, at deltagerne får de bedst 
mulige forudsætninger for en 
god tur. 

BAG OM ’LUFTHAVNEN RUNDT OG STRANDPARKEN’
Løbet arrangeres af Motionsklubben Amager i samar-
bejde med DGI Storkøbenhavn.

Motionsklubben Amager har næsten 300 medlemmer 
fordelt over aktiviteter som løb, stavgang, cykling, gym-
nastik, svømning mm. 

Der er løbetræning hver tirsdag og torsdag kl. 18 fra 
klubhuset på Amager Strandvej 341. 

Få mere info på www.motionsklubbenamager.dk .

Tårnby Styrkeløfter Klub er arran-
gør, når verdensmesterskaberne 
afvikles i Viborg

VM I STYRKELØFT

Viborg bliver værtsby for 50-års ju-
bilæet for International Powerlifting 
Federation samt 40 års jubilæet for 
Dansk Styrkeløft Forbund, men det er 
Tårnby Styrkeløfter Klub, der er ho-
vedarrangør af verdensmesterskaber-
ne i styrkeløft, selvom stævnet finder 
sted i Viborg.. 

- Det sker naturligvis i tæt sam-
arbejde med forskellige sponsorer, 
såsom Viborg kommune, Tinghallen i 
sig selv og Sport Event Danmark, for-
tæller Morten Rasmussen, formand i 
Tårnby Styrkeløfter Klub.

- Vi står for al planlægning i forbin-
delse med stævnet, hotelbookinger til 
alle, visum til deltagerne, transport og 
mange andre små som store ting. 

- Det er et stort arbejde, men vi har 
selvfølgelig andre frivillige, der hjæl-
per med , forklarer Morten Rasmussen

TSK har fem løftere med

For første gang nogensinde skal der 
holdes et verdensmesterskab i styr-

keløft på dansk grund. Der kommer 
deltagere fra hele verden, som lægger 
vejen forbi Tinghallen i Viborg fra 14. 
– 19. november.

Det er en meget stor begivenhed, 
som en af de største styrkeløfterklub-
ber i Danmark er arrangør for – Tårnby 
Styrkeløfter Klub.

Danmark har selv 16 løftere, der 
skal konkurrere i forskellige vægtklas-
ser i løbet af ugen, og der forventes 
både medaljer samt mulige verdens-
rekordforsøg for de danske løftere. 
Tårnby Styrkeløfter Klub stiller med 
hele fem ud af de 16 løftere.

Samtidig bliver der deltagelse af 
atleter under Special Olympics (Pa-
rasport), som også vil løfte.

Særligt fokus på krop og sundhed

Foruden det ordinære verdensme-
sterskab bliver Viborg også værtsby 
for en ny satsning i samarbejde med 
Team Danmark, nemlig projektet Dit 
liv – din krop, der sætter fokus på de 
mange tiltag, man kan gøre for at sikre 
et sundt miljø omkring sporten. 

Her vil være oplægsholdere, fokus 
på kost og meget andet.

SH

TSK står for VM i Viborg
 FÅ JOB SOM OMDELER 

… ET SKRIDT PÅ VEJEN

LIGE NU SØGER VI OMDELERE
Omdelerjobbet er et rigtig godt skridt på vejen til at lære arbejdslivet 
at kende. Samtidig giver det mulighed for at tjene ekstra penge.

Lige nu har vi ledige ruter i nærheden af, hvor du bor. 
Vi har omdeling onsdag og torsdag.

BLIVOMDELER.NU ELLER RING PÅ 70 10 40 00

Tjek ind på blivomdeler.nu 
og læs mere – her kan du også 

søge jobbet som omdeler.
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Tid til nominering af Årets Idræts-
forening 2022 - 100.000 kroner i 
førstepræmie

HVEM KÅRES?

Danske Spil og Danmarks Idrætsfor-
bund (DIF) hylder igen i år det uund-
værlige arbejde, der bliver udført i de 
mange lokale idrætsforeninger rundt 
omkring i Danmark. Det sker når ’Dan-
ske Spil og DIF’s Årets Idrætsforening 
2022’ kåres, og den heldige forening 
der har ydet en ekstraordinær indsats, 
løber med titlen og førstepræmien på 
100.000 kroner.

Nomineringen til priserne løber 
frem til 4. november kl. 12.00. Ind-
stillingsprocessen er åben for alle, 
og dermed har medlemmer, forældre, 
trænere og alle andre mulighed for at 
være med til at anerkende deres loka-
le idrætsforenings store indsats.

- Vi opfordrer fællesskabet i og om-
kring de lokale foreninger til at ind-
stille og hjælpe os med at finde en 
forening, som gør en helt særlig ind-
sats. Lokale idrætsforeninger skaber 
stærke fællesskaber, og med frivil-
lige kræfter udfylder de en afgørende 
rolle for sammenhængskraften i Dan-
mark. Det er det, vi hylder med denne 
pris, siger Nikolas Lyhne-Knudsen, der 
er adm. direktør i Danske Spil A/S.

Den heldige vinder afsløres i for-
bindelse med DR Sportens store Sport 
2022-show i Jyske Bank Boxen i Her-
ning 7. januar.

SH

Fo
to

: D
IF

Alle kan nominere
Alle, også foreningen selv, kan nominere. Kender man en idrætsforening, 
som man gerne vil indstille, kan man gøre det på DIF’s hjemmeside (www.
dif.dk/arets-idraetsforening).

Herefter gennemgår juryen de indsendte forslag og udvælger tre forenin-
ger, der går videre til en afstemningsrunde. Alle danskere inviteres til at 
stemme på deres favorit indtil 1. december kl. 12.

Vinderen afsløres i forbindelse med DR Sportens store Sport 2022-show i 
Jyske Bank Boxen i Herning 7. januar. Ud over de 100.000 kroner til vinderen, 
så vil der være 10.000 kroner til nummer to og nummer tre.

Penge til det 
uundværlige arbejde

Bordtennisturnering for ungdom i 
Amagerhallen 

BORDTENNIS FOR UNGDOM

- Et fantastisk ungdomsstævne med 
37 glade børn blev afviklet i Amager-
hallen i oktober, fortæller Per Eltong 
på vegne Dragør bordtennis, Amager 
bordtennis, Hvidovre bordtennis og 
Hakoah bordtennis.

Et ret flot fremmøde set i lyset af 
efterårsferien. Ud over en fantastisk 
god stemning med snak på kryds og 
tværs blev der spillet bordtennis på 
fuldt drøn. Nogle kampe kom ud i hele 
5 sæt, hvilket gav røde kinder hos del-
tagerne.

Alle deltagere havde også mulighed 

for at prøve dommergerningen i lø-
bet af dagen. Der blev spillet mange 
kampe i puljespillet og der blev ud-
delt guld, sølv og bronzemedaljer i 
hver pulje. Men den største medalje 
går til samtlige deltagere for den gode 
sportsånd.

Alle deltagere, som havde deres 
turneringsdebut, fik en flot rød t-shirt 
med hjem. Det er i øvrigt også dejligt 
at være forældre til sådanne arrange-
menter, for vejret er altid godt inden-
dørs.

Og så var der dejlig frugt, kaffe og 
kage, sodavand og den bedste stem-
ning, man kan finde i bordtennis-Dan-
mark.

SH

Tak til alle for god sportsånd, plads til alle og en masse god bordtennis. Foto: 
Dragør Bordtennis.

Sammenhold og bordtennis 

Kathrine Bak fra TSK klarer her løftet 
215 kg i dødløft - hun er medaljehåb ved 
verdensmesteskaberne i Viborg. Foto: TSK

Børn løb 50.000 kroner ind til 
fordel for børn med cancer og 
lungesygdomme

Ihærdige børn, 81 i alt, fra Ka-
strup Boldklub har løbet til fordel 
for børn med cancer og lungesyg-
domme. Et Børnecancerløb i sam-
arbejde med Team Rynkeby. 

I efterårssolens stråler løb 81 
børn og fem voksne fra Kastrup 
Boldklub for at støtte op om børn 
med kritiske sygdomme som can-
cer og lungesygdomme.

Medlemmerne løb for en god 
sags tjeneste og indsamlede ca. 
50.000 kroner til børn med kri-

tiske sygdomme. Fra de yngste 
medlemmer og op til U17 blev 
der givet alt, hvad remmer og tøj 
kunne holde. 

Snart en tradition

- Det er 3. år i træk, fortæller 
Thomas Jul, vi i samarbejde med 
’Team Rynkeby-Riget’ arrangerer 
dette løb. 

- Med det ønsker Kastrup Bold-
klub at signalere, at vi står sam-
men på banen, men også udenfor 
banen, og hjælper hinanden efter 
princippet ’en for alle og alle for 
en’. 

- Kastrup Boldklubs bestyrelse 

er meget stolte og rørte over lø-
bernes indsats for at støtte børn 
med kritiske sygdomme, lyder 
det fra bestyrelsesmedlem Tho-
mas Jul.

I Danmark samler Team Ryn-
keby ind til to organisationer: 
Børnecancerfonden og Børnelun-
gefonden. I 2021 donerede Team 
Rynkeby 72,4 mio. kroner til orga-
nisationer, der hjælper børn med 
kritiske sygdomme, heraf gik 24 
mio. kroner til Børnecancerfon-
den og Børnelungefonden i Dan-
mark.                                    SH

Børnecancerløb i Kastrup Boldklub

De 81 unge fodboldspillere, som løb 50.000 kroner ind 
til Børnecancerfonden. Foto: Kastrup Boldklub.
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Bevægelse i skolen taber pu-
sten, siger Dansk Skoleidræt

BEVÆGELSE I SKOLEN

Færre skoler opfylder det 
nuværende lovkrav om 45 
minutters daglig bevægelse, 
viser nye tal fra Dansk Skole-
idræt. Minutkravet synes på 
vej ud af lovgivningen, men 

det betyder ikke, at der må 
slækkes på prioriteringen ude 
på skolerne, og det politiske 
fokus skal opretholdes, mener 
organisationen.

Skolernes arbejde med be-
vægelse er udfordret. Ifølge 
en ny undersøgelse fra Dansk 
Skoleidræt, ‘Bevægelse i Sko-
ledagen 2022’, svarer 48 pro-

cent af landets folkeskoler, at 
de opfylder det nuværende 
lovkrav om 45 minutters dag-
lig bevægelse, som blev ind-
ført med seneste skolereform. 
Det tilsvarende tal lød på 55 
procent, da undersøgelsen se-
nest blev gennemført i 2020.

Udviklingen ærgrer Dansk 
Skoleidræt, som arbejder for 

Foto: Johnny Wichmann, 
Dansk Skoleidræt

Stillesiddende elever

Foto: Tårnby  Kommune

Tårnbys bevægelsesstrategi 
Der arbejdes fortsat med, at Bevæ-
gelsesstrategien udøves til konkre-
te handlinger i praksis. 

Hver skole tager afsæt i Tårnby 
Kommunes Bevægelsesmodel, der 
sikrer, at der arbejdes inden for føl-
gende syv bevægelsesformer: Ak-
tiv transport, Frikvartererne, Bevæ-
gelse integreret i undervisningen, 
Aktive pauser i undervisningen, 
Åben skole koblet med bevægelse, 
Fysisk aktivitet og Idrætsfaget.

Kommunale Idrætsarrangementer
Det kommunale Bevægelses- og Idrætsnetværk står hvert år for en række 
obligatoriske idrætsarrangementer til kommunens elever på tværs af sko-
lerne. 

Arrangementerne har til formål at skabe bevægelsesglæde, fællesskabs-
fremmende aktiviteter og sammenhængskraft mellem alle kommunens sko-
ler. 

I sundhedsugen er der fokus på at sætte ‘Tårnby i bevægelse’. Her tilbydes 
skolerne en række undervisningsaktiviteter i samarbejde med lokale aktører 
fra Tårnby Kommune. Der er fokus på, at eleverne skal være aktive indenfor 
de mindre og lidt mere ukendte idrætsgrene, og tiltaget skal fremme arbej-
det med åben skole.

Tæller ikke minutter,  
men bevægelse

at fremme alle elevers læring 
og trivsel gennem idræt og 
bevægelse i en varieret sko-
ledag.

- Til trods for en stigende 
samfundsinteresse for børn 
og unges mistrivsel og over-
vægt, synes en at de mest 
oplagte løsninger at blive 
nedprioriteret - idræt og be-
vægelse i skolen har en påvi-
selig positiv effekt i den sam-
menhæng, siger Bjørn Friis 
Neerfeldt, generalsekretær i 
Dansk Skoleidræt.

- Undersøgelsens tal indi-
kerer, at selvom vi som sam-
fund er kommet langt med 
bevægelsesindsatser i den 
danske skole, så viser den 
reelle implementeringsgrad, 
at vi ikke er i mål med det op-
rindelige ønske i den nuvæ-
rende lov.

Politisk fokus skal bestå

Der har de senere år været 
et støt stigende politisk fo-
kus på bevægelse i skolen 
med afholdelse af blandt 
andet høringer og 

samråd på Christiansborg. 
Her har Dansk Skoleidræt væ-
ret tildelt en ekspertrolle qua 
organisationens indgående 
viden og mangeårige prak-
tiske erfaringer på området. 
Dansk Skoleidræt betoner da 
også, at det politiske fokus 
skal bestå, selvom 45 minut-
ters daglig bevægelse efter 
alt at dømme ophører som 
lovkrav, og uanset hvordan 
Folketingets sammensætning 
ser ud efter næste valg.

- Vi må formode, at be-
vægelse blandt andet på 
grund af lovkravet er kom-
met så meget ind i skolernes 
bevidsthed, at der er et ud-
gangspunkt at arbejde videre 
fra. Den opmærksomhed må 
vi ikke tabe som samfund. 
Loven er bestemt ikke en fia-
sko - den er en succes, som 
har skabt kimen til en helt ny 
kultur, som vi nu skal holde 
fast i. Så vi er ikke færdige, vi 
skal videre, siger Bjørn Friis 
Neerfeldt.

SH

Bevægelse er vigtigt! Bevægelse er 
kommet for at blive i skolen, siger 
Tårnby kommune

Af Søren Havemann

BEVÆGELSE I SKOLEN

Tårnby Bladet har spurgt Caroline 
Lund, der er kommunens skolekonsu-
lent, om kommunens indsats for mere 
bevægelse til børnene.

Hun fortæller, at i Tårnby Kommune 
er vi som sådan ikke optaget af de 45 
min., men vi er optaget af, at bevæ-
gelse skal være en naturlig del af sko-
ledagen.

Vi ved fra forskningen, at bevæ-
gelse har en positiv effekt på elevers 
læring, motivation og trivsel, og det 
er væsentligt, at børn og unge bliver 
bevidste om, at bevægelse fremmer 
sundhed og livskvalitet.

I Tårnby Kommune har vi derfor en 
politisk godkendt Bevægelsesstrategi 
for skoleområdet, der danner ramme 
for, hvordan der arbejdes med bevæ-
gelse og idræt på vores skoler.

Skoleidrætskommune

I foråret 2022 blev Tårnby udnævnt 
som skoleidrætskommune, en titel 
organisationen Dansk Skoleidræt har 
uddelt til otte af landets kommuner. 

Tildelingen af titlen sker efter en 
kortlægning af skoleidrætten rundt 
om i kommunerne. Og her kommer 
Tårnby altså helt frem i det førende 
felt af kommuner, som prioriterer be-
vægelse og skoleidræt højt.

Lokale handleplaner

Skolerne befinder sig på forskel-
lige steder ift. arbejdet med de lokale 
handleplaner. Skolerne er alle godt 
på vej med at føre konkrete tiltag ud 
i praksis. 

Før sommer-
ferien valgte en 
skole at samle alle elever og 
personaler til en fælles cykeldag i 
samarbejde med eksterne aktører. 
Målet var at lave et trivselsfrem-
mende arrangement, der inkluderede 
fysisk aktivitet.

En anden skole fortsætter deres 
systematiske arbejde med motorisk 
træning for de yngste. Derudover 
afprøves Life Kinetik, som er en træ-
ningsmetode med fokus på hjernens 
udvikling, hvor målet er at bruge en 
større del af hjernens potentiale ved 
at skabe nye forbindelser mellem vo-
res hjerneceller. 

Generelt har alle skoler stor inte-
resse i åben-skole samarbejde med 
de lokale idrætsforeninger.
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De første sejre er kommet i hus hos 
lukningstruet forening

STADIG PÅ GLAT IS

Selv om Kastrup skøjtehal er i fare 
for lukning, prøver Tårnby Skøjteklub 
(TSK) at holde klubben kørende som 
normalt, selvom det kan være svært. 

- Men klubben er klart på vinder-
kurs og har en viljestyrke uden lige 
og trodser mørke skyer over deres 
hyggelige skøjtehal, fortæller Lene 
Skibby fra TSK.

TSK har Danmarks største elite-
hold (konkurrence- og mesterskabs-
løbere). Men klubben rummer også 

bredden med masser af glade børn og 
unge. Det konstaterede TSK i forbin-
delse med tilmeldingen til den første 
FunSkate konkurrence, som er for be-
gyndere og øvede skøjteløbere. 

Der blev nemlig slået Danmarksre-
kord med hele 73 deltagere plus et 
show-hold, hvilket naturligvis også er 
historisk rekord for klubben. 

Blandt mesterskabsløberne, som 
er den bedste række i Danmark, har 
klubben lige fået to helt nye små Cubs 
løbere (op til 10 år). Det er Sally Dig-
by-Andersen og Cataleya Linderod Ed-
vardsen, som vandt guld og sølv ved 
HSK Cup. 

TSK spår en stor fremtid for de man-
ge små talenter. Men også de mere 
garvede løbere henter medaljer i stor 
stil. Den ny-oprykkede senior-dame, 
Annika Skibby, vandt guld ved de før-
ste to konkurrencer i sæsonen. 

SH

FunSkate deltagerne,  
Foto: TSK

Se skøjteløberne på hjemmebane
TSK har i samarbejde med Dansk Skøjte Union værtskabet for Sjællands Me-
sterskaberne og Sjællands Cup den 4.-6. november. 

Her kan man se alle de dygtigste sjællandske skøjteløbere og naturligvis 
de mange Tårnby-løbere. Der er selvfølgelig gratis adgang for alle. 

Danmarks største elitehold lever stadig

Glasmager pustede liv i 
Tårnbys eneste havkajakklub 
og kunne også blæse dem et 
stykke

VANDSPORT

De Tårnby-borgere, der færdes i 
området omkring Kastrup Gam-
mel Havn, er vant til de mange 
havkajakroere, der færdes i og 
omkring havnen. De færreste 
ved til gengæld, at Kastrup Ka-
jakklub er 100 år gammel, og at 
klubben har hentet masser af 
medaljer – og stadig gør det.

Der har været havkajakker i 
Kastrup siden 1922, hvor den 
navnkundige Tårnbyborger 
Hugo Møller stiftede Kastrup 
Kajakklub. Hugo Møller arbej-
dede på Kastrup Glasværk, 
hvor han dannede et orkester, 

som spillede på instrumenter 
af glas. Han konstruerede selv 
instrumenterne og var med til 
at komponere orkestrets musik. 
I sin fritid var han musiklærer 
i DUI. Men han var altså også 
kajakroer og fik tid til at stifte 
Kastrup Kajakklub, hvor han var 
meget aktiv og fik status som 
æresmedlem.

Klubben har i det hele taget 
en lang og spændende lokal 
historie. 

Festlig jubilæumsdag 

Mange lagde vejen forbi klub-
ben og festlighederne omkring 
klubben, da jubilæet blev mar-
keret midt i september; både 
nuværende og tidligere med-
lemmer samt alle naboklubber, 
Dansk Kano & Kajakforbund, 

DGI og Amager Fotoklub.
Kastrup Kajak Klub fik besøg 

af Tårnbys Borgmester Allan S. 
Andersen, der var i rigtig godt 
humør og holdt en fin tale til 
klubben og gæsterne. Borgme-
steren havde tilmed en pen-
gegave med, som vi er meget 
glade for.

Mads Vinterby fra kommu-
nalbestyrelsen var også mødt 
op.

Aktiviteterne på vandet blev 
overværet af mange og der var 
en god stemning hele dagen. 
Det var skønt at opleve en god 
stemning klubberne i mellem.

Borgmesteren havde tilmed 
en pengegave med. Foto: 

Tårnby Fotoklub

Kastrup Kajak Klubs kajakker i 
deres rette element. 
Foto: Kastrup Kajakklub.

De har været på havet i 100 år
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Aktive Børn i Forening havde 
børnehavebørn på banerne 
hos Kastrup Boldklub

MOTION FOR DE MINDSTE

Af Søren Havemann

- Det var en vaskeægte fest-
dag i Kastrup Boldklub. Et 
forløb med otte ugers ’træ-
ning’ for børn fra Børneha-
ven Engmarken, Børnehaven 
Kastrupgård, Børnehaven 
Klitrose Allé og Børnehuset 
Nordmarksvej blev fuldendt 
i en flot solbeskinnet kulisse 
til lyden af jævnlige motor-
drøn fra flyene i nærheden, 
fortæller udviklingskonsulent 
Hulda Zober Holm fra Kastrup 
Boldklub. 

Forløbet hedder Aktive 
Børn i Forening og det har 
til formål at bygge bro mel-
lem kommunens dagtilbud 
og lokale idrætsforeninger. 
Med ABIF har Kastrup Bold-
klub i samarbejde med Tårnby 
Kommune bidraget til at 40 
Tårnby-børn har været fysisk 
aktive og oplevet et positivt 
fællesskab i en forening.

Masser af lege

Med hjælp fra engagerede 

pædagoger fra børnehaverne 
har børnene på otte uger la-
vet fodboldlege, venskabs-
lege og samarbejdslege. De 
har blandt andet været gen-
nem forhindringsbaner og 
løbet mange meter via leg og 
bevægelse. 

Børnene har øvet sig på 
boldkontrol både ved fød-
derne og i hænderne. De er 
blevet bedre til at sparke til 
en bold, og har med stor iver 
spillet bolden til deres hold-
kammerater.

Borgmesteren i børnehøjde

Dagen i dag var dog anderle-
des for børnene, fordi borg-
mester Allan Andersen ville 
komme forbi. Der blev spurgt 
flittigt til, hvornår han ville 
dukke op. 

Og hvilken fest da borgme-
steren ankom, både børn og 
borgmester hyggede sig i hin-
andens selskab. Først holdt 
borgmesteren tale for bør-
nene, hvor han blandt andet 
fortalte, at han også havde 
spillet fodbold engang. 

Så gik borgmesteren og 
børnene til forhindringsba-
nerne og prøvede kræfter 
med dem. 

Slik og medaljer

Til sidst delte han medaljer ud 

til børnene, der stod på rad og 
række og pænt ventede på, at 
det skulle blive deres tur. Med 
medaljen fulgte en gymna-
stikpose med snoretræk med 
Kastrup Boldklubs logo på.

En dreng spurgte, om der 
var chokolade i posen, hvilket 
fremkaldte smil og lækkersult 
blandt de voksne. Det var der 
ikke – der var en drikkedunk i.

- Vi håber på at se nogle 
af børnene igen til træning – 
også gerne sammen med de-
res søskende og deres venner, 
udtaler træneren og projekt-

leder, Christian Theilgaard. 
Tidligere på dagen havde 

han udvist stort mod ved at 
tage en navnerunde. Efter 
otte uger huskede han 35 af 
de 40 børns navne!

Vi håber på, at vi også frem-
over kan samarbejde med 
Tårnby Kommune om et lig-
nende projekt.

Det er ikke et meget tidligt 
udviklingsarbejde, de har 
gang i i Kastrup Boldklub, 
men et forløb, som hedder 

’Aktive børn’ - og det var lige 
hvad det var.

Foto: Kastrup Boldklub

En tidlig karriere i boldklub

AK Viking stod for ØST ungdoms-
junior mesterskab. Vikingerne stil-
lede selv med ti løftere, tre drenge 
og syv piger

VÆGTLØFTNING

I 49 kg klassen deltog Alfred Høj og 
helt nye Frederik Christiani. Alfred 
startede såmænd på danske ung-
domsrekorder, både i træk og stød og 
endte med 54 kg i træk og 62 kg i stød; 
sammenlagt 116 kg. Frederik nøjedes 
med en 2. plads - meget flot. I 55 kg 
klassen deltog Billy Nielsen og fik en 
andenplads. 

Hos pigerne er vi vant til rekorder , 
men denne gang tog de det lidt med 
ro. Dog vandt Alberte Schmidt 40 kg 
klassen, Elin Nilsson vandt 45 kg klas-
sen med nye personlige rekorder. 
Frida Tolba vandt 55 kg klassen. Emily 
Lykke vandt 64 kg klassen og Rikke 
Christiani fik en 2. plads i samme 
klasse.

- Der var også et par juniorløftere 
med. Siff Wibling i 64 kg, som hun let 
vandt; hun drager i øvrigt til Junior-
europamesterskaberne i Tirana i Al-
banien. Og Samia Danris, der nu løfter 
71 kg klassen, hvor hun er sidste års 
junior, slutter Erling Langtved.

Drenge og piger løfter

Alfred Høj løfter 54 kg i træk. 
Foto: AK Viking.

Kastrup  
onsdagsvenner
BANKOSPIL

Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

 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

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk
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HVOR REGNBUEN ENDER ... det ved vi alle, som har læst Anders And & Co 
- der venter gryden med guld. Denne regnbue ender  - eller begynder - nær 
redaktørens bopæl, og jeg kan garantere, at gryden står der stadig, for jeg 
har ikke fundet den. Det kan skyldes, at regbuen måske slet ikke  ender hos 
mig, men i den anden ende. Det er ret forvirrende - lidt det samme som hvor 
en kø starter og ender. Det har den alvidende redaktion svaret på. Køen 
begynder ved kunde nummer to. Uden ham/hende, var der ingen kø. Måske 

skyldes den uopdagede gryde med guld, at der er registreret hele to regnbuer, 
hvilket giver to begyndelser og to slutstationer. Hold øje med regnbuerne - 
som Kurt Pedersen, Amager Fotoklub har gjort her sidst i september. Apropos 
guldet. Lygtemandens sang handler om en mand, der går lang for at finde en 
skat. Lygtemanden lokker manden til, men manden ender i et mudderhus. Så 
vogt dig, lad dig aldrig lokkke af rigdom, magt og grådighed.

Tårnby Bladet er trods alt og heldigvis ikke alene om 
at bringe nyt fra Amager. Øen er ualmindelig velfor-
synet med lokalaviser og vi bringer her udvalgte ci-
tater, som vi finder vedkommende for vores læsere

Englandsvej-tunnelen
Et fire år gammelt generaleftersyn af Englandsvejs-
tunnelen påviste flere omfattende skader, men først 
nu får Tårnby Kommunes teknik- og miljøforvaltning 
penge til at renovere den. Kommunens økonomiud-
valg har bevilget 1,5 millioner kroner til projekte-
ring og udbudsmateriale til en renovering.

AmagerLIV 19. oktober 2022

Gravearbejde på Englandsvej
Når arbejdet med udvidelsen af motorvejstilkørslen 
på Englandsvej forventeligt er slut med udgangen 
af 2023 har HOFOR planer om at fortsætte grave-
arbejdet på Englandsvej i 2024-25 for at føre en ny 
hovedvandledning fra Ørestaden til Dragør.

Avisen 2770 18. oktober 2022

Flystøj
Miljøministeriet barsler med et udkast vedrørende 
flystøj. Der er tale om fire punkter: At de nuværende 
30 år gamle beregningsmetoder for støj opdateres 
så de følger international udvikling. At der indføres 
en ny metode til beregning af flyenes taxikørsel til 
og fra start og landing. At der indføres en gennem-
snitlig grænseværdi for flystøj om natten. Samt at 
grænseværdien på 80 dB i boligområder fastholdes.

Avisen 2770. 18. oktober 2022

Taxi parkering ved Tårnby Station
Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår at taxier mak-
simalt kan parkere i en time, mens de aktivt søger 
hyre. En ny skiltetype skal angive, at der kun må 
parkeres, mens taxien venter på passagerer. De nye 

restriktioner skyldes, at der gennem længere tid er 
observeret, at holdepladserne ved Tårnby Station 
bliver udnyttet til langtidsparkering

AmagerLIV 19. oktober 2022

Varme
I Tårnby Kommune bliver der nu skruet ned for var-
men. I alle institutioner - undtaget plejehjem og 
vuggestuer - vil varmen stå på 19 grader. Det anbe-
fales, at temperaturen i sportshaller nedsættes til 
17 grader. Ligeledes anbefales det, at de fire sau-
naer i svømmehallerne lukkes indtil bedre tider.

Avisen 2770 4.oktober 2022

Autocampere i Kastrup Havn
Autocamperpladsen i Kastrup Havn, der blev indret-
tet i 2020, er blevet så stor en succes, at Samkas, 
Sammenslutningen af motorbåds- og sejlklubber i 
lystbådehavnen, fremhæver en bagside af medal-
jen. I perioder, hvor der har været op til 85 overnat-
tende autocampere, er det gået ud over havnens toi-
letfaciliteter, hvor baderummene er blevet brugt til 
opvask. Samkas foreslår, at toilet- og badefaciliteter 
udbygges og at der etableres et særligt område til 
opvask.

Avisen 2770. 18. oktober 2022

Julelys
Traditionen tro bliver der julelys på Rådhusplad-
sen - Strøget – Indre by som i årene før, men dog i 
begrænset omfang. Dette skal ses i lyset af energi- 
og gaskrise. Juleudsmykningerne etableres for at 
hygge, men det handler også om, at de forretnings-
drivende kommer godt gennem julen og sikrer for-
retningernes eksistens.

KøbenhavnLiv 6.oktober 2022

Kræmmermarked
Så bliver der glæde i det lille hjem, nu kommer Ul-
lerup Kræmmermarked tilbage! Kræmmermarkedet 
genopstår. Vi får mulighed for at genopleve duften 
af grillede pølser, live-musikken og alle de ting, som 
man ikke vidste, man manglede. Det er lokale folk, 
der forbereder sig; og de vender tilbage med datoer 
o. lign.

Amager Liv 29. september 2022

Metro
Ved Metro-nedgange vælter det med cykler. Der 
mangler ellers ikke plads i stativerne, men folk er 
for travle og ligeglade med placering af cykler. 
Fjernelse af disse mange cykler må kun ske af Kø-
benhavns Kommune, der har ansvaret. Disse mange 
cykler, som ikke er sat i stativ, forhindrer fremkom-
meligheden for gående.

KøbenhavnLiv 4.oktober 2022

Ambulancer
Når Falck 1. februar overtager ambulancekørslen 
i det meste af hovedstadsområdet, bliver Tårnby 
hjemsted for en af de fem hovedbaser. Der skal pla-
ceres 12 ambulancer. Det er regionen, som ejer ba-
sen, men stiller den til rådighed for Falck foreløbig 
for de seks år, som kontrakten i denne omgang lyder 
på. 

Avisen2700. 18 oktober 2022 

Tangosalon
Europas ældste tangosalon befinder sig i hjertet 
af Christianshavn. Om torsdagen er der åben tan-
gosalon, men der undervises også om tirsdagen i 3 
forskellige changer. Dans er som medicin, alle kan 
danse med en form for mindfulness og at være til 
stede i sin krop.

Christianshavneren 7.oktober2022
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Repræsentanter fra forenin-
gerne, politikere og forvalt-
ningen var indbudt til at 
fejre frivilligheden i Tårnby 
og overvære uddelingen af 
Frivillighedsprisen 2022

Af Terkel Spangsbo

En gang om året kaldes til 
Frivillig Fredag – en dag hvor 
der sættes spotlight på den 
betydning, som frivilliges 
indsats gør på mange områ-
der i kommuner, regioner og 
for staten. Det er dagen hvor 
politikere kappes om at over-
dænge de frivillige med ros 
og priser og der indbydes til 
sammenkomster med mad og 
drikke.

Tårnby Kommune havde 
indbudt to repræsentanter 
fra hver forening (dem er der 
omkring 130 af), dog med en 
grænse på cirka 70 deltagere. 
Og der var fyldt ganske pænt 
op i Hovedbibliotekets fore-

dragssale, så der var ’udsolgt’. 
Efter et glas bobler (?), var 

der tapas og tale af borgme-
ster Allan S. Andersen. Borg-
mesteren cirkulerede rundt 
og talte med stort set alle 
fremmødte, inden forsam-
lingen gik ind i bibliotekets 
smukke rotunde til den højti-
delige overrækkelse af årets 
frivillighedspris. 

Her ventede en gave til alle 
i form af en mulepose og en 
lille æske chokolade, som 
deltagerne blev opfordret til 
at dele med deres bestyrelser 
hjemme i foreningerne. Mule-
posen var specialdesignet af 
elever fra kommunens Forbe-
redende Grund Uddannelse, 
FGU.

... og modtageren er ...

Efter taler af formand for 
Sundheds- og Omsorgsudval-
get Einer Lyduch og formand 
for Kultur- og Fritidsudvalget 
Klaus Bach, som begge roste 

alle de frivillige, som engage-
rer sig i foreningslivets mange 
ledelses-opgaver, afslørede 
Klaus Bach, at den udpegede 
til Frivillighedsprisen 2022 
blev Stig Løvenkrands, leder 
af det nye udstillingscenter 
Ved Diget 26-28.

Stig Løvenkrands var også 
den sidste leder i det op-
rindelige udstillingscenter 
Plyssen, grundlagt af den nu 
98-årige Heinrich Ehrenreich 
i 1996, som et led i festlighe-
derne med København som 
Årets Europæiske Kulturby.

Det er lykkedes Stig Løven-
krands at genskabe udstil-
lingscentret i de renoverede 
og nyindrettede bygninger 
i en næsten 150 år gammel 
bondegård i Kastrup. Mange 
medhjælpere fra Plyssen er 
fulgt med og nye er kommet 
til.

Komitéen, der udpeger 
modtageren af årets frivillig-
hedspris, består af borgme-

ster Allan S. Andersen, Anita 
Kølbak, kommunens frivillig-
hedskoordinator, kulturchef 
Jens Lauridsen som repræ-
sentant for Kultur- og fritids-
afdelingen,         Einer   Lyduch, 
formand for Sundheds- og 
Omsorgsudvalget  samt Klaus 
Bach, formand for Kultur- og 
Fritidsudvalget.

Med æren følger 5.000 kro-
ner til det frivillige arbejde.

Tårnby Kommunes Frivil-
lighedspris uddeles årligt på 
Frivillig Fredag, der markeres 
over hele Danmark; det er 
hvert år den sidste fredag i 
september.

 

Pris uddelt ved festlig frivillig-sammenkomst

KOMITÉEN...
... der udpeger modtageren af årets frivillighedspris består 
af borgmester Allan S. Andersen, Anita Kølbak, kommunens 
frivillighedskoordinator, kulturchef Jens Lauridsen som re-
præsentant for Kultur- og Fritidsafdelingen, Einer Lyduck, 
formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget  samt Klaus 
Bach, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Der var ikke flere ledige 
pladser i Hovedbibliotekets 

foredragssale, da Tårnby 
Kommune havde indbudt 

repræsentanter fra de 
frivillige foreninger.

Leder af det nye 
udstillingscenter Ved Diget 
26-28 Stig Løvenkrands 
modtog Frivillighedsprisen 
2022.

Den lokale julekalender skaber stor 
juleglæde i december måned og er 
samtidig med til at støtte Ildsjælene 
og Fjolles Jul

Hver låge i Amagerkalenderen inde-
holder et gavebevis, som du kan tage 
med til én af byens butikker, caféer, 
museer eller et andet oplevelsessted. 

Gavebeviserne er ikke rabatter, 
men kan indløses til en gave som et 
stykke kage ved din lokale café. Det er 
dermed gaver uden binding og uden 
købsbetingelser. 

Derfor er Amagerkalenderen som 
skabt til voksne og familier, der elsker 
at komme ud ad døren og opleve de-
res by på ny; desuden støtter kalende-

ren Ildsjælene og Fjolles Jul. 
Fjolles Jul er en juletræsfest for 

udsatte, som blandt andet indehol-
der alt fra dans om juletræet, sjove 
workshops, konkurrencer, besøg af 
nissefamilien, sceneshow og selvføl-
gelig uddeling af flotte julegaver fra 
sponsorer.

Et dejligt arrangement, som er med 
til at skabe en masse juleglæde til 
dem, der ikke nødvendigvis ellers får 
så meget glæde af julen. 

Amagerkalenderen giver et vue over 
alle de dejlige steder, der er at finde 
på øen og julemanden, som flyver 
over øen og bringer juleglæde til hele 
Amager. Amagerkalenderen og Ildsjæ-
lene glæder sig til at kunne være med 

til at tælle dagene op til juleaften og 
give gaver fra lokalområdet.

Hvis du har lyst til at få en masse 
juleglæde i december og samtidig 
støtte Ildsjælene på Amager, så kan du 
finde og læse mere om Amagerkalen-
deren på Bykalender.dk/Amager.

Forsiden på årets Amagerkalenderen 
viser skønne spots på vores elskede 

paradis-ø. Nyd synet af skønne 
spots på Amager. Oplev blandt 

andet Kapselstræde i Dragør, Bjarke 
Cirkelsten, Angolavejs Julelys, 

Havnebadet, Flyvergrillen, Kolossen, 
Amagerbanen eller de ikoniske 

vindmøller i Øresund. 

Amagerkalenderen bliver ved med at give

Amagerkalenderen Amagerkalenderen 
... støtter op om Ildsjælene på Amager og er glade for at julekalenderen kan 
bidrage med at støtte de lokale ildsjæle og de arrangementer de tilbyder ud-
satte. På denne vis kan der spredes en masse juleglæde til dem, der køber 
Amagerkalenderen, og til alle dem, der får glæde af Fjolles Jul.

Kalenderen købes hos et medlem af Ildsjælene, BENT Vestamagercentret, 
Kvickly Strandlodsvej, Kvickly Sundby, Spangsberg Kongelundsvej, JumpYard 
Fields eller på Amagerkalenderen.dk
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Hvert år uddeler Tårnby Kommune 
Sundhedsprisen og Sundhedsam-
bassadør-titler. Det sker på Familie-
dagen, der indleder Tårnby Sund-
hedsuge i uge 41

PRISER FOR SUNDHED

Af Terkel Spangsbo.  
Foto: Kurt Pedersen, Amager 

Fotoklub

I år gik Sundhedsprisen på 25.000 
kroner til Jesper Torstensson.

Jesper brænder for amerikansk fod-
bold og har mere end 20 års erfaring 
som træner. Jesper Torstensson har en 
baggrund som idrætspædagog og en 
kandidatgrad i pædagogik. Sidste år 
kontaktede han Amager Demons med 
et ønske om at forene pædagogik og 
idræt i nogle særlige rammer, så børn 
og unge med opmærksomhedsdiag-
noser som eksempelvis ADHD ville få 
bedre vilkår for at deltage i idræt på 
lige fod med deres jævnaldrende.

Strukturen, de faste rammer og for-
udsigeligheden i amerikansk fodbold 
er et godt fundament for succes hos 
blandt andet børn med ADHD.

Med Jespers egne ord vil han med 
udgangspunkt i amerikansk fodbold 
træne de unge i at være en aktiv del 
af et foreningsfællesskab, opbygge 
selvværd og selvtillid og tilegne sig 
håndgribelige kompetencer, der også 
kan overføres til et godt studieliv.

Sundhedsambassadørerne

Der blev også kåret tre Sundhedsam-
bassadører, som hver fik 2.500 kroner 
til deres videre arbejde med sundhed. 

I Børnehuset Brønderslev Allé har 
man i 2021 og 2022 arbejdet med 
økologiske grundprincipper. 

Man har blandt andet opnået at få 
det økologiske guldmærke, som bety-
der, at 90-100 procent af maden, der 
serveres i børnehuset, er økologisk.

Medarbejderne har også ændret 
på de fysiske rammer i institutionen 
og den måde, børnene dagligt orga-
niseres på, sådan at børnene får flere 
muligheder i hverdagen. Børnene har 
været med til at etablere de forskelli-
ge rum - heriblandt et naturrum, hvor 
der overordnet kun benyttes naturma-
terialer.

Sund Livsstil

Rikke og Emilio er drivkraften bag 
Sund livsstil København, som tilbyder 
livsstilsændringer og udendørstræ-
ning på Amager Strand og omkring 
Tårnbyparken året rundt. Rikke og 
Emilio bor begge i Tårnby, og det gør 
de fleste af deres deltagere også.

Sund livsstil København blev peget 
på som Sundhedsambassadører, fordi 
deres deltagere oplever, at Rikke og 
Emilio spreder glæde ved træning og 
sundhed og skaber et fællesskab, som 
støtter deltagerne i at holde fast i de-
res nye livsstil.

Parkinson klubben

Parkinson Klub Amagerland er en for-
holdsvis ny klub fra 2015, der blev 
stiftet af Simon Dixon, som desværre 
gik bort i 2020, hvor klubben så plud-
selig stod uden en formand.

Preben var allerede engageret i 
klubben fra dens spæde start og tråd-
te resolut til som den næste formand, 
så parkinsonramte og deres ægtefæl-
ler stadig kan mødes til samvær i for-
eningshuset Postkassen.

Preben blev nomineret som sund-
hedsambassadør for blandt andet 
at engagere sig i den enkeltes liv og 

sprudle af nye ideer, som han hurtigt 
får ført ud i livet.

Parkinson Klub Amagerland har 
også et Parkinson-danse-hold hos FY-
SIQ Kastrup, hvor der ugentligt danses 
med en instruktør.

 Jesper Torstensson har siden 
årsskiftet arbejdet med dette projekt 

på U16-holdet. Og på baggrund af 
projektet har klubben planer om at 
udbrede metoden til alle klubbens 

ungdomsårgange gennem træning 
og uddannelse af klubbens øvrige 

frivillige.

De nye sundhedsambassaderer er (fra venstre) medarbejderne i Børnehuset Brønderslev Allé,  Preben Poulsen fra Parkinson Klub Amagerland samt Rikke Lyck 
og Emilio Baltasar Diaz fra Sund livsstil København. Alle udnævnelserne blev foretaget af Einer Lyduch, formand for Sundheds- og omsorgsudvalget. 

Nok hedder elefanten Fjolle, men 
der er alvor bag dens optræden i 
Sundhedsugen

Tekst og foto: Frank Ellermann

Uge 41 er Sundhedsuge i Tårnby, og 
det betyder, at motion og sundhed er 
i højsædet. Der er tænkt helt konkret 
på fysisk udfoldelse, men der er også 
vitamintilskud til det mentale!

Der har været mere end 70 aktivi-
teter med fokus på fysisk og psykisk 
sundhed og trivsel med deltagelse af 
blandt andre lokale klubber, forenin-
ger og erhvervsliv i samarbejde med 
SundhedsCenter Tårnby.

Som noget helt nyt har elefanten 
Fjolle stablet et børneløb på benene 
sammen med alle de frivillige fra 
Ildsjælene. Løbet var for børn i alde-
ren 3-10 år og ruten på stadion er hele 
400 meter. Børnene kan løbe forlæns, 
baglæns, gå eller hoppe på tungen, 
indtil de er i mål.

Tårnby Familiedag

Et arrangement, som er en fast og po-
pulær del af Sundhedsugen hvert år, 
er Tårnby Familiedag lørdagen inden 
uge 41 på Tårnby Stadion. Det er sam-
tidig ugens åbningsarrangement.

Her fik familierne vind i håret, friske 
røde kinder og hyggelige oplevelser 
sammen. Børn med forældre, onkler, 
niecer eller bedsteforældre under ar-
men løb eller gik med på en frisk tur 
på enten 2,5 eller 5 kilometer. 

Før og efter løbet var der lege og 
aktiviteter. Midt på dagen blev årets 
Sundhedspris og titlen som Sund-
hedsambassadører overrakt. 

Velkomst ved borgmesteren...

I sin åbningstale kom Borgmesteren 
ind på de mange vigtige aspekter i 
forhold til sundhed såvel den mentale 
som den fysiske sundhed. 

- Krigen i Ukraine får os til at føle 

os mindre trygge. Derfor handler det 
også om, at den mentale sundhed 
kommer i fokus. Kriser minder os om, 
hvor vigtigt det er at være en del af et 
fællesskab. Når man oplever det, så er 
man mere sammen og mere beskyttet. 
Det er ligesom zebraer på savannen; 
når de flokkes omkring hinanden, fø-
ler de sig også mere beskyttet. Det 
skal vi huske i denne sundheds-uge. 
Derfor vil jeg gerne sætte fokus på 
hvor vigtigt det er - enten som frivillig 
eller ved at gå til en aktivitet i en af 
de mange frivillige foreninger i kom-
munen. Vi har rigtig mange sportsak-
tiviteter i kommunen og det er sjovt 
og det er også vigtigt at dyrke sport. 
Det har vi mange eksempler på i dag. 
Foruden løb kan man prøve at gå på 
stylter eller løbe med tøndebånd. 
Nogle gamle lege, som faktisk er me-
get sjove i dag også. Med disse ord 
kickstarter jeg denne uges aktiviteter, 
hvor den første er ’Fjolles børneløb’.

Fire årige Maggie synes, at det var 
sjovt at deltage i Fjolles børneløb og 

glæder sig til næste år. 

Familiedagen skød Sundhedsugen i gang

En djævel løb med sundhedsprisen
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Filmoversigt 

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

www.kulturhusetkastrupbio.dk

BILLETPRISER 
OG RABATKORT
Billetpriser og rabatkort:
Voksne fra kr. 80,-
Børn (til og med 12 år) fra kr. 65,-
Voksenrabatkort, 10 billetter (dækker op til 65,00 kr. 
pr. stk., af billetprisen) kr. 550,-
Forhøjet billetpris ved Danmarkspremierer, 
forpremierer, 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.

BABYBIO – UDVALGTE 
TIRSDAGE KL. 11.00
1/11: MRS. HARRIS GOES TO PARIS
8/11: FÆDRE & MØDRE med danske undertekster

TIRSDAGSBIO – UDVALGTE 
TIRSDAGE KL. 10.30
1/11: MRS. HARRIS GOES TO PARIS
8/11: FÆDRE & MØDRE med danske undertekster

HVOR FLODKREBSENE SYNGER 
27/10:  kl. 17.20
28/10 – 1/11:  kl. 19.35
3 – 8/11:  kl. 19.15  11 år

SKOLEN MED MAGISKE DYR – dansk 
tale
29 – 30/10:  kl. 14.30
5 – 6/11:  kl. 12.30  t.f.a

MINI-ZLATAN OG ONKEL TOMMY
 – dansk tale
29 – 30/10:  kl. 12.30  t.f.a

MUGGE OG HANS MÆRKELIGE 
HJERNE
29 – 30/10:  kl. 13.00 + 15.00
5 – 6/11:  kl. 13.00 + 15.15 t.f.a

SMUK 
28/10 – 2/11:  kl. 17.30  11 år

BLACK ADAM
27/10:  kl. 19.30
28/10 – 2/11:  kl. 20.00  11 år

MRS. HARRIS GOES TO PARIS 
27/10 – 2/11:  kl. 17.00  t.f.a

FÆDRE & MØDRE med danske 
undertekster
Forpremiere:
27/10:  kl. 20.00
Danmarkspremiere:
3 – 4/11:  kl. 17.30 + 20.00
5 – 6/11:  kl. 14.45 + 17.30 + 20.00
7 – 9/11:  kl. 17.30 + 20.00 7 år

BAMSE med danske undertekster
3 – 9/11:  kl. 17.00  7 år

Danmarkspremiere:
BLACK PANTHER 2: WAKANDA 
FOREVER
9/11:  kl. 19.15  11 år
Familiekoncert:
LODS HANS – ET EVENTYR MED 
SKRALD I 
29/10:  kl. 11.00 
Opera på Lærredet:
BARBEREN I SEVILLA
2/11:  kl. 19.30 
Programmet for resten af november kan ses 
løbende på www.kulturhusetkastrupbio.dk

MRS. HARRIS GOES TO PARIS
Rengøringsassistenten Ada Harris forelsker sig inderligt 
i en udsøgt Dior kjole, som hun beslutter sig for at 
købe. Hun tager ekstraarbejde, sulter sig og ja, kaster 
sig over at spille for at opfylde sin drøm. Da hun 
endelig kan begive sig ud på sit eventyr til Paris, bliver 
det et vendepunkt, som ikke kun vil ændre hendes syn 
på sig selv og omgivelserne, men også Dior-husets 
fremtid vil have forandret sig.

FÆDRE OG MØDRE
Ægteparret Piv og Ulrik skal tilkæmpe sig en 
plads i forældregruppen i datterens nye klasse. 
Her møder vi forældreskabet med magtstrukturer, 
dominerende personligheder og en institutionskultur 
af traditionsrige dagsordener, der har det med at 
glemme børnene og bringe det værste frem i de 
voksne. Det er ikke småting, Piv og Ulrik skal gøre for 
at blive anerkendt i forældregruppen. Ikke mindst at 
blive optaget i vinterbadeklubben. 

BLACK PANTHER 2: WAKANDA 
FOREVER
Filmen er en efterfølger til superheltefilmen Black 
Panther fra 2018, hvor prins T’Challa overtager 
magten i det afrikanske land Wakanda efter sin fars 
død.
Efterfølgeren instrueres igen af Ryan Coogler, men 
efter Chadwick Bosemans død i 2020 bliver filmen 
helt uden titelkarakteren. Til gengæld vil den fokusere 
på andre karakterer fra Wakanda, især Shuri.

BLACK ADAM
5000 år efter 
slaven Black 
Adam blev 
beriget med 
almægtige 
kræfter fra de 
gamle guder - 
for herefter at 
blive fængslet 
- bliver han 
endelig befriet 
fra sin underjordiske grav.
Nu er Black Adam klar til at udøve sin unikke sans 
for retfærdighed i den moderne verden. Vil han være 
verdens skurk og ødelægger eller dens helt og frelser?

LODS HANS  
- ET EVENTYR MED SKRALD I
Kongeriget med det fine slot er ved at drukne i skrald, 
og den skønne prinsesse har lovet at gifte sig med 
den, der kan løse problemet. ’Lods Hans’ er en fræk 
og moderne omskrivning af H. C. Andersens eventyr 
Klods Hans. 
Heartbeat Groups version er et ”renovationseventyr”, 
hvor de medvirkende laver instrumenter og rekvisitter 
ud af ting, de finder på lossepladsen. 
Med leg og humor formidles klimaudfordringen i 
børnehøjde.
Koncerten er en del af Tårnby Musikuge 2022, 
et samarbejde mellem kulturinstitutioner, 
musikforeninger og andre lokale aktører i Tårnby.

HVOR FLODKREBSENE SYNGER
Rygterne om Marskpigen har hjemsøgt Barkley Cove 
og isoleret den skarpsindige og stålfaste pige fra 
samfundet. Men da en af mand bliver fundet død, 
bliver Kya straks, af samfundet, udråbt som den 
hovedmistænkte.

DANMARKS-
PREMIERE

FORPREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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Og the winner is...!

Vinderne af billetter til filmen Elizabet 
blev 
Martin Brask, Søvænget
og 
Irene Crone-Langkjær, Ballingvej 

Godt man var på øverste etage på 
Øresundsvejens gamle skole, så 
gjorde det ikke noget, at taget let-
tede 

Amager Jazzklub stod for endnu et 
kæmpestort arrangement på Loftet i 
Amager Kulturpunkt på Øresundsve-
jens gamle skole.

Medlemmerne af jazzklubben kun-
ne denne aften tage gæster med til 
koncerten, og tilbuddet blev benyttet; 
aldrig før havde der været så mange 
mennesker til et arrangement

Festen startede med en veltilberedt 
menu fra Sydstrandens slagter, så alle 
gæster og medlemmer nød mad og 
drikke. Efter middagen blev der spillet 
op til dans med det formidable Jazz-
band Creole Catz, som spillede traditi-
onel New Orleans Jazz med et twist af 
Swing, det var nok noget af den bed-
ste Jazz klubben længe har leveret. 

Både personale, gæster og medlem-
mer jazzede med, det var helt utroligt 
at overvære, det var fantastisk, det 
var nærmest umuligt at sidde stille på 
stolene, så det var godt, at de fleste 
havde taget danseskoene med.

På 27. år

Formanden for Amager Jazzklub, Finn 
Frydendahl Larssen fortæller, at Ama-

ger Jazzklub blev etableret af Amager 
Kulturpunkts dynamiske leder tilbage 
i 1995.

Tanken med klubben var at spille 
en kombination af original traditionel 
New Orleans Jazz og nyere Jazz, og 
flere af bestyrelsesmedlemmerne var 
selv aktivt spillende musikere. Samti-
dig skulle det være dansevenlig mu-
sik, hvilket til stadighed er et krav for 
alle klubbens glade medlemmer.

Jazzklubben blev meget hurtigt en 
populær forening, hvilket den ifølge 
formanden stadigvæk er den dag i 
dag. De modtog blandt andet den for-
nemme pris, årets Frivillighedspris, på 
25.000 kr. af Amager Øst Lokaludvalg 
i december 2018.

Masser af plads til medlemmerne

I 2010 gik Amager Kulturpunkt i gang 
med en større ombygning, da der skul-
le etableres et musiktorv med Caféer, 
og Amager Jazzklub rykkede til nogle 
større lokaler, hvilket de absolut ikke 
var kede af, da der nu kunne komme 
endnu flere medlemmer til deres ar-
rangementer.  

Med lokalerne, hvor de spiller i dag, 
er der masser af plads til, at alle deres 
jazzglade medlemmer og gæster, kan 
få en god ’svingom’, når de forskellige 
bands spiller op. 

Amager Jazzklub holder stadigvæk 
til på Loftet i Amager Kulturpunkt, 
men de har også arrangeret tre større 
koncerter i Amager Bio med mange 
solgte billetter, ligesom der arrange-
res både inden- og udenlandsture; det 
er en aktiv forening.

Formanden fortæller, at de ønsker, 
at der var flere arrangementer på mu-
siktorvet, ligesom der tidligere var.

Også med street-parade

Før i tiden var de med i Street parader 
med jazzmusik fra musiktorvet til El-
bagade, og retur igen til musiktorvet, 
hvor festen fortsatte, ligesom de har 
været med i Juleoptoget på Amager-
brogade, hvor bandet Rose Room Di-
xie spillede på ladet af en vogn, spon-
soreret af John Hansen Transport. 

Disse arrangementer er virkelig 
savnet, men da Amager Jazzklub ikke 
har modtaget tilskud fra Københavns 
Kommune de sidste par år, så har de 
desværre måtte melde fra, hvilket 
medlemmerne er meget kede af.

Derudover opfordrer formanden 
kommunen til at åbne op for parkering 
på musiktorvet, sådan at deres bands 
også kan få lov til at parkere her. Lige 
pt. kan disse parkeringspladser ude-
lukkende bruges af bands til Amager 
Bio; derfor denne opfordring til kom-
munen!

spanger

Det var nærmest umuligt at sidde stille på stolene, så det var godt, at de 
fleste havde taget danseskoene med.

Jazz med gæster og Creole Catz

OM JAZZ
Jazz er en rytmisk musik-stilart med oprindelse i det sydlige USA helt tilbage 
i slutningen af 1800-tallet. Jazzen har lige siden, og helt op til vore dage, 
udviklet sig gennem flere epoker eller stadier verden over. 

Musikstilarten udføres og spilles fortrinsvis på akustiske instrumenter, 
men der har siden 1970’erne også været brugt elektriske instrumenter. De-
suden rummer jazzen en rig sangtradition, bestående af især blues og ever-
greens, sunget af både mandlige og kvindelige sangsolister.



5
4

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 N
O

V
EM

B
ER

  2
0

2
2

Ja, så blev det min tur! Tænk 
at falde for det fif! 

En bekendelse af BMW

Torsdag middag får jeg en 
sms fra Andel-energi om, at 
jeg ikke havde betalt for sep-
tember og at strømmen ville 
blive lukket i morgen fredag. 
Der var en link, så jeg kunne 
betale.

Straks gik jeg i gang med at 
se mine betalinger efter. Jeg 
kunne dog ikke finde en beta-
ling, hvor der stod september.

Underligt, selv betalings-
services og bankudtog, men 

intet på det beløb, de sagde, 
jeg manglede at betale. 

Jeg tænkte godt nok meget 
over, om det kunne være fup! 

Det blev fredag og jeg gik 
stadig og tumlede med pro-
blemet. Skulle jeg betale 
eller..? Jeg kunne jo altid få 
pengene tilbage ved en ind-
sigelse. Klokken blev 11 fre-
dag og jeg skulle ud, så måske 
skulle jeg betale; så havde jeg 
fred i sindet. 

Jeg er jo vant til at betale 
regninger til tiden og gerne et 
par dage før tid. Sådan har det 
altid været.

 Ok, jeg betalte lige inden, 

jeg skulle gå. Jeg havde det 
godt nok ikke helt tilpas. Sam-
tidig skulle jeg oplyse navn, 
adresse med mere. Herefter 
fik jeg en bekræftelse på min 
betaling, hvor de takkede 
for indbetaling for min vare. 
Vare?

Det var ikke en vare, det et 
forbrug. KL. ca. 15.30 fik jeg 
igen en sms fra Andel-energi 
om, at hvis man fik sådan en 
sms om manglende betaling 
skulle man slette den omgå-
ende - det var fup!

Så fik jeg fart på, det var 
snart lukketid for banken, og 
jeg fortalte dem om min ’dåd’ 

og fik stoppet mine kort. Ok, 
vi tager begge to, for nu kom 
jeg i tvivl om, hvilket jeg hav-
de betalt fra.

Lukket på to minutter. 
Pyha! Jeg havde jo givet 
alle mine oplysninger 
på kortet. Men nu 
ingen kort til ind-
køb. Jamen så er 
det godt, der er 
kontanter i spare-
grisen.

Så kan du lære det kan du - 
at falde for det, man har læst 
så meget om. Tumpe!

PS: Jeg taler til mig selv!

Med begge ben forrest

Gå ud og gå en tur – sammen 
med Motionsforeningen 
København, som er vært ved 
den traditionelleTårnbyvan-
dring

MOTION

Som sædvanlig er der indivi-
duel start fra Tårnby skoles 
festsal fra kl. 8.30 til kl. 11.00, 
hvilket betyder, at man ikke 
går i samlet flok, men selv kan 
bestemme, hvornår man vil 
starte, og i hvilket tempo man 
vil gå. 

Der er tre ruter at vælge 
imellem på henholdsvis 6, 
9 og 10 kilometer. De er alle 
forskellige og kan kombine-
res efter tid, lyst og energi, så 
man kan komme op på i alt 25 
kilometer, hvis man tager dem 
alle tre. 

Det bør ikke være noget 
problem at finde rundt, for 
ruterne er naturligvis mær-

ket op med pile og bånd, og 
som en ekstra sikkerhed ud-
leveres der en beskrivelse 
af den/de ønskede ruter ved 
start. Ruterne er en oplevelse 
i sig selv og leder deltagerne 
rundt i mange forskellige om-
råder, både bebyggelser og 
naturskønne områder. 

Der er god tid til at gå, 
men alle skal dog være i mål 
senest kl. 15. Vi skal jo helst 
nå at fjerne afmærkningerne, 
inden det bliver mørkt.

Det er ikke nødvendigt at 
tilmelde sig i forvejen. Når 
man ankommer til startste-
det, køber man et startkort til 
en pris af 25 kroner, som ud 
over en dejlig oplevelse dæk-
ker et diplom som bevis på, at 
man har gennemført en van-
dretur rundt i Tårnby.

Man kan købe morgenkaffe 
på startstedet fra kl. 8.00, li-
gesom der også kan købes 
yderligere fortæring, når man 
er tilbage fra turen. 

Alle er velkomne, såvel 
unge som gamle. Hvis der er 
hunde med, skal de dog blive 
udenfor i skolegården.

tsp

Tårnbyvandringen tager en tørn til

TÅRNBYVANDRINGEN:
• Lørdag 12. november 
med start og mål ved Tårn-
by skoles festsal
• Sneserevej 10/Englands-
vej 290.
• Tidspunkter. Se i teksten 
herover
• Arrangør: Motionsfor-
eningen København
• Tlf.: 32 51 31 85

- Vi har nu fået kåret årets 
klubmestre i NTK-Amager for-
tæller Mette Green Kjølbye. 

For to af klubbens spillere, 
Claus Hansen og Caroline Høj-
gaard Nielsen, blev det til ikke 
mindre end tre klubmester-
skaber. Claus Hansen tog sig 
af førstepladsen i både herre-

single, i herredouble sammen 
med Sebastian Kjølbye og i 
mixdouble sammen med Ca-
roline Højgaard Nielsen, der 
ligeledes vandt finalen i da-
mesingle samt damedouble 
sammen med Dina Hirslund. 

Til trods for at finalerne 
blev afviklet over tre uger og 

en enkelt kamp måtte genop-
tages en anden dag på grund 
af vejret, lykkedes det at få 
alle kampene afviklet på gru-
set, inden spillerne nu igen er 
rykket indenfor i Skelgårds-
hallen. 

SH

Klubmestre i NTK-Amager

Fra venstre Dina Hirslund, Caroline Højgaard Nielsen, Claus Hansen og Sebastian Kjølbye. De 
delte alle titlerne i NTKs klub-medaljer.

Når du skal stemme til 
folketingsvalget den 1. 
november, har du tre mu-
ligheder 
Du kan enten stemme på et 
af de 14 partier, der stiller op, 
du kan stemme personligt på 
en kandidat, der stiller op for 
et parti, eller stemme på en 
kandidat, der stiller op uden 
for partierne (løsgænger).

Hvis du vil stemme per-
sonligt, kan du kun stemme 
på en af de kandidater, der er 
opstillet i den storkreds, hvor 
du bor. Hvis du vil stemme 
på et parti, kan du derimod 
stemme på et af de 14 parti-
er, der stiller op i hele landet.

Der er 14 partier, du kan 
stemme på:

A. Socialdemokratiet

B. Radikale Venstre

C. Det Konservative Folke-
parti

D. Nye Borgerlige

F. SF - Socialistisk Folkeparti

I. Liberal Alliance

K. KD – Kristendemokraterne

M. Moderaterne

O. Dansk Folkeparti

Q. Frie Grønne, Danmarks 
Nye Venstrefløjsparti

V. Venstre, Danmarks Libe-
rale Parti

Æ. Danmarksdemokraterne – 
Inger Støjberg

Ø. Enhedslisten – De Rød-
Grønne

Å. Alternativet

Hvilke kandidater kan du 
stemme på?

Det er din bopælsadresse, 
der afgør, hvilke kandidater 
du kan stemme på.

Danmark er inddelt i ti 
storkredse, der igen er ind-
delt i 92 opstillingskredse. 
Du kan stemme på de kan-
didater, der er opstillet i den 

storkreds, hvor du bor. Du 
kan ikke stemme på kandi-
dater, som er opstillet i andre 
storkredse. Det gælder både 
for kandidater, der er opstil-
let for et parti, og for løsgæn-
gere.

Hver opstillingskreds har 
sin egen stemmeseddel. 
Kandidaterne er de samme 
i hele storkredsen, men de 
kan godt stå i forskellig ræk-
kefølge på stemmesedlerne i 
de enkelte opstillingskredse. 
De kandidater, der er opstil-
let i din opstillingskreds, er 
på stemmesedlen fremhæ-
vet med fed skrift og står 
øverst i hvert felt, men du 
kan sætte dit kryds ved en 
hvilken som helst kandidat 
på stemmesedlen.

Du kan se listen over op-
stillede kandidater, og i hvil-
ke kredse de er opstillet, på 
Indenrigs- og Boligministeri-
ets valghjemmeside.

Kandidater uden for parti-
erne (løsgængere)

En kandidat uden for partier-
ne er en kandidat, der stiller 
op for sig selv uden for et op-
stillingsberettiget parti. De 
kaldes også for løsgængere.

Løsgængere skal inden 
valget have indsamlet un-
derskrifter fra mindst 150 og 
højst 200 stillere (vælgere) i 
den eller de opstillingskred-
se, hvor kandidaten ønsker at 
stille op.

Kandidater uden for par-
tierne står nederst på stem-
mesedlen under rubrikken 
’Uden for partierne’. Kandi-
daterne uden for partierne 
er anført i alfabetisk række-
følge. Den eller de kandida-
ter, der er opstillet i den kon-
krete opstillingskreds, står 
dog øverst og er fremhævet 
med fed skrift.

kilde: Indenrigs- og 
Boligministeriet

Disse partier og kandidater kan  
du stemme på til folketingsvalget
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand • 

SSmmeeddeenn
Lokal smed tager imod alle opgaver, 

store og små. Stor erfaring med alle typer 
af metalarbejde, inde og ude, også på både.

Kontakt mig, så taler vi om dine ønsker.

Dennis Nielsen mobil 28651923
www.smeden.one

På Tårnby Bladets ekstra sider på nettet finder du 
artikler om travtræneren Robert Jensen (2. del), tilbud fra 
Happydays, om bærebygtighed på skemaet på Tårnby 
Gymnasium og andet som er kommet til efter deadline.0

DEN STORE BIOGRAFDAG. Slå til nu: Vildt billige biografbilletter på søndag. Flere 
biografer holder ’Den store biografdag’ på søndag 30. oktober, hvor der vises alle film i flere 
biografer på kino.dk til 50 kr., 60 kr. eller halv pris.
Se spilletider og find billetter på kino.dk. Til flere af biograferne kan man forudbestille 
billetter til den billige pris.
Du kan selvfølgelig læse meget mere om de forskellige film i kino.dk’s oversigt over alle 
aktuelle biograffilm.

Mormor, mænd 
og a’mour
Mormor var ikke på mande-
jagt - hun var i Blixen Klub 
Tårnby
En helt forrygende eftermid-
dag i oktober, hvor Judith 
Rothenborg som en smuk 
sprudlende vulkan kom på 
besøg og fortalte om ‘At æl-
des med ynde’. 

Hun er et levende eksem-
pel på at leve og nyde den 3. 
alder og hun gav vores skønne 
medlemmer inspirerende tips 
og fif, også med hensyn til at 
finde kærligheden – så nu er I 
mænd derude advaret!

Judith, som er uddannet 
skuespiller og som for ti-
den kan opleves i TV i serien 
‘Mormor på mandejagt’, har 
en viljestyrke, der stråler ud 
af hendes mørke øjne, og en 
vidunderlig humoristisk sans.

Der var fuldt hus denne 
eftermiddag og vores med-
lemmer gik alle glade hjem 
med et underfundigt smil på 
læben.
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