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Danmarks
Indsamling

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Skelgårdsskolen har - som
sædvaligt, fristes man til at
skrive - valgt at lægge et stort
arbejde i at samle penge ind
til Danmarks Indsamlingen.
880 skoleelever, deres forældre og bedsteforældre bliver
involveret i forsøget på at slå
sidste års rekord: 70.000 indsamlede kroner.
Danmarks
Indsamlingen
er et samarbejde mellem DR
og 12 af landets største humanitære organisationer. De
deltagende
organisationer
er: PlanBørnefonden, Oxfam
IBIS, CARE Danmark, Dansk
Flygtningehjælp, Dansk Folkehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Læger uden Grænser,
Mellemfolkeligt
Samvirke,
Red Barnet, UNICEF, SOS-Børnebyerne, og Røde Kors.

Læs mere side 10 og 11

Julen var indbrudstid
Julen 2019 var indbrudsmæssigt igen en ekstra højtid for indbrud i Tårnby
I 2019 var der anmeldt 139
indbrud i private hjem i
Tårnby, heraf flest i 4. kvartal
nemlig 50 mod 29, 26 og 34 i
øvrige kvartaler.
Der er tale om et fald i anmeldelserne, men stadig for
mange, synes de familier, der
fik besøg.
Danmarks Statistik offentliggør i løbet af februar den
endelige reviderede statistik
for 2019 og så forventes de
samlede tal at stige lidt, men
tendensen er klar. 4. kvartal
med december er stadig klar
’vinder’.

Det er en generel opfattelse, som også politiet hælder til, at antallet af indbrud
i private hjem falder. Foreløbig er der registreret 24.500
indbrud i 2019 mod 29.000
i 2018 og 33.000 da det var
højest i 2015. Som sagt ventes 2019-tallet af stige lidt,
når den endelige opgørelse
finder sted i februar.

Laveste tal i fem år
Fjerde kvartal 2019 bød på
rekordfå anmeldte indbrud i
private boliger og nye tal viser, at vi i Danmark i 2019 har
oplevet det færreste antal i
over 35 år.
Hvor Tårnby i 2015 havde
261 indbrud var tallet i 2019

nede på 139 - efter et rekordhøjt tal i 2018 på 236.
Samarbejdet ’Bo trygt’ arbejder for at sænke antallet
af indbrud og øge trygheden
i danske hjem. Bag indsatsen
står TrygFonden og Foreningen Realdania sammen med
Videncentret Bolius og Det
Kriminalpræventive Råd.
Hos ’Bo trygt’ oplever man
en stor interesse for, hvordan
man mest effektivt forebygger indbrud – både ved at
gøre det sværere at bryde ind
ad vinduer og døre og ved
at organisere sig med nabohjælp.
- Det bedste, man kan gøre
for at forhindre indbrud, er at
gøre det vanskeligt for indbrudstyvene at komme ind. Jo
længere tid, det tager at bryde
ind, jo større er chancen for,
at tyvene opgiver, siger Britt
Wendelboe, programleder i
’Bo trygt’-samarbejdet og opfordre til, at man downloader
Nabohjælps-appen og organiserer sig med sine naboer.

På www.bolius.dk/se-huspriserne kan man følge priser og stigninger/
fald over hele landet. Herover er det et index for Tårnby.

Huspriser stiger men
husene bliver billigere

Renset for inflation er huse 16
procent billigere end i 2007
De nyeste tal fra Videncentret
Bolius viser, at huspriserne på
landsplan er steget med 3,2
procent siden samme tidspunkt
sidste år (3. kvartal).
Boligøkonom i Videncentret
Bolius, Jørgen Munksgaard Rasmussen, peger dog på, at huspriserne justeret for inflation
stadig er et pænt stykke fra toppen i 2. kvartal 2007.
- Siden medio 2007 har inflationen udgjort ca. 18 procent, så
selv om huspriserne i dag ligger
lidt over niveauet i 2007, er der
stadig tale om et realt prisfald
på cirka 16 procent, fastslår han.
Indbrudsstatistikken for Tårnby Pris i Tårnby
Huspriserne i Tårnby Kommune
bliver stadig bedre, mens det
ligger næsten på det dobbelte
går den anden vej lige syd for
kommunen i Dragør-hjemmene. af landsgennemsnittet. Højeste
pris: 28.390 kr./m² var i 2. kvarModelfoto: Schutterstock.
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tal, 2019 og laveste pris: 9.645
kr./m² i 1. kvartal, 2000.
Største stigning indenfor
et kvartal var 2.563 kr./m² i
2. kvartal, 2005. og ikke overraskende var største fald på
÷2.229 kr./m² i 4. kvartal, 2008.

Dragør Kommune
Naboen i syd, Dragør, har et
dårligt ry hvad angår penge og
alligevel er folk villige til at betale en højere kvadratmeterpris
(gennemsnitlig) end man kan
købe huse for i Tårnby.
Huspriserne i Dragør Kommune lå på det højeste i 1. kvartal,
2018 med en pris på 30.477 kr./
m² og den laveste i perioden på
11.485 kr./m² i 2. kvartal, 1999.
Største kvartalsvis fald på
÷5.212 kr./m² var ikke i 2008,
men i 4. kvartal, 2007.
tsp

Oh, frihed, oh, friheden flyver
JEG HAR ALTID HAFT ET SKIDT forhold til ordene ’du skal’ – ikke grammatisk, men i praksis. Det var min mor, der på et sent tidspunkt i
mine teenage-år gjorde den observation, men
jeg har mange gange senere konstateret, at
hun grundlæggende havde ret og da jeg ikke
tror, jeg er noget særligt specielt menneske,
bruger jeg med sindsro det som et faktum, at
sådan er der mange mennesker, der har det.

7. podcast

Så er afsnit syv i historiker & journalist Majken Astrups podcastserie ’Stemmer Fra Amar’, Kunstens Ø, i luften (radio). Om
oversete kunstnerkolonier i 1800-tallet, kunstoplevelser på
Amar i dag, om udøvende kunstnere i dag og kunst i det offentlige rum. Billedet er taget af Rikke Colburn og afsnittet
kan findes i SoundCloud, Itunes, Podtail & Tunein.

Flere praktiserende læger

En voksende befolkning øger behovet for praktiserende læger. Regionspolitikerne har netop besluttet at udvide kapaciteten med 9 nye lægekapaciteter i 2020 og derudover afsættes en pulje med 10 ekstra kapaciteter, som kan tages i brug
efter behov.
- Vi øgede også antallet af praktiserende læger i 2017,
2018 og 2019, men behovet er fortsat stigende, så for at være
sikre på, at alle borgere har adgang til en praktiserende læge,
udvider vi igen i 2020. Som en ekstra sikkerhed afsætter vi en
pulje med yderligere 10 kapaciteter, der kan sættes i spil, hvis
der opstår uforudsete udfordringer i lægedækningen, siger
Qasam Nazir Ahmad (Å), formand for Region Hovedstadens
Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng.

For tidlig udnævnelse

I januar-udgaven af Tårnby Bladet side 17 fik vi udnævnt Peter Damgaard, til Socialdemokratiets kandidat til Regionsrådet. Der var vi for tidligt ude. På det tidspunkt var han ’kun’
kandidat til en regionskandidatpost.
Socialdemokratiet på Sydamager præsenterer først partiets repræsentant til Regionsrådet 9.februar. Valgprocessen er
i fuld gang og man har haft møde, hvor medlemmerne kunne
stille spørgsmål til de tre, der kandiderer til at blive Regionsrådskandidat.
Stemmesedlerne er desværre kommet meget sent ud til
flere medlemmer på grund af smøl eller fejl hos Postvæsenet.
Så valgudvalget forlænger svarperioden til 16. februar, oplyser nuværende regionsmedlem fra Tårnby, Erik Gregersen.
De tre aspiranter til kandidaturet præsenterer sig på side 5.

Grøn Vækst skal passe på Ørestad
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Grøn Vækst har genvundet driftsudbuddet i Ørestad og skal
stå for den daglige drift i bydelen de næste tre år.
Ørestad koster 11 mio. kroner i drift om året, og Grøn Vækst
har teamet, ressourcerne og de bæredygtige idéer til den rigtige pris. Grundejerforeningerne i Ørestad - samlet i sekretariatet GFS - udbyder driften for at sikre en gennemgående høj
kvalitet af gartnerarbejde, vækstkontrol, snerydning, renhold
samt reparation af legepladser, belægninger og veje, skriver
Ørestads Avis.
Grøn Vækst vil i samarbejde med Ørestads grundejerforeninger have fokus på bæredygtighed og biodiversiteten.
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JEG HUSKER I AL FALD et tydeligt eksempel,
hvor forskellen mellem ’du skal’ og det frivillige slog ud og stod klart som en livsbetingelse for mig. Familien var gæster i en stor
kolonihave, med plads til et afsnit til kartoffeldyrkning. Vi skulle spise derude i haven og
nye kartofler var gravet op og stod i en gryde
med koldt vand og ventede på tidspunktet for
madlavning, mens de voksne spillede kroket
på en skrånende græsplæne.
JEG MINDRE PURK fik hænderne i gryden og
opdagede, at jeg kunne gnide skallen på kartoflerne af. Det var sjovt. Faktisk så sjovt, at
alle kartoflerne blev skrællede eller gnubbede, eller hvad det nu hedder.
DAGE SENERE HJEMME på Amager satte min
mor mig til at gøre det samme, men det var
ikke interessant - ikke det fjerneste; nu var
det noget, jeg skulle og mit grimme skal/gider ikke-gen var i funktion, som det har været mange gange siden. Ikke at genet overtog
hele den menneskelige mekanisme, men det
ligger der og har stadig indvirkning på min
gøren og laden.
DET MINDER OM skrædderen Isidor, som efter
en lang dag på spisebordet – den gang da der
fandtes hjemmeskræddere, sad de ofte/altid
på et spisebord, så stofferne, de arbejdede
med, praktisk kunne falde ned langs bordkanterne under arbejdet – men her sad altså Isidor træt efter at have lagt andre folks bukser
ned og ud, vendt en frakke og ordnet slidte
albuer på to jakker. Jo han var træt.
EFTER ET SPARSOMT MÅLTID var han igen
kravlet op på bordet og havde taget fat på
en lang kappe til datteren. Det var pludselig blevet vinter og den burde være klar til i
morgen tidlig, når skolen kaldte. Isidor var en
omhyggelig mand, så kappen skulle have indvendigt foer af noget tykt satinstof, som han
have gemt netop til denne opgave. Hustruen
var for længst faldet i søvn i stuens eneste
lænestol, egentlig Isidors, men han sad jo på
bordet, til kappen var færdig. Det var endda
blevet til et ekstra skulderslag, fordi Isidor
forstod at spare på stoffet og få noget ud af
selv de afklippede rester.
NU STILLEDE HAN SIG OP på bordet og holdt
kappen frem. Den kunne gå mere end an og

TRYK: Provins-Trykkeriet
DISTRIBUTION: FK Distribution.
Udebliver Tårnby Bladet kontakt
venligst FK Distribution på
tlf. 70 10 40 00 man.-tors. 8.3016, fre 8.30-15.30 eller linket
... som du finder på forsiden
af Tårnby Bladets hjemmeside
hurtigst muligt efter udeblivelse
af blad. Husk at opgive nøjagtig
adresse.
DENNE UDGAVE OMDELES
Onsdag 29. januar.
FØRSTKOMMENDE UDGAVE
herefter er marts. Onsdag 26.

sengetiden var for længst overskredet. Han
tænkte på sin datter og forestillede sig glæden i hendes øjne, når hun vågnede og så kappen. Men den dér lille løse tråd, måtte lige sys
fast.
MEN MAN KUNNE måske også lige bruge den
til at brodere et mønster med og hvis han nu
fandt flere andre tråde i kludderkassen (det
var en kurv, hvor alle rester af tråde i mange
farver blev gemt) og det gjorde han så. Glemt
var træthed, glemt var sengetid. Der kom
mønstre, blomster, en sol, masser af farver,
ikke overdrevet, bare smukt og det var både
indvendigt og udvendigt.
DA DATTEREN VÅGNEDE og så kappen, så hun
kærligt på sin far og udbrød: ’Det er jo en vendekåbe’. Og det var ment som en kompliment
og en kærlighedserklæring.
MODEREN, som dog havde fået nogle timers
søvn i en rigtig seng, sagde: ’Det havde du jo
ikke behøvet’, men skrædderen sagde:
- Jeg ville jo gerne.
JEG BLIVER SÅ RØRT over det billede, jeg her
har tegnet, at jeg et kort øjeblik bilder mig
selv ind, at her er begyndelsen til en hel novelle, ja måske en roman, men så er jeg nødt
til at indføre en konflikt, en skurk – og det kan
være alt fra en tsunami eller et jordskælv, det
kan være en kommerciel fabrikant, som udnytter Isidors kærlighedsdesign og bringer
ham i økonomisk uføre eller på anden måde
forpester hans tilværelse – eller lidt mindre
makabert, tager kreativiteten og skaberglæden ud af ham. Den sidste kappe er skabt.
PÅ ET TEATERKURSUS forsøgte vi at skabe en
fortælling uden konflikt. Skulle Isidors kappe
op på en scene, skulle vi stoppe, da datteren
havde fået kappen om morgenen. Men ved at
vise en konflikt (i teaterteoretisk forstand),
ser man tydeligere storheden i hans gestus
overfor datteren – og oplever katastrofen og
sorgen, når glæden smadres.
LAD OS FORESTILLE os en person, som først
roser kåben og Isidors indsats og derefter –
på en eller anden måde røvrender ham. Først
slesk tale og så falder øksen. Ordet vendekåbe ændrer karakter.
SOM I DE GAMLE RADIO AMAGER dage gør
skribenten til ovenstående opmærksom på,
at enhver sammenligning med nulevende
personer og begivenheder er – rigtig
tarvelig.
Er det allerede forårskuller? I givet
fald så et ønske om en tør og lun
februar og tag bare marts med.
Stor hilsen fra Terkel Spangsbo,
nostalgisk redaktør.

februar. Deadline fredag 21. feb.
kl. 12.
April. Onsdag 25. marts. Deadline fredag 20. marts. kl. 12
Maj. Onsdag 29. april. Deadline
fredag 24. april. kl. 12
Juni. Onsdag 27. maj. Deadline
fredag 22. maj. kl. 12
Juli/aug. Onsdag 24. juni. Deadline fredag 29. juni. kl. 12
August. Onsdag 5. aug.*. Deadline fredag 31. juli. kl. 12
September. Onsdag 26. aug.
Deadline fredag 21. aug. kl. 12
Oktober. Onsdag 30. sept. Deadline fredag 25. sept. kl. 12

November. Onsdag 28. okt.
Deadline fredag 23. okt. kl. 12
December. Onsdag 25. nov.
Deadline fredag 20. nov. kl. 12
2021		
Januar. Onsdag 6. jan. * Deadline
fredag 29. december 2020 kl.
12 *
Februar. Onsdag 27. jan. Deadline fredag 22. jan. kl. 12
Marts. Onsdag 24. feb. Deadline
fredag 19. feb. kl. 12
GENGIVELSE af Tårnby Bladets
tekst, foto og annoncer er ikke
tilladt uden skriftlig tilladelse
fra redaktøren.

Fra læredreng på B&W til
underverdenens ukronede konge
Kom til 3F foredrag om Svend Aage
Hasselstrøm, som hele Danmark i
dag kender som Edderkoppen
I 1930 arbejder den unge Svend Aage
Hasselstrøm alias Edderkoppen på
B&W motorfabrikken på Christianshavn. På dette tidspunkt er der ikke
noget, der tyder på, at han, der er søn
af en møbelpolstrer, vil komme til at
adskille sig fra de tusinder af københavnske arbejdere, der hver dag møder kl. 6.00 på en fabrik.
Men 15 år senere er Hasselstrøm
underverdenens ukronede konge. Han
er storforbryder, der stjæler, snyder og
bedrager og som ikke går af vejen for
at bestikke politifolk eller sørge for, at
konkurrenter får en solid gang tæsk,
hvis de ikke makker ret.
Men samtidig er han de fattiges
beskytter. Historierne om hans gavmildhed over for de svage i de fattige
københavnske arbejderkvarterer er
mange. I Adelgade høres vittigheden:

’På B&W bruger de jævnstrøm. I det
meste af København er der vekselstrøm, men her i det indre København,
der kører vi på Hasselstrøm’.
I foredraget får vi hele historien om
proletardrengens opstigen til stor-kriminalitetens tinder, men også forklaringen på hans bratte fald.
Fra læredreng på B&W til
underverdenens ukronede konge,
ved historiker Christian Holtet.
I samarbejde med Metal afd. 16 og
SFAH - Selskabet for arbejderhistorie.
Foredraget er for alle interesserede
og gratis. Der vil blive serveret kaffe/
the og kage.
Øl og vand kan købes til rimelige
priser.
Onsdag 29. januar kl. 15.30 - 17.00
3F, Saltværksvej 68, Kastrup.

Følgende tilbud er tilgængelig på Kastrup apotek fra
mandag 27. januar til og med lørdag 22. februar

Plager lus også hjemme hos jer?
Hedrin ONCE gel er et effektivt middel til at dræbe hovedlus og deres æg.
Det er baseret på dimeticon, som indkapsler lusene, så de ikke er i stand til at
udskille overskydende vand fra blodsugningen. Tarmen ødelægges, og lusene dør
ganske enkelt.
Penetrol® i Hedrin ONCE hjælper produktet til at trænge ind i luseæggene, så de
også dør. Samtidig er Hedrin blid mod både hud og hår.
Hedrin ONCE er Allergy Certified og indeholder ikke insektgifte.
Hedrin produkterne kan bruges af børn helt ned til 6 måneder samt af gravide og
ammende.
Kom ned på Kastrup Apotek og hør mere om produkterne fra Hedrin.

Kløestillende, fugtende, ikke fedtende cremer til hele husstanden?
Avène XeraCalm A.D Cream er en kløedæmpende og
genopbyggende creme til tør, irriteret, rød og atopisk hud
hos spædbørn, børn og voksne.
Cremen hæmmer inflammation og irritation samtidig med, at
den genopbygger og styrker hudbarrieren.
Cremen indeholder blandt andet Avène Termalkildevand, der
virker beroligende og irritationsdæmpende.
Kom ned på Kastrup Apotek og hør mere om Avene Xeracalm serien, for lige nu sparer du 20% på Avene Xeracalm
creme 200ml og 400ml, Avene Xeracalm balm 200ml og 400
ml samt deres vaskeolie på 400 ml.

Vichy kører lige nu 20% på mange af deres produkter

Godt arbejde er godt for alle

Lige nu kan du bl.a. spare 20% på deres
vaskeprodukter, slow age, idealia, liftactive
og neovadiol serien. Kom ned på apoteket
for at få et bedre overblik over, om dit yndlingsprodukt fra Vichy er nedsat.
*der tages forbehold for, at enkelte varer
ikke er nedsat fra serierne.

Aktivitet:
Fredag 7. februar fra kl. 9.30-11.30 vil
der være en konsulent til stede på
Kastrup Apotek, som vil rådgive om
deres produkter til underlivet.
Det vil blandt andet være muligt at
rådføre sig om deres produkter for
urinvejsinfektioner, vaginalinfektioner
samt vaginaltørhed.

Du kan (måske) lige nå det
Se www.3fkastrup.dk

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

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

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

Konsulenten vil efterfølgende være til stede på
Dragør Apotek fredag 7. februar fra kl. 13-15.

Naturen har brug for en hjælpende
hånd også i Tårnby
Klima og naturkrisen løses sammen,
hvis vi koordinerer og tænker i løsninger, som spiller sammen, hvor
alle parter bliver inviteret ind til
forhandlingsbordet
Af Jesper Johnsen / Formand for
Amager biavler forening.

Aftalen om en klimalov og en kommende biodiversitetslov fra den nye
regering varsler nye tider i Danmark,
men bestemt også i de enkelte kommuner. Begge dele er på vej i en katastrofekurs og burde prioriteres lige
højt alle steder.
Jeg har de senere år især beskæftiget mig med verdens mål nr. 15, nemlig biodiversitet på land og her står vi
midt i en naturkrise. Den vilde natur
får mindre og mindre plads.
Artsrige skove og overdrev bliver
ryddet til fordel for marker og plantager. Hundredtusindevis af arter er
ved at forsvinde fra jordens overflade,
fordi vi mennesker efterstræber dem
eller tager levesteder fra dem.

Heldigvis kan klima og naturkrisen
løses sammen, hvis vi koordinerer og
tænker i løsninger som spiller sammen, hvor alle parter bliver inviteret
ind til forhandlingsbordet for at finde
konkrete løsninger, i stedet for at
pege fingre og tage deres levebrød ud
af munden på dem.
Skulle vi klare klimakrisen, så kan vi
ikke kun leve af ren luft og derfor skal
vores natur vægtes lige så højt som
vores klima.

Hvordan ser det ud i Danmark?
I Danmark har forskere udgivet en
rødliste, altså en liste, med en oversigt over hvilke danske arter der er
truet og i hvilken grad. Den nye opgørelse udkom i sidste uge og det er
trist læsning. En udvikling fra 28 procent rødlistede arter i 2010 til 41,6
procent i 2019 er meget bekymrende,
da selv arter, som vi ser som meget almindelige nu, også kategoriseret som
truede. Det viser med al tydelighed,
at indsatsen ikke er tilstrækkelig for
at bremse tilbagegange i Danmark. Vi
tænker stadigvæk i vaner og i historik.
Sådan har det altid været og det er
det nemmeste og sikkert også det billigste. Men vi bliver nødt til at tænke
anderledes for virkelig at kunne rykke
på både klima og biodiversitet.

mening taget et kvantespring i indsatsen for at tage en aktiv rolle i kampen
for at hjælpe især vores pressede insekter. Det er forholdsvis lavthængende frugter, der skal plukkes for at
få en hurtig gevinst nu og her.
Der er efter udsagn fra borgmesteren Allan S.Andersen udlagt 194.000
m2 kommunalt ejet jord med særligt
fokus på at sikre biodiversiteten i
kommunen, hvilket skal være med til
at give fødegrundlag bl.a. for de vilde
bier og sommerfugle. Det er et rigtig
godt og stort fremskridt, især hvis det
er i stedet for græsplæner, som rent
biodiversitetsmæssigt er en grøn ørken, som ikke ret mange dyr kan bruge
til noget som helst.
Men vi skal tænke os godt om;
blomsterstriber og billige frø fra udlandet er ikke vejen frem, selv om de
er smukke, da de kan udkonkurrere de
hjemmehørende plantearter. Derved
kan kommunen med de gode intentioner komme til at gøre sig selv en

Men hvordan og hvad skal der til?
I Tårnby har lokalpolitikerne efter min

bjørnetjeneste, da de konventionelle
blomsterblandinger tit fremmer de arter, som er ret almindelige i forvejen.
Det er vigtigt at udså de vilde blomsterblandinger af danske hjemmehørende arter, da de til godeser en langt
større mængde arters fødegrundlag
og er værtsplanter for sommerfuglene.
I rigtig mange kommuner og i befolkningens bevidsthed skal parker,
parcelhusgrunde, små skovområder
og firmagrunde tilplantes med græs
og rækker af træer i lige linjer, for det
ser nydeligt ud og det giver os ro i hovedet og gør pasningen nem. Man vil
sende et signal om, at man har styr på
tingene. Problemet er bare, at det bliver på bekostning af vores alles natur,
som i den grad mangler plads, rod og
uorden.
Græsplæner skal klippes 8 til 12
gange om året for at holde plænen
pæn grøn og frodig og ydermere så
fjerner vi alt ukrudt, da det jo ikke ser
godt ud.
Selvfølgelig skal der være plads til
græsplæner, hvor vi mennesker kan
opholde os og nyde brugen af dem til
de aktiviteter, som vi nu engang har
brug for.
Fortsættes side 9.

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

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

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

Tre aspiranter til Socialdemokratiets kandidatliste

Peter Damgaard er indstillet af
Tårnby partiforenings bestyrelse
- Jeg stiller op til
regionsrådet, fordi
jeg gerne vil være
med til at sikre, at
vi fra Dragør, Tårnby
og Kastrup får de
samme muligheder
som resten af regionen. Det handler om
alt det, vi er fælles om; busser, tog og
metro, om planlægning af vores fælles transport, om forureningskortlægning og klimaindsats på tværs af kommunegrænser og om et godt og nært
sundhedsvæsen.
Det er vigtigt, at regionen styres af
mennesker. Reglerne skal laves om,
hvis de er uretfærdige, og de politiske
beslutninger skal frem i lyset. Jeg vil
derfor arbejde for åbenhed og inddragelse af medlemmerne.
Jeg vil arbejde for bedre offentlig
transport på Sydamager og med fremtidens teknologi; førerløse busser og
selvkørende biler skal indtænkes.
En vigtig opgave er også at sikre lægedækningen i vores område samt et
bæredygtigt hospital.

Claus Espersen, Cand. Polit. er
opstillet af et antal medlemmer i
kredsen
- Jeg vil udvikle hospitalsvæsenet i
regionen til gavn for patienter og per-

Vind en VIP-tur på
skibakken

- Jeg har altid følt
mig som socialdemokrat og er inspireret såvel af tidligere borgmester
Torkild
Feldvoss
som af nuværende
medlem i Regionsrådet Erik Gregersen.
Jeg har arbejdet som sygeplejerske
i Region Hovedstaden siden 2009, og
jeg har både i forhold til psykiatriske
patienter og indenfor handicapområdet set, hvordan vi kan forbedre vores
kommunikation mellem kommuner og
regionen, og det vil have mit fokus.
Jeg er glad for, at vi i Region Hovedstaden overholder behandlingsgarantien, og for, at regeringen har droppet
kravet om 2 % årlig produktivitetsstigning, som har givet arbejdsro. Hvis
jeg bliver valgt, vil jeg kæmpe videre
for yderligere forbedre arbejdsmiljøet

Region Hovedstaden varetager opgaver i forhold til sundhed, herunder ho-

spitalsvæsenet, akutberedskab, kollektiv trafik og ungdomsuddannelser.
Endvidere drifter regionen en række
specisliserede
døgntilbudindenfor
handicap- og psykiatriområdet tillige
med krisecentre, herberger og sikrede institutioner for unge. Endelig
har regionen ansvar for miljøopgaver
i regionen.
bbark

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

Nyd din mad i restauranten
eller tag den med hjem
Dagens ret hver dag fra kl. 16
Hver mandag

90,- kr.

Stegt flæsk og persillesause

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

95,- kr.

Bøfsandwich
med hjemmmelavet sennep og
remoulade, friterede bløde og
rå løg og kraftig skysauce

110,- kr.

www.jensensmad.dk
Amager Landevej 129
2770 Kastrup

ÅBEN

mandag-fr T
ed
08.00-20.3 ag
0

Køkkenet

Tlf.: 3250 1769

lukker kl.

Åbent for selskaber alle dage

20.00

HJEMMELAVET KVALITETSMAD

,

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

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

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

Kastrup Fodterapi • Kamillevej 4, 1. sal • 2770 Kastrup • Tlf. 30 13 55 22 • mk@kastrupfodterapi.dk
Handicapvenlig klinik med elevator og gratis parkering foran.
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Tårnby kommunes bidrag til Danmarks
Indsamling 2020 er en VIP rundvisning
på Amager Bakke (for 6 pers) - med skitur, mad og champagne – du kan vinde
den på en auktion.
På www.taarnby.dk kan du byde på
VIP-turen. Auktionen afsluttes 1. februar kl. 19:55:00. Da denne notits
blev skrevet mandag aften var budprisen 2.600 kroner.
Denne auktion er del af en større
velgørenhedsauktion til fordel for Danmarks Indsamling. Hele beløbet (hammerslag, gebyr og salærer) går ubeskåret til Danmarks Indsamling 2020.
Lauritz.com donerer således både køber- og sælgersalær.
Turen byder indenfor på Amager
Bakke - Amager Ressourcecenter - til
en VIP rundtur, hvor Amager Bakke
vises frem og bag kulissen. Det er en
arkitektonisk perle med fokus på miljø,
genanvendelse og oplevelser. Der bliver mulighed for en skitur ned ad Amager Bakke for seks personer samt mad
og champagne på toppen.
tsp

Brian Høier er indstillet af Kastrups
partiforenings bestyrelse

for sundhedspersonalet.
Derudover vil jeg arbejde for at
fastholde en ambitiøs klimapolitik og
lade kollektiv transport og hospitalerne følge med i den grønne omstilling.
Og så vil jeg kæmpe for bevarelse af
Amager Hospital.

www.jensensmad.dk

Alle partimedlemmerne deltager i en
urafstemning, men grundet blandt andet forsinkelser i posten er afstemningen forlænget til 16. februar og resultatet af valget offentliggjort senere.
Tårnby Bladet har fået fat på de tre
aspiranters egne beskrivelser, som har
været rundsendt til medlemmerne i
Tårnby og Dragør.

sonale. Mit udgangspunkt er medejerskab og indflydelse
for
medarbejdere
fremfor topstyring
fra Hillerød og hospitalernes ledelse.
Og jeg vil arbejde for lighed til sundhedsbehandling for køn, region, alder
og indkomst.
Jeg vil arbejde for at gøre Region
Hovedstaden til rollemodel for udvikling af samarbejde og aftaler om økonomi- og personaleudvikling. Manglende medejerskab er medvirkende
til det omfattende ønske om at gå på
pension eller skifte erhverv indenfor
samtlige personalegrupper på hospitalerne.
Jeg går ind for, at borgerne skal
have lige rettigheder til sygdomsbehandling og ikke være kastebold mellem regionen og kommunerne. Det vil
være mit udgangspunkt for organisering af hospitalerne med akutafdelinger på Amager og i Region Hovedstaden.

Hjemmelavet Kvalitetsmad

I disse dage tager socialdemokraterne på Sydamager stilling til, hvem
der skal være partiets spidskandidat
herfra ved valget til regionsrådet.
Valget kommer sammen med kommunalvalget i november 2021

TÅRNBY
KOMMUNE
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD
Fortsat fra forrige spalte

TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN

Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 25.2.2020, kl.
18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770
Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2020
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2020 afholdes i mødesalen
på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 31.3., 28.4., 26.5.,
16.6., 25.8., 29.9., 27.10., 24.11. og 15.12.2020.
Der tages forbehold for ændringer.

DIGITAL SELVBETJENING

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

TÅRNBY KOMMUNALBESTYRELSE
INVITERER TIL GRUNDLOVSCEREMONI 2020

Tirsdag 24. marts 2020 kl. 14.00 afholdes grundlovsceremoni på
Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76.
Tårnby Kommune afholder en grundlovsceremoni for de Tårnbyborgere, som har søgt om og er tildelt dansk statsborgerskab via
Lov om Indfødsrets meddelelse.
Deltagelse i grundlovsceremoni er en betingelse for at få dansk
statsborgerskab. Ved ceremonien skal du skrive under på en erklæring om at ville overholde grundloven, og som del af ceremonien skal
du give hånd til borgmester Allan S. Andersen.
Vigtigt
Du skal til grundlovsceremonien medbringe:
• Erklæring som du har modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet inden ceremonien. Du må ikke have skrevet blanketten
under på forhånd.
• Gyldigt ID med foto
Tilmelding nødvendig til KOMSEK@Taarnby.dk senest mandag
den 2. marts 2020. Du bedes oplyse dit fulde navn og adresse ved
tilmelding.
Du er velkommen til at medbringe op til 2 gæster til ceremonien.
Indkaldelse af ansøgninger om
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TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE

Tårnby Kommune samarbejder i henhold til § 18 i lov om social service med frivillige organisationer, foreninger og enkeltpersoner blandt
andet ved at yde økonomisk tilskud.
Formålet er at støtte udviklingen af frivilligt socialt arbejde i lokalområdet.
Frivillige organisationer, foreninger og enkeltpersoner, som har mulighed for at få tilskud, har typisk følgende karakteristika:
Fortsættes næste spalte ...

• at der er tale om socialt arbejde
• at det er en ulønnet indsats, der indgår som et afgørende led i de konkrete aktiviteter
• at der er tale om aktiviteter, der har udgangspunkt i Tårnby Kommune
eller
• en væsentlig del af aktiviteterne tager udgangspunkt i kommunen eller
nærområdet.
Organisationer, foreninger og enkeltpersoner som typisk ikke kan opnå
tilskud, har følgende karakteristika:
• Offentlige institutioner
• Hvis organisationen/foreningen ikke kan nedlægge sig selv
• Virksomheden sker uden frivillig indsats
• Selvejende institutioner med offentligt udpegede repræsentanter i
bestyrelsen
• Råd, nævn og lignende nedsat i henhold til lovgivning
Såfremt der gives økonomisk støtte, skal der aflægges rapport og regnskab.
Via Center for Frivilligt Socialt Arbejde er det muligt at få råd og vejledning omkring etablering af en forening, et netværk eller nye projekter inden for det frivillige sociale arbejde. Denne rådgivning er indledningsvis
gratis, men længere rådgivningsforløb kan være honorarbelagt.
Kommunen ønsker at understøtte det frivillige arbejde og at der kan
ydes støtte til udgifter i forbindelse med etableringen eller særlige projekter og andre nye tiltag med relation til frivilligt socialt arbejde – under
forudsætning af lokalt tilhørsforhold eller væsentlig lokal tilknytning til
kommunen.
Tårnby Kommune indkalder ansøgninger 1 gang årligt med
ansøgningsfrist 1. april. Kommunen behandler ansøgningerne
umiddelbart derefter.
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen varetager tilskuds- og støtteordningen.
Interesserede ansøgere skal anvende ansøgningsskema, der kan findes på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk under punktet
”Oplev Tårnby” / ”Folkeoplysning og Foreninger” / ”Frivilligt socialt
arbejde” eller ved henvendelse til Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Mariam Aslam, 3247 1802.
Ansøgningsskemaet tilsendes Tårnby Kommune inden 1. april
2018.

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY INFORMERER
Bliv bonusbedste og gør en positiv forskel for et barn - og noget
godt for dig selv
- et samarbejde mellem SundhedsCenter Tårnby og frivillige bedster
Ønsker du at gøre en positiv forskel for et barn med spinkelt familienetværk - og samtidig blive beriget af de oplevelser der følger, når du tager
del i et barns liv og udvikling og lærer en familie at kende. Du får en
unik mulighed for at skabe en tæt og givende relation til et barn. Børn
og bedster kan mødes til en tur på legepladsen, en tur i biografen, en
tur i Zoologisk Have – eller til en hyggelig hjemmedag med spil og hvad
I ellers kan finde på.
Du kan også deltage i vores hyggelige fællesarrangementer og blive en
del at et skønt netværk med andre bedster.
Har du lyst til at høre mere om Tårnbys bedsteordning?
Kontakt: Bonusbedste Lisbeth Topp topplarsen@gmail.com eller
Tårnby Kommunes frivillighedskoordinator Naomi Gurfinkiel tlf. 3076
0525 sc.sf@taarnby.dk

TÅRNBY KOMMUNE

AT LEVE MED KRONISK SYGDOM

MÆNDS MØDESTEDER

Foredrag v/ cand. psych. Anders Bendixen i samarbejde med Folkeuniversitet og SundhedsCenter Tårnby
Livet med kronisk sygdom har ofte konsekvenser, der strækker sig langt
ud over det fysiske. Når fysisk sygdom bilver en (delvis) uundgåelig del
af tilværelsen, så introduceres også en lang række mentale og sociale
udfordringer. Foredragsholder Anders Bendixen stiller skarpt på de
psykiske problemer, som ofte opstår i forbindelse med kronisk sygdom.
Anders vil præsentere forskellige perspektiver på, hvordan man bedst
kan leve med disse.
Foredraget er gratis og finder sted på SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th
Tilmelding: foredrag.sc@taarnby.dk eller tlf. 3247 0070

PÅRØRENDEGRUPPER VED DEMENS

Foredrag: ER DU GRAVID?
Når du er i den sidste del af din graviditet, tilbyder vi dig og din partner et
graviditetsforedrag. Her kan I høre om:
• Den sidste del af graviditeten
• Forventninger til fødslen
• Amning
• Den første tid hjemme efter fødslen
• Forventninger til det spæde barn
• Forventninger til forældrerollen
• Forventninger til hinanden i forældrerollen/parforholdet
• Reaktioner fra søskende
• Mødregrupper
• Sundhedsplejerskens tilbud
• Mulighed for spørgsmål undervejs
Foredraget finder sted mandag 3. februar fra kl. 15.00 – 16.30 i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål kan du kontakte os på
tlf.: 3247 0070, hverdage kl. 13.00-14.00.

Mænds Mødesteder er et initiativ, hvor mænd
kan mødes til hyggeligt samvær og fælles
aktiviteter. Mødestedet i Tårnby er for mænd
i alle aldre, der har lyst til at mødes omkring
hyggelig madaftener, kultur, natur, fisketure,
håndværksarbejde, kortspil og hvad de ellers
kan finde på.
Har du lyst til at høre mere eller være med?
Så skriv på vores mail: maends.moedested.
taarnby@gmail.com eller kontakt vores formand Per Eilertsen på mjpe.3636@gmail.com eller på tlf.: 4096 3795

Tårnby Kommune tilbyder pårørendegrupper for alle pårørende til
borgere med en demenssygdom
- ved demenskoordinator og forebyggelseskonsulenterne
Pårørendegruppen er for alle pårørende, uanset om den demente bor
hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens, kan skabe et stort pres,
da mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver og daglig
støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn og gode venner. Målet med
pårørendegruppen er at tilbyde et forum, hvor det er muligt:
• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske med demens
• At få information omkring kommunens tilbud
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. på følgende dage:
Februar
Tirsdag 18. februar fra 16.00 - 17.30
Torsdag 20. februar fra 10.00 - 11.30
Møderne foregår enten i Træningskøkkenet eller i lokale A, og vi byder på
kaffe, the og vand.
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte Tårnby Kommunes demenskoordinator på tlf. 5154 1364
SundhedsRådgivning
Har du lyst til at leve sundere, at tabe dig eller holde op med at ryge?
Og vil du have opbakning af en professionel vejleder?
SundhedsRådgivning er et gratis tilbud til dig, der bor i Tårnby Kommune
Du kan bl.a.
• Indgå i et individuelt forløb med fokus på vægttab eller vægtøgning
• Få opfølgende samtaler i forbindelse med rygestop
• Få forslag til motion
Praktisk information
SundhedsRådgivning foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4,
1.th.
Tidsbestilling kan ske hos sundhedskonsulenten på tlf. 3076 0569

STAVGANG VED DIABETESFORENINGEN

Solgården er et mødested for
friske, raske folkepensionister og
deres ægtefælle/samlever, bosiddende i Tårnby Kommune. (OBS!
udvidet for borgere fra 62 år og
opefter i en prøveperiode indtil
sommerferien)
Vi er et hus, hvor du kan komme
og gå, som du har lyst. Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i specialarrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle
af vore mange faste aktiviteter, tage med på udflugter og rejser, og meget, meget mere.
Åbningstider i centeret for aktiviteter:
Mandag - fredag kl. 10.00 - 16.30
Torsdag 6. februar kl. 13.30 - 15.00

Orienteringsmøde omkring slægtsforskning.
Fredag 7. februar kl. 13.10 - 15.30

Bankospil 9 gennemgående spil og det løse.
Torsdag 13. februar kl. 13.30

Indkaldelse til generalforsamling i Solgårdens venner i Tårnby
Fortsættes næste side ...
TÅRNBY KOMMUNE
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Hver mandag fra kl. 10.00 - 11.00 hele året. Du kan vælge at gå 2 km eller
4 km. Den korte rute er i moderat tempo, og 4 km-ruten er rask i tempo.
Stave kan lånes eller købes af Diabetesforeningen, Tårnby Lokalforening.
Mødested: P-pladsen ved Plejehjemmet, Løjtegårdsvej 100.
Ingen tilmelding – du kan bare møde op, med eller uden stave.

PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”

Nordmarksvej 90 • 2770 Kastrup • Tlf. 3252 9500
www.taarnby.dk/solgården

TÅRNBY
KOMMUNE
Fortsat fra forrige side ...

Fortsat fra forrige spalte ...

og derefter informationsmøde omkring efterårsturen.

Onsdag 5. februar kl. 12.30 – 14.00

Fredag 14. februar kl. 13.30 - 15.30

Fælles frokost - Tarteletter. Hyggelig frokost. Tilmelding og
betaling 25 kr. senest dagen før.

Fredag 21. februar kl. 12.15 - 15.00

Tirsdag 11. februar kl. 18.00 – 20.00 (lukket om
dagen)

Mandag 24. februar kl. 13.00 - 15.00

Vinterferie uge 7, 10. – 16. februar

Caféeftermiddag: Jan Winter spiller op til dans og sang.
Fastelavnsfest med mad, tøndeslagning og kaffe/
fastelavnsboller. (billetter købes i caféen)
Temadag: Vi laver ugler i caféen.

Damernes middag. Lækker mad – 2 retter - 50 kr.
Billet i køkkenet. Hurtig tilmelding.
Onsdag 19. februar kl. 12.30 – 14.00

Fredag 28. februar kl. 13.30 - 15.30

Caféeftermiddag: Preben Højlund spiller op til dans og sang.

Fælles frokost – Sildebord. Hyggelig frokost.
Tilmelding og betaling 25 kr. senest dagen før.
Lørdag 22. februar kl. 14.30 – 16.30

BORDINGHUS

Fastelavnsfest: Fastelavnsboller, tøndeslagning og musik
m. Stig og Vipse. Tilmelding/ Billet i køkkenet á 50 kr.

Tårnby Kommunes Pensionisthus
Klitrose Alle 30
Tlf. 3250 7395
Alle borgere, som er fyldt 60 år og bosat i Tårnby Kommune, er velkomne i
Bordinghus. Er du interesseret i at se,
hvad der sker i huset og kunne du tænke
dig at høre nærmere, så kig indenfor til
åbent hus.

Mandag 24. februar fra kl. 9.30 – 16.30

Massage tidsbestilling. Shiatzu massage – 200 kr. for ½ time.
1. gang kun 100 kr. Tidsbestilling
Mandag 24. februar kl. 13.00 – 14.30

Stjerneskud på skuddagen. Tilmelding senest 19. februar.
25 kr. billet i køkkennet.
Onsdag 26. februar kl. 12.30 – 14.00

ÅBNINGSTIDER:
Mandag
lukket
Fredag
kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus
Søndag
kl. 13:00 - 16:00 Åbent hus
Der er mulighed for køb af kaffe, kage, øl, vin og sodavand.

Fælles frokost – Ærtesuppe. Hyggelig frokost. Tilmelding og
betaling 25 kr. senest dagen før.
Mandag, lørdag og søndag – er der kun åbent ved
særlige arrangementer.

Anne og Bodil byder velkommen i Pilehaven!!!

Februar:
Onsdag 19. februar kl. 12.30

Frokosttur med Pia. Denne gang mødes vi på restaurant
Karla, Dantes Plads. Af hensyn til bordbestilling, bedes du
tilmelde dig i Bordinghus senest den 10. februar.

PLYSSEN OG UDSTILLINGSCENTRET VED DIGET

Søndag 23. februar kl. 13.00

Fastelavn. Deltag i dagens arrangement med tøndeslagning,
kaffe og fastelavnsboller. Billetter købes i Bordinghus senest
den 20. februar til kr. 30,00
Fredag 28. februar kl. 13.00

Fællesfrokost. Medbring selv madpakken og deltag i en
hyggelig frokost med andre.

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN

Kongelundsvej 298
Tlf. 3252 0972
Alle pensionister i Tårnby er velkomne i
Pilehaven. Deltag i vores faste aktiviteter f.eks. folkedans, frimærker, fiskeklub,
petanque, siddedans, gymnastik,
korsang, knipling, seniordans, 3-d kort
fremstilling, edb, krop og hjernemotion,
litteratur, og gåture - eller kom til nogle af vores særlige arrangementer:
Fredag 31. januar kl. 15.00 - 17.30
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”2 Kolde fra kassen”. Frisk musik med Henrik og Jan Peter.
20 kr. Billet i køkkenet.
Mandag 3. februar kl. 9.30 – 17

Massage: Shiatzu massage – 200 kr. for ½ time. 1. gang kun
100 kr. Tidsbestilling
Mandag 3. februar kl. 16.00 – 17.30

Fortællecafé – ”Kæledyr”- Vær med til en hyggelig
fortællecafé, hvor emnet er ”Kæledyr”. Kaffe og brød 15 kr.
Fortsættes næste spalte ...

Udstillngscenter Plyssen første leder, Heinrich Ehrenreich og nuværende Stig Løvenkrands ser på modellen af det kommende udstilingscenter på Ved Diget - på det
gamle Plyssens sidste åbningsdag. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.
Udstillingscenter Plyssen, Amager Strandvej 350 lukkede som bekendt
15. december 2019.
I løbet af 1. kvartal 2020 er der forhåbninger om, at Udstillingscenter
ved Diget 26 åbner med det tidligere materiale og de frivillige vagter
fra Plyssen, men i helt nye omgivelser og ny udformning, hvor de frivillige kan sætte deres eget aftryk.
Hvis der er andre Tårnbyborgere, som har lyst til at deltage på det nye
udstillingssted, kan man kontakte lederen Stig Løvenkrands via
stiglion@youmail.dk for flere oplysninger.

TÅRNBY KOMMUNE

Naturen har brug for en
hjælpende hånd... Fortsat fra
side 4...

Men hvad med alle de andre steder?
I flere kommuner i Holland har man
indset, at de står overfor de selvsamme problemer, som vi har i Danmark,
dog med mindre plads og en næsten
dobbelt så stor befolkning. De har
vendt deres plejestrategi på hovedet.
Så i stedet for som i Danmark, hvor vi
slår alt ned, for så at bestemme, hvor
naturen kan få et lille frirum, så lader
de alt gro og bestemmer så, hvor vi
mennesker kan færdes og gøre brug
af arealerne, så de kan plejes. Derved
bliver arternes råderum og muligheder for føde og redemuligheder større.

Hvorfor nu vildere grønne områder?
Græsplænerne er gennem mange år
blevet slået mange gange om året og
man har ladet alt afklip ligge på jorden, hvilket giver næring til græsplænen; det formulder og lukker alt lys
ude. Det er rigtig godt, hvis det er græs
og planter, som gerne vil have næringstoffer, så de kan gro. Det betyder dog,
at alle de andre planter, som ikke har
brug for så meget næring og meget lys
enten ikke kan gro på området, eller
ikke kan nå at vokse sig store, da græsset overtager. Det er en af grundene til,
at mange af de blomstrende urter, som
vi kalder nøjsomhedsplanter, ikke trives særligt godt i det danske landskab.
Det er desværre også dem, som rigtig
mange truede insekter er afhængige
af og i takt med at de forsvinder, så forsvinder mange af vores insekter også.
Men ved hjælp af simple tiltag kan
kommuner, firmaer, haveejere, boligforeninger eller kolonihaveforeninger,
give levemuligheder for mange af de
vilde dyr og planter, som er så trængte
i naturen.

hvis bare 5-10 m2 i en have bliver
vildere eller et par krukker på altanen får lidt vilde blomsterfrø, så skal
insekterne på sigt nok komme af sig
selv. Hvis man vil gå all in og lære
planterne og dyrene bedre at kende,
så kan man på sin mobiltelefon hente
en app gratis, som hedder iNaturalist;
her kan man tage et billede af det dyr,
den svamp eller plante og få et forslag
til,hvad det er, man ser og gemme sine
observationer. På den måde kan man
evt. sammen med familien se, om ens
tiltag har en effekt på dyrelivet.
Firmaerne med grønne arealer i
Tårnby kommune kan også gøre en
stor aktiv indsats for at fremme biodiversiteten uden den helt stor indsats
og økonomi. På den måde kan man
fremme virksomhedens arbejde ( CSR
profil) med at integrere både klima
og biodiversitet og samtidig give en
større glæde hos medarbejdere, når
de om sommeren sidder og nyder
blomsterne og naturen i stedet for
de grønne ørkner på de omkringliggende områder. Det kan på relativ kort
tid gøre en stor forskel for områdets
dyreliv, hvis man omlægger sin pleje
eller direkte tager skridt til en forandring af et område for at indrette det
på at tiltrække et større dyreliv.

Linda K Hjemmeservice
”Brug fritiden på noget godt
få gjort rent imens du er på job”
Ring for uforpligtende tilbud så vi sammen
kan finde ud af hvad der virker for dig.
Kontakt os på Tlf.: 60 85 29 56 eller
mail på:
linda.khjemmeservice@gmail.com
De reneste hilsner
Linda Klintholt

Indsatsen for en vildere by-natur
kan være udfordrende, dels fordi vanetænkning og manglende viden kan
spænde ben for et vildere liv i byerne.
Men i takt med at naturen svinder ind,
vil det være en fordel for os alle, at invitere den inden for på vores matrikler
i stedet for at skubbe den fra os.
Jeg håber, at flere vil blive inspireret til aktivt at gøre en indsats for den
vilde by-natur og måske vil opfordre
andre til at søge mere viden til gavn
for både klima og biodiversitet.

Et skridt af gangen
Hos en selv, kan man starte i det små
og se, hvordan det vilde udfolder sig;

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
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Så ring til os - vi
klarer både ruder og
papirarbejdet.

Håndværkerydelser i udbud
Informationsmøde for håndværkere
som arbejder for kommunen
Tårnby Kommune har valgt en ny metode til udbud af håndværkerydelser.
Dette vil vi gerne fortælle mere om,
og inviterer derfor alle interesserede
håndværksvirksomheder til informationsmøde:
På mødet vil udbudsproceduren
blive gennemgået af Per Tolstrup,
Partner i Tolstrup & Hvilsted ApS.

• Elektriker, kommunikation (IT)
• Elektriker, service og bygningselektriker
• VVS
• Maler
• Murer
• Gulvlægger
• Glarmester
• Tagdækning og tagkonstruktion
Onsdag 5. februar 2020,
kl. 17.30 - 18.30

Der vil ikke være mulighed til at
stille spørgsmål til det konkrete indhold i udbudsmaterialet, men blot til
udbudsproceduren.

Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76,
2770 Kastrup.

Skolebespisning til
10.000 kroner
Den røde løber var rullet ud og Dannebrog hejst, da eleverne på 5. årgang på Skelgårdsskolen inviterede
familierne til velgørenhedsmiddag
Skelgårdsskolens 5. årgang tyvstartede Danmarks Indsamlingen 2020
onsdag i sidste uge, men så havde de
også arbejdet med en større velgørenhedsmiddag, som gav 10.000 kroner
til Danmarks Indsamlingen.

Middagen blev serveret i skolens
stemningsfulde festsal, hvor eleverne havde dækket op ved langborde
festligt pyntet med duge, servietter
og blomster. Og arrangementet blev
afsluttet med en flot danseopvisning
fra CPH-Dans.

Tilmelding er ikke nødvendigt til
informationsmødet.

Håndværkerudbuddet 2020 handler
primært om drifts- og vedligeholdelsesopgaver inden for fagområderne:

tsp

• Tømrer og snedker

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

5. årgangs elever og klassernes faste lærere havde - som deres bidrag
til skolens traditionelle indsamling
- valgt at benytte timerne i madkundskab til at planlægge, forberede og
fremstille en overraskende stor og
flot aftenbuffet til deres forældre,
bedsteforældre og søskende.

Dagen igennem var skolekøkkenet
fyldt med travle elever, der kogte jordskokkesuppe, ristede rugbrødscroutons, dampede fisk, stegte og brasede
og bagte til den store medalje. Meny
i Vestamagercenteret, Dagrofa på Kirstinehøj og Mia Verdich skal have stor
tak for den støtte de har ydet; uden
deres hjælp havde 5. årgangs bidrag
ikke været så stort.
Nu lægges de 10.000 kroner oven
i de penge som bliver indsamlet, når
resten af skolens elever har deres store indsamlingsdag torsdag 30. januar
mellem klokken 9 og 12. Det totale
beløb afleveres når DR viser gallaforestillingen på tv lørdag 1. februar.
tsp

Pris for resten af sæsonen 2019-20: 250,00 kr.

FILMPROGRAM FOR RESTEN AF
FORÅRS SÆSON 2020
03. feb.
10. feb.
17. feb.
24. feb.
02. mar.
09. mar.
16. mar.

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

DT
VEL MØ

Carl-Aage Hansen, kasserer
Vibeke Rasmussen, formand

Det gammelkendte husgerning blev omdannet til et totalprojekt over flere
dage, en såkaldt blok-undervisning, hvor klasserne på 5. årgang arbejdede
sammen om alt fra planlægningen, tjenergerningen, madlavningen OG
OPVASKEN. Privatfoto.

Foto: Kurt Pedersen,
Amager Fotoklub.

En indsamling som fælles skoleopgave
Eleverne på Skelgårdsskolen
er fælles om en stor event
til Danmarks Indsamlingen.
En delegation af elever fra
Skelgårdsskolen kom sidste
år på scenen og i DR1 ved stationens store Danmarks Indsamling. Hele skolen med eleverne i spidsen havde været
aktive i indsamlingen, hvor de
endte med at være blandt de
skoler, som samlede mest ind.
Eleverne på Skelgårdsskolen nåede tæt på 70.000
kroner.
Det med alle elever og hele
skolen skal tages bogstaveligt. Hver årgang og hver
klasse havde selv arrangeret
en aktivitet, som genererede
en indtægt til indsamlingen.
Nu gør de det igen i år.
Da Tårnby Bladet besøgte
et møde i elevrådet, var man
ved at fordele klasserum, sale

og gange mellem aktiviteterne. 7.klasserne ville møde
med ’noget uhyggeligt i kælderen’.
Andre stod for et loppetorv
med elevernes aflagte legetøj, andre med kagebagning.
En anden idé, der var oppe at
vende, var cykel- og bilvask.
Hvad der bydes på, bliver
først klar tæt på premieren
torsdag 30. januar.
Dog vides det, at flødebollekaste-maskinen er droppet i
år. Den var for populær sidste
og svinede gevaldigt. Samtidigt var det hårdt at være
skydeskive.
Men gæsterne kan forvente
et hav af boder med eksempelvis tombolaer, dåsekast og
hjemmelavede kort.

Indsigt i andre børns liv
På planlægningsmødet/elevrådsmøde bliver vist en film,

som fortæller, hvad de indsamlede penge går til. Elevrådsrepræsentanterne skal så
videregive informationerne
til klassekammeraterne, så de
igen kan svare på spørgsmål
fra forældre og andre gæster,
som kommer til indsamlingsarrangementet.
For elevrådet tager det tid
og kræfter at planlægge en så
stor begivenhed for skolens
880 børn, deres forældre og
bedsteforældre.
Isabell fra 7.B, som er formand for elevrådet fortæller:
- Elevrådet er vores stemme, vi taler sammen med hinanden på en anden måde, og
det er et vigtig emne at tage
op.
- Når eleverne arbejder
med emnet i klassen, er det
med til at skabe sammenhold;
de står sammen om at hjælpe
andre børn og det er med til at

!
Nyt

give dem en god følelse.

For syvende gang
Det er syvende gang, Skelgårdsskolen bidrager til Danmarks Indsamlingen, som
bakkes op af skolens omkring
110 lærere, pædagoger, ledelse og skolebestyrelse.
- Vi er meget glade for at
kunne bidrage så stærkt til
danmarks indsamlingen. Det
er blevet en særlig dag på
skolen, hvor vi kigger ud over
vores egen trygge rede, siger
Anette Bekker Kjærgård, skolens leder.
- Ud over glæden ved og
det vigtige i at kunne hjælpe
andre, er der rigtig meget
læring i det for eleverne, der
både får indsigt i andre børns
levevilkår og handlemuligheder og også bliver klogere på
innovation, planlægning og
salg.

Danmarks Indsamling på
Skelgårdsskolen:
Torsdag 30. januar kl. 9.0012.00
Opfordring: Husk kontanter.
Hele Danmarks
Indsamlingen kan ses på
DR1 lørdag 1. februar kl.
19.00.
OM DANMARKS
INDSAMLINGEN:
Danmarks Indsamling er en
fælles indsamling til fordel for udviklingslandene i
Afrika, Asien og Latinamerika, som DR og 12 af Danmarks største humanitære
organisationer står bag.
Organisationerne arbejder
for at hjælpe landene ud af
fattigdom, hjælpe de mest
udsatte mennesker til en
fremtid og fremme FNs 17
globale verdensmål.

Life & Stress
Coach Kastrup

Nyt

!

v/ Helle Bodal Themsen

Kom godt fra start i 2020 …
Jeg er certificeret Life-og StressCoach
Jeg kan hjælpe dig med livsudfordringer såsom:
• (skal være bullets i stedet for streg)
• Stress samt forebyggelse
• Personlig udvikling
• Bedre selvværd og selvtillid
• Blive fri af fastlåste vaner/tankemønstre
• Angst

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

TÅRNBY BLADET FEBRUAR 2020 11

Ring for en uforpligtende
samtale på: 4220 4444

Vi har modtaget:

Halvejsstatus fra Teknik- og miljøudvalget
Lars Hein, formand for
Teknik og Miljøudvalget (S) i
Tårnby kommune skriver:

Her halvvejs gennem kommunalbestyrelsesperioden
synes jeg, det er på sin plads
at give en status på nogle af
de mange ting, som vi i Teknik- og Miljøudvalget har
arbejdet med. Der har været
god velvilje i udvalget til at
gennemføre tiltag til gavn for
borgerne og Tårnby kommune, og det er, synes jeg, blevet
til mange flotte resultater, udført af Teknisk forvaltning.

Øget affaldssortering
Først vil jeg fremhæve den
udvidede
affaldssortering,
som er gennemført her i løbet af 2019 - der har været
arbejdet endnu længere med
at forberede implementeringen. Nu kan alle Tårnbys borgere blandt andet sortere og
få afhentet plast og metal ved
husstanden.
Jeg vil gerne takke alle for
den gode modtagelse, I har givet dette initiativ, og for den

tålmodighed, som nogle af jer
har måtte vise, hvis det ikke
lige kørte på skinner fra første dag. Udvalget og Teknisk
forvaltning har lagt et stort
arbejde i dette initiativ, og nu
sorterer vi alle specielt plast
fra i langt større mængder til
gavn for vores miljø. Tak for
det.
Jeg ved, det har krævet nye
vaner og for mange også en
anden indretning af hjemmet, hvilket kan være svært
at vænne sig til. Derfor er jeg
også glad for, at så mange har
taget imod denne udfordring
med godt humør og stor iver.
For mit eget vedkommende
har jeg været meget overrasket over, hvor meget plast vi
egentlig håndterer og smider
ud i dagligdagen - det har været en stor øjenåbner for mig
og min egen familie.

Nu kommer Tværbussen
Her i efteråret 2019 blev det
besluttet først i Teknik og Miljøudvalget og efterfølgende
i Kommunalbestyrelsen, at

Tårnby skal have en ny buslinje, der skal køre på tværs
fra Kastrup station via Sirgræsvej, Amagerlandevej og
Løjtegårdsvej til Vestamager
station for så at vende ved
Fields i Ørestaden og køre
samme vej tilbage. Det var
dog ikke alle i Kommunalbestyrelsen, der kunne bakke op
om dette initiativ, og linjeføringen blev således kun vedtaget af Socialdemokratiet, SF
og Enhedslisten.
Bussen og ruten vil få stor
betydning for de mange borgere, der bor på og omkring
Sirgræsvej, Amagerlandevej
og Løjtegårdsvej, da de nu
får mulighed for hurtigt at
komme til en af kommunens
metrostationer og videre derfra ind til København og den
nye metroringlinje. Derudover vil bussen skabe meget
bedre forbindelse til mange
af Tårnbys knudepunkter, som
Hovedbiblioteket, Sundhedshuset, Svømme-, Curling- og
Skøjtehallerne ved Sirgræsvej, Kastrup Boldklub, Ten-

nis- og Badmintonhallen ved
Gammel Kirkevej, Amagerhallen og Plejehjemmet på Løjtegårdsvej og indgangen til
Naturpark Amager, samt Royal
Arena, Fields og Ørestad station.
Buslinjen åbner til juni, og
bussen vil blive Tårnbys første såkaldte nul-emissions
bus - altså vores første elbus
til gavn for miljøet. Jeg glæder mig allerede til indvielsen, der nok skal blive en
festlig dag.

Grønt og mere biodiversitet
Et område, der har været stor
enighed om og opbakning
til i udvalget, er et fokus på
at udvikle og forbedre vores
grønne områder og biodiversiteten i Tårnby.
Udvalget afsatte sidste år
en pulje penge til grønne initiativer. Puljen fortsætter i år.
Resultaterne er allerede tydelige med flere vejtræer på
Amager Landevej, mere biodiversitet på Kongelundsvej og
Englandsvej, og omlægning

af plejen af mange af vores
grønne områder i Tårnby. Det
har blandt andet resulteret i,
at Tårnby er blevet certificeret som bivenlig kommune.
Ovenstående er blot nogle
af de store områder, som
Teknik- og Miljøudvalget har
arbejdet med gennem de seneste to år, og initiativer som
Teknisk forvaltning efterfølgende har ført ud i livet med
stor entusiasme.
Dertil kommer vejsikkerhedsprojekter rundt om skolerne ved Sirgræsvej og Oliefabriksvej samt på Tømmerupvej og senest Kastrupvej.
Og vi har fortsat fokus på
udskiftning af vores vejbelysning for at nedbringe udledningen af CO2.
I år står vi blandt andet
overfor at skulle give Bredager Torv og Kastruplundgade
et løft, hvilket vi ved, er et
stort ønske hos mange.
Rigtig godt nytår 2020 til alle.

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

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

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

Se www.taarnbybladet.dk

Så kom Tårnby Bladet
på/i Facebook
Tårnby Bladet bevæger sig normalt
ikke på de såkaldte sociale medier –
men pludselig var vi det!
Af Terkel Spangsbo

Patrycja Dahl sender på Facebookgruppen ’Tårnby på tværs’ en tak til
Tårnby Bladet for at tage sagen med
pløret og hullet vej på et stykke af
Ugandavej op.
Skal vi takkes, skal Michael Thodsen
det bestemt også. Det var ham, som
havde sendt foto til os og gjort opmærksom på miséren. Det er sådan, vi
medier kan tage sager op – det er, når
nogen vil fortælle os om dem.
Patrycja Dahl skriver, ’Det er godt
nok træls at aflevere børn i en mudderpøl hver dag...
- Vi håber Kommunen snart vågner
op og gør noget ved dette problem og
forbedrer forholdene for de små borgere og os forældre. Ydermere, hører
vi at kommunen åbner endnu en stor
børnehave for enden af vejen, hvilket
vil give endnu større trafikbelastning
på strækningen og forværre problemerne, slutter Patrycja Dahl og supplerer med yderligere billedmateriale,
som bekræfter vejens usle tilstand.

Andre mener ...
Hvor Patrycja Dahl slutter, fortsætter
andre.

Således skriver Cartsten Fuhr, kommunalbestyrelsesmedlem for De Konservative, at han vil tage det (vejens
tilstand. Red) med til næste møde i
Teknik- og miljøudvalget. Og hans
kollega i kommunalbestyrelsen Brian
Borglund Bruun (DF) skriver, at vi (!) er
enige i, at der skal ske noget her. Området er så lavtliggende, at en ny gang
grus bare udsætter problematikken,
der også ses ved Ugandaskoven.
Mette Bøgh Larsen: Enig, det er både
farligt og ret ubehageligt at skulle aflevere sine unger om morgenen ad
den vej. Den er mørk (uden gadelys),
fuld af huller, mudder og vand... og det
er bestemt ikke sjovt med hverken cykel eller gåben og barnevogn.
Jannick Hedemann: Dejligt at se, det
er lagt op. Jeg er selv lige blevet gjort
opmærksom på denne gruppe med
henblik på at lægge det selvsamme
problem op.
- Har kontaktet kommunen for længe siden på pr. mail og på appen. Men
der har været total tavshed desværre.
Håber der snart bliver gjort noget
ved problemet.

Og så jokes der
Brian Jørgensen: Kan de ikke bare stille
en kano op med snøre træk :-)
SallyAnn Mervild Funder: I skal bare

tage en tur på cykel ad Amager Landevej bagefter... når det har regnet, ligger
hele Øresund i kæmpe søer 3-4 steder
fra Korsvejen til Føtex. Det er grotesk!
Men så kan I få vasket mudderet af...
men de der fotos er da også rystende.
Denis Bešić: Første gang, jeg meldte
det, var tilbage, da den første børnehave åbnede. Det var i august/september. Der gik 2-3 måneder, før de
forsøgte sig med lidt grus igen, vejen
lignede sig selv med huller osv, da jeg
hentede om eftermiddagen.
- Nu går der så 51 børn der og de har
igen forsøgt sig med lidt grus, der gik
24 timer og det lignede det, der er på
billederne. Jeg måtte have skiftesko
og bukser i bilen, skoene bliver flittigt
brugt og bukserne bliver skiftet på arbejdet, når det regner meget, som det
har gjort de sidste dage. Det er en grotesk situation. For ikke at tale om den
manglende belysning, man skal nærmest køre med fuld blæs på lygterne
for ikke at ramme børn eller forældre,
der prøver at undgå huller og vand.

Michael Thodsens billede som
startede Tårnby Bladets debut på
Facebook.

Patrycja Dahl: Denis Bešić yes, jeg
har nemlig også gummistøvler på hver
dag og skifter sko på arbejdet. Og bilen ser sådan ud efter en afhentningstur. Det er for pinligt! (og vedlægger
igen billed-bevis).
Veronica Bell Thodsen: Ved du hvilken børnehave, det er, der skal åbne?
De åbnede satellitten i august og pavillonen i november, men har ikke hørt
om flere? jeg har selv min søn i pavillonen og afhenter ham hver dag med
hans lillesøster i barnevogn, så jeg ser
også voldsom…Se mere.
Her slår snakker over om en kommende børnehave på Kamerunvej.
Men dejligt, at der ligefrem kommer
handling ud af et samspil mellem en
læser og Tårnby Bladet.
- Vi går ud fra, at Teknik- og miljøudvalget kontakter os for en inspektion,
når Ugandavej er lappet.

UDSALG
SPAR

30%
50%

Se vores muligheder på www.fivestarrenseri.dk
5 skjorter med vask og strygning (på bøjle)

100,- kr

3 par benklæder med rens og strygning

150,- kr

Jakkesæt / habit med rens og strygning

145,- kr
fra 170,- kr

Canada Goose/North Face o.lign

fra 300,- kr

Lynlås skift til jakke inkl lynlås

fra 350,- kr

Ægte tæppe pr. m2,

fra 235,- kr

Gardiner, incl. pres, pr. kg.

fra 100,- kr

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

Vi kan tilbyde en firma-

ser af
på masks. LauRie
fra f.e Signature,
Robell,tex, Micha,
Brand ovhus
Sk
m.fl
Alle frakker med pels

÷30%

F.eks. før 2.499,-

NU 1.749,-

BUKSE MARKED
Før 599,- 499,- 399,-

NU KUN 199,-

- os med tøjet og de sødeste kunder

aftale til din virksomhed,
hvor vi henter og bringer
Stor P-plads

dine medarbejderes
rensetøj eller skjorter

www.magasinstewardess.dk • info@magasinstewardess.dk
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Selskabskjole

70va%
rer

STÆVN VED STÆVN LIGGER DE – fortid, nutid og fremtid samlet omkring Kastrup
gamle industrihavn, Kastrup Broforening og venter på at skulle leve i fredelig
sameksistens, når medicinalvirksomheden Ferrings kommende hovedkvarter
flytter sine 600 medarbejdere fra Kay Fiskers Plads i Ørestad til mange Kastrupfiskeres plads, der i fremtiden bliver nabo til Scanport med Den Blå Planet,
Nordhuset, Scanport Marina, Bryggergården med Café Kystens Perle og Scandic
Hotel. PS: Scanport estimeres til at kunne bebygges med 95.000 erhvervs-kva-

dratmeter med plads til 5.000 medarbejdere. © Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.
Og lad os ved samme lejlighed repetere strofen fra sangen mandalay:
Kind mod kind vi sad og så på bugtens både, stavn mod stavn
Laste teaktræ favn på favn, i den sjip-sjap-våde havn.
Og mere stævn mod stævn side 39.

Bliv nu medarbejder på Tårnby Bladet
Vi behøver hjælp til at passe vores kontor (engang imellem),
kører ud med aviser til vores depoter (en gang eller to om
måneden) og så er der alt det løse (hele tiden)
At producere en lokalavis som Tårnby Bladet, er som at bygge den kinesiske mur
- i Lego-klodser og det gør vi en gang hver måned.
Vi er 15 personer, som deltager i de løbende opgaver. Nogen er her mange timer, andre i
færre, men tilsammen bliver det alligevel til et månedsmagasin. Hver som er med på holdet
vælger selv, hvor meget tid, man kan ofre.
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Opgaverne er blandt andet:
- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12
- skriveopgaver som journalist eller redigerende
- desktop og layout
- fotoopgaver enten i marken eller på redaktionen
- Ingen løn, men belønning i form af socialt samvær og fælles udflugter med journalistisk
indhold og oplevelser

Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange brikker, som
tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag kontakt
med redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290 og hør, hvor
dine interesser kan bruges i fællesskabet.

Se www.taarnbybladet.dk

Vil du have et bord
Vi har fået for mange borde - vil du have et?
Vi manglede nogle borde på redaktionen - og fik mange, så
nu har vi fem i overskud, som vi forærer til personer, foreninger eller andre, som kan bruge de flotte borde med bøgeplader og stålben. Se de tre forskellige former. Der er to
halvrunde. To firkantede og et firkantet med buet bordende.
Du skal selv hente dem/det, du kan bruge på Englandsvej
290.
Ring i forvejen på 32 509 290 - bedst i kontortiden fra kl. 9
til 12.
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Hvis én maler med én pensel arbejder …
lag maling og det er de to
yderste, som skal have en fornyet omgang.
I første omgang er det den
sydlige side, dernæst den
nordlige side og til sidst undersiden. Det sidste strøg
ventes at blive taget i 2032.

Ingen generes

Sådan kunne en regneopgave lyde i journalistens
skoletid
Af Terkel Spangsbo
Foto: Torben Stender
Nielsen, Amager Fotoklub.

… men dengang var det typisk
grøfter, der blev gravet i bog-

stavelig forstand.
Den omtalte maleropgave,
der drejer sig om en overflade på knap 300.000 kvadratmeter, blev stillet af Sund
& Bælt og drejede sig om et
omfattende malerprojekt på
eller rettere under broen Øre-

sundsbroen.
Overfladen, der skal bemales, svarer omtrent til 45 fodboldbaner og består af hele
den bærende stålkonstruktion under højbroen.
Regnestykket endte med
’det vil tage 13 år’ og man
regner også med, at der skal
være 20 malere om opgaven
– hvis vejret arter sig, for der
er tale om en opgave i vejr og
vind knap 60 meter over et
skvulpende Øresund.
Broen har oprindelig fem

Ikke alt på det solide stillads
er højteknologisk, men godt
gennemprøvede remme fra
byggemarkedet. Stilladserne
hænger kun i toppen og kan
løsnes og svinges ud i 30
grader for hver 20 meter, der
er malet og rykkes fremad med
spil og håndkraft.
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Ny omdelingsdag i 2020!
Onsdag er fremover omdrejningsdagen for udgivelse, deadlines etc.
Tårnby Bladets udgivelsesplan 2020-21 indeholder væsentlige ændringer i forhold til
tidligere udsendte planer
2020
NR.
DÆKKENDE
UDKOMMER
DEADLINE FOR TEKST OG ANNONCE
01.
januar
onsdag 8. jan. *
fredag 3. jan.** kl. 12.
02.
februar
onsdag 29. jan.
fredag 24. jan. kl. 12
03.
marts
onsdag 26. feb.
fredag 21. feb. kl. 12
04
april
onsdag 25. marts
fredag 20. marts. kl. 12
05
maj
onsdag 29. april
fredag 24. april. kl. 12
06
juni
onsdag 27. maj
fredag 22. maj. kl. 12
07
juli/aug.
onsdag 24. juni
fredag 19. juni. kl. 12
08
august
onsdag 5. aug. *
fredag 31. juli. * kl. 12
09
september
onsdag 26. aug.
fredag 21. aug. kl. 12
10
oktober
onsdag 30. sept.
fredag 25. sept. kl. 12
11
november
onsdag 28. okt.
fredag 23. okt. kl. 12
12
december
onsdag 25. nov.
fredag 20. nov. kl. 12
* Ikke sidste onsdag i måneden
2021
NR.
01

DÆKKENDE
januar

UDKOMMER
onsdag 6. jan. *

Se www.taarnbybladet.dk

Og så må vi hellere skynde
os at nævne, at hverken bilisterne eller togpassagererne
bliver påvirket af arbejdet –
til gengæld får de heller ikke
fornøjelse af at se det til lejligheden konstruerede flotte
galvaniserede
stålstillads,
som kommer til at hænge på
ydersiden af det, som normalt
omtales som togbroen.
Broen blev senest malet i
forbindelse med byggeriet
af broen, hvilket skete inde
på land og indendørs og der
blev malet med epoxymaling.
Øresundsbroen blev indviet i
år 2000.
Denne gang er der valgt en
vandbaseret maling, der er
mere miljøvenlig.
- Vi har tillid til, at vi vælger
en maling, der holder godt og
længe, og som tager større
hensyn til miljøet og det naturbeskyttede område, som
vi maler i nærheden af, siger
Bengt Hergart, anlægsdirektør for Øresundsbroen.
Samtidig med maleriet
udføres
vedligeholdelsesarbejdet og er der behov for
’rodbehandllinger’ undervejs,
bliver gammel maling renset
af, eller der males oven på.
Der vil blive anvendt både
pensel og rulle, men kun i begrænset omfang sprayteknik.
Ingen biler eller tog skal have
samme kulør som broen (der
bliver mat grå).

Flyvende arbejdsstillads
Det er virksomheden Muehlhan, der skal stå for malerarbejdet, som vil ske fra specialbyggede platforme.
Platformen, der arbejdes
fra, er flytbar, 30 meter bred
og 14 meter høj. Den består
af ti moduler, hvorfra malerne
kan male cirka 20 meter af
broen ad gangen.
Virksomheden arbejder til
dagligt med at vedligeholde
blandt andet boreplatforme
og vindmøller på havet og har
dermed prøvet lignende opgaver før.
- Det er ikke så anderledes end de projekter, vi har
til dagligt, men det adskiller
sig væsentligt fra almindeligt malerarbejde på land, siger administrerende direktør
Jens Mørk.
- Vi hænger 20-30 meter
oppe over havet, og ved siden
af buldrer togene forbi med
180 kilometer i timen, og der
er
højspændingsledninger
klods op ad os. Det stiller en
del krav til sikkerhed, siger
han.
Prisen for maleriet er en
Rembrandt værdig. I alt 300
millioner i dagens kroner. 100
millioner kroner for malingen
og 200 for stilladsarbejdet.
Der kører omkring 7,5 millioner biler, busser, last- og varebiler samt motorcykler over
Øresundsbroen om året. Det
svarer til mere end 20.000
køretøjer om dagen.
Hele forbindelsen over
sundet er 19 kilometer lang,
mens selve broen er knap
otte kilometer.

Dansk og svensk presse var mødt talstærkt op til den sjældne pressetur
på broen under broen. Siden Ørsundsbroen stod færdig i 2000, har kun få
mennesker fået adgang til denne eksklusive del af bygværket - selve stilladset
er en totalkonstruktion og alene opfundet til malerarbejdet. Der vil blive
bygget mindst to stilladser mere, måske flere - men de skal også benyttes i de
kommende 13 år.

FAKTA:

Hvorfor skal broen males om?
Vejr, vind og korrosion slider på broen. Et nyt lag af maling er nødvendigt, for
at broen fortsat har en god beskyttelse og en lang levetid.
Hvordan løses det?
Tre flytbare og specialdesignede platforme, der passer til netop Øresundsbroen, vil hænge fra siden af broen, for at malerarbejdet kan udføres sikkert
og problemfrit. Da broen blev malet allerførste gang, før den blev placeret i
sundet i slutningen af 90’erne, foregik det indendørs og på land. Nu skal malerarbejdet ske under helt andre omstændigheder.
Hvor meget skal males?
Stålkonstruktionerne udgør et areal på næsten 300.000 kvadratmeter.

Det første penselstrøg er blevet sat af anlægsdirektør Bengt Hergart.
Pennestrøget under broen var en tyvstart på malerarbejdet, der først går
i gang i slutningen af marts eller starten af april, når vejret er varmere.
Derefter vil der blive malet frem til september eller oktober. Men det er ikke
fri fantasi, at der bliver malet med pensel. Det bliver også et de stykker
værktøj, som vil blive benyttet, når det er alvor.

Hvor lang tid tager det?
Malerarbejdet på den sydlige side er planlagt til at løbe fra 2020 til 2023. Den
nordlige side vil blive malet 2024-2028. Undersiden skal også males, med
start i 2028. Desuden vil der sideløbende blive udført reparations-malerarbejde. Hele ommalingen forventes at være færdig i 2032.
Vil tilgængeligheden af broen blive påvirket?
Malerarbejdet vil blive gennemført med minimal påvirkning af motor- og jernbanetrafik. Målet er, at hverken bil- eller togkunder skal lægger mærke til det.
Er det et dyrt projekt, som vil medføre højere priser?
Det er dyrt at male om. Men Øresundsbroen har et vedligeholdelses- og investeringsbudget, der dækker omkostningerne. Det er et planlagt projekt og vil
derfor ikke påvirke Øresundsbroens finanser eller prissætning.
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’SAS-byen’ ved Femøren bliver ungdomsboliger
Bygningerne overfor
Femøren Metrostation
kommer til at rumme blandt
andet 75 ungdomsboliger.

De fire bygninger, som
tidligere rummede SAS’
datacenter, har stået som
et nedrivningsprojekt – nu
kommer indholdet
Af Terkel Spangsbo
Modelfoto: Gefion Group

I mange år var fire tre-etagers

bygninger centrum for al SAS’
it-aktivitet. Her blev flyruter
regnet ud, hvilke fly kunne nå
hvilke ruter, når besætningen
samtidig skulle overholde
’køre/hviletids bestemmelser’ – og det skulle være en
DC8 besætning, som skulle
afløse en DC8 besætning og

ikke mindst billetbestillingen/bookingen.
Det krævede store datamater og mange ansatte til at
betjene dem. Uden at lægge
svenskerne for had, så flyttede SAS’ ledelse hele hovedkvarteret (som omfattede
flere byggerier i Tårnby/Kbh.

S) til Stockholm; i øvrigt blev
it-udstyr mindre pladskrævende og systemer som billetsalg udliciteret til klodens
fjerne egne.
Kort sagt - bygningerne
blev tømt og til dels fyldt med
småvirksomheder.
Så en dag i 2019 kom håndværkerne og rev al indmad ud
af bygningerne – også væggene mellem betonsøjlerne,
så kun fire skeletter stod tilbage. Nu bæres materialer
ind og kraner svinger i luften
over
Hedegårdsvej/Engvej
155-165; og snart vokser nye
ungdomsboliger, hotel og supermarked op.

Et hotel- og
ungdomsboligprojekt
Ungdomsboligerne bliver en

del af et byudviklingsprojekt
med Gefion Group som totalentreprenør, og boligforeningens AAB’s direktør, Christian
Høgsbro, er ikke i tvivl om, at
de kommende ungdomsboliger nemt bliver lejet ud.
- Beliggenheden er fantastisk. Lige om hjørnet ligger
stranden og få skridt derfra
metroen, som i løbet af ingen
tid tager dig ind til centrum
af København. Det bliver ikke
meget federe, siger han.
AAB tog kontakt til Gefion
Group i foråret 2019 for at
byde ind på den andel af lokalplanen, som er forbeholdt
almene boliger – i henhold til
planloven (25 procent).
Det førte til en endelig aftale om opførelsen af 75 almene ungdomsboliger, som
kommer til at ligge i det attraktive og grønne byområde
med alle faciliteter lige i nabolaget. Blandt andet hotel,
supermarked, caféliv og uddannelsesinstitutioner.

Det nye byområde på Amager skal danne ramme om
ungdomsboliger med tagterrasser samt en Netto og hotel.

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

Det er Tårnby Bladforening, som står bag Tårnby
Bladet og sørger for, at
der er medlemmer til at
producere Tårnby Bladet.
Uden aktive medlemmer
er det ikke muligt at
lave et månedsblad som
Tårnby Bladet
Ligeså vigtigt det er med de
aktive medlemmmer er det,
at der er opbakning fra borgere og foreninger i Tårnby,
som ved et medlemsskab
viser, at de ønsker et månedblad som Tårnby Bladet.

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

Se www.taarnbybladet.dk

Færdig i 1945, men stadig på vej
Historien om kalvebod Fælled fortsat fra Tårnby bladet januar 2020
Af Jeff Priis, skribent

I mellemtiden var der sket det, at det
væsentligste argument for det store
anlægsarbejde, nemlig høj arbejdsløshed, var blevet mindre aktuelt. I
1939 var arbejdsløsheden nede på 9
procent, det laveste siden 1930, ikke
mindst på grund af den industrielle
fremgang i Tyskland.
Truslen kom nu fra en anden kant.
1. september var Tyskland gået over
grænsen til Polen, dagen efter erklærede England og Frankrig Tyskland
krig, 2. Verdenskrig var en realitet.
Tyskland øgede presset mod Danmark for at kunne tvangsudskrive arbejdsløse til at arbejde i Tyskland, og
blandt andet med denne begrundelse

samt forsvarets ønske om bedre og
tidssvarende øvelsesarealer påbegyndtes den 13 kilometer lange dæmning ved Kalvebod Strand.
I nutidens penge var budgettet på
400 mio. kr.; et enormt beløb for et
projekt, der blot havde til formål at
give forsvaret nye øvelsesarealer. Projektet blev dog forsinket i forhold til
planen og først i 1945 var inddæmningen officielt færdiggjort. Forsinkelsen skyldtes både den tyske besættelse og at tyskerne insisterede på
at benytte arealet til militær-øvelser,
inden det var færdigetableret.

18 år undervejs
Selv om forsvaret benyttede området
fra 1943, så var dræningen først fuldt
gennemført i 1957, hvor forsvaret
kunne råde over hele området.
I perioden 1960-1981 var der op-

stillet NIKE-batterier i den sydlige
ende af området ved den tidligere
NATO-sø, som en del af NATO’s forsvar
op igennem den kolde krig; resterne
af dette anlæg kan ses for enden af
Pinseskoven.
I 1952 bliver Kalvebod Fælled officielt udpeget til fugle og dyrereservat.
I 1983/84 forlod forsvaret området
og overlod det til Miljøministeriet,
som åbnede området for offentligheden. Dog måtte man i starten kun opholde sig på stierne, da der stadig lå
ueksploderet ammunition i landskabet. De sidste granater og ammunitionsrester var fjernet i 2010.
Siden 1880’erne havde man drøftet muligheden for en Øresundsbro
og i 2000 blev den indviet. I 1987 var
Øresundsmotorvejen med Kalvebod-

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

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv.
B 510

broen blevet åbnet og tilsluttet Amagermotorvejen.

Så kom Ørestad
I 1992 vedtog folketinget loven om
Ørestad, hvilket betød, at staten og
Københavns Kommune i fællesskab
skulle udvikle en helt ny bydel beliggende imellem Islands Brygge, Tårnby
og Kalvebod Brygge; et 310 ha stort
område, ligesom det blev besluttet at
føre en Metro til området. I 2002 blev
den første etape af Metroen, fra Nørreport til Vestamager, indviet.
I 1990 blev store dele af Kalvebod
fredet med undtagelse af nogle af de
nordlige områder og i 2015 blev hele
området fra Amager Fælled i nord til
Dragørs Strandenge i syd samlet til
Naturpark Amager.
Når Ørestad er fuldt udbygget forventes den at få 20-25.000 indbyggere, ca. 70.000 arbejdspladser og ca.
20.000 studerende.

KALVEBOD STRAND ...
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... det lave farvand syd for Københavns Havn mellem Amager
og Sjælland. Det oprindelig kilometerbrede vandareal er gennem årene blevet reduceret ved
opfyldning på Sjællandssiden og
ved inddæmning af Vestamager i
1940’erne.
I 1903 førtes en spærredæmning med sluse tværs over Kalvebod Strand, som desuden krydses
af Sjællandsbroen fra 1959 og en
motorvej med Kalvebodsbroen fra
1987.
Stednavnet kendes fra 1518
som Callebo, 1682 Kalebostrand,
af kalv ’kalvelignende’ eller ’mindre’ og gammeldansk bothi ’(undersøisk) skær’, dvs. ’farvandet
med Kalveboderne de små, undersøiske skær’.
Den danske ordbog skriver om
ordet kalv - når det ikke er et kreatur:
Kalv er lille ø, der ligger ved siden af en større ø. Den berømte ø
Lindholm ligger ved byen Kalvehave, af de lokale udtalt som kallehave.

Flygtninge og transitfanger
Per From Pedersen, pensioneret
politimand med en lang karriere i
Tårnby Politi, fortsætter beretningen
om politiet i Tårnbys situation efter
kapitulationen fredag 4. maj 1945.

kæmpernes samlingssted på Brauns
Tobaksfabrik på Strandlodsvej for at
bistå dem ved anholdelser, men også
for at forhindre ’de lange knives nat’.

Næppe havde frihedsbudskabet lydt
4. maj om aftenen, før de politifolk,
som havde været ’under jorden’ siden
29. september, hvor godt 2000 danske politifolk var fanget af tyskerne
og ført til KZ-lejre i Tyskland, samledes for at genoptage de politimæssige
opgaver, som nu ventede.
Straks efter kl. 08:00 lørdag morgen
5. maj blev et midlertidigt hovedkvarter oprettet i et værtshus på hjørnet
af Øresundsvej og Strandlodsvej i
Sundby.
Herfra blev udsendt patruljer med
civile frakker over uniformen, men
forsynet med frihedskæmperarmbind.
Nogle af os blev sendt til friheds-

Alle anholdte blev bragt til en skole
bag Seruminstituttet, og da der var
mangel på transportvogne, blev
blandt andet en bus fra Amagerbanen
med chauffør beslaglagt til kørslen
(chaufføren havde en dejlig dag).
Der opstod hurtigt kompetencestridigheder mellem Tårnby politi og
frihedskæmperne, hvorfor politipatruljen på Brauns Tobaksfabrik blev
overført til Toms Chokoladefabrik på
Prags Boulevard.
Denne patrulje blev i øvrigt så
kendt på grund af deres køretøj – en
vogn fra Københavns Luftfartsvæsen
– at der straks opstod opløb, bare den
standsede. Folk stod så forventnings-

De tidlige anholdelser

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

fulde og ventede på, at en anholdt
skulle blive ført ud, så de kunne spytte
på ham/hende og i øvrigt kunne give
udtryk for deres vrede.

Vagt for kongen
Senere fik vi ordre om at møde i Havnegade over for Holmens Kirke, hvor
vi sammen med kolleger fra København og omegn skulle være med til at
afspærre under kongens og dronningens kørsel fra Amalienborg til Christiansborg. Derefter blev vi formeret i
marchkolonne og marcherede til Statens Politiskole på Artillerivej, hvor
det danske flag efter en kort mindetale gik til tops. Derefter fik vi besked
på at aftage vores frihedskæmperarmbind og begive os til vore normale
tjenestesteder, da polititjenesten
skulle normaliseres.
Efter at Tårnby politistation, der
havde været benyttet af både tyskere,
vagtværn og frihedskæmpere, var
bragt i orden, blev der foran stationen
holdt en parade, hvor vi igen mødte
de kolleger, der havde været i KZ-lejr.

Indkvartering af civile flygtninge
Parade i forbindelse med opløsning af
politi-kampgrupperne og overgang til
’normale polititilstande’ ved Tårnby
Politistation. Foto: Tårnby Stads- og
Lokalarkiv.

Tag børnene med på guidede ture
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Interneringslejre til civile
flygtninge
En opbygning og udvidelse af lejrene var bydende nødvendig, og
følgende blev påbegyndt og etableret:
1. Hovedlejren på Kirkevej i de
gamle tyske mandskabsbarakker,
som havde de fleste flygtninge.
2. En hangar i St. Magleby (den
nuværende Hollænderhallen).
3. Frelsens Hærs svagbørnskoloni på Fælledvej.
4. Lejren i Søvang på Birkelunds
jorder, hvor det tyske kvindelige
personel havde været indkvarteret. Den fik navnet Krokodillelejren.
5. En nyindrettet lejr ved Lufthavn Syd på Ryvej.
I øvrigt blev en mindre hangar
på nuværende Hartkornsvej taget
i brug til vognpark.

Tårnby vinder pris for
rygestopsamarbejde

Nu kommer guidebogen til København i børnehøjde
Hovedstaden er fuld af oplevelser for
familier og børn. Men det kan tage tid,
at skulle sætte sig ind i alle de praktiske detaljer, der er i forbindelse med
en udflugt. 111 steder for børn i København som du skal se, er fyldt med
ideer og tips til aktiviteter for børn
og voksne, der gør det let og sjovt for
hele familien at tage på tur sammen.
Det kan være både tidskrævende
og svært at planlægge en udflugt i København, som også tilgodeser de yngste medlemmer af familiens behov.
Hvor finder I noget, der passer til
både stille Alfred og vilde Liva? Er der
offentlige toiletter i nærheden, hvor
skal I spise frokost og hvad nu, hvis det
begynder at regne?
’111 steder for børn i København
som du skal se’ samler et udvalg af
byens bedste legepladser, museer,
slotte og oplevelser. I kommer rundt
på Vestegnen, i Nordsjælland og over
hele København og Frederiksberg.
Her er noget for enhver smag, uanset om dine børn er til perleplader eller træklatring.
Bogen inspirerer jer til at opdage

Efter tyskernes kapitulation blev
de tyske civile flygtninge, der siden 1944 var strømmet til Danmark
(overvejende fra Østfronten grundet
den russiske fremdrift mod Berlin.
red.), samlet i forskellige lejre rundt
omkring i landet, og for Tårnby politikreds blev lejrene lagt i St. Magleby

Prisen Den Gyldne Tråd 2020 går til
projektet ’Bliv en vinder uden tobak’

hovedstaden gennem jeres
børn. Gense vante steder, bliv fascineret af nye og få et nyt fælles yndlingssted.

I kommer bandt andet rundt til:
• Børnemuseet på Frederiksberg.
• De sidste spor af Amagerbanen
• Herlighederne på Christiansborg Slot.
• Oplevelser langs og i Københavns Havn.
• De glemte kæmper på Vestegnen.

• Byens bedste legepladser og vildeste
festivaler og begivenheder for børn.
Dreng, pige, forælder, lokal eller
turist? Her er noget for enhver smag,
både indendørs og udendørs. Med
denne bog i hånden er der ingen undskyldning for at kede sig derhjemme.
Pak tasken, find rejsekortet frem og
tag afsted på familieeventyr.
111 steder for børn i København
som du skal se, af Tina Røssel,
Vibe Skytte & Simon Kratholm
Ankjærgaard.
Fotograf: Piet Simonsen
239 sider. Illustreret i farver.
Hæftet m. flapper.

projektet ’Bliv en vinder uden tobak’
går tilbage til 2014, hvor ni kommuner på Vestegnen og Sydamager (Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup,
Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby
og Vallensbæk) havde svært ved at rekruttere deltagere til deres rygestoptilbud. Selvom der var 37.000 daglige
rygere over 16 år i alle kommunerne,
benyttede kun 312 borgere sig af
kommunernes rygestoptilbud.
Da
Sundhedsstyrelsen
udbød
satspuljen ’Forstærket indsats over for
storrygere 2014-2017’, kiggede de ni
kommuner hinanden i øjnene og besluttede sig for at søge sammen.
Samarbejde på tværs af kommuner
blev løsningen Det blev starten på et
resultatorienteret og visionært forpligtende samarbejde mellem de ni
kommuner, Amager og Hvidovre Hospital, praktiserende læger og apoteker om at hjælpe rygere til røgfrihed.
Siden har godt 3.600 borgere været
tilmeldt et rygestopforløb i kommunerne og 77 pct. af dem, der har gennemført forløbet, er blevet røgfri.

Danske politifolk på
anholdelsespatrulje efter ’stikkere’
og overløbere 5. maj 1945. På
forsædet politibetjent Eli Petersen,
på bagsædet til ventre politibetjent
Aggerholm, begge Tårnby Politi. Foto:
Tårnby Stads- og Lokalarkiv.

overtaget af politiledelsen i København.
I 1947 blev alle lejrene i Tårnby
politikreds ved en parade afleveret
til en vagtkommando udelukkende
bestående af politibetjente. Hjemsendelse af CB’erne blev iværksat meget
hurtigt, og hermed var Tårnby politi
løst fra alle opgaver, der var pålagt på
grund af besættelsen med følgevirkninger. Den almindelige hverdag var
begyndt.

af Beredskabsstyrelsen. red.)

En lejr i lejren

og Dragør.
Lejrene, der efter kapitulationen
blev bevogtet af frihedskæmpere,
var kun markeret ved nogle jernspyd
i jorden, påhængt en enkelt række
ståltråd. Det var forbudt danskere at
fraternisere med tyskerne.
Da politiet kort efter overtog ansvaret for og bevogtningen af flygtningene, var den første opgave at holde
danskere ude af lejrene og tyskerne
inde.
Omkring alle lejrene blev opstillet
et to meter højt pigtrådshegn; men
da flygtningene klippede sig gennem
hegnet, blev et nyt 1½ meter højt
hegn opstillet 1½ meter fra det første, og rullepigtråd lagt i mellemrummet. Projektører blev opstillet med ca.
40 meters mellemrum.
Samtidig skete en registrering af
flygtningene, ligesom lægehjælp, forplejning og vagttjeneste blev bragt i
orden.
Tjenesten blev udført af CB’ere bevæbnet med skarpladte geværer og
med en polititjenestemand fra Tårnby
som vagtkommandør.

Flygtningenes daglige behov for
forplejning og øvrige gøremål blev til
at begynde med varetaget af Tårnby
politi, men senere blev en civil lejrleder indsat af socialvæsenet, og
opgaverne fordelt således, at politiet
udelukkende varetog bevogtningsopgaver.

Hvordan far?

Spørgsmålene griber om sig, og til
sidst kommer mor og siger ’Godnat’ til
sin trætte dreng.
Men nu tager drømmen over og
bygger videre på fars svar på forplantningens fantastiske verden - Anders
kommer til ’Det hvide land’ og føler
sig omgivet af små dråbelignende
skikkelser, der øverst oppe har en
ringlende klokke.
I drømme kan alt jo ske, og Anders
kan fint kommunikere med de små
dråber; de bliver flere og flere, der
ligner orme, når de lægger sig ned.
Først synes der kun at være et stort
tomt rum, men så dukker forskellige
landskabers formationer frem, der
må forceres af Anders og hans drømmevenner. De fortæller, at de er de
ufødte børn ... og Anders skal bare
følge med dem ...
Det bliver en lang rejse med mange

En småbørnsfamilies opfattelse af
forplantningens mysterium, set i
lyset af drømmenes verden

Anmeldt af Bitte Christensen

Tidligere artikler er bragt i
Tårnby Bladet november 2019 g
januar 2020. Kan læses på www.
taarnbybladet.dk

(CB var forkortelsen af Civilbeskyttelsen, som blev oprettet kort
før 2. Verdenskrig til beskyttelse
af civilbefolkningen i tilfælde af
krigsskader, som flybombning etc.
Senere benævnt Civilforsvaret,
hvis opgaver ved Beredskabslovens ikrafttræden i 1993, hvori
Civilforsvarsloven og Brandloven
blev slået sammen, i dag varetages

Parade foran Tårnby Politistation i
forbindelse med politiets overtagelse
af stationen efter besættelsen.
politifolkene i civil er alle netop
hjemkommet fra KZ-lejrene. Foto:
Tårnby Stads- og Lokalarkiv B4491.

krævende og grænseoverskridende
oplevelser.
Beskrevet over mange sider og som
højtlæsningsbog, ville det nok være
givtigt at krydre drømmesbeskrivelsen med flere, gerne farveglade illustrationer.
Efter en kæmpe bedrift vågner Anders og nu må han og mormor skynde
sig til fødeklinikken.
Hov, hvem møder Anders nu?? Far
bliver desorienteret over sin søns reaktion på at være blevet storebror!
Og mon ikke forældre og søn har
spørgsmål at stille hinanden også
fremover.
I bedste fald udgiver Mette Kappel
flere spændende, realistiske fortællinger - krydret med en livlig fantasi
- til glæde for småbørns glubende appetit på at forstå verden.

Sideantal: 48
Udgivelsesår: 2019
Forlag Brændpunkt
Indbinding Hardback
ISBN/EAN / 9788793835252

Mandag 4. maj i år er det 75 år siden, danskerne blev mødt af en betydningsfuld
radiomeddelelse fra London, kendt som Frihedsbudskabet.
Fem års tysk besættelse var forbi, Danmark var atter frit, som det hed
i avisoverskrifterne dagen efter.
Alsang var en social begivenhed, som med fællessang var med til at holde modet oppe
hos befolkningen, mens hverdagen så sværest ud.
Alsangskomitéen i Tårnby arrangerer på dagen 4. maj 2020 en alsangsaften i
Travbaneparken, hvor alle er velkomne til sammen at markere 75-året.
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Mette Kappel har endnu engang begået en børnebog: ’Anders i Dråbernes land’. Illustreret med inspirerende forside og børnevenligt design.
Her tæt på lillebrors fødselstidspunkt inspireres Anders, snart storebror i starten af skolealderen, til af
få en nærmere forklaring på sin egen
start i livet.
Far gør, efter at have afslutte den
obligatoriske godnathistorie, et helhjertet forsøg på at give sin søn et
oprigtigt og filosofisk svar på dette
svære spørgsmål.

I ’hovedlejren’ blev opført en lejr i
lejren, hvori transitfanger, kvinder fra
Norge og Finland, der var taget med
de tyske tropper, da de forlod landene, blev anbragt, fordi de blev nægtet indrejse i Tyskland af de engelske
tropper.
I 1946-1947 blev hele flygtningeproblemet samlet under én ledelse,
formentlig styret af det regeringskontor, der bl.a. havde til opgave at
tilbagesende flygtningene. I den anledning blev alle bevogtningsopgaver

15 år i samme restaurant
Fredag 31. januar har Michael Sørensen 15-års jubilæum som restauratør i Restaurant SAS Klubben
Michael har gennem de 15 år formået
at skabe en hyggelig familierestaurant
med god mad og plads til alle.
Michael er en engageret og entusiastisk ildsjæl, der hele tiden prøver
at forbedre og forny restaurant SAS
Klubben, for hele tiden at have noget
interessant at tilbyde sine gæster. Det
er blandt andet blevet til lækre gourmet arrangementer, vildtmenuer, skaldyrsbuffeter, julemenuer, sommerfester og Mortens aften-arrangementer.

Men det er ikke kun på madsiden,
Michael får gode ideer, gårdhaven i
restauranten er også blevet fornyet og
der er blevet bygget en stor fuglevoliere, kaninbure og en lille legeplads,
som tiltrækker mange børnefamilier.
Michael har udannet 4 kokke, og har
endnu en elev i sit køkken, som er godt
på vej i sin uddannelse. For Michael er
en person, der tager et ansvar for at få
unge videre i livet og har også taget
flere unge med forskellige psykiske
og sociale problemer ind i praktik for
at give dem en god oplevelse.
Kokkefaget er et hårdt fag, men Michael formår at holde humøret højt
og elsker sjov og spas, hvilket
alle, som arbejder sammen med
ham, ved.
tsp

Michael er en fantastisk
person, der har knoklet de
sidste 15 år for at skabe et
dejligt spisested; han elsker
god mad og sætter en ære i
at servere god mad til både
hverdag og arrangementer.

Vi alle har en historie
– AOF Amager giver dig nu mulighed for at få hjælp til fortælle den
Vi lever i en tid, hvor tingene går
stærkere og stærkere og det gør, at
flere får lyst til at stoppe op og begynder at skrive og fortælle for at
fastholde nogle af de ting, der er
sket i ens liv. Ellers er man nået til
den tredje alder og så kommer ens
børn og børnebørn måske og spørger: Hvordan var det egentlig farmor
eller farfar, da du var barn? Det kan
blive en god anledning til, at man på
tværs af generationer begynder at
se tilbage og fortælle om oplevelser.

levet tingene præcis på den måde,
som vi har gjort.
På kurset får du mulighed at fortælle og skrive om dele af dit liv, lige
fra barndommen og skolegangen
over ungdommen og op til voksenlivet. Og du får respons på de ting,
som du skriver.
- Og når vi hører en anden fortælle, så sker der ofte det, at det hjælper os i gang med at huske. Det du
siger der, kender jeg godt. Jeg har
selv prøvet det og så tager det ene
ord det andet.
Tilmelding til kurset skal ske til
AOF Amager på tlf. 32 511 495.

Det er baggrunden for, at AOF
Amager nu giver mulighed for, at
du kan få hjælp og inspiration til at
komme i gang eller til at skrive videre på din livshistorie. Kurset hedder ’Fortæl og skriv din historie’ og
starter mandag 24. februar kl. 18 på
Tårnby Skole.
- Vi har plads til alle, som vil gå i
dybden med sin historie og begynde
at fortælle og skrive. Og man bestemmer selv, hvad og hvor meget
man har lyst til at fortælle, siger
journalist Bjarne Henrik Lundis.
- Vi kan godt have tendens til at
glemme det, men vi har faktisk alle
en historie at fortælle. Og der er sket
store og vigtige begivenheder i vores allesammens liv.
- Det særlige er, at ingen har op-

• VIVID SUSHI •

NY SUSHI RESTAURANT
MELSTEDVEJ 19. 2770 KASTRUP • TEL.: 91 99 85 66.
ÅBNINGSTIDER: SØN.-TORS. 14:00-21:30 • FRE.-LØR. 12:00-21:30

SUSHI AD LIBITUM:

SØN.-TORS. 179,- KR. PR. PERSON. FRE.-LØR. 199.- KR. PR. PERSON

ÅBNINGSTILBUD:
HALV PRIS PÅ SUSHI DEAL - GÆLDER INDTIL 29. FEBRUAR. 2020

MENU 1: 36 STK. TIL 2 PERSONER
NORMAL PRIS 381,- KR. NU: 190,- KR. SPAR 50%
Nigiri: 2 Stk. Lak, 2 Stk. Flambe Lak, 2 Stk. Rejer • Topping Maki: 8 Stk. Rainbow
Uramaki: 8 Stk. Alaska, 8 Stk. California • Fotomaki: 6 Stk. Crisby Ebi

MENU 2: 60 STK. TIL 3-4 PERSONER
22 TÅRNBY BLADET FEBRUAR 2020

NORMAL PRIS 589,- KR. NU 295,- KR. SPAR

50 %

Nigiri: 2 stk. Lak, 2 stk. Lak new york. 2 stk. Rejer. 2 Stk. Rejer med avocado.
Topping maki: 8 stk. Sunshine, 8 stk. Red rain. • Uramaki: 8 stk. Spicy tun,
8 stk. Alaska • Fotomaki: 6 stk. Crispy kylling: 6 stk. California.
Hosomaki: 8 stk. Agurk. • Edmame bønner
DU ER NATURLIGVIS OGSÅ VELKOMMEN TIL AT
BESTILLE FRA VORES NORMALE MENUKORT OG FÅ

20 % RABAT
DAGLIG ER FØRSTE AD LIBITUM-KUNDE

GRATIS:

GÆLDER INDTIL 29. FEBRUAR 2020

Noget at gå til ... og hjælpe med ... i vinter

Lørdagsworkshops på UngTårnby/ Ungdomsskolen
Ungdomsskolen er klar til at
præsentere forårets tilbud om korte
undervisningsforløb på lørdage
Indtil videre har den form for undervisning været en
stor succes i løbet af efteråret og vinteren. Derfor glæder ungdomsskolen sig til at præsentere det nye spændende program.

Spanske dage
22. februar og 21. marts kl. 13 - 18

Spanske dage kørte også i efteråret og holdets deltagere har selv udtrykt ønske om, at det bliver gentaget.
Dagen bruges på at få et indtryk af spansk kultur og
sprog. Der vil blive taget de første skridt på vejen mod
at kunne snakke og forstå spansk til ’husbehov’ og håbet er at deltagerne får lyst til at gå videre og måske
vælge faget som valgfag i 9. klasse.
Udover sprogundervisning vil dagen byde på spansk
madlavning og snak om de spansktalende lande. Hvis
der er lyst og tid, kan der også danses Salsa for at få
lidt gang i kroppen. Workshoppen kører over to lørdage.

Musikproduktion
22. februar og 21. marts kl. 13 - 18

I Ungdomsskolens aftenundervisning er der en stigende
interesse for musikproduktion. Derfor har ungdomsskolen nu også en lørdagsworkshop.
Kurset kører over to lørdage. Der arbejdes med
musikprogram på computer, skrivning af RAP tekster,
indspilning og mixning. I løbet af workshoppen vil alle
have mulighed for at skabe deres eget musikalske produkt.

Fastelavnsbagning
22. februar kl. 13 - 18

Fastelavn står for døren og vi skal bage fastelavnsboller og andet bagværk, der passer til årstiden og festen.

Der lægges op til, at deltagerne kommer klædt ud og
selvfølgelig skal vi slå katten af tønden i pausen.

Who the f*** is Sokrates?
22. februar og 21. marts kl. 13 - 18

Som noget helt nyt tilbyder ungdomsskolen en workshop i filosofi i ungdomshøjde.
Til dig der er optaget af livet & verden.
’At filosofere er at plukke frugt med en brugt frugtplukker fra et træ i en have som ingen kender’. Kom og
vær med til det! Det er for dig, der er nysgerrig, videbegærlig, optaget af livet - og som trives bedst når der
er højt til loftet.
I marts kommer der flere lørdagsworkshop...
... om kostplanlægning, personlig udvikling, et DJ
kursus og workshop om demokrati. Læs mere i
marts-udgaven af Tårnby Bladet, som udkommer
onsdag 26. februar.

MusikCamp i vinterferien
10.-12. februar, alle dage kl. 10 - 16

I tæt samarbejde med KulturZonen afholdes MusikCamp i vinterferiens første tre hverdage. Det bliver tre
dejlige dage fuld af musik og fællesskab.
For at deltage skal man bare have lyst til at spille et
instrument eller at synge. Det er en fordel at være ’let
øvet’ MusikCamp foregår på KulturZonen og tilmelding
skal ske på KulturZonens hjemmeside.
Læs meget mere om de forskellige workshops på
Ungdomsskolens hjemmeside www.us.taarnby.dk. Her
tilmelder man sig også. Det hele er selvfølgelig gratis,
hvis man går i 7. klasse eller derover og bor eller går i
skole på en folkeskole i Tårnby Kommune.

Plyssen forvandles
Taget på udstillingsbygningen Ved Diget 26 er færdigt
og stilladserne væk - og
inde i bygningen, er udstillingsrummet ved at blive
færdiggjort.
Kustoderne
sparker i startboksen som
en anden væddeløbshest
af iver for at komme i gang
med indretningen, og som
overkustoden, Stig Løvenkrands siger... der er rigeligt
plads til flere interesserede
til at tage del i opgaverne.
Foto: Stig Løvenkrands.

Weekend- og endagstilbud for 7. klasser og
opefter på UngTårnby i februar. Se desuden
UngTårnbys hjemmeside for hverdagshold
www.us.taarnby.dk
Overlevelsestur
2.-3. februar

Vil du med på årets første friluftsovernatning i februar
måned? Du lærer alle de fede overlevelsestricks, så du
ikke fryser, bliver dejlig mæt af grillet rådyr og hører
røverhistorier rundt om bålet. Vi håber på en kæmpe
snestorm udenfor. Vi skal også bade i opvarmet udendørs finsk hot-tup (en slags ude-spa), i sauna og meget
mere.
Det bliver en mega-oplevelse og slet ikke koldt…
Kræver ikke særligt udstyr men en god sovepose og
fornuftig påklædning.
Pris: 100

Hjemmesider - udvidet
10. marts

Til dig der kan kode lidt, men som gerne vil lære det
ekstra.
Hvordan laver man hjemmesider til både mobil, tablets
og computer? Hvordan rammer
man målgruppen? Og hvordan
vælger man de helt rigtige
farver og skrifttyper, så hjemmesiden bliver perfekt? Det er
ikke et krav, at du har været
med til Hjemmesider-intro,
men det anbefales.

UngTårnby/Tårnby Ungdomsskole har fået
ny hjemmeside:
https://www.us.taarnby.dk

Udstillingsstedet Plyssen
lukkede 15 december efter
mange år på Amager Strandvej
350
I Løbet af første halvår af 2020, åbner
Udstillingscentret ved Diget 26.
De gamle kustoder fra Plyssen
har nedpakket det gamle, og der
vil komme et nyt udseende på

det nye sted. Som vanligt søges
der frivillige til at være en del af
dette. Interesserede kan kontakte, Stig Løvenkrands på email
Stiglion@youmail.dk
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Noget at gå til i de næste måneder

i februar og marts
Klassisk koncert

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

Kreative vinterferie-aktiviteter

Tag venner og familie med på Kulturzonen til 4 store
aktivitetsdage i vinterferien.
Mandag-torsdag 10.-13. februar

Music Camp – mandag til onsdag
Kom til 3 dage fuld af musik
i din vinterferie.
Er du 12+ år og har lyst til
at spille et instrument eller
synge? Er du samtidig let
øvet, så er Music Camp noget for dig.
Det er fedt at spille –
især sammen med andre
– så kom og gi´ den gas,
ha´ det sjovt og tag dine musikvenner med. Medbring
madpakke og drikkevarer.
Vi afslutter med en ”Show & Share”-koncert ca. kl.
16.
Tilmeld dig på kulturzonen.net/tilmelding senest 5.
februar. Det koster 75 kr. i alt.
Mandag og tirsdag kl. 10-16 og onsdag kl. 10-18

Den store bagedag

Vi får besøg af Victoria Askjær,
finalist ved Den store bagedyst
2019 på DR, som skal bedømme
jeres mesterværker.
Vi slukker for telefonen,
computeren og fjernsynet - og
skruer op for ovnen - det er
med andre ord tid til at DYSTE.
Hvert hold skal bage en kage
ud fra en af Victorias egne
opskrifter. Der bliver sat særlig
fokus på smag, kreativitet og
teknik, når vinderen af Den store bagedag skal findes.
Invitér familie og venner til kåring og præmieoverrækkelse kl. 15.15.
Alder 12-16 år. Pris 75 kr. pr. team. Min. 2 og maks.
3 deltagere pr. team. Alle materialer er inkluderet i
prisen.
Tilmeld jer på kulturzonen.net/tilmelding senest d.
4/2. Først til mølle.
Tirsdag 11. februar kl. 11-16

FIFA-turnering

Program

Er du den bedste
FIFA 20-spiller i
Tårnby? Kulturzonen byder alle
velkommen til FIFA
20-turneringen på
PS4.
Der spilles 1 mod
1, og turneringsformatet afhænger af antal tilmeldte
ved start.
Du kan tilmelde dig indtil 30 min før turneringsstart,
men der er plads til maks. 30 deltagere, så vent ikke
for længe. Tilmeld dig på kulturzonen.net/tilmelding.
Først til mølle.
Onsdag 12. februar kl. 11-15

Den store bolsjedag

Har du lyst til at lave dine
egne bolsjer, så besøg os om
torsdagen. Det er nemt og
sjovt at lave bolsjer, og du
bestemmer selv smag, farve
og form.
Forkæl din søde tand og mød op til Den store bolsjedag på Kulturzonen.
Hold 1: kl. 11-13 – maks. 8 pladser
Hold 2: kl. 14-16 – maks. 8 pladser
Alder min. 10 år. Pris 25 kr. pr. deltager.
Tilmeld dig på kulturzonen.net/tilmelding senest 6.
februar - først til mølle.
Torsdag 13. februar kl. 11-16
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I år falder vinterferien i ugen før fastelavn, så der er
god tid til at lave det helt rigtige kostume.
Hele uge 7 lægger vi materialer frem til masker, hatte
og kostumer så du kan udfolde din fantasi på både
Vestamager Bibliotek og Tårnby Hovedbibliotek.
Mandag 10. februar kl. 10-12 og onsdag 12. februar kl. 12-14 / Tårnby Hovedbibliotek står vi klar
ved symaskinerne, med råd og vejledning hvis du vil sy
dit eget fastelavnskostume.

Animationsfilm

Mandag 10. februar kl. 13 og onsdag 12. februar
kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek, er der workshop for
børn fra 7 år. Her kan du lære at lave din egen animationsfilm med ”stop motion” teknikken.
Husk gratis billet.

Tårnby Musikskoles cafékoncerter
3. marts: MiniKoncert ─ Musikværksted og
Musikkarrusel, Kulturzonen kl. 18.30
8. marts: DR Orkesterfestival ─ HOT, DR Byen
Studie 2 kl. 15.15
21. marts: Show & Share – Træblæsere,
Kulturzonen kl. 16
25. marts: Cafékoncert – Horn og fagot,
Kulturzonen kl. 19

Hele vinterferien

Benyt i øvrigt Kulturzonens brætspil, computere, air
hockey, bordtennis, bordfodbold, billard, det kreative
hjørne og meget mere.

Fastelavn – indendørs

Kom til en
sjov og hyggelig fastelavnsfest for
hele familien
på Kulturzonen.
Vi slår katten af tønden
indenfor i
varmen, bliver
malet i ansigtet, hygger og spiser fastelavnsboller. Kom meget gerne
udklædt, der er præmie til mest kreative udklædning.

Masser af aktiviteter for børn og deres
forældre i vinterferien!
Fastelavn

Kl. 11.00-13.00 Ansigtsmaling v. Irene Jørgensen.
Kl. 11.15-12.00 Sang og bevægelse v. Rene Madsen
og Nanna Khoury Sabroe. Tag forældrene med ud på
gulvet, vi skal synge de traditionelle sange og danse,
men der bliver også plads til nye og festlige sange om
katten i sækken.
Kl. 12.15-12.45 Glæd jer til en festlig fastelavnskoncert
med musikskolens yngste orkester PixiHOT, som byder
på et blandet repertoire, med små melodier, fra latin,
pop & rock, reggae til børnesange.
Kl. 13.00 Tøndeslagning og kåring af årets kattekonger
og kattedronninger, samt mest kreative børne- og voksen udklædning.
Der er 3 tønder fyldt med slik og lækkerier. En til de
3-7-årige, en til de 8-12-årige og en til de voksne.
Alle får en fastelavnsbolle, saftevand og kaffe.
Tilmeld jer på kulturzonen.net/tilmelding. Pris. 30 kr.
pr. deltager. Først til mølle.
Lørdag 22. februar kl. 11-14.30. Kulturzonen,
Nøragersmindevej 90. Entré 30 kr.

Magic the Gathering

Tirsdag 11. februar kl. 13 / Tårnby Hovedbibliotek kan du spille kortspillet ”Magic the gathering” Du
skal være fyldt 12 år for at deltage.
Husk gratis billet.

Skrotrobotter

Torsdag 13. februar kl. 13-15 / Tårnby Hovedbibliotek kan du lære at bygge skrotrobotter. Med fantasien og en limpistol i hånden kan du skabe de vildeste
skrotrobotter.
Workshoppen er for børn fra 6 år. Husk gratis billet.

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

Noget at gå til i februar

Biblioteket i februar
Rockcafé: Black Sabbath 50 år

foredrag ved Steffen Jungersen
Hør den vilde historie om heavy metal pionererne fortalt
af Danmarks førende kender
af genren, rockjournalisten
Steffen Jungersen.
Heavy metal genren runder
det halve århundrede. Det
gør den nærmere bestemt
13. februar, for på den dato
i 1970 udgav engelske Black
Sabbath deres debutalbum, som blot bar deres navn.
Samme år udgav de også albummet Paranoid, som
med klassikere som Iron Man og War Pigs.
Få danske anmeldere har skrevet om heavy metal og
rock med så stor troværdighed og pondus som Steffen
Jungersen. Da han som 11-årig hørte Black Sabbaths
første album fik han sin verden vendt totalt på hovedet.
Onsdag 5. februar kl. 19, Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

Anne Zenon

Forfatterforedrag - Historien om en mønsterbryder
Anne Zenon har udgivet bogen ’Ikke noget at tale om’.
Kathrine er familiens mønsterbryder og eneste akademiker i arbejderfamilien.
Men først efter en skilsmisse, hvor hun pendler mellem
moderskab og pludselig opstået ungdom i 9/5-ordning,
forholder hun sig til sin store
livsforandring som arbejderfamiliens første akademiker.
Forfatteren Anne Zenon er selv mønsterbryder og
med udgangspunkt i egne oplevelser fortæller hun,
hvordan man kan håndtere, at familien har en anden
samværsmåde og samtaleform og hvordan man kan stå
ved sin opvækst over for kollegaer og andre.
Foredraget er arrangeret i samarbejde mellem Anne
Zenon og Tårnby Kommunebiblioteker
Torsdag 6. februar kl. 19, Tårnby Hovedbibliotek. Gratis
billetter.

Musikåret 1969

musikforedrag ved Birger Svanholt
1969 var en sand farvelade af ny, spændende musik
i hele verden. The Beatles udsendte ’Abbey Road’ og
blev opløst senere på året.

Kulturbazar

Lørdag 29. februar kl. 11.00 - 15.00 på
Tårnby Hovedbibliotek

Forfattersamtale

- Iben Mondrup og Siri Ranva Hjelm Jacobsen
Mød forfatterne Iben
Mondrup og Siri Ranva
Hjelm Jacobsen, der i
samtale med bibliotekar
Laura Michelsen fortæller om deres tilknytning
til henholdsvis Grønland
og Færøerne, og hvad
den tilknytning har betydet for deres forfatterskab.
Samtalen tager udgangspunkt i romanerne ”Godhavn”
og ”Ø”, der begge på hver deres måde kredser om det
at høre til og høre sammen og finde hjem – ikke bare
geografisk. Om betydningen af rødder og omplantning
af mennesker.
Vi kommer naturligvis heller ikke uden om Iben Mondrups spritnye roman ”Tabita”, der udkom for et par
uger siden og som allerede har høstet mange roser hos
anmelderne.
Iben Mondrup fik sit gennembrud i 2014 med romanen “Godhavn” om tre danske børn, der vokser op
i et lille fangersamfund på Diskoøen ved Grønlands
vestkyst.
Siri Ranva Hjelm Jacobsens debutroman “Ø” fra
2016 skildrer skiftevis et ungt færøsk pars migration
til Danmark lige før 2. verdenskrig og deres navnløse
barnebarns forsøg på at finde og fastholde en identitet
mellem de to nordiske hjem.
Torsdag 20. februar kl. 19.30 på Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris 30 kr.

du nyde det enten i Sprogcaféens hjørne eller prøve
Lula Gebreslasies eritreanske kaffeceremoni. Så her er
en lang række kendte indslag.
Som noget nyt har vi i år også inviteret klovnen Lars
Gustav, der optræder for alle børn og barnlige sjæle.
Og så er det lykkedes os at engagere den kendte
musiker Nour Amora. Han stammer oprindelig fra
Syrien, og var allerede inden han forlod sit hjemland
en etableret musiker. Nu driver han Nours Musikcafé i
København, hvor han optræder sammen med gæster
fra ind- og udland. På Kulturbazaren spiller Nour guitar
og optræder sammen med Mohamad Diab (altsaxofon)
og Omar Moufleh (percussion) – 2 musikere, der også
begge er født i Syrien.

Faste tidspunkter på programmet
Kl. 11.00 Marimbaorkesteret fra Tårnby Musikskole åbner Kulturbazaren
Kl. 11.30 Klovnen Lars Gustav optræder
Kl. 12.30 Vi danser afrikansk trommedans ledet af Ibrahima Diallo

AV! min ryg

ved GLA:D ryg instruktør Mathias Holst Andersen
Når danskerne får ondt i ryggen, kan
det som oftest deles ind i to kategorier:
1. Smerter fra muskler, led, diskus,
osv.
2. Smerter uden egentlig årsag, men
lige så virkelige og ofte langvarige.
Begge disse kan være af forskellig karakter og har forskellig prognose.
Men hvad øger risikoen for at jeg udvikle rygsmerter:
Skade på ryggen, eller andet sted på kroppen, medfødte årsager og livsstilsbetingede årsager kan alle
spille ind i udvikling af rygsmerter.
Smerter er en pudsig ting og modsat manges overbevisning, har smerter ikke altid en direkte sammenhæng med skade på ryggen. Det er samtidig enormt
normalt at opleve rygsmerter i sin levetid og de er
sjældent af alvorlig karakter.
Der er mange måder at arbejde med rygsmerter.
Mathias Holst Andersen viser gode rygøvelser og fortæller, hvordan du bedst bruger ryggen i dagligdagen.
Velkommen til en aften hvor du kan blive klogere på
din ryg.
GLA:D Ryg er udviklet fra Syd Dansk Universitet af
nogle af Danmarks førende forskere inden for smerte
og træning.
Mandag 24. februar kl. 17 på Vestamager Bibliotek,
Ugandavej 111. Billetpris 30 kr.

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

Vestamager bibliotek, Ugandavej 3253 5499
Mandag - fredag: Kl. 9 – 19
Lørdag Kl. 9 – 16. Søndag lukket

Billetter og info
Til de arrangementer, der kræver billet, kan du
købe / printe billetten online via taarnbybib.dk eller
ved personligt fremmøde på Hovedbiblioteket eller
på Vestamager Bibliotek.
Ved arrangementer, som afvikles i samarbejde
med AOF, (mærket )købes billetter på tlf.
3251 1495 eller via www.aof-amager.dk
For alle arrangementer gælder at resterende billetter sælges ved indgangen.
Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller
printes på www.taarnbybib.dk

Kl. 13.00 Koncert: Arabiske kultursange med musikerne
Nour Amora, Omar Moufleh og Mohamad Diab.
Kl. 14.15 Banko på tværs - arrangeret af Venligboerne

I løbet af dagen er der
Arbejdende værksted arrangeret af Tårnby Kreativ
Klub.
Servering af smagsprøver, der er udvalgt og tilberedt af
kursisterne på Sprogskolen.
Kaffebord ved Sprogcaféen, der er frivillige på Sprogskolen.
Eritreansk kaffeceremoni ved Lula Gebreslasie.
Fotoudstilling ved elever fra Sprogskolen.
Kulturbazaren er arrangeret af Venligboerne, Sprogcaféen, Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Kastrup, Kulturzonen – Tårnby Musikskole og Kulturhus,
SundhedsCenter Tårnby og Tårnby Kommunebiblioteker.
Fri adgang til arrangementet.

TÅRNBY BLADET FEBRUAR 2020 25

Velkommen til Kulturbazar, det årlige og traditionsrige
arrangement hvor mennesker med forskellige kulturelle
baggrunde mødes til gensidig glæde og inspiration. Til
Kulturbazaren kan du møde mennesker, der har boet i
Tårnby længe og mennesker, der lige er flyttet hertil.
Vi skal opleve sjove klovnerier, lytte til masser musik
og sang, danse trommedans, spille banko og smage
på mad fra forskellige
himmelstrøg. Det er
sprogskolens kursister, der har udvalgt
og tilberedt smagsprøverne. Se også
sprogskoleelevernes
fotoudstilling og kig
forbi Tårnby Kreativ
Klubs arbejdende
værksted. Har du lyst
til en kop kaffe, kan

Dansktoppen blev en succes i
Danmarks Radio.
Alle musikfestivalers moder
Woodstock blev afholdt i USA.
Med eksempler på både lyd, billeder og live-musik vil sangeren,
musikeren, foredragsholderen og
frem for alt Beatles-kenderen, Birger Svanholt, underholde jer denne aften.
Birger Svanholt – gennem 12 år bassist og sanger
i den engelsk-danske gruppe Red Squares. Siden 2015
bassist og sanger i Danmarks ældste Beatles-tribute
orkester Rubber Band.
Har medvirket i radioprogrammet ’Hjernekassen’ på
DR1 som Beatles-ekspert.
Foredraget er et Scenen Er Din-arrangement i samarbejde med Musikforeningen Sneglen.
Torsdag 13. februar kl. 19 på Tårnby Hovedbibliotek.
Gratis billetter.

Noget at se på lige indtil sommer

Maria Wandel – HERE (ONCE AGAIN), LEAVING THE GOLD
Fra 6. februar kan man på
Kastrupgårdsamlingen opleve en ny stor
udstilling med den danske maler Maria
Wandel. Oplev kunstnerens poetiske
malerier, hvor kraftfulde farver fortæller
hemmelige historier
Kastrupgårdsamlingens første store særudstilling i 2020
står endnu engang i maleriets tegn. Hvor den netop
afsluttede udstilling med malerier af Anders Moseholm,
var holdt i mørke og mere kølige farver af naturlandskaber og storbyer, så er den nyåbnede udstilling
med Maria Wandels malerier fyldt med neonfarver og
motiver, som går tæt på personer og små nærbilleder
af bl.a. cafestole fra ferier og små værelser. Wandels
malerier er ofte store, stemningsfulde billeder i et figurativt formsprog.

Hendes malerier besidder en poetisk nerve, som
også giver sig til udtryk i hendes titler. Det er som om,
man kun får præsenteret en lille bid af en større fortælling. Wandel har en vedvarende flirt kørende med beskueren. Her kan et enkelt billede af forladte caféborde
eller udsigten på et solrigt resort pirre vores fantasi til
selv at stykke en fortælling sammen. Wandels motiver
rummer en fascination af luksus og det dekadente,
hvor der spilles tennis på et ferieresort, damer går i
høje hæle, bærer smykker og har flotte frakker på.
Udstillingens værker hænger sammen i en samlet
oplevelse. I den forbindelse har Maria Wandel også udfordret sig selv og lavet mere rene abstrakte malerier i
kraftfulde farver, som taler sammen med de figurative
værker og understøtter stemningen og fornemmelsen
i hele udstillingen. Alle værker som indgår, er nye og
skabt til selve udstillingen.

Maria Wandel (født 1977) bor og arbejder i København og er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi med afgang i 2005. Hun har bl.a. udstillet på
Kunsthal Charlottenborg, Vendsyssel Kunstmuseum
og Kongernes Lapidarium. Senest er hendes udstilling ’Hemmeligheder alle vegne’ blevet vist på Horsens
Kunstmuseum.
Udstillingen er blevet til i samarbejde med Vendsyssel Kunstmuseum og ledsages af et rigt illustreret katalog med tekster af bl.a. tidligere rektor på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Else Marie Bukdahl.
Ferniseringen onsdag 5. februar kl. 19.00. Alle er velkomne.

Danmarks første Naturskole til de alleryngste børn
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Tårnby Kommune opfører Danmarks
første naturskole specielt designet og
indrettet til de yngste børn (0-6-årige)
og deres pædagoger
Den eksisterende naturskolebygning er designet
til og anvendes 100 % af skoleelever og lærere.
Vi mangler en naturskolebygning særligt designet
og indrettet til de alleryngste og deres voksne. I
den nye bygning er der lagt særlig vægt på arkitektonisk kobling af inde- og uderum, sanselige
værkstedsfaciliteter, inspiration samt på fleksible
anvendelsesmuligheder på alle årstider.
Naturskolebygningen skal spille en stærk og aktiv rolle i at skabe et solidt fundament for de yngstes alsidige udvikling, hvor naturen er grundlaget.
Gennem knap 10 år har naturvejledere på Tårnby Naturskole og pædagoger i Tårnby Kommune
arbejdet med at anvende naturen som løftestang
for alle pædagogiske læreplanstemaer. Kort sagt –
at anvende naturen til at stimulere børns alsidige
udvikling.
- Dette arbejde får et fantastisk løft med den
nye bygning og vi glæder os rigtig meget til at
kunne tage huset i brug i efteråret 2020, siger Naturskoleleder Jacob Jensen.

Naturcenter Amager
Åbningstider i Friluftshuset
Hverdage undtagen mandag
kl. 9 - 15.
Weekender kl. 10 - 16.
Få inspiration til årstidens naturoplevelser,
information om Kalvebodfælled og leje
cykler og udstyr til friluftsliv. Foreninger og
friluftsvejledere tilbyder løbende aktiviteter som
starter ved Friluftshuset.
Kontakt Friluftshuset friluftshuset@nst.dk Telefon 3246 1053. Der kan være travlt eller vi
kan være udenfor, så prøv igen.

Blå Base v/Tårnby Naturskole
... har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand
alle lørdage og søndage kl. 10-14.

Februar 2020

STIFINDER og REJSEKORT
… er temaerne i IT-caféen i februar

LOKALAFDELINGEN

·

AMAGER LANDEVEJ 71 TLF. 21 70 05 16
Kontortid: Hver tirsdag kl. 10-15
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby
aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
MobilePay: 35267

Tirsdag den 11. februar kigger vi nærmere på stifinderen,som er
Windows arkivsystem. Det indeholder alt på din computer – og gør det
nemt at finde alt – og nemt at få orden i billeder,dokumenter og andet.
Tirsdag den 18. februar ser vi på Rejsekortet og dets muligheder.
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71 … det er gratis!

I KAN SE ALLE VORES AKTIVITETER PÅ VORES HJEMMESIDE.

KALENDEREN:
IDÈ-CAFEEN

For dig som også synes, at det er hyggeligere at være
sammen med andre end at være alene der hjemme.
Vi drikker en kop kaffe - hver mandag i lige uger fra
kl.14-16 - og finder på oplevelser, vi sammen kan
deltage i.
Vi mødes i foreningscentret Postkassen i stuen.
Det LOKALE NYHEDSBREV
har set dagens lys. Hvis man vil modtage vores LOKALE
NYHEDSBREV – ret henvendelse til kontoret med
oplysning om medlemsnr. og email-adresse.
StoleZumba for mænd og kvinder
Hver torsdag kl. 10.00 StoleZumba hold for mænd og
kvinder med Vera som leder.
Det foregår i Vandtårnet, Oliefabriksvej på 6. sal, der
er elevator.
StoleZumba-holdet er hver uge frem til og med
30. april 2020.
Der er lukket for undervisning i skolernes ferier.
Hanne Hansen fejrede 10 års
jubilæum den 9. januar
som leder for bridgeholdet om
torsdagen.

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

Fyn er fin

Se mere om rejsen på hjemmesiden under rejser og ture.

“Sol,
sol kom igen”, “Lillevisning
sommerNyt motionshold
for mænd og kvinVi er tilbage ved hotellet sidst på
1. dag:
med smagsprøver inden vi nyder
fugl”
og “Du gamle måne”.
der på Skottegårdsskolen
eftermiddagen, hvor der er mulighed at
en let frokost.
Bisonfarm
gå en tur i det smukke Svendborg inden
Videre rundt på øen, hvor vi ser den
Opsamling og videre til Fyn, hvor vi
Det
er gode, gamle sange, som
sikkert
Tid og dag:
Kl. 9.30 til kl. 10.30 om
aftensmaden.
flotte natur og besøger Herregården
besøger Europas største bison-farm
vækker
minder
hos digSøbygård
og dinsom er opført i en kunstig
lørdagen
i gymnastiksal H. Første gang
sø.
Ditlevsdaldejlige
med en bestand
på 300Der er et fredet borg-anlæg fraer
middel400 amerikanske bison.
Vi får bison4. dag:
demensramte
ægtefælle/ven?
den 22.
februar 2020.
hakkebøffer til frokost, derefter køres en
alderen og udsigt til Als og Fyn. Sidst
Hjemrejse med besøg på
Såguidet
nu tur
fårblandt
I måske
lystmulighed
til at være
med, sejler vi tilbage til
dyrene med
på eftermiddagen
Gundestrup Mejeri
at se dem Sagen,
i øjnene.
Svendborg.
Aftensmad på hotellet.
Morgenmad
på hotellet.i Vi
tjekker ud og om
nårforHerefter
Ældre
Tårnby sammen
med
Tilmelding
til kontoret
kontortid
kører vi til smukke Holstenspakker bussen. Vi besøger Forsorgs Museet,
plejehjemmet
påderUgandavej
starter
tirsdagenhvor
eller
mail: rundvisning.
huus med en historie
rækker
vi fårpå
en spændende
3. dag: op
Derefter videre til Gundestrup Mejeri og
700 år
tilbage i tiden. Parken
er anlagt
Tåsinge
og Langeland med
med
danseminder
igen
til foråret.
Alle
aeldresagentaarnby@gmail.com
bryghus, her vil der være smagsprøver.
som rokoko-have og er senest blevet
frokost i Bagenkop
kan
være
med.
”Jeg foretrækker personligt at drikke
renoveret i 2010 med støtte fra Fonden
Dagen er med lokal guide, hvor turen går
frem for vil
vin tillede
osten, og
sådan er der
Realdania.
Ankomst
på
kvalitetshotellet
direkte
til
Troense
og
Valdemars
Slot
Vil du høre nærmere, så kontakt
Camilla ølMose
holdet.
heldigvis flere og flere danskere, der har
Hotel Svendborg, der har adresse på
på Tåsinge, hvor vi har særtilladelse til
Bente
Olofsen,
på
2662
3421.
det. Derfor er det en oplagt idé at produCentrumpladsen. Mere centralt kan det
at køre bag om slottet. Valdemars Slot
2. dag:
Ærø med frokost på
Rise Bryggeriet

blev bygget af Chr. IV 1639-’44 men kort
efter købte Admiral Niels Juel slottet og
i øvrigt hele Tåsinge.
Turen fortsætter gennem Nørreskoven og vi hører historien om Sixten
Sparre og Elvira Madigan’s fælles død
på Tåsinge – en historie, som har fået
en ny drejning efter at Sixten Sparres
oldebarn, Kathinka Lindhe i 2014 har
skrevet en bog, der bringer nye oplysninger om tragedien.
Vi stopper ved Danmarks højst beliggende kirke – Bregninge Kirke. Så går
turen til Langeland, og via en usædvanlig
smuk rute på små bagveje og forbi nogle
af øens flotteste hatbakker. Fælles frokost
på Bagenkop Kro. Derefter til Tranekær –
Langelands slots by – hvor vi går en tur
i slotsparken. Vi får fortalt, hvordan hele
byen Tranekær er opstået omkring slottet.

cere begge ting det samme sted,” siger
mejeriejer og brygmester Jørgen Hoff.
Gundestrup laver bl.a. øl på valle, og
kombinerer derved i udstrakt grad mejeri og bryggeridrift. Efter dette spændende besøg, går turen igen mod Sjælland
med pause undervejs. Sandwichs og
buskaffe nydes ved Nyborg.

Årsmøde, den 7. marts 2020 kl. 14.00
Efter en dejlig morgenbuffet
på hotellet,
i Foreningscentret,
Amager Landevej 71.
venter en spændende dag på Ærø. Med
Dagsorden

lokal guide skal vi opleve den smukke
ø og høre om livets gang. På turen
fortæller guiden bl.a. om Ærøs maritime
historie. Vi skal også på en by vandring
i Ærøskøbing.
Byen hører til blandt de bedst bevarede danske byer fra 1700-tallet. Her emmer brostensbelægningen, stokroserne
og de smukke vinduer og døre af eventyr
og historie. Øen har 200 mulige vielsesdatoer årligt.
Undervejs på ø-rundturen besøges
Rise Bryggeri, hvor vi først får en rund-

1. Valg af dirigent

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

2. Beretning om lokalbestyrelsens
virksomhed til godkendelse

3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens
regnskab til udtalelse

Afrejse: tirsdag 14. april

Hjemkomst:
fredag
april
Birthe Dvoracek
- villig
til 17.
genvalg
Pris pr. person i dobbeltværelse:

4.850,Susanne Nyberg - kr.
villig
til genvalg
af
Pris for medlemmer

Bent Have
- udtrådt af bestyrelsen
kr. 4.600,Ældre Sagen Tårnby
for enkeltværelse: kr. 600,Bestyrelsen Tillæg
indstiller
Karna Kaslund for 1 år

4. Orientering om lokalbestyrelsens
fremtidige virke herunder booking7. Valg af suppleanter for 1 år
systemet Flyrejser · Busrejser · Sportsrejser · Musikrejser · RundrejserJytte
Larsen - villig til genvalg
· Foreningsrejser · Storbyferier
Bente Olofsen - villig til genvalg
Egon’s Rejsebureau
Industrivej
25 · 4200 Slagelse · Telefon
7020Pedersen
1847 · egons-rejser.dk
5. Indkomne
forslag,· som
skal være
Lissi Bak
- villig til genvalg
bestyrelsen i hænde 14 dage før mødet
8. Eventuelt
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Anne-Grethe Kragerup Husk medlemskortet
villig til genvalg
til årsmødet

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

VÅGETJENESTEN
Vi våger den sidste tid, til hjælp for døende
og deres pårørende.
Henvendelse til Helle tlf.: 42 58 27 70

Se mere på vores hjemmeside www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby
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IT- og PC-handyman... i eget hjem
I Ældre Sagen er der nogle ildsjæle, som kan udføre
de fleste IT- og PC-reparationer og indstillinger af
kanaler på TV. Henvendelse til kontoret med forklaring af problemet – hvorefter der kontaktes af en
udkørende it-kyndig. Det er gratis – men udgifter til
materialer skal betales.
Vi mødes i sorggruppen hver anden mandag fra
kl. 14.30 - 16.00 på biblioteket Camillevej 10.
Har du mistet en pårørende og brug for at snakke
med nogen om det, så kontakt Lissi Bak Pedersen
på tlf. 22 15 60 29.

Tårnby

næppe blive. Aftensmad og overnatning.

Anne-grethe holdt tale og gav
Hanne Ældre Sagens 10 års
jubilæums nål.

SORG- OG LIVSMODSGRUPPE

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

Støttegudstjeneste for Australiens natur
Onsdag 19. februar kl. 19.00
I ugevis har vi i skrivende stund måttet
høre om og følge med i de forfærdelige
historier og billeder fra Australien,
der viser, hvordan store dele af landet
har lidt under skovbrande helt ude af
kontrol. Temperaturerne har været oppe
på historiske 41,9 grader. Mennesker
som dyr har måttet lide under denne
naturkatastrofe. Tusinder af mennesker
er blevet evakueret og har mistet hus og
hjem, mens kilometervis af skov er brændt
og med træerne dyrene, der havde skoven
som deres hjem. Vi har set hjerteskærende
billeder af afbrændte og stærkt
dehydrerede koalabjørne og vombatter,
mens det er blevet estimeret, at en milliard
dyr samlet har måttet lade livet.
I Zimbabwe har ekstrem tørke ødelagt alt
spiseligt på markerne, og situationen er
desperat, ligesom ekstrem varme eller
ekstreme mængder vand mange andre
steder i verden ændrer leveforholdene og
levemulighederne for mennesker såvel som
dyr.
Mens verdens varme er tiltagende, tales
der til stadighed, og man burde tilføje

Aktiviteter - Februar

alligevel, om at udvinde større mængder kul
fra undergrunden som i Australien og Polen
eller at forfølge muligheden for mere olie i
Nordsøen, for nu at nævne nogle eksempler
på, hvordan man til stadighed forsøger at
øge brugen af fossile brændstoffer på trods
af de store klimaforandringer, der ændrer
livet for millioner af mennesker og dyr på
kloden.
Mens der tidligere har været debat om,
hvorvidt klimaforandringerne var og er
(alene) menneskeskabte, er der ingen tvivl
om, at vi mennesker kan påvirke denne
foruroligende udvikling i negativ grad.
Korsvejskirken blev i 2019 Grøn Kirke, og det
ansvar tager vi meget alvorligt. Vi mener at
alle, udfra devisen at ingen kan hjælpe alle,
men alle kan hjælpe en, har et ansvar for,
at verdens fremtid skal være mere grøn for
både menneskers, dyrs og planters skyld.
Hvis vi alle hjælper, kan vi være med til at
vende den udvikling, der truer fremtiden for
dem, vi har allermest kære, børnene. Vi som
mennesker er sat til at tage hånd om Guds
natur og alle væsner i den.
Den 19. februar kl. 19.00 sætter
undertegnede og sognepræst Miriam
Joensen ved en alternativ gudstjeneste

Korsvejstræf: Kristusbilledet
gennem tiden
v. Tine Kragh

Musik-andagt – En tid til eftertanke

v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld
musikandagt i kirken. Med musik og
læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud
fra et moderne og personligt perspektiv. En
rolig stund i kirken med tid til eftertanke.
Efter andagten nyder vi fællesskabet over
en kop kaffe m.m.
Tirsdag 4. februar kl. 10.00

Kom og
oplev en
masse
interessante
billeder
af
forskellige
Kristus-

typer gennem tiden, fra de tidlige
freskomalerier i Rom, i katakomberne,
med Kristus afbilledet som den unge
hyrde, til de byzantinske mosaikbilleder af
Kristus, den barokke Caravaggios næsten
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Gudstjenester
Februar				

			
Søndag
2.
Sidste s. e. H. 3 k. Johs 12, 23-33
kl. 10.00
Søndag
9.
Septuagesima. Matt. 25, 14-30
kl. 10.00
Søndag 16.
Seksagesima. Mark. 4, 26-32
kl. 10.00
Onsdag 19.
Støtte gudstjeneste for Australiens natur
kl. 19.00
					
Torsdag 20.
Plejehjemsgudstjeneste Tagenshus
kl. 11.00
Torsdag 20.
Plejehjemsgudstjeneste Pyrus Allé
kl. 13.00
Søndag 23.
Fastelavn. Luk. 18, 31-43
kl. 10.00
Søndag 23.
Fastelavnsgudstjeneste for børn
kl. 14.00

Miriam Joensen
Julie Aaboe
Miriam Joensen
Julie Aaboe og
Miriam Joensen
Miriam Joensen
Miriam Joensen
Julie Aaboe
Julie Aaboe

Copyright wwf.
med musik, sang og tale, fokus dels på det
ansvar, vi som mennesker har over for vor
klode og dels på WWF Verdensnaturfondens
kamp for at sikre levesteder for truede
dyrearter. Efter gudstjenesten har man
mulighed for at donere et beløb direkte
til Verdensnaturfonden og dens arbejde i
Australien efter de ildsomme brande. Kom
og vær med til, at vi sammen løfter ansvaret
og er med til at påvirke vor klode i en
positiv retning.
Sognepræst Julie Aaboe

erotiske Kristus, til de mere moderne
Kristusafbildninger af blandt andet Robert
Jakobsen, Peter Brandes og kunstneren Maja
Lisa Engelhardt, som vælger at afbillede
Kristus uden ansigtstræk.
Det bliver et varieret foredrag med et
væld af skønne billeder gennem tusinde
år. Der vil også være et fokus på de danske
guldaldermaleres Kristusbilleder, der
afbilleder en helt speciel Kristus, der viser
hvorledes samfundets udvikling kan påvirke
Kristusbilledet. Desuden vises Kristusbilleder
af Niels Larsen Stevns, Michelangelo, Arne
Haugen Sørensen, Thomas Kluge, Da Vinci,
Lars Physant og mange flere.
Tine Kragh - er kunsthistoriker og har
beskæftiget sig meget med emnet kunst i
kirken - både den moderne og den ældre.
Desuden har hun studeret kunst i Italien, har
boet på Sicilien - hvor hun også har skabt
Højskolen på Sicilien.
Onsdag 5. februar kl. 14.00

Prædikenværksted

Kom og vær med til
at skabe søndagens
prædiken.
Tilmelding til
sognepræst Julie
Aaboe - jua@km.dk
Torsdag 6. februar
kl. 12.00

Syv bedre vaner – TRO
v. Peter Lodberg

TRO er fast tillid
til det, vi håber
på, overbevisning
om det, vi ikke
ser. Sådan står der
i Hebræerbrevet
i Det Ny
Testamente.
TRO er en måde
at forholde sig
på til en fremtid, hvor vi venter alt godt.
Uden tro kommer vi ikke op om morgenen
eller tør møde andre mennesker med tillid.
Vi er skabte til at tro. Troen er en gave,
som bliver rakt til os hele tiden, så vi ikke
behøver at gå til i fortvivlelse over, om vi
tror nok. Hvad tror vi på, og hvorfor tror vi?
Det er nogle af de spørgsmål, Peter Lodberg
vil prøve at besvare, når det gælder TRO.
Peter Lodberg er teolog, tidligere
studieleder og afdelingsleder på den
teologiske uddannelse ved Aarhus
Universitet.
Søndag 16. februar kl. 11.30

Sogneaften: ”Som i himlen”

og sorg, om at vende den anden kind til, om
svigt, tilgivelse og forsoning, og sidst men
ikke mindst, om kærligheden. Kom og se
denne oscarnominerede film i godt selskab
og til en god diskussion.
Torsdag 20. februar kl. 19.30

lone@korsvejskirken.dk, hvis din familie skal
med! Det koster ikke noget at deltage, men
du er velkommen til at give et bidrag!
Torsdag 27. februar kl. 16.30

Orgelrecital

Ulvetime

v. Julie Aaboe og Lone Madsen

Sognepræst Julie Aaboe fortæller
bibelhistorier, og vi serverer dejlig og
børnevenlig mad.
Dørene åbnes kl. 16.30, så der er tid til at
”lande”, inden børnegudstjenesten i kirken
begynder kl. 17. Af hensyn til madlavning vil
vi gerne have tilmeldinger senest tirsdag kl.
12 i samme uge. Send en mail til

Velkommen til et arrangement, hvor der er
mulighed for at sætte indkøbsposerne på
gulvet og lade freden og roen falde over sig i
en halv times tid. Vi sidder oppe ved orglet,
hvor organist Ole Reuss Schmidt spiller Bachs
Schübler koraler. Derefter bliver der fortalt
om salmen ”Befal du dine veje”, som vi
synger som fælles salme, inden vi tager en
hurtig kop kaffe til at gå hjem på. Enhver er
hjertelig velkommen.
Fredag 28. februar kl. 17.00

filmaften

Vi er nået til den
anden film i vores
filmrække – ”Som
i himlen” – en
svensk film som
handler om den
berømte dirigent,
Daniel Daréus,
der på toppen
af sin karriere
rammes af et
hjerteanfald.
Han trækker sig
tilbage til sin
barndomsegn
og modstræbende tager han ansvaret for
det lokale kirkekor. Det vender op og ned
på mange ting i den lille by med store og
dramatiske følger for byens beboere.
Vi ser filmen og taler efterfølgende om nogle
af de største udfordringer i livet, som hævn

Kontakt

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

Er du klar med udklædningen, så holder vi fastelavnsfest for
børn og voksne
Søndag 23. februar kl. 14-16
Der er mulighed for at komme mellem kl. 12 og 14 og blive
sminket i kirkens konfirmandlokale. Duk bare op i dette
tidsrum, hvis det har interesse!
Først er der en børnevenlig gudstjeneste i kirken. Bagefter slår
vi katten af tønden på kirkepladsen, hvorefter vi kårer årets
kattekonger/bundkonger, giver præmier til de flotteste og
mest kreative udklædninger og laver en lille leg, inden vi spiser
fastelavnsboller.
Værter er sognepræst Julie Aaboe og børnemedarbejder Lone
Madsen.
Vi samler ind til Folkekirkens Nødhjælp, så hav gerne mønter med i lommen eller
mobiltelefonen klar, hvis jeres familie vil give et bidrag!

Kordegn:
Britt Marie Övermyr
Tlf. 3251 7424 • bmo@ km.dk
Kirkekontorets åbningstider:
Mandag-fredag kl.10-13.
Torsdag tillige kl. 15-18.
Kordegnevikar:
Hans Nabe-Nielsen, hna@km.dk
Fredage kl. 10-13.
Sognemedhjælper:
Lone Madsen. Tlf. 6116 5509
lone@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.

Menighedsrådsformand:
Jessica Hjortlund. Tlf. 3141 6030.
Kirketjener:
Johnny Løndorf. Tlf. 6116 3336.
johnny@korsvejskirken.dk
Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 8-12.
Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest
fredag inden kl. 12.00.
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Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11.
Fredag er fridag.
Sognepræst Martin Herbst kbf. har pt. orlov.
Præstevikar Miriam Joensen. Tlf. 2712 2430
• mijo@km.dk Træffes telefonisk tirsdag fredag. Mandag er fridag.

Fastelavn er mit navn

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Lev længe og godt!

Der har igennem tiden været lavet mange
undersøgelser om religionens betydning
for den troende.
Og der tegner sig et billede af, at det
troende menneske lever længere.
Hvorfor, er man ikke altid kommet ind
på, ud over at det må hænge sammen
med, at det troende menneske lever
et tryggere liv. Et liv i tillid til, at Gud
er med en, og så er der altid håb. Håb
om, at Gud er der som sparringspartner
gennem problemerne. Og håb om, at
Gud er der, også den dag, livet er forbi.
Lever man med det håb, så lever man
tryggere og gladere, og måske derfor også
længere, og i hvert fald helt sikkert bedre.
Nu er der imidlertid kommet en ny
irsk undersøgelse, der har undersøgt
sammenhængen mellem aktiv udlevelse
af religion og mental sundhed.
Den undersøgelse har vist, at specielt
aktive udøvere af religion er mindre udsat
for depression, har større velvære og
lavere dødelighed.
Her er det altså ikke kun troen, men det
at være aktivt praktiserende, altså at gå i
kirke, der er vigtig.

Undersøgelsen lægger vægt på, at det
bedre liv dels er afhængig af deltagelsen
i gudstjenesten, salmesangen og
forkyndelsen.
Simpelthen fordi man bliver glad i låget
af det.
Og også af selve det netværk, det giver at
være aktiv kirkegænger.
Her kan der være tale om netværk på så
mange måder.
Det kan være en kop kaffe efter
gudstjenesten, at deltage i forskellige
aktiviteter med andre kirkegængere, og
det kan også bare være en hurtig snak
hen over bænken, som gør, at man får en
øget kontakt til andre mennesker.
Måske følges ad på vejen hjem, eller ses
på andre tidspunkter i uges løb.
Uanset hvad, så er der tale om et
samvær, som giver øget velvære, og vel at
mærke på en anden måde end samværet
ved andre aktiviteter, som banko, sport
eller foredrag.
Simpelthen fordi man her er fælles
om noget, der er større, uanset hvor
meget man end holder af de føromtalte

Mødestedets kaffestue

Hver tirsdag kl. 13.00 – 16.00
Kig forbi vores ugentlige kaffestue til
hyggeligt og uformelt samvær med
andre jævnt hen gode mennesker. Alle
er velkomne. Kaffe/brød kan købes.

Mødestedet i Sognegården, Englandsvej
330
De bedste hilsener, Sognemedhjælper,
Anette Erichsen.

Gudstjenester
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Februar
Lør 1.		
Søn 2. 		
Ons 5. 		
Søn 9. 		
Søn 16. 		
Tors 20. 		
Søn 23. 		
Tors 27. 		
Lør 29. 		

Dåbsgudstjeneste 					
Højmesse					
Eftermiddagsgudstj. / Hverdag er som onsdag
Højmesse					
Højmesse					
Aftengudstjeneste					
Fastelavnsgudstjeneste					
Konfirmandgudstjeneste				
Dåbsgudstjeneste					

11.30
10.00
13.45
10.00
10.00
19.30
10.00
19.30
11.30

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

10.00
11.30

M. Hansen
M. Hansen

Marts
Søn 1.		 Højmesse					
		 Dåbsgudstjeneste					

aktiviteter.
Så gå i kirke, du lever ikke alene længere
(hvad der måske i sig selv ikke er det
vigtigste) du får det bedre, mens du er
her.
Ida Nielsen

FEBRUAR 2020
Møder og arrangementer
Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis
bestående af enker og enkemænd. Men andre,
der har tid og lyst til et nyt socialt fællesskab,
er også velkomne.
Så er arbejdet ikke så krævende længere, og
er børnene flyttet hjemmefra, så er det måske
noget for dig.
Vi mødes ca. 2 gange om måneden. Det er
ofte i forbindelse med gudstjenester, enten
aftengudstjenesten den 3. torsdag i måneden,
eller om søndagen efter en Højmesse.
Der er altid kaffe og nogle gange et andet
arrangement.
I februar mødes netværksgruppen:
Søndag 16. februar kl.10.00 til gudstjeneste
med efterfølgende kaffe i konfirmandstuerne.
Efter kaffen synger vi en times tid fra
Højskolesangbogen sammen med organisten.
Torsdag 20. februar kl. 19.30 til
aftengudstjeneste med Ønskekoncert, hvor
kirkegængerne selv vælger salmerne.
Bemærk! Denne gudstjeneste erstatter den
aflyste i januar. Efter gudstjenesten er der kaffe
i konfirmandstuerne.
Sang
Eftergudstjenesten søndag 16. februar synger vi
sammen en times tid, hvor organisten kommer
og spiller til.
Deltagerne vælger salmer og sange fra
Højskolesangbogen, så har du lyst til at lære
nye sange eller genopfriske de gamle, så kom
og vær med!
Alle er selvfølgelig velkomne, uanset om de
ellers kommer i Netværksgruppen.

FOR BØRN

Babysang…
… begynder igen tirsdag 25. februar kl. 11.00 i
Tårnby Kirke.
Du kan høre nærmere og blive skrevet op til

Børnegudstjeneste

Næste børnegudstjeneste er til Fastelavn,
søndag 23. februar kl. 10.00. Vi begynder
med Gudstjeneste, fortsætter med kakao og
boller i konfirmandstuerne, og slutter med
tøndeslagning i gården.
Der er selvfølgelig gevinster til kattekongerog dronninger, samt præmier for udklædning.
Lørdag 29. februar vil dåbsgudstjenesten kl.
11.30 også være tilrettelagt for mindre børn.
Alle er velkomne, også selv om de ikke skal til
dåb.
FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,

Gemmas Allé 100.

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

Familiekor
Kom og vær med i vores familiekor i Tårnby
Kirke. Koret er gratis og for dig, der går i
0.-3.klasse måske med en søskende og dine
forældre/en anden voksen.
Så tag en voksen under armen, for de skal
også være med og synge i familiekoret!
Tirsdage kl.17.00 - 18.00 i Tårnby Kirke/
sognegården. Kig forbi og snak med vores korleder
Rose eller kontakt sognepræst Desirée på mail dr@
km.dk

ADRESSER •
TELEFONNUMRE
Sognepræst:
Karsten M. Hansen (kbf) Præstegården,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.:
2175 1030
e-mail: kmha@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18,
mandag fri.
Sognepræst:
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst:
Desireé Risum
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330.
Fri mandag.
Organist:
Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej
6,3.th., 2000 Frederiksberg Tlf.: 2784
6045, e-mail: pall349@hotmail.com
Kordegnekontor:
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej
330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129,
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid:
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag
også kl. 16-19
Kirkegårdskontor:
Kirkegårdsleder Henrik Schoubye,
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708;
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13
Menighedsrådets formand:
Flemming Niemann Pedersen
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag
kl. 10.00-11.00
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf:
2166 7030
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
Tirsdag mellem kl. 13 og 16.
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Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100 Torsdag 20. februar kl. 10.30
ved Karsten M. Hansen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
fredag 28. februar kl. 10.45 i Oasen ved Ida
Nielsen. Inden gudstjenesten synger vi sammen
fra kl. 10.15.
Gudstjeneste på Psykiatrisk Center Amager,
Digevej 110 onsdag 19. februar kl. 11.00 og
13.00 ved Dersirée Risum. Alle – patienter,
pårørende og personale – er velkommen.

næste sæson hos Ida Nielsen på idni@km.dk
eller 3250 4186
Babysang er for forældre på barsel, der gerne
vil lære nogle børnesange – og salmer.
Det varer ca. en time hver gang inkl. en
kaffepause. Det er gratis at deltage i babysang.
Du kan se billederne fra tidligere hold på
vores hjemmeside.

Fastelavnsgudstjeneste
KB Sognepræst
Susanne Worm
Steensgaard
ssan@km.dk
Tlf. 4045 2530
Sognepræst 		
Allan Ivan Kristensen
aik@km.dk
Tlf. 2913 8323
Sognepræst 		
Elizabeth M. Laursen
eml@km.dk
Tlf. 5144 8112
Kordegn
		
Sandra Burrett
smsb@km.dk
Tlf. 3250 0972
Kirke- og kulturmedarb.
Grethe Hamborg
grbh@km.dk
Tlf. 5144 8111
Organist 		
Niels H. Jessen
njessen@email.dk.
Tlf. 2589 3301
Kirketjener I		
Jens Andersen
kastrupkirketjener@
gmail.com
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II		
Annette Honoré
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110
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Kirkegården		
Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Tlf. 3250 7193
Kastrup
Menighedspleje
hjælper, hvis der
er behov, bl.a. med
Julehjælp. Bidrag
modtages med tak,
og kan indbetales
til BankNordik reg.
nr. 6506 konto
3052994208.

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Vi begynder med en familievenlig gudstjeneste i kirken. Bagefter skal
vi selvfølgelig slå katten af tønden, spise fastelavnsboller og kåre
årets kattekonger og kattedronninger.
Der vil være præmier til de bedst udklædte, så tag dit bedste kostume
på og kom ned og fejr fastelavn i kirken. Vi glæder os til at se dig!
Fastelavnssøndag 23. februar kl. 10 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

Musikalsk rytmisk legestue: Opstart

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

Kyndelmisse-koncert med
Det danske Kammerkor

Kyndelmisse har i mange århundreder været en vigtig, folkelig fest, som markerede, at halvdelen af
vinterhalvåret var gået. Her midt i mørket og kulden var det rart at blive mindet om, at lyset er på vej tilbage.
Kyndelmisse var dog også en katolsk begivenhed, der fandt sted 40 dage efter Jesu fødsel. Maria møder op
i templet med sin nyfødte søn og betragtes ikke længere som uren, og den gamle mand Simeon udbryder at
det nu er på tide at ”fare bort med fryd og fred” og trygt overlade fremtiden til Jesus.
Det Danske Kammerkor, dirigeret af Lene Schuldt Jensen, synger ved koncerten musik til tekster, der taler
ind i begge traditioner - såvel den verdslige som den gejstlige, og vi vil høre værker af diverse komponister
som eksempelvis Felix Mendelssohn-Bartholdy, Eric Whitacre, Rued Langgaard, Ola Geilo, Thomas Laub ,
Johannes Andersen m.fl. En spændende, stemningsfuld og gratis koncert i Kastrup kirke på
selve Kyndelmissedagen, den 2. februar.
Søndag 2. februar kl. 16 i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

Babysalmesang: Opstart

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

Noas Ark – Snart fastelavn

I inviteres over i Kastrup kirke, for at lære kirken
bedre at kende, og se hvad der foregår der, og høre
nogle af de gode historier fra Biblen, der fortæller
om os selv og om Gud.
Vi leger også, laver flotte ting, synger nogle gode
salmer og sange og så videre.
Det er den første torsdag i hver måned, og hedder
”Noas Ark”. Vi afslutter med at spise sammen kl.
ca. 18.30, hvor
flere medlemmer
af familien evt. kan
støde til. Det er snart
Fastelavn, så det er
emnet for i aften
Torsdag 6.februar kl. 17 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej 1

Syng dig Glad

Det sker i
Kastrup kirke:
29/1-26/2
Søn. 2. feb. kl. 10
Elizabeth Laursen

Højmesse:

Søn. 2. feb. kl. 16
Kyndelmisse-koncert
Tors. 6. feb. kl. 17-19
Noas Ark
Fre. 7. feb. kl. 10
Babysalmesang opstart
Søn. 9. feb. Kl.10 Højmesse:
Susanne Worm Steensgaard
Søn. 16. feb. Kl. 10 Højmesse:
Allan Ivan Kristensen
Tors. 20. feb. kl.16 Syng dig
Glad
Tors. 20. feb. kl.17
Menighedsrådsmøde
Søn. 23. feb. kl. 10
Fastelavnsgudstjeneste
Ons. 26. feb. kl. 16.45-17.30
Musikalsk/rytmisk legestue
opstart
Hver tirsdag kl. 11 til 13.30
Kastrup Ældreklub
Andagt hver onsdag kl. 12
Højmesse hver søndag kl. 10
Se mere på
Facebook: www.facebook.com/
kastrupkirke
og hjemmesiden: www.
Kastrup-kirke.dk

Her i det nye år fortsætter vi succesen med eftermiddage, hvor vi synger sammen efter nye og gamle
salmebøger, højskolesangbogen osv., med Niels Henrik Jessen som leder,
Niels vil til hver eftermiddag vælge sange ud fra årstid, højtider og stemning. Det bliver et blandet program
af kendt og mindre kendt.
Desuden vil der være fri sang efter de deltagendes ønsker.
Der vil blive serveret lidt koldt at drikke og snacks.
Arrangementerne finder sted den næstsidste torsdag i måneden fra kl. 16 til ca. 17.30.
Jeg håber fortsat se mange sangglade personer til arrangementerne.
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Niels H. Jessen
Torsdag
20. feb. Kl. 16
i Kastrup
kirkecenter,
Gl. Skovvej

Kastrup Sogns Menighedspleje sender en
stor tak til alle samarbejdspartnere:

Drachmann Begravelser

KUNST2100 i DOCKEN - FEBRUAR 2020

I weekenden 15.-16. februar 2020 indtager
- Rema 1000, Willumsvej 2 v/
foreningen Kunst2100 for 8. gang Kulturkaj Docken
- Alle bidragsydere m/k.
i Nordhavn
- Lokal aviser.
Denne gang vil mere end 60 lokale kunstnere præsentere deres nyeste værker indenfor billedkunstfor- Kastrup Kirke.
merne maleri, grafik og skulptur, samt brugskunst som
Rog
ichardt
Westh
- johansson
. en afkeramik og smykker.
Vi fokuserer på at være nærværende
omsorgsfulde,
når vi guider
Jer igennem
livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores Kulturkaj Docken, det tidligere saltlager helt ude i den
østerbroske vandkant, er et fantastisk flot rum både at
nærvær vil for jer, føles trygt.
fylde og besøge.
Foruden masser af kunst og kunsthåndværk kan
gæsterne nyde en forfriskning i cafeen.
Kongelundsvej 308,2770 Kastrup
Åbent begge dage kl 11-17 på Færgehavnsvej 35,
www.drachmann.nu
2150 Nordhavn. Entré kr. 30, børn indtil 12 år gratis.

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

At kigge angsten i øjnene
Rikke Drachmann

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

Skelgårdskirken åbner op
for en foredragsrække forår
og efterår 2020 - om Angst

Casper Drachmann

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

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

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

Af Sognepræst i
Skelgårdkirken
Kamilla Bugge

’Vil man forfølge angsten og
ikke lad den herske, må man
gå til de steder hvor den bor’,
siger Aksel Sandemose.
Angst er en udefinerbar størrelse, og det er svært at udskrive en kur imod den. Men
det er vigtigt at tale om angsten og se den dybt i øjnene.
Derfor slår vi i Skelgårdskirken dørene op, og åbner op
for en foredragsrække, hvor vi
tale om angst.
Jeg kender selv til angstens onde cirkel, da jeg var
omkring 15 år, oplevede jeg
mit første angstanfald. Alting
blev uvirkeligt omkring mig,
jeg kunne ikke mærke mig
selv, åndedrættet snørede
sig sammen i halsen på mig,
og jeg følte en voldsom trang
til at stikke af. Efterfølgende

blev angsten så stor og hæmmende del af mit liv, det blev
en ond cirkel, jeg levede i – og
jeg fik diagnosen panik angst,
angsten for intet, angsten for
angsten og for at miste kontrollen.
Der findes mange forskellige former for behandlingssystemer både medicinsk og
psykologisk, som for nogle
giver gode resultater – det er
godt. Men der er stadig man-

SKELGÅRDSKIRKEN
Filosof og
yogalærer
Simon Krohn
Onsdag 19. februar med filosof
og yogalærer Simon Krohn
’Når en Yogi har angst’

I 2020 slår Skelgårdskirken dørene op for en
foredragsrække – om Angst.
Foredragsrækken i forår og efterår vil sætte fokus på angst, vil vi
dykke ned i angstens mørke univers. Angst fylder meget i mange
menneskers liv, og derfor vil vi i kirken åbne op for en dialog
om angst, en vigtig dialog for dem som lever med angst,
men bestemt også for de pårørende.
Foredragene forår 2020:
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Onsdag 19. februar med filosof og yogalærer Simon Krohn:
’Når en Yogi har angst’

Læge, kognativ
terapeut Lennart
Pasborg
Onsdag 18. marts med læge,
kognitiv terapeut og filminstruktør Lennart Pasborg, som
i mange år har været leder på
fobiskolen på København.

Onsdag 18. marts med læge, kognitiv terapeut og filminstruktør
Lennart Pasborg som i mange år har været leder på fobiskolen på
København.
Pris 75 kr. og tilmelding hos kirkekontoret
e-mail: skelgaards.sogn@km.dk tlf: 32 53 77 44
Vi indleder med tapas kl. 17-18 • Foredrag kl. 18-19
Efterfølgende kaffe og tid til spørgsmål og dialog kl. 19-20
Spørgsmål angående emnet til sognepræst Kamilla Bugge
e-mail: kab@km.dk tlf: 60 80 58 78

ge, trods behandling, som lever i angstens ensomme onde
cirkel.
Omvendt ved jeg i dag, at
der er ingen tvivl om, at folk
der tror eller som har en tilknytning til kirken, er mere
trygge og oplever mindre
angst.
Angst er stadig en del af
mit liv, og det er okay. Angst
er ikke et tabu, angst er en del
af vores skrøbelighed, for vi
er som mennesker dybt skrøbelige. Vores skrøbelighed
er vigtig, for den giver os de
dybder, som er med til at gøre
os til vidunderlige mennesker.
Det bedste råd jeg kan give
videre er, kender du en som
har angst, tag dem i hånden,
ring til dem, bank på deres
dør, for det har man brug for.
Jeg råbte om hjælp, og jeg
fik den, dog ikke så meget i
behandlingssystemet, men af
mine medmennesker, som tog
mig i hånden, til simple ting
som indkøb og til at følge mig
ud i verden skridt for skridt.
Det er så vidunderligt, når vi
tør at elske det sårbare i hinanden og ikke leve livet gennem en maske.
Foredragsrækken i forår
og efterår vil sætte fokus på
angst, vi vil dykke ned i angstens mørke og sætte ord og
tanker på angstens mørke.
Første gang er med filosof og
yogalærer Simon Krohn, og
Lennart Pasborg læge, kognitiv terapeut og filminstruktør,
som i mange år været leder på
fobiskolen på København.
forkortet af red.

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

Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00.
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Arrangementer i februar:
Den sidste vilje - Landsforeningen liv & død. 30. januar.
Bankospil - 3 plader 30,- kr. /1 plade 15,- kr. 6. februar
Vinterferie - lukket. 13. februar
Fastelavn - vi serverer boller til kaffen. D3er trækkes lod på
billetten om fastelavnsris. 20. februar.
Nordkap tur-retur v/ Erik Demant. 27. februar.

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Tlf. 3252 8062.
Onsdage kl. 12.00. Kaffe og brød til 10 kr.
Fredage kl. 11.15. Kaffe til 5 kr.
Der kan købes sodavand til 5 kr. samt øl til 5 kr. og 7 kr.
Arrangementer i februar:
Film, foredrag og hyggeligt samvær onsdag 29. januar
Banko fredag 31. januar
Generalforsamling onsdag 5. februar kl. 12
Banko fredag 7. februar		
Vinterferie Lukket onsdag 12. februar
Banko fredag 14. februar
Spisning onsdag 19. februar kl. 12 kr. 100.Banko fredag 21. februar		
Alfred Kronborg spiller og vi synger onsdag 26. februar
Banko fredag 28. februar

Bordinghus

Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.
Alle borgere som er fyldt 60 år og bosat i Tårnby Kommune,
er velkommen i Bordinghus.
Er du interesseret i, at se hvad
der sker i huset og kunne du
tænke dig at høre nærmere, så
kig indenfor til åbent hus:
Tirsdag kl. 14.00 - 17.00
Fredag kl. 14.00 - 17.00
Søndag kl. 13.00 - 16.00
Arrangementer i februar
2020: Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6-8.

Solgården

Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/solgården
Åbningstider i centret for
aktiviteter: Mandag - fredag kl.
10 - 16.30
Solgården er et mødested for
friske, raske folkepensionister
og Deres ægtefælle/samleverske, bosiddende i Tårnby
Kommune. (OBS! udvidet for
borgere fra 62 år og opefter i en prøveperiode indtil sommerferien)
Vi er et hus hvor du kan komme og gå, som du har lyst. Du
kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i
specialarrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle
af vore mange faste aktiviteter, tage med på udflugter og
rejser, og meget, meget mere.
Arrangementer i februar 2020: Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6-8.

Pensionisthuset Pilehaven

Arrangementer i februar 2020: Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6-8.

Hjernesagen Tårnby Dragør

Foreningscentret, Postkassen, lok. 1.
Cafémøder med foredrag, musik, film og banko. Vi mødes kl.
14 – 16. Tilmelding to dage før: Lizzie Gylstorff, 6170 1961 /
Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785.

Høreforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf.
2063 7875.
Årsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne. mandag 24.
februar kl. 14-16.

Parkinson Klub Amagerland

Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 5128
7999.
Hensynsfuld kost til parkinsonramte. Foredrag v. diætist
Dorte Colding. torsdag 6. februar kl. 14 i Postkassen, Amager
Landevej 71.
Parkinson Ballroom Fitness i Fysiq Kastrup, Kamillevej .
Henvisning fra egen læge. Hver ons. kl. 13-14.

Bedre Psykiatri

Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk
sygdom - finder sted kl. 19-21, Daghøjskolen, Peder Lykkes
vej 63, 2300 Kbh. S.
Info:Tommy Rasmussen 3251 5335/ 2757 5333. amager@
bedrepsykiatri.dk
Psykoterapeut Susanne Wiik Kalvåg: ”Hvordan sætter og
respekterer man grænser” onsdag 26. februar.

Gigtforeningen

Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Møde hver tirsdag
kl. 14.
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Banko - gode præmier - kom og vind. tirsdag 4. februar.
Vinterferie - lukket. tirsdag 11.februar.
Cafemøde - vi hygger, kom med godt humør. tirsdag 18.
februar.
Årsmøde. Tirsdag 25. februar.

Scleroseforeningen

Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Scleroseforeningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Husk årsmøde 18. marts. Nærmere oplysninger i martsudgaven af Tårnby Bladet.

Hjerteforeningen ... i København S.
Kontakt og info: margitgrome@gmail.com

Generalforsamling i Hjerteforeningen, København S torsdag
6. februar 2020 kl. 17.00. Tilmelding senest 1. februar til
formand, Margit Grome: mail margitgrome@gmail.com
Sted: Træningssal 2, Sundhedshus Amager, Hans Bogbinders
Allé 3, Indgang 7, 1. sal, 2300 København S
Indkomne forslag bedes sendt til: margitgrome@gmail.com
senest 30. januar 2020. Hvis man har lyst til at være frivillig
i Hjerteforeningen og/eller suppleant til bestyrelsen, venligst kontakt formanden Margit Grome
Gåture på Amager Fælled. Hver søndag kl. 10. Alle er velkommen- ingen tilmelding – bare mød op. Start ved DR
Byens metrostation, og vi slutter samme sted. Ruten er
Hjertestien på Amager Fælled. (mellem 4,4 og 5,8 km, varighed ca. 1,5 time).
Fodbold for hjertet – på Kløvermarken. Træningen hos
Sundby BK mandage klokken 11 - 12 efterfulgt af socialt
samvær. Kontakt Flemming Jacobsen tlf. 4224 4056 eller på
partner@sundbygoldklub.dk
Der er plads til flere deltagere - både kvinder og mænd.

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 27.

Diabetes foreningen

www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
Diabetesforeningen afholder den årlige generalforsamling
i Hollænderhallen torsdag 20. februar kl 19-21.30. Vi starter
med info fra EASIS, der er specialister i produkter uden tilsat
sukker.
Se større annonce i Tårnby Bladet s. 10 og dagsordenen
samt tilmelding på hjemmesiden:
taarnby-dragoer.diabetes.dk
Husk stadig at I kan møde os til stavgang. Mandag mødes vi
på Løjtegårdsvej 100 (p-plads ved plejehjemmet) kl. 10 og
torsdag på Wiedergården i Dragør også kl. 10. Begge steder
varer turen 1 time og du kan vælge mellem en kort tur (2
km) eller en lang tur (4 km).

Café Livsglæde

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

Netværkshuset

Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kontakt: tlf.
2811 1860 / 2811 2110. Drej til højre, når du kommer ud fra
viadukten ved Quality Hotel og følg vejen rundt.
Netværkshuset er åbent for alle mellem 20 og 65 år.
Rådgivningscafé - Er du udfordret i forhold til skilsmisse,
arbejdsløshed, uddannelse eller andet? Vi kan ikke løse alle
problemer, men de frivillige rådgivere er klar til en fortrolig
snak.
Kig forbi den første tirsdag i hver måned kl. 17-19.

TIDLIGERE GENERALSEKRETÆR for Unicef, Steen
Andersen kommer på besøg hos Soroptimist International Kastrup-Taarnby. Steen Andersen er netop
fratrådt efter mange år på posten.
Steen Andersen vil fortælle om sine erfaringer
med de 17 Verdensmål, som han kæder sammen
med nogle af de spændende og til tider hårde oplevelser, han har haft som generalsekretær.
Der serveres kaffe/te og kage. Der er mulighed
for at købe et glas vin.
DATO: Tirsdag 4. februar kl. 19:30 – ca. kl. 21:30.
STED: Foreningscentret Postkassen, Amager Landevej 71, 2770 Kastrup.
PRIS: 50 kr.
TILMELDING: til ulla.madsen@soroptimisteurope.
org senest 2. februar 2020.
BETALING: enten ved indgangen eller ved overførsel til klubbens konto 1551-11115160.
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Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Deltag i vores faste aktiviteter f.eks. siddedans, slægtsforskning, seniordans, edb snakkeklub, gåtur på fælleden, knipling og 3-d kort, fællesfrokost,
litteratur, folkedans, frimærker,
fællessang, gymnastik, Pilehavekoret, gymnastik for krop og
hjerne.
Derudover er der mulighed for kortspil, petanque og billard
– hvis du har nogen at spille med, da holdene er fulde. Samt
mulighed for selv at starte nye aktiviteter hvis vi har plads i
programmet.

Hvis du har behov for en snak med bestyrelsen er det muligt enten hjemme hos dig eller mandag i ulige uger i Postkassen fra kl. 13 til 13.45. Men det kræver at du kontakter os
på tlf. 2883 4785.
Cafémøde: borgerrådgiver Catia Michelle Mundelin fortæller om sit job og aktiviteter. Alle er velkomne – 15,- for kaffe
og brød. Mandag 10. februar.
Generalforsamling. Mandag 24. februar.
Frokost og sjove aktiviteter. Mandag 9. marts. OBS ændret
tidspunkt: 13-15.
Sund motion på Hjertestien. Info: Inge-Lise Adelhardt, 2883
4785 / Asbjørn Rasmussen, 2279 5818. Næste gang 15.
december kl. 11. Fra vandtårnet på Englandsvej.

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Flyveren letter for 30. gang
Tårnby Skøjte Klub, TSK, er fra 1985
og for 30 år siden holdt klubben sin
første Flyver Cup, en konkurrence ud-
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Skøjteklubbens Flyver Cup har 30års jubilæum med udsolgt hus på
isen og mange udenlandske gæster
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AMAGER HARMONIKAKLUB
Aula, Skottegårdsskolen
Saltværksvej 63, 2770 Kastrup
Indgang fra skolegården Nordmarksvej.

Søndag den 9. februar 2020 Kl. 13 – 16
Gæsteoptræden

Peter Vesth & Kristian Rusbjerg
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Amager Harmonikaklub inviterer til musikcafe,
med det formål at udbrede kendskabet til harmonikamusik
og klubben i særdeleshed.

viklet af en masse frivillige ildsjæle i
klubbens støtteforening ‘Flyveren’,
som også stod for afviklingen af den
store event.
Nu 30 år efter er konkurrencen vokset og ikke kun for danske klubber.
Det er blevet til en stor international
konkurrence med over 200 deltagere.
Flyver Cup 2020 bliver afviklet 15. og
16. februar med over 230 deltagere i
Kastrup skøjtehal.
Nu strømmer udenlandske deltagere til øen for at deltage i jubilæet
’Flyver Cup 2020’; lande som England,
Frankrig, Rusland, Sverige, Tyskland.
Alene Frankrig stiller med over 50
deltagere, fordelt på fem klubber og
de franske gæster er utroligt festlige.
Det er første gang i TSK´s historie, at
der er tilmeldingsstop ved Flyver Cup,
hvilket dog tages som en positiv udfordring. Jubilæet bliver naturligvis
markeret ved en stor fælles middag.

Generelt vokseværk
Det er ikke kun Flyver Cup, som har
fået vokseværk… TSK har udvidet
klubben med masser af dygtige skøjteløbere på rigtig mange af holdene
som FunSkate, konkurrence og mesterskabshold. Derfor har klubben
også anskaffet sig en ekstra træner til
det i forvejen store træner-team.
Den ’nye’ er en ’gammel’ TSK’er som
selv har løbet i klubben. Louise W.
Stielund kender klubben rigtig godt,

Har du en
sports-historie
Visesangeren Peter Vesth og harmonika-virtuosen Kristian Rusbjerg
i flot program med skøn visesang, stor musikalitet, muntre bemærkninger og
naturligvis hits som "Veras vinterven", "Sønder Boulevard" og "Bare fire linjer".
Glæd jer til en fornøjelig stund og bliv i godt humør.
Flere af klubbens egne grupper vil også underholde.
Kaffe, øl og vand kan købes og der er gratis adgang.

... som du synes skal
i Tårnby Bladet?
Så kontakt vores
sportsredaktør
Søren Havemann
sporten@havemann.dk

og har naturligvis den rette TSK-ånd.

TSK’er på vej til NM
TSK fik også en rigtig dejlig nyhed, da
Dansk Skøjte Union, DSU, kontaktede
klubben. TSK´s Annika Skibby er udtaget som reserve-løber til de nordiske mesterskaber, The Nordic 2020.
Udtagelsen var efter en fjerdeplads
ved danmarksmesterskaberne og en
stor fremgang i den store svære junior
række.
DSU og de nordiske lande fik lov
at udvide med flere løbere end først
antaget. Det betyder, at Annika og
cheftræner Michael Tyllesen skal repræsentere Danmark i Stavanger 6.-9.
februar. Den blot 17-årige juniordeltager havde absolut ikke sat næsen op
efter noget, men det var en glædelig
overraskelse. Begge skal rejse samlet
med DSU, og den danske elitetrup på
12 deltagere til Stavanger.
Kom selv med på flyveren
Se Annika og de andre 22 utroligt
dygtige skøjteløbere
ved Flyver Cup 2020
15. og 16. februar.
Der er gratis adgang i
den gamle hyggelig skøjtehal,
Røllikevej 1.
tsp

Ladies Open i vægtløftning
AK Viking var godt repræsenteret i Slagelse, hvor der blev
afholdt Ladies Open i de tre kategorier ungdom, senior og
master.

Alle elever på SOSU-assistent- og pædagogisk assistentuddannelsen skal i løbet 12 uger
prøve kræfter med yoga, fægtning, kampsport og fodbold-fitness sammen med uddannede
instruktører fra fire lokale idrætsforeninger. Tegning Benny Bang Jensen.

Idræt og fællesskab ud i
skoler for voksne
8.600 erhvervsskoleelever
fra over 40 erhvervsskoler
skal prøve kræfter med alt
fra fægtning til fodboldfitness og floorball

I fægtekamp
Fægtning og fodboldfitness
på Social- og Sundhedsskolen.
Alle elever på SOSU-assistent- og pædagogisk assistentuddannelsen skal i løbet
12 uger prøve kræfter med
yoga, fægtning, kampsport og
fodbold-fitness sammen med
uddannede instruktører fra
fire lokale idrætsforeninger.
Samtidig får alle lærere et
kompetenceløft, og eleverne
får ideer og input til, hvordan de selv kan sætte gang i
idrætsaktiviteter på skolen.
Når projekt KICK sættes i
gang på erhvervsskoler over
hele landet, så bygger det
videre på succesfulde erfaringer fra et pilotprojekt
på Roskilde Tekniske Skole
og erfaringer fra Aalborg og
Aabenraa.

Tilbagemeldinger
viser
blandt andet, at over 80% af
eleverne oplever, at KICK-forløbet påvirker det sociale fællesskab og sammenhold positivt. 2 ud af 5 elever oplever,
at KICK-forløbet bidrager positivt til deres faglige udvikling og læring. Over halvdelen
af eleverne oplever, at KICKforløbet har givet en bedre relation til deres lærere. Og der
er lavere fravær blandt elever,
der er med i KICK-forløbet.
Nordea-fonden støtter projekt KICK med 4 mio. kr. Erhvervsskolerne gennemfører
projektet i samarbejde med
DGI, lokale idrætsforeninger
og kommunen.
- Med pilotprojektet blev
der udviklet en metode, hvor
vi kan se, at det gør en positiv
forskel for både elever og lærere, når idræt og bevægelse
bliver en del af skoledagen på
erhvervsskolerne. Derfor er vi
glade for at kunne støtte projektet, så det kan bredes ud på
erhvervsskoler i hele landet,
siger Henrik Lehmann Andersen, der er administrerende
direktør i Nordea-fonden.
Vi håber, projektet kan øge
elevernes trivsel og måske
endda være med til at sænke
frafaldet på erhvervsskolerne.
Kilde: DGI

Holdet fra Viking, der var til Ladies
Open i Slagelse. Bagest fra venstre
Jorunn Debess, træner Lasse
Andersen, træner Roland Giessing.
Forreste række Tiana Stockford,
Alberthe Schmidt og Elin Nilsson.

To om prisen som Årets Idrætsforening

Ørestad IF er kåret til Årets Idrætsforening 2019 i
København sammen med projekt ’Idræt i dagtimerne’.

Som tak for foreningernes engagement og indsats for byens
idrætsliv modtager de officielt titlen som Årets Idrætsforening 2019 og 25.000 kroner til deling.
- Ørestad IF har formået at etablere sig som et lokalt omdrejningspunkt og løfte fritidstilbuddene i en helt ny bydel.
Med deres store engagement og nytænkning har de gjort en
forskel for Ørestads idrætsliv, især for bydelens børn. Den
indsats fortjener at blive hyldet, siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (ALT).
Prisen som Årets Idrætsforening gives til en københavnsk
idrætsforening, der i årets løb har ydet en afgørende indsats
for at fremme forenings-idrættens betydning for og vilkår i
Københavns Kommune.

Sådan får skoler succes med bevægelse

Slutrapport for femårigt udviklingsprogram mellem Dansk
Skoleidræt og TrygFonden fremhæver centrale faktorer for,
at landets skoler får implementeret bevægelse. Nøgleord er
blandt andet skoleledelsens opbakning til ildsjæle blandt
lærere og pædagoger. Anbefalingerne præsenteredes 23.
januar på en høring i Folketinget. (mens Tårnby Bladet var
under redigering)
Skab tydelig ledelse og styrk ildsjælene blandt lærere og
pædagoger. Det er to afgørende pointer, når skoler skal lykkes
med at gøre bevægelse til en fast og meningsfuld del af hverdagen. Pointer, som sammen med en række andre af slagsen,
blev fremlagt i Folketinget af Dansk Skoleidræt på en høring
om emnet. En høring som sætter spot på, hvordan skolerne
kan komme videre med opgaven. Det er nemlig langtfra alle,
der lever op til reformkravet om 45 minutters daglig bevægelse og derfor sætter Børne- og Undervisningsudvalget emnet på dagsordenen.
Foto: Johnny A. Wichmann
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Med projektet KICK vil DGI få
erhvervsskoleelever til at bevæge sig mere. Det giver en
meget bedre skoledag, viser
de første evalueringer.
KICK består af tre indsatser
på skolerne. Uddannelse af
lærerne, så de kan integrere
bevægelse i undervisningen.
Skemalagt og obligatorisk
idræt for eleverne i samarbejde med lokale idrætsforeninger. Ung-til-ung tilgang, hvor
eleverne klædes på til selv at
sætte gang i idrætsaktiviteter
på skolen.
- På erhvervsskoler er eleverne mindre aktive end på
andre ungdomsuddannelser.
Det gør vi noget ved nu. Vi
ved, at aktive fællesskaber,
der får pulsen op og grinet
frem, gør en forskel for både
den sociale, fysiske og mentale sundhed, siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.
- Jeg er sikker på, at alle elever får succesoplevelser med
projekt KICK. Det vil betyde
en mere aktiv hverdag og give
eleverne lyst og erfaringer,
som de tager med sig videre
i livet og ud på arbejdspladserne.

DGI står bag projektet, der
støttes af Nordea-fonden med
4 mio. kr. Projektet skal sættes i gang på 40 erhvervsskoler, hvor lærerne uddannes til
at gøre idræt og bevægelse til
en del af undervisningen, og
over 8.000 erhvervsskoleelever vil få to timers skemalagt
idræt om ugen. Her vil eleverne – ofte i foreningernes egne
faciliteter og med foreningernes egne instruktører – møde
nye og anderledes idrætsaktiviteter.

I ungdomsrækken deltog Elin F. Nilsson og Alberthe S. Schmidt, hvor
de løftede i den letteste klasse, 35 kg, og
den vandt Elin Nilsson,
mens Alberthe Schmidt
fik en andenplads. De
løftede begge nye personlige rekorder. Tiana
N. Stockford løftede i
55 kg klassen og fik en
andenplads.
I senior rækken løftede Jorunn Debess i 76
kg klassen og fik en beskeden sjetteplads og i
masterrækken løftede
Kira Gall Henriksen og
opnåede ligeledes en
sjetteplads.
Tekst og foto:
Erling Langtved.

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Ung kending vender tilbage som chef
Michelle Lauge Quaade ny sportschef for Øresund Young Ladies cykel
U19-team
Tekst og foto Jesper Skovbølle

Det Amager-baserede damejuniorteam Øresund Young Ladies får en
erfaren toprytter i spidsen for den
sportslige udvikling - Michelle Lauge
Quaade, der har været en del af de
danske landshold både på bane og
landevej, er netop tiltrådt som sportschef og hun glæder sig til arbejdet.
Amager Cykle Ring har i samarbejde
med den svenske klub Staffanstorp CK
etableret et damejunior-team, der fra
2020 er at finde i felterne på landevejene under navnet Øresund Young
Ladies. Teamet, der blandt andet har
Amalie Dideriksen og Brian Holm som
ambassadører, har oplevet stor støtte
og interesse og har på kort tid fået
skabt et solidt setup og en bred trup og nu er den sidste sportslige brik for
2020-sæsonen så faldet på plads.

På landevejene i
nyt tøj
Team Integra Advokater – Giant
vil i 2020 køre under navnet Team
Synch – Giant
Cykelholdet Team Synch - Giant er
dannet af de to licenscykelklubber,
Frederiksberg Bane- og Landevejsklub (FBL) og Amager Cykle Ring, som
en elitesatsning med fokus på at være
et talent- og udviklingshold for unge
herreryttere.
Holdets sponsor gennem de sidste

Michelle Lauge Quaade, der selv
har en fortid i Amager-klubben, får
det overordnede sportslige ansvar for
teamet, mens assistenttrænere vil varetage den daglige træning – og hun
ser frem til rollen som sportslig vejleder for de yngre ryttere.
For Quaade har det været en central motivationsfaktor, at hun kan
fortsætte som aktiv rytter på højeste
niveau herhjemme – og så har det været vigtigt for hende at kunne stå inde
for teamets tilgang til rytterarbejdet,
hvor der ikke fokuseres på kortsigtede
resultater, men bygges på værdier, der
handler om udvikling, langsigtede mål
og det hele menneske.

Michelle Lauge Quaade bliver
sportschef for U19-team fra Amager

- Med min baggrund som cykelrytter igennem de sidste to årtier, hvor
jeg samtidig har haft fokus på at uddanne mig, føler jeg, at jeg har en bred
erfaring, som jeg kan give videre til
pigerne og på den måde ruste dem til

den opgave, det er at være cykelrytter
samtidig med at være et helt menneske , siger Michelle Lauge Quaade.
- Her mener jeg selvfølgelig den
sportslige del, men i endnu højere
grad den personlige og menneskelige
del af det at være sportsudøver.
Øresund Young Ladies har også tilknyttet mental-coach Therese Minor,
som allerede har haft alle ryttere gennem de første samtaleforløb, og netop
teamets tilgang til personlig udvikling
og efterlevelse af de værdier, som
Danmarks Cykle Union og MOT Danmark også ønsker at styrke, har været
afgørende for, at Michelle Lauge Quaade har takket ja til udfordringen.
- Det er enormt vigtigt for mig at
give mine erfaringer videre i form
af, at man kun er en god cykelrytter,
hvis man er en glad cykelrytter. Glæ-

tre sæsoner, Integra Advokater, har
fusioneret med Synch Advokater og
derfor kører holdet i 2020 sæsonen
under det nye navn og et ny tøjdesign.
Jesper Thiesen, manager for Team
Synch - Giant, glæder sig meget til
2020.
- Vi glæder os til at fortsætte det
forrygende gode samarbejde med
vores sponsorer, der i år blandt andet består af træning i vores netværk
hver anden onsdag. I 2020 bliver det
igen Giants topcykler, vores ryttere
kører løb på, siger Jesper Thiesen.
- Desuden venter jeg vores stær-

keste sæson med 11 virkelig topmotiverede elite a-ryttere og vi skal
være Danmarks stærkeste DCU-hold.
Vores hold er i år baseret på en kerne
af mere erfarne stærke ryttere og nye
talenter.
Kim G. Hansen partner hos Synch
Advokater glæder sig også til 2020.
- Det er fantastisk at være del af
holdet og kunne give dem rammerne
til at dyrke elitesport. Der er glæde,
grin og hårdt arbejde.
- Derudover aktiverer vi det med
træning med vores netværk og slutter
af med en forrygende sjov og hård tur
til Mallorca i efteråret, fortæller Advo-

Erfaringen følger med

Piger fra 2770 deltager i Euro 2020
Danmark spiller sine landskampe i Parken europamesterskaberne i fodbold,
EURO 2020
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Dansk Boldspil Union, DBU
og Københavns kommune har
brug for rigtig mange frivillige når EURO 2020’s kampe
i gruppespillet afvikles i Parken i København.
30 københavnske fodboldklubber har været samlet til
en særlig aften på Køben-

havns Rådhus med fokus på
foreningernes deltagelse i
EM-festen på hjemmebane.
EURO 2020 er den største
sportsbegivenhed på dansk
grund nogensinde og skal
bruges som en løftestang for
klubudvikling og efterlade et
positivt og blivende aftryk til
glæde for fodbolden og foreningslivet i København.

Pigefodbold er fokusområde
EURO 2020-værtskabet sætter andre emner
i perspektiv indenfor områder
som frivillighed,
piger og kvinders
deltagelse i fodbolden, fodbold i
storbyen og fodbold for inaktive

Træning hos
pigerne i FC
Damsø.

voksne.
Tårnby var bl.a. repræsenteret med AB Tårnby, Kastrup
Boldklub og Tårnby Boldklub.
- EM til sommer bliver en
kæmpebegivenhed, som skal
kunne mærkes i hele byen
fra Amager til Tingbjerg, siger Københavns Kultur- og
fritidsborgmester Franciska
Rosenkilde.
- Derfor er det dejligt, at så
mange foreninger og klubber
har meldt sig på banen og vil
samarbejde med Københavns
Kommune og DBU København
om aktiviteter og arrangementer, der udover at involvere københavnerne under
slutrunden også skal have en
positiv effekt på det københavnske foreningsliv, efter
at fodboldstjernerne er rejst
hjem igen.
Kilde: DBU København og
Københavns Kommune

den kan findes i mange ting, og det er
utrolig individuelt, og her håber jeg at
kunne coache pigerne i den retning,
der virker netop for dem, siger Michelle Lauge Quaade.

kat Kim G. Hansen.
Et meget kompakt løbsprogram
venter rytterne med vigtige danske
løb og ikke mindre end syv UCI-løb
fra april til ultimo juni.
Hovedfokus vil være på Demin-cup,
UCI-løbene både i Danmark og Sverige med kulmination ved danmarksmesteskaberne for elite sidst i juni.
Klubben har forstærket på managersiden med den tidligere a-rytter
Kristian Siig Hessel og tilknytter Magnus Bak Klaris som mental coach for
rytterne.
tsp

Hekla Park har fået
kunstgræs
FODBOLD
Hekla Boldklub har deres
hjemmebane på baner ved
Lossepladsvej og i mindst
otte år har der været planer
om en kunstgræsbane, så der
kunne spilles på mindst en
bane hele året.
Som vejnavnet antyder ligger banerne på gammel lossepladsgrund og det er også
årsag til den lange ventetid. Undergrunden er meget
vandfyldt, spillerne har tyvstartet, men 31. januar er der
indvielse af kunstgræsbanen
med Københavns Teknik – og
miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, som sammen
med de 800 medlemmer vil
gøre banen officielt kampklar.

Rejsen kan begynde
HALVMARATON
SuperHalfs-serien
samler
fem af verdens smukkeste

halvmaratonløb med formålet at fremme løb, turisme
og miljømæssig bæredygtighed.
Det nye samarbejde med
realbuzz.com giver løberne
mulighed for at følge deres
deltagelse i serien igennem
et virtuelt pas, få adgang til
et væld af indhold om træning, sundhed og diæt, samt
at sikre en plads i hver af de
fem begivenheder - enten
enkeltvist, gennem en officiel velgørenhedspartner
eller med et seriepas, som
sikrer adgang til alle fem løb.
Den nye serie af halvmaratons, SuperHalfs, foregår
i byerne Lissabon, Prag, København, Cardiff og Valencia.
Løbere, som ønsker at gennemføre alle fem løb, kan nu
begynde deres rejse, takket
være et væld af nye funktioner, som er tilgængelige på
den nyligt lancerede hjemmeside, udviklet af realbuzz.
com. CPH Half er en del af
SuperHalfs.

DET LIGNER EN SNARLIG KOLLISION og lidt af et sammenstød er det da også - i
hvert fald arkitektonisk og mentalt.
Dette mægtige fartøj, kaldet Arken, er klinkbygget af thujaplanker. Det ‘strandede’ på Vestamager for ca.15 år siden, og man må forestille sig, at alle dyrene
er lukket ud på Vestamager.
I sommerhalvåret står det som på en mægtig savanne, men om vinteren er
der ofte blankt vand omkring Arken. Den er enormt stor, rummer både i stævn
og agterstavn små friluftsscener til fri afbenyttelse. Midtskibs en klatrelabyrint
af kampesten. Det er kunstneren Alfio Bonnano, der er ophavsmand til skibet,

såvel som til tre andre ‘installationer’ tæt derved.
Alle fire sætter de gang i fantasien og er flittigt besøgt - af børn især. Området
ses viden om, dets navn er meget velvalgt, nemlig ‘Himmelhøj’.
Oprindelig var der vidt udsyn mod nord, men efterhånden som Ørestaden udbygges, ændrer området karakter og i stedet for det vide udsyn er Naturparkens
‘bagtæppe’, som også er kommunegrænse, nu erstattet af en kæde moderne
beboelsesejendomme, hvorom man kan sige, at de har en væsentlig smukkere
udsigt over Himmelhøj på Vestamager end omvendt.
Tegning og tekst: Ninna Feldvoss
Årets forestilling, som skuespillerne
på Tårnby Gymnasium & HF også i år
kalder en musical - uden at den er det
i traditionel forstand - handler om
følelsen af at være en klovn, når man
ikke passer ind i sin egen - og andres
- forestilling om hvordan man skal
passe ind. Privatfoto.

Så til trods for alverdens
budskaber om at være sig selv
og være unik, så er vi sociale
mennesker, og vi har hårdt
brug for at passe ind.
Alt det har elever og lærere
på Tårnby Gymnasium & HF
skrevet en musikalsk forestilling om.

- Målet er at lave en forestilling, der både er sjov, trist
og rørende på én gang. Vi håber, vi kan give publikum et
pusterum, hvor de får lejlighed til både at grine og græde
og hvor de forhåbentlig også
får noget at tænke over bagefter, siger Maria Mellergaard.

Sådan blev den til

De unge skuespillere fra årets
musicalhold på Tårnby Gymnasium ser ind i sig selv med
en blanding af musik, skuespil
og film.
- Vi kalder det en musical,
fordi det har vi altid gjort,
men det er ikke en klassisk

musical. Man skal altså ikke
forvente at se Les Miserables.
Det er en blanding af musik,
skuespil og film, hvor alle tre
kunstarter mødes og bidrager
til et stort fælles udtryk, forklarer dramalærer og medinstruktør Maria Mellergaard.

Det skal du se
Vi, du og jeg, er en del af en
række forskellige sociale
sammenhænge. Det kan være
i skolen, på arbejdspladsen,
i fritidsklubben, i familien,

blandt forskellige vennegrupper og ikke mindst på alverdens platforme på internettet. Hver evig eneste dag arbejder vi benhårdt på at pleje
alle disse forskellige grupper
og på at retfærdiggøre vores
tilstedeværelse der.
Når det lykkes, opnår vi
anerkendelse og respekt og
høster grin, glade smileyer og
ros. Når det ikke lykkes, føler
vi os som klovnen i cirkus, den
latterliggjorte og ydmygede
klovn, som de andre griner af.

TID & STED:
Torsdag 30. januar kl. 19.30
(premiere)
Fredag 31. januar kl. 19.30
Lørdag 1. februar kl. 16.00
Billetterne koster 40 kr. De
kan bestilles ved at sende en
mail til sd@tgy.dk
Det hele foregår i
dramasalen på Tårnby
Gymnasium & HF, Tejn Alle
5, 2770 Kastrup
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Ny musical på Tårnby Gymnasium & HF handler om
klovnen i os alle og om unges møde med samfundet,
dets normer og dets absurditeter

- Forestillingen er bygget op
omkring en række improvisationer, som skuespillerne
lavede tidligt i forløbet med
udgangspunkt i deres egne
oplevelser med at passe ind
og ikke at passe ind, forklarer
dramalærer og medinstruktør
Maria Mellergaard.
Elever og lærere har mødtes efter skoletid siden september og har bygget forestillingen op fra bunden af.
Det er altså en helt original
forestilling, man kan opleve
i dramasalen på Tårnby Gymnasium & HF.

En aften i Kastrup Rotaryklub
Denne artikel bringes med
tilladelse fra Rotary Kastrup

Den gode stemning var lagt
allerede fra starten, da medarbejderen fra bladet Rotary
Norden bad om at få lov at
besøge Kastrup Rotary som
den første i den nye serie af
klub-portrætter.
- Du skal være så velkommen, lød det fra klubpræsident Carl Gustav Johannsen.
Rotary-navnet blev oprindelig valgt fordi mødestedet roterede mellem
grundlæggerne. Sidenhen
dækker begrebet også, at
bestyrelsesrollerne roterer
jævnligt. Således vælger
klubben hvert år en ny
’præsident’ – et amerikansk
inspireret ord for ’formand’.
Det er også netop den sociale dimension i samværet,
og måden man omgås hinanden på, der fremhæves, da
Rotary Nordens medarbejder
drøfter klublivet med både en
af klubbens nestorer og et af
de yngste medlemmer.
- Der er en fantastisk god
stemning i klubben. Man har
lyst til at komme hver eneste
gang, helt uanset hvad programmet i øvrigt byder på,
siger Carsten Louv, medlem
siden 1975 med klassifikationen snedkervirksomhed.
Rotary har et system med
klassifikationer, (erhverv),
idet man så vidt muligt kun
har en af hver slags.
Han har nærmest kendt
klubben altid, for hans far var
chartermedlem.
Carsten Louv kom selv ind,
endnu før han var fyldt 30 år.
- Nogle gange skulle man
skære sig gennem luften, for
når nogen havde fødselsdag,
delte de cigarer ud, husker
han.
Tonen og omgangsformen
i klubben er også det første,

som klubbens yngste medlem
husker, når han bliver spurgt,
hvad han især bed mærke i
fra starten som medlem. Thomas Friberg Andersen, med
klassifikationen
bank-virksomhed, er netop fyldt 40 år
og har været medlem af klubben i fire år.
Når Rotaryklubber oprettes, skal de godkendes af
Rotary International og
den godkendelse kaldes en
chartring (klubbens fødselsdag). Et ’chartermedlem’ er et medlem, som
var med da klubben blev
oprettet. Eftersom Kastrup
Rotaryklub er 65 år, har vi
ikke længere har nogle af
slagsen.
- Fra første færd var det
den gode stemning, jeg tydeligt kunne mærke. Der er
nok af netværksklubber, hvor
man primært ser på det forretningsmæssige og helst
skal have noget konkret på
den bane med hjem fra hvert
møde. Det var ikke det, jeg
søgte. Det sociale er vigtigere
- og det fandt jeg her, siger
Thomas Friberg Andersen.

Snapselotteriet
Klubben har en sjov og anderledes tradition med ’snapselotteriet’, som dog nu er uden
snaps. Ved mødet lægger alle
20 kroner i en kasse og krydser fem numre af. Der trækkes
lod - og vinderen får en flaske
rødvin samt ret og pligt til at
levere tre minutter ved næstkommende møde!
’3 minutter’ er – som navnet siger - et ganske kort
indlæg, hvor en rotarianer
har ordet og f.eks. fortæller
om noget erhvervsmæssigt
eller nogle tanker, han/hun
har gjort sig om et aktuelt
emne.
Hver gang giver det 400 kr.
eller mere til klubkassen.
Et andet særkende er, at

klubben holder fast i ugebrevstraditionen. Langt de
fleste gange udkommer ugebrevet endda med halvanden
side tekst samme aften, som
mødet har været holdt.
- Det gør jeg af princip
helst, fortæller ’ugebladsredaktør’ Peter Hofman-Bang,
der også sætter en ære i ikke
blot at referere mødets indhold, men også fange stemningen og muntre replikker.
Da præsidenten indleder
aftenens møde, gør han opmærksom på, at det er møde
nummer 2.986 - og at alle
glæder sig til snart at fejre
møde nr. 3.000.
Et bestyrelsesmedlem fortæller om den snarlige charterfest, der holdes hos et
medlem bosat på landet. Han
fortæller, at bestyrelsen har
besluttet at dække halvdelen
af udgiften til bus ud til stedet. Så tager et medlem, der
benævner sig som direktør
for snapselotteriet, ordet: Bestyrelsen - det er også ham betaler den anden halvdel af
busudgiften ...
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Fakta om Rotary
Rotary er et verdensomspændende netværk af klubber i ca. 220 lande med i alt
1,2 mio. medlemmer, som typisk er selvstændige, ledere og i liberale erhverv.
Rotary er upolitisk og ikke-religiøs.

Yngste og et af de ældste
medlemmer af Kastrup
Rotary: Thomas F. Andersen
og Carsten Louv. Privatfoto.

Rotary blev grundlagt i Chicago i
1905 som en reaktion på datidens korruption og sammenspisthed og står stadig for etik og høj moral i forretningslivet samt socialt engagement. Af samme
grund skal nye medlemmer godkendes
af klubbens medlemmer. Både kvinder
og mænd kan være rotarianere.
Rotary er både et erhvervsnetværk
og en godgørende organisation. På verdensplan er Rotary associeret FN og har

Den gode stemning fortsætter ved maden og senere
under foredraget med cand.
oceon. Tina Gaarn Christensen om teambuilding og
hvordan det lykkes at skabe
resultater sammen.
Aftenen afsluttes med at
trække vinderen af en flaske

Der lyttes intenst til aftenens
foredragsholder. Privatfoto.

rødvin - og altså næste uges
tre minutter. Der brydes op i
samme gemytlige tone, som
da mødet startede.

Præsident for Kastrup
Rotary, Carl Gustav
Johannsen og medlemmer.
Privatfoto.

som det helt store mål totalt at udrydde
polio (børnelammelse) sammen med
WHO. Målet er næsten nået, idet der
nu kun er to lande i verden, hvor polio
forekommer (Afghanistan og Pakistan).
Men Rotary vil gøre arbejdet færdigt og
bliver ved, indtil hele verden har været
uden polio i tre år. Se www.endpolio.org
Nødindkvartering efter katastrofer er
også en Rotary-aktivitet, som har groet
sig meget stor, se www.shelterbox.dk og
www.shelterbox.org
I Danmark er der ca. 275 klubber med
i alt ca. 10.000 medlemmer. Kastrup Rotary har 34 medlemmer og mødes hver
onsdag. Møderne varer som regel 1½
time og omfatter spisning og et foredrag
på ca. 45 minutter med emner, der strit-

Artiklen bragt første gang i
Rotary Norden nr. 4, 2019

ter i alle retninger: Ledelse, Grønland,
Himmelrummet, Psykisk sygdom, Muslim i Danmark, Forebyggelse af svindel,
Fremtiden osv.
For det meste foregår møderne på
en lokal restaurant, men der er også
’udemøder’, f.eks. på byggepladsen for
Amager Bakke og det årlige møde med
borgmesteren.
Kastrup Rotaryklub har gennem årene
gennemført mange velgørende projekter; Sendt brugt børnetøj til Litauen, foræret sportsudstyr til Asylcenter Kongelunden, lavet udflugt til Den Blå Planet
for vanskeligt stillede familier, og det
årligt tilbagevendende Socialmarathon
nytårsaftensdag til fordel for Rigshospitalets BørneUngeProjekt.

Kør SelV-Ferie i Samarbejde med

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

5 nætter fra 2.049

,-

Ankomst søndage 24.5.-27.9.2020.

Sommer i Garda by

Pris pr. pers. i dbl. værelse

2.699,-

2.849,-

3 nætter fra 1.199,5 nætter fra 1.949,Hotel Palme ved Gardasøen, Italien
Jeres hotel med swimmingpool ligger i gåafstand fra
byen og den berømte sø (500 m): En oplagt base, hvis
beliggenheden er det vigtigste! Lokker den hyggelige,
italienske kultur også lidt, bør I opleve markedet i
Peschiera del Garda (19 km), hvor I finder et overflødighedshorn af krydrede dufte, travle boder og et
stort udvalg af lækre solmodne råvarer.
Valgfri ankomst 4.4.-24.10.2020.

Bo på Svendborg Havn

Børnerabat (ved 2 voksne)
2 børn 0-5 år gratis.
2 børn 6-11 år ½ pris.
Maks. 2 børn pr. værelse.

Pris pr. pers. i dbl. værelse

1.149,-

3 nætter inkl.
1 middag 1.699,-

Valgfri ankomst frem til 28.6. og 1.9.-18.12.2020.

1.299,-

Normalpris 1.449,-

Hotel & Restaurant Schimmelreiter HHH i Nordtyskland
Det hyggelige hotel er det perfekte udgangspunkt, hvis
I ønsker en miniferie i spændende, historiske omgivelser, hvor det også er let at komme til. Her bor I i hjertet
af Sydslesvig med masser af udflugtsmuligheder i det
gamle danske land – fra Vadehavskysten mod vest til
fjordene ved Flensborg og Slesvig by mod øst.
Valgfri ankomst 4.1.-29.5.2020.

Wellnesshotel i Harzen

3 overnatninger
3 x morgenbuffet
3 x 3-retters middag
Velkomstdrink

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-3 år gratis.
1 barn 4-12 år ½ pris.
Maks. 1 barn pr. værelse.

Pris pr. pers. i dbl. værelse

1.099,-

Normalpris 1.249,Pristillæg fra 10.4.: 150,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
4 nætter fra 1.399,- • 3 x 3-retters middag/buffet
5 nætter fra 1.799,- • 1 flaske vin pr. værelse
• Værelse m. balkon/terrasse
Sonnenhotel Wolfshof HHH i Midttyskland
Børnerabat (ved 2 voksne)
Omgivet af Harzens dejlige skovarealer og enge ligger
1 barn 0-5 år gratis.
den lille landsby Wolfshagen i en stor, indbydende dal
2 børn 6-14 år ½ pris.
kun 10 minutters kørsel fra den historiske kejserby Goslar (12 km). Byen har siden 1890 været betegnet som
en luftspa grundet beliggenheden 250 meter over havets overflade, og her skal I bo på familievenligt wellnesshotel med bl.a. stor swimmingpool og spa.

Valgfri ankomst frem til 26.6. og 16.8.-29.10.2020.

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

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

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

Husk rejsekoden:
TAARNBYBLADET
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Hotel Ærø HHH på Fyn
Bo i Svendborgs lille tidslomme og få udsigt fra morgenbordet over livet på den historiske skibshavn, hvor
de gamle træskibe og Ærø-færgen lægger til – en ualmindelig stemningsfuld indkvartering. I restauranten
serveres gode, danske klassikere, og i Pakhusbutikken
over for hotellet kan I gå ombord i sydfynske specialiteter.

ra

Pris pr. pers. i dbl. værelse

•
•
•
•

Normalpris 1.299,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag på
ankomstdagen
• Fri Wi-Fi
• Fri parkering

bø

Tag 3 børn gratis mernde

Kroferie i Sydslesvig

Normalpris 2.999,Pristillæg 4.4.-18.9.
maks. 1.150,-/pers.

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters valgmenu
inkl. salatbuffet
• Værelse med balkon eller
terrasse
• 4 vinsmagninger med
3 guidede rundvisninger

d

t

Normalpris 3.149,Pristillæg 7.6.-26.9. maks. 550,-/pers.

Go

8 dages ferie på Active Hotel Wildkogel Wald HHH i Wald im Pinzgau, Østrig
Her er den – den budgetvenlige all inclusive-ferie med børn gratis! Denne ferie er gaven til familien, der gerne
vil have mest muligt for pengene: I får hjemme på det helt igennem hyggelige hotel, hvor I skal starte dagene
ved morgenbuffeten og senere nyde både lette frokostsnacks – eller selvsmurte madpakker på udflugterne
– eftermiddagskaffe med kage og en god aftenbuffet at slutte dagens oplevelser af med. Prikken over i’et er
drikkevarer ad libitum hver dag fra kl. 10-22, hvor I kan tage for jer af sodavand, saft, kaffe/te, øl, vin og spiritus.
Hele denne nemme og forkælelsesfulde ferie er pakket ind i grønne omgivelser i den lille, salzburgerlandske
bjergby Wald im Pinzgau kun 5 km fra Europas højeste vandfald, de legendariske Krimmler-vandfald.

Pris pr. pers. i dbl. værelse

ba

All inclusive i Salzburgerland

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 6 x frokostsnack eller
selvsmurt madpakke
• 6 x eftermiddagskaffe & kage
• 7 x aftenbuffet inkl. salatbuffet
• Drikkevarer ad libitum kl. 10-22
• 2 x entre til hotellets sauna
• Rabat på bjergbaner, sejlads
og entre til seværdigheder

TÅRNBY
KOMMUNE
TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER

Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk

Nåede du det ikke i efteråret?
Nye kurser på Tårnby Kommunebiblioteker
Se hele kursuskataloget på www.taarnbybib.dk eller hent
det trykte katalog på ét af bibliotekerne.

VELKOMMEN TIL OPLEVELSER PÅ
BIBLIOTEKET!

ÅBENT TEGNE- OG MALEVÆRKSTED
Onsdag 5. februar og 19. februar kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek /
Fri adgang
I maleværkstedet er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller
godt i gang med at tegne eller male.

ER DU JOBSØGENDE?

ROCKCAFÉ: BLACK SABBATH 50 ÅR - foredrag ved Steffen
Jungersen
Onsdag 5. februar kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Hør den vilde historie om heavy metal pionererne fortalt af Danmarks
førende kender af genren, rockjournalisten Steffen Jungersen

Se alle arrangementerne i det nye program, der dækker januar – maj.
Hent det trykte program på biblioteket eller læs mere på bibliotekets hjemmeside, taarnbybib.dk under Det sker.
Hver tirsdag kl. 13 - 15 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek,
Kamillevej 10.
Du kan få hjælp til at oprette et CV på Jobnet - søge efter relevante jobs
i forskellige jobdatabaser - komme i gang med at skrive en ansøgning
- skrive et CV - sende ansøgninger elektronisk. Tilmelding er ikke nødvendig.

NETVÆRKSTEDET – Få hjælp til pc, tablet og mobil

ANNE ZENON, FORFATTERFOREDRAG - Scenen er din
Torsdag 6. februar kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Anne Zenon har udgivet bogen ’Ikke noget at tale om’, hvor vi følger
mønsterbryderen Kathrine. Forfatteren er selv mønsterbryder og taler
om de unge år, hvor de første skridt tages væk fra familiens spor.

JURIDISK FØRSTEHJÆLP

Kreativt Krydsfelt: KLÆD DIG UD TIL FASTELAVN
Fredag 7. februar - søndag 23. februar / Tårnby Hovedbibliotek /
Vestamager Bibliotek /Fri adgang
Så er det tid til at lave dit fastelavnskostume.
Vi lægger materialer frem til masker, hatte, kostumer osv. På Hovedbiblioteket kan man også benytte symaskinerne på 1. sal.
I skolernes vinterferie står vi klar ved symaskinerne mandag og onsdag
med vejledning og råd til at sy et fastelavnskostume: Mandag 10. februar kl. 10.00-12.00. Onsdag 12. februar kl. 12.00-14.00.

ARRANGEMENTER PÅ TÅRNBY
KOMMUNEBIBLIOTEKER

LAV DIN EGEN ANIMATIONSFILM - for børn fra 7 år
Mandag 10. februar kl. 13 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Onsdag 12. februar kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Bliv filmskaber for en dag og lav din egen animationsfilm med ”stop
motion” teknikken.

Hver torsdag kl. 14 - 16 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek,
Kamillevej 10. Tilmelding er ikke nødvendig.

Du kan få anonym og gratis juridisk rådgivning hos advokatvagten på
Tårnby Hovedbibliotek mellem kl. 17 og 18 den første torsdag i hver måned. Du skal møde personligt op og medbringe alle relevante papirer om
din sag.
Henvend dig i INFO fra kl. 16.30 og få et nummer i køen.

Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside
taarnbybib.dk under ”Det sker”.
Du kan også hente et arrangementsprogram på biblioteket.
Billetbestilling: Billetter købes / bestilles online på taarnbybib.dk eller ved
personligt fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 32 51 14 95 eller
via www.aof-amager.dk.
For alle arrangementer gælder, at resterende billetter sælges ved indgangen.
FIRE SKRIVEWORKSHOPS V. ANNA ARENDSE THORSEN
Torsdag 30. januar kl. 18 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 100 kr.
Vi fortsætter bibliotekets skriveworkshops i foråret både for tidligere og
nye deltagere.
I løbet af de fire workshops vil vi gennem skriveøvelser og konkret feedback spore os ind på vores manuskripter og forbedre vores idé- og skriveproces. Har du spørgsmål så mail til Laura Michelsen
lnm.hb.uk@taarnby.dk. Se mere på taarnbybib.dk
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BABYCAFE - BABYRYTMIK
Tirsdag 4. februar kl. 10 / Vestamager bibliotek / Billet 20 kr.
Vi laver forskellige bevægelseslege, synger remser og rytmer og gamle
kendte børnesange. Husk billetter - kun til voksne.

FILMPERLER
Mandag 3. februar kl. 16 / Vestamager bibliotek / Gratis billetter
Torsdag 6. februar kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Nyd håndplukkede kvalitetsfilm på biblioteket.
Af rettighedsmæssige årsager kan filmtitlerne ikke annonceres her.
Hent forårsprogrammet på biblioteket.

MAGIC THE GATHERING - for børn fra 12 år
Tirsdag 11. februar kl. 13 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Er du vild med kortspillet Magic the gathering? Kom og spil med denne
eftermiddag på biblioteket.
Hold også øje på bibliotekets Facebook-side.
LITTERATURCAFÉ
Tirsdag 11. februar kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? Personalet fortæller om et udvalg af sæsonens nyheder og andre læseværdige bøger
- romaner, krimier og fagbøger.
FRANSK SAMTALEGRUPPE
Onsdag 12. februar og 26. februar kl. 10.30 / Tårnby Hovedbibliotek
/ Fri adgang
Har du lyst til at få pudset dit franske af? Samtalegruppen mødes onsdag i ulige uger.
STRIKKECAFÉ
Onsdag 12. februar og 26. februar kl. 16.30 / Tårnby Hovedbibliotek
/ Fri adgang
Kom og få nye ”pindevenner” og masser af inspiration til nye strikke- og
hækleprojekter. Ind imellem læser bibliotekar Laura Michelsen en historie højt til kaffen.

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY
KOMMUNE
EN GÅTUR OG EN GOD HISTORIE
Onsdag 12. februar kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hovedbiblioteket.
På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe, mens Laura Michelsen læser en historie højt.
Kreativt Krydsfelt: SKROTROBOTTER!
Torsdag 13. februar kl. 13 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom med til skrotrobot-workshop, hvor vi vil dykke ned i gammelt skrot,
bulede dåser og forunderlige dimser - og med fantasien og limpistolen i
hånden skabe de vildeste skrotrobotter.
BOGMÆRKEKONKURRENCE: AFSLØRING AF VINDERNE
Fredag 14. februar kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Denne dag løftes sløret for, hvem der har vundet bibliotekets bogmærkekonkurrence for børn.
MARIEHØNEN EVIGGLAD - børneteater for de 2-5 årige
Lørdag 15. februar kl. 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
Udsolgt.
FORFATTERSAMTALE - Iben Mondrup og Siri Ranva Hjelm Jacobsen
Torsdag 20. februar kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Mød forfatterne, der taler med bibliotekar Laura Michelsen om deres tilknytning til henholdsvis Grønland og Færøerne, og hvad den har betydet
for deres forfatterskab.
FASTELAVN FOR DE 3-7-ÅRIGE
Søndag 23. februar kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
Vi har to make-up artister på besøg til at lave ansigtsmaling på børnene.
Imens børnene bliver malet, kan I hygge jer ved de kreative borde. Derefter slår vi katten af tønden.
SYNG DIG GLAD - SANGEFTERMIDDAG
Mandag 24. februar kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Bliver du også i godt humør af at synge? Så kom til sangeftermiddag på
biblioteket med korleder og musikpædagog Marianne Kragh ved klaveret.
AV, MIN RYG! v. Matthias Holst Andersen
Mandag 24. februar kl. 17 / Vestamager bibliotek / Billet 30 kr.
Hvorfor får vi ondt i ryggen, og hvad kan vi gøre ved det?
Matthias Holst Andersen er uddannet som. GLA:D Ryg instruktør. Han
viser gode rygøvelser og fortæller hvordan du bedst bruger ryggen i
dagligdagen.

FILMPERLER
Mandag 2. marts kl. 16 / Vestamager bibliotek / Gratis billetter
Torsdag 5. marts kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Nyd håndplukkede kvalitetsfilm på biblioteket.
Af rettighedsmæssige årsager kan filmtitlerne ikke annonceres her.
Hent forårets program på bibliotekerne.
HUSMOR I EN RATIONERINGSTID v. Dorthe Chakravarty
Tirsdag 3. marts kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
Få historierne om, hvordan rationeringskosten satte sig præg på
middagsbordet i form af kødløs tirsdag og genbrugsbrød. Dorthe
Chakravarty, historiker og journalist, har udgivet bogen Husmor i en
rationeringstid - køkkenliv under besættelsen (2018).
SLÆGTSHISTORIE - KILDER PÅ NETTET for begyndere
Onsdag 4. marts kl. 13 / Tårnby Hovedbibliotek / Tilmelding
Kender du din slægt? På kurset lærer du at bruge de to vigtigste kilder - kirkebøger og folketællinger. Kurset foregår over to gange! Del
2 afholdes onsdag den 11. marts 2020.
Kreativt Krydsfelt: SYMASKINEKØREKORT - for voksne og børn
over 10 år
Onsdag 4. marts kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Få de basale færdigheder i syning på symaskine på plads.

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET

GLEMMER DU NR. 1-2020
Bladet, der handler om varmeforsyning i Tårnby, kan hentes på
bibliotekerne.
Bladet kan også hentes i en printvenlig version på taarnbybib.dk
under ”Stads- og Lokalarkivet”.
Du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer Du’ som
nyhedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart det udkommer.

SUTTOG - børneteater for de 1½ - 4 årige
Lørdag 29. februar kl. 11 / Vestamager bibliotek / Billet 20 kr.
Se Barkentins Teaters forestilling om at spise, sove og bruge eller ikke
bruge sut.

TÅRNBY KOMMUNE
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TÅRNBYDOX:
Onsdag 26. februar kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Dokumentar om Sveriges mørke sider - de højreekstremistiske miljøer,
som journalisten og forfatteren Stieg Larsson (1954-2004) brugte en stor
del af sit liv på at kortlægge.
Af rettighedsmæssige årsager kan filmtitlerne ikke annonceres her.
Hent forårets program på bibliotekerne.

KULTURBAZAR
Lørdag 29. februar kl. 11-15
/ Tårnby Hovedbibliotek / Fri
adgang
Velkommen til den årlige Kulturbazar,
hvor mennesker med forskellige
kulturelle baggrunde kan mødes til
gensidig glæde og inspiration.
Se hele programmet på taarnbybib.
dk eller i arrangementsprogrammet.

Filmoversigt

BILLETPRISER
OG RABATKORT

DANMARKS-

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

© Nordisk Film

PREMIERE

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

ÅBNINGSTIDER

EN HELT ALMINDELIG FAMILIE

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.

Da familiefaren Thomas fortæller sin ’helt almindelige
familie’, at han er transkønnet, vender det op og ned
på alting. Familien kæmper for at holde fast i alt det,
de havde sammen, for kan Thomas, der nu hedder
Agnete, stadig være en lige så stor del af familien?
Og kan man overhovedet være far, når man er en
kvinde?

www.kulturhusetkastrupbio.dk

BABY BIO

TIRSDAGSBIO

DAN MAR KS-

KLOVN THE FINAL

Frank skal fejre sin 50-års fødselsdag, og
selvoptagetheden er steget ham til hovedet. Men da
Mia pludselig begynder at snakke om at ville skilles,
må han tage en revurdering af sin situation.

DAN MAR KS-

PRE MIE RE

SPIONER PÅ MISSIONER

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

Først skal han en fødselsdags-smuttur med Casper til
Island, men af uransagelige veje ender de to venner
i Lars Hjortshøjs hus, hvor de bliver fanget, og Frank
får pludselig mulighed for at se sit liv udefra.

© UIP

PRE MIE RE

PRE MIE RE

© Scanbox

SONIC THE HEDGEHOG

’Sonic the Hedgehog’ er en live-action komedie
baseret på Segas videospil-serie om det lynhurtige
og rapmundede blå pindsvin og hans eventyr med at
lære, hvordan vi lever på jorden sammen med hans
nye menneskeven Tom Wachowski.

DAN MAR KS-

FOR PRE MIE RE
DAN MAR KS-

Da Ella presser Mikkel til at vælge, hvem der er
hans bedste ven, løber han hjemmefra. Nu må Ella
og Johnny samarbejde. Hun vil redde cirkusset,
men allervigtigst redde venskabet med Mikkel. En
varm familiefilm fuld af fart, fantasi og tre børn på
cykeleventyr, der opdager, hvor magiske venskaber kan
være.

FROST 2, dansk tale – 2D
1 – 2/2:

kl. 13.00

fr. u. 7

DE FORBANDEDE ÅR med danske
undertekster
1 – 2/2:
3 – 5/2:
6 – 16/2:
17 – 23/2:

kl.
kl.
kl.
kl.

16.30
17.00
19.00
17.00

t. o. 15

Danmarkspremiere: 			

KLOVN THE FINAL

© SF Studio

ELLEVILDE ELLA

© Camera film

PRE MIE RE

Ella vil lave en stor cirkusforestilling på Solbakken
med sin bedste ven, Mikkel. De planlægger et magisk
tryllenummer, men da superseje Johnny flytter ind i
kvarteret, forandres alt! Mikkel er imponeret over den nye
dreng og alle hans sjove lege og Ella føler sig udenfor.
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KL. 10.30:

4/2: PARASITE
18/2: Forpremiere: EN HELT ALMINDELIG
FAMILIE med danske undertekster

© Nordisk Film

© Nordisk Film

PRE MIE RE

DAN MAR KS-

KL. 11.00:

4/2: KLOVN med danske undertekster
18/2: Forpremiere: EN HELT ALMINDELIG
FAMILIE med danske undertekster

DRØMMEBYGGERNE

PARASITE

Ki-woo bor i en snusket kælder i Seouls slumkvarter
og drømmer om en bedre tilværelse. Muligheden
opstår pludselig, da Ki-woo på sin vens anbefaling får
et job som engelsktutor for den kønne, unge Da-hye,
hvis hovedrige far og neurotiske mor betaler godt for
lektiehjælpen.

Danmarkspremiere:

ELLEVILDE ELLA – dansk tale 		
30 – 31/1:
1 – 2/2:
3 – 5/2:
8 – 16/2:

PARASITE
1 – 5/2:

kl.
kl.
kl.
kl.

17.00
12.30
17.30
12.30

kl. 19.30

t. f. a.
t. o. 15

DRØMMEBYGGERNE 			

30/1 – 2/2:
kl. 17.30 + 20.00
3 – 18/2:
kl. 20.00
19/2:
kl. 19.30
20 – 26/2:
kl. 20.00
t. o. 11
Alle visninger er med danske undertekster
undtagen 30/1 – 2/2 kl. 20.00.

Forpremiere:
1 – 2/2:
kl. 15.15
Danmarkspremiere:
6 – 7/2:
kl. 17.00
8 – 12/2:
kl. 13.00 + 14.30 + 16.45
13 – 16/2:
kl. 13.00 + 14.30
22 – 23/2:
kl. 12.30 + 15.15

DOLITTLE – original version med danske

Danmarkspremiere:

undertekster
30 – 31/1:

kl. 19.00

DOLITTLE – dansk tale
1 – 2/2:

kl. 14.15

fr. u. 7

SPIONER PÅ MISSIONER – dansk
tale
6 – 7/2:
8 – 12/2:
13 – 16/2:
22 – 23/2:

kl.
kl.
kl.
kl.

17.30
15.15 + 17.30
15.15 + 16.40
13.00 + 14.45

pybio annonce.indd 1

12-årige Minnas liv bliver vendt på hovedet, da en
bonussøster Jenny flytter ind. Jenny er en plage, og
Minna vil have hende ud af sit liv! En nat møder Minna
Drømmebyggerne og ser, at hun kan ændre Jenny
ved at ændre hendes drømme. Det det har store
konsekvenser. Så Minna må redde Jenny i drømmeverdenen for at redde sin familie i den virkelige verden.

Danmarkspremiere:

SONIC THE HEDGEHOG – org. vers. med

danske undertekster
13 – 16/2:
kl. 17.30
17 – 23/2:
kl. 17.20

THE GENTLEMEN

Forpremiere – herreaften:
19/2:
kl. 20.10
Danmarkspremiere:

EN HELT ALMINDELIG FAMILIE
med danske undertekster
20 – 23/2:
kl. 19.30
24 – 26/2:
kl. 18.00

fr. u. 7

Tag pyjamas på og tag bamse med til:

PYJAMAS BIO
27/2: kl. 19.00

Vi læser godnathistorie og viser en lille film.
For børn fra 3 år, deres forældre /
bedsteforældre og bamser.
Vi viser selvfølgelig billederne fra bogen undervejs.
Arrangementet som forventes at vare ca. 30 min.
er et samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker.

AMAGERTEATRET

Få en artig hund
Hundeskolen i Schæferhundeklubben på Amager er klar til at modtage
nye ’elever’
9. februar er der indskrivning til de
mange hold, klubben byder på – og familiehunde er også velkomne.
De dygtige, professionelle trænere
står klar til at undervise i bl.a. agility,
sporarbejde, hvalpekursus (i særlig
indhegning af hensyn til flugtkonger!)
og hold for lydighed – både for blandede racer og et hold kun for schæfere.
Indskrivningen foregår mellem kl.
10 og 12 i klubhuset på Selinevej 15;
man kan komme dertil både med metro og bil.
Mange hunde har gennem årene
– sammen med deres ejere – lært de
helt basale ting som at komme, når
ejeren kalder, gå på plads, lægge sig
ned – ja i det hele taget almindelig
god opdragelse, der gør det nemmere
at være hund og nemmere at have en,

uden stress og kriser.
Samtidig har mange fået smag for
f.eks. yderligere træning, f.eks. at gå
spor med sin hund. Dels er det forunderligt, hvad hundenæser kan og dels
giver sporarbejde en tilfreds og glad
hund, som nok så mange spadsereture
og boldkast ikke kan konkurrere med.
Hundene nyder at bruge deres sanser
100 pct.
Under indskrivningen er der som
sædvanlig kaffe og pandekager –
klubbens formand, Henning Visholm,
der for nylig blev hædret som ’årets
foreningsmenneske’ for sin store indsats på mange fronter - er berømt for
sine pandekager, både blandt børn og
voksne.
Er man i tvivl, om det nu også er en
god idé at træne sin hund eller hvalp,
kan man også bare komme forbi og få
en snak.
tsp

Henning Visholm blev
blandt andet hædret
for sin mangeårige
indsats ved månedlige
sammenkomster for
blinde i Skelgårdskirken.
Her svinger han det
tomme fad, efter at
alle hans selvsmurte
rullepølsemadder er
spist. Arkivfoto.

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

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

Danmarkshistorie med et stænk Monty Python, en knivspids opera,
lidt operette og en sjat musical.
Figaros opdaterede udgave af dansk teaters kronjuvel, det nationale epos ’Elverhøj’ får stort set samme dramatiske forløb som
når Det Kongelige Teater opfører dette nationalklenodie, men den
revideres (kraftigt) af Lisbeth Kjærulff, Hans Dueholm, Rasmus
Krogsgaard og Allan Dahl Hansen, og ud over de allerede indlagte
sange tilsættes der mere musik og komik.
Og så kan det heller ikke undgås, at en forbryderbande blander sig,
ikke blot i ouverturen til Elverhøj, men i selve handlingsforløbet.
I denne festforestilling spilles, synges og danses alle roller i fuld
scenografi, lys og kostumer af kvartetten, som man så i seneste
sæson med Svend, Knud og Valdemar.
Resterende billetter sælges fra Kulturhuset KastrupBiO 17. februar

Socialdemokraterne
Kastrup afd.
afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Sæsonens sidste forestilling 23. - 24. og 25. marts kl. 19.30 er

Det’ Lunt i Nat

- danske operetteperler med OperetteKompagniet

Buslinier 5C, 31 og 36 lige til døren

Så er vi i gang igen
Vi spiller hver onsdag kl. 19
Alle er velkomne
18 gennemgående spil + startspil - puljespil
Gæstenummer
Snapse- og grisenumre. Lotterier

Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker
Uændrede priser og gevinster

På gensyn

OperetteKompagniet vil sørge for, at hele Danmark atter nynner med
fra plyssæderne, hele vejen hjem – og ja, fortsat ud i fremtiden!

Læs mere om Amagerteatret på
www.amagerteatret.dk
eller ring 29 46 60 93
Der er billetter i løssalg til alle Amagerteatres ordinære forestillinger
og 8 dages forsalg i Kulturhuset KastrupBiOs billetsalg.
Priser i løssalg pr. forestilling:
Række 1 til 11: 250,- kr.
Række 12 til 15: 220,- kr.
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Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade

Et indtagende scenisk rum – de smukkeste kostumer og rekvisitter –
dansetrin en masse – musik, sang og lystigt spil fra nogle af de fineste
kunstnere, vi har herhjemme lige nu – en skuespillerinde tager sig af
Dyveke – og en fortællerglad konferencier af de mange anekdoter, der
er fulgt med historiens vingesus!

Musik tre timer i træk
Amager Harmonika Klub
inviterer atter til en spændende Musikcafe i februar
med store gæster som Veras
Vinterven

Så er tiden kommet, hvor
Amager Harmonika Klub atter inviterer til en spændende
musikalsk eftermiddag.
Musikalske arrangementer
som har været afviklet hvert
andet år i det sidste årti, for

på den måde at fremme kendskabet til harmonikamusikken
og ikke mindst vise harmonikaens formåen i musikkens
verden.
Gennem tiden har Øyvind
Ougaard, Jørgen Jansens orkester, Lille Palle samt Halfdanskerne været underholdere med stor succes og fyldt
salene med glade interesserede publikummer.
I år kan klubben præsente-

rer visesanger Peter Vesth og
harmonika-virtuosen Kristian
Rusbjerg til underholdning på
scenen.
Mange kender nok bedst
Peter Vesth, når man nævner
sangen Veras Vinterven og
Sønder Boulevard. Med sin
guitar om halsen og muntre
anekdoter spiller og synger
han sine sange med nærhed
og en tydelig glæde, der smitter af på sit publikum.
Peter har sunget og spillet
i mange årtier og har gennem
tiden skrevet noget nær 500
sange, som er nået langt ud
over vores landegrænse. Adskillige gange har han været
i Nashville Tennessee for at
indspille og skrive sange og
har på den måde fået skabt
sig en spillestil, der i USA nok
vil blive kaldt Country og Folk.
Sidste år modtog han prisen
som årets mandlige dansktopsanger i Boxen i Herning. Han
har nu også haft mere end

Peter Vesth og Kristian
Rusbjerg spiller et bredt
repertoire af dansktop-sange,
folkemusik, jazz og ballader de er svære at sætte i bås.

TRÆLAST, BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

50 sange på Dansktoppen og
omkring halvdelen har ovenikøbet nået første pladsen.
Peter Vesth er svær at
sætte i musikalsk bås, han
bliver beskyldt for at være for
dansktopagtig til folkemusikken og for folkemusikagtig til
dansktoppen.

Spiller i Mariehaven
I dag turnerer Peter Vesth landet tyndt med sin nye makker
Kristian Rusbjerg, som med
sin harmonika har formået
at sætte harmonikaen på det
musikalske landkort.
Kristian har igennem de
sidste 15 år spillet med utallige forskellige musikere, bl.a.
harmonikaduoen Kristian og
Jens Peter og har berørt mange forskellige genrer lige fra
folkemusik og viser, til jazz og
argentinsk tango og til tyroler
og rockmusik. Hver sommer
spiller han til sommersang i

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen
3250 4218
Fax: 3252 0344

Mariehaven i Ansager og bliver jævnligt spillet i TV med
mange af sine musikalske
legekammerater, her i blandt
Peter Vesth.
Sammen optræder Peter
Vesth og Kristian Rusbjerg
over hele landet, hvor de
skaber herlig stemning med
Peters festlige sange og stille
ballader.
Amager Harmonika Klub
glæder sig derfor meget til
at kunne præsentere disse to
fantastiske musikere i Aulaen
på Skottegårdsskolen,
Nogle af klubbens egne
medlemmer vil også på denne
dag underholde og vise deres
glæde for harmonikamusik.

INFO:
Søndag 9. februar kl. 13 til
16.
Der er gratis adgang og
mulighed for at købe kaffe
og kolde drikke.

Dumme steder at
gemme husnøglen
Det kan være kløgtigt at
gemme en ekstranøgle et
sted på matriklen, hvis én
fra familien smækker sig
ude, glemmer nøglen, eller
en håndværker skal lukkes ind, mens du ikke er
hjemme
Mindre klogt er det til gengæld at gemme ekstranøglen
det samme sted som alle andre, mener Videncentret Bolius’ fagekspert, Tine R. Sode.
Top 6 af dumme
gemmesteder

LÅSE

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
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Smedekærvej 6
2770 Kastrup

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

1. Under dørmåtten.
2. Under en krukke.
3. Ovenpå en udendørs
lampe
4. Hængende i en snor inde
bag brevsprækken eller i
postkassen, så man bare lige
kan fiske den ud.
5. På sålbænken ved et
vindue et stykke væk fra
hoveddøren.
6. I det udvendige skab, hvor
el-måleren sidder.

Forebyg indbrud

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

Antallet af indbrud i private
hjem skal nedbringes markant. Det er de to formål i
kampagnen Bo trygt!, hvor Videncentret Bolius er partner
sammen med Realdania, Trygfonden og Det Kriminalpræventive Råd. Gennem deres
app kan du finde andre nabohjælpere i dit område og I kan
eks. koordinere feriehjælp og
udveksle erfaringer.

Har du styr på
værktøjsnavne
Der er ingen tvivl om, at et koben har fået navn efter en kos
ben. Men hvad med de andre
stykker værktøj?
På Bolius.dk kan du finde artiklen om værktøjsnavne, trykke
på de blå ikoner, se et billede af
værktøjet, høre udtalen af navnet og få forklaringen på ordets
oprindelse.
MEJSEL: Fra tysk i senmiddelalderen. Det hænger sammen med et gammelt ord, der
betød hugge. I familie med ordet ’mede’ lig med ’sigte’, ’fiske
med stang’. Her ’hugger’ man
også med øjet mod et mål eller
med stangen, når snøren kastes
ud.
VATERPAS: Fra tysk, som
nok igen har det fra nederlandsk. Vater/Water på gammelt nordtysk/hollandsk og lig
med vand på dansk. Pas er gammelt nederlandsk = stilling, eller måske er det udsagnsordet

passe, der stikker bag. I ældre
tid, hvor man ikke kunne lide
fremmedord, brugte man også
vandpas.
STEMMEJERN: ’Stemme’
blev tidligere stavet stæmme,
og det har ikke med en stemme
at gøre. Stemme betyder oprindelig standse og herfra presse,
støde.
FUKSSVANS: Ordet kommer af ’Fuchsschwanz’ og
betyder faktisk ’rævehale’;
betegnelsen skyldes, at redskabet (med lidt god vilje) ligner
sådan en. På dansk har vi haft
ordet at fukssvanse, som betød
at ’smigre sig ind hos en’, ’at
sleske for en’.
KOBEN: Betegnelsen er inspireret af den gode ko og dens
ben og klov. Tidligere – helt tilbage i 1500-tallet – talte man
om en ’kofod’. Det bornholmske efternavn betød ’koejer’
(kofoged).
UNBRAKONØGLE: Er en
engelsk varebetegnelse, der
kommer af ’un’ og ’brake’;
’brake’ betyder ’bremse’, så den

lille nøgle er til at ’afbremse’
noget, dvs. løsne noget.

HØVL: Tysk oprindelse antagelig betyder det at fjerne
uregelmæssigheder, der stikker op. Det er i familie med
’hof’, der jo nu om dage er
meget royalt, men i tidernes
morgen betød ’høj’.
SVENSKNØGLE: Skiftenøgle har sit navn, fordi den
er udviklet i Sverige. Den er
noget mere elegant og håndterlig end sin forgænger engelsknøglen.
DEKUPØRSAV:
Fransk.
Dekupør kommer af at skære
ud, og det er vel også det, den
bruges til: fin udskæring til
træmosaikker.
KØRNER: ’Kørner’ – tro
det eller lad være – kommer
fra tysk og betyder egentlig
’noget, der frembringer et
korn’, og det er jo det, sådan
en tingest gør: frembringer en
fordybning på størrelse med
et korn/der ligner et korn.
Kilde: Sprogforsker Ole
Lauridsen for Bolius.

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

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

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

STILLINGS ANNONCER I FORENINGSLIVET

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

Skrive lidt om foreningerne som dette eksempel: Kastrup Højdespringer Forening har 60
medlemmer, eget klubhus på Lille Hovedgade og
deltager i danmarksturneringens 1. division.
Formanden Jens Hansen bærer rundt på sin telefon 44 12 23 14 og venter på dine spørgsmål og
din ansøgning. Jo før jo bedre.
Vil I bruge dette tilbud (som løber så længe der
er foreninger, der benytter det) så send mail med
tekst til redaktionen@taarnbybladet.dk
Mere info: Ring til redaktionen dlg. mellem 9 og
12 (og mange andre tider) på 32 509 290

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

Kære Tårnbyborger.
Hvem vil ikke gerne have en ven?
En ven at tale med. En ven at gå tur med.
En ven at spise med. En besøgsven.
I Besøgstjenesten hos os glæder vi os til at høre fra
dig, hvis du ønsker en besøgsven - eller du ønsker at
være en besøgsven.
Henvendelse til Karna Kaslund,
tlf. 2233 8072
Kan du afse et par timer?
måske en gang om ugen eller hver fjortende dag –
kun du bestemmer – er du sikkert den, vi søger som
besøgsven til en hjemmeboende demensramt, så den
pårørende kan komme lidt hjemmefra.
Henvendelse til Bente Olofsen,
tlf. 2662 3421
Vil du have nogle hyggelige timer,
der gør en forskel? - så meld dig som læseven for
en skoleelev! Meld dig ligemeget om du kan bruge
én time om ugen eller flere. Der er brug for dig.
Henvend dig til Susanne Jørgensen for at høre mere
på tlf. 2115 0785
Vikar søges.
Til lejlighedsvis afløsning på gymnastik/pilatesholdene i Amagerhallen mandag kl.11.30 og onsdag
kl.11.30 og 12.30. Nærmere om jobbet kan rettes
til instruktør Solveig Sørensen på email:
solveigs13@gmail.com eller telefonisk efter kl.18.00
på tlf. 6l67 5215

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

Tømmerupvej 94
2770 Kastrup
Tlf.: 3253 5535
knud.verdich@mail.dk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres
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Få et nyt stærkt decratag
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