
TÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADETNOVEMBER 2020
NOVEMBER 2020NR. 11 NOVEMBER 2020  •  28. ÅRGANG  •    WWW.TAARNBYBLADET.DK

TÅRNBY BLADET 

©
 K

u
rt

 P
ed

er
se

n
, A

m
a

g
er

 F
o

to
kl

u
b

A
rk

iv
fo

to
 ©

 K
u

rt
 P

ed
er

se
n

, A
m

a
g

er
 F

o
to

kl
u

b
©

 D
R

Morten Hansen fra Tårnby 
skulle i lighed med alle 
deltagerne i Den Store Ba-
gedyst indsende foto af den 
kage, han ville bage i kom-
mende program

Det gik ikke som planlagt, 
da kagen skulle bages for 
alvor - han måtte improvi-
sere - se den kiksede kage 
i artiklen om Mortens de-
but i kagedysten længere 
inde i bladet.

En omgang i den store Ka-
gedyst har tre udfordringer; 
en kage med bundet emne, en 
hemmelig udfordring og en 
’mesterkage’. Detagerne skal 
nogle dage før programmet 
bage de to kendte opgaver 
hjemme og indsende foto af 
kagerne, så tilrettelæggerne 
kan få tegnet smukke og for-
ståelige stregtegninger til 
programmet.

Morten Hansens hjemme-
opgave endte som foto her 
på siden, men noget gik kata-
strofalt galt, da programmet 
skulle optages. 

Heldigvis var det ikke Mor-
ten Hansen, som blev sendt 
hjem og han er stadig med 
i programmet efter fjerde 
runde.

Den Store Bagedyst er for 
længst optaget og resultatet 
er kendt, men holdes mere 
hemmeligt end Forsvarets 
Efterningstjenestes telefon-
aflytninger.

Læs artiklen side 22.

Kommunen har afviklet en 
workshop for idérige perso-
ner fra by og havn. Der skal 
tænkes nyt og bredere for 
lystbådehavnen

Af Terkel Spangsbo

Der skal mere og anderledes 
liv i og omkring den nye(ste) 
lystbådehavn. 

Ikke, at det der skaber livet 
i dag, sejlerne og deres både, 
skal væk, men der må gerne 
komme andre brugere, som 
har andre udspring end sø og 
hav. 

Kultur- og Fritidsforvaltnin-

gen har haft indbudt en række 
foreninger og organisationer, 
som de forventede var idérige 
og kreative. Om de så var det 
vides først, når idéerne har 
været rundt om den kommu-
nale forvaltning, der hedder 
Plan, byg og miljøafdelingen.

Der var ikke frit slag på 
idé-markedet; som det er 
moderne, skal der være ben-
spænd i opgaverne. Her er 
det store benspænd, at græs-
markerne mellem havn og 
Amager Strandvej er belagt 
med nogle begrænsninger, 

så området ikke umiddelbart 
kan inddrages i helhedspla-
nen, lige som brugerne af den 
gamle lystbådehavn ikke var 
inviteret, men alle er indbudt 
til efterfølgende at sende for-
slag ind til et nyvitaminiseret  
havne- og kystområde. 

Der ligger også en tunnel 
ude i Øresund og spøger. Det 
kan gå ud over gammel lyst-
bådehavn og skudehavnen. 
Derfor var de ikke med til det 
spændende møde.

Læs artiklen side 6.

Sådan skulle debut-
kagen have set ud

Nye planer for den halve kyst og havn

Tårnby på 
Tværs
Begrebet Tårnby på Tværs 
fik en ny betydning med 
(gen-) åbning af buslinje 32

’Tårnby på Tværs’ er en 
Facebook-side, men nu også 
en buslinje, som befærder 
strækningen fra metrostation 
Kastrup til metrostationerne 
Vestamager og Ørestad.

Åbningen midt i oktober 
blev fejret med flag, gratis 
ture hele dagen, borgmester-
tale og mundbind. Der er 22 
stoppesteder ved mange cen-
trale institutioner fra øst til 
vest og omvendt. 

Der var ikke den store ju-
bel blandt tilhørerne til kom-
munalbestyrelsesmødet hvor 
ruten blev vedtaget, men 
forbindelsen har været efter-
spugt af mange, som ikke får 
ruten i deres ’forhave’. 

Movia skal køre ruten, men 
Tårnby skal betale alle udgif-
ter. Man har beregnet at linje 
32 vil betjene 200.000 rej-
sende om året.

Læs mere på side 5.
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Solsikkesnoren
Medarbejderne i Aarhus, Aalborg, Billund, Bornholm, Es-
bjerg og Midtjyllands lufthavn har over de seneste måneder 
alle været gennem et undervisningsforløb, der også tidligere 
har været gennemført i Københavns Lufthavn. Forløbet gør 
medarbejderne bedre i stand til at møde kunder, der lever 
med forskellige typer af usynlige handicap og skjulte diagno-
ser. I undervisningsforløbet er den internationalt anerkendte 
solsikkesnor blevet introduceret for medarbejderne. 

Solsikkesnoren bæres af dem, der ønsker at sende et tyde-
ligt signal til de medarbejdere, de møder i lufthavnsmiljøet: 
Jeg har et usynligt handicap eller en skjult diagnose, og der-
for kan jeg have brug for mere hjælp, ekstra tid eller tålmo-
dighed.

En særlig målestok
Vejret kan måles på, om svalerne flyver lavt, men hvad måler 
man når slamsugerne havde dobbelt så travlt under forårets 
corona-nedlukning.

Foråret har været en prøvelse for de danske vand- og spil-
devandsselskaber. For Odsherred Forsyning har COVID-19 gi-
vet anledning til dobbelt så mange udrykninger for at tømme 
septiktanke i sommerhuse. 

- Vi har haft dobbelt så mange ’taxikørsler’ som normalt. I 
alt har der været cirka 1. 700 ekstra bestillinger af tømninger 
i år frem til 1. juni, siger Odsherred Forsynings direktør, Fanny 
Villadsen.

Ergo kan man måle at sommerhusejere i stor stil søgte væk 
fra byerne under nedlukningen af Danmark i foråret. 

Kilde: Branchemagasinet DANSKVAND

Nye muligheden for flextur over telefonen
Movia har udvidet muligheden for igen at bestille flextur te-
lefonisk, selv om kontantbetaling i bilerne fortsat er suspen-
deret. 

Tiltaget indebærer, at man som kunde én gang skal oprette 
sig i selvbetjeningen med NemID og betalingsoplysninger. 
Herefter kan man bestille turene over telefonen - helt som 
man plejer. 

Senere på året forventer Movia at lancere en egentlig abon-
nementsordning, så kunderne får en faktura for deres sam-
lede kørsel én gang om måneden, sådan som det også kendes 
fra Movias handicapkørselsordning. 

Den udvidede adgang for borgerne til at igen at kunne be-
stille flextur over telefonen skal imødekomme de borgere, 
der har svært ved at bruge den digitale selvbetjening. Og løs-
ningen er nødvendig, fordi der stadig ikke kan betales med 
kontanter i Movias flextrafik af hensyn til at undgå unødig 
risiko for smitte ved tæt kontakt mellem chauffør og kunde, 
som ofte hører til i den sårbare borgergruppe.

HVIS DU KÆRE LÆSER forventer en munter 
ironisk og stærk satirisk klumme, må jeg skuf-
fe dig i denne grå måned, som der er fem af 
i Henrik Nordbrandts kalender. Jeg ved ikke, 
hvad jeg skal gøre for at lette lidt på de grå 
og mørke timer, som ovenikøbet er besmurt 
med corona.

VI PÅ TÅRNBY BLADET er lidt stolte af, at vi 
har fundet en kagedyst-bager, Morten Han-
sen, som er et dejligt muntert menneske, som 
det har været herligt at træffe i virkeligheden 
i den korte tid, det tager at interviewe og foto-
grafere. Så har vi nu en person at heppe på, li-
gesom fanatiske superligafans har deres kort-
buksede helte, som apropos gerne må mødes 
mere end 10 personer, bare de får ustyrlige 
summer for deres boldkunster.

MORTEN OG HANS KAMPFÆLLER i teltet på 
Clausholm (desværre kommer vi seere ikke 
ind i de royale gemakker, hvorfra en mindre-
årig prinsesse engang klatrede ud af vinduet 
og stak af med en ældre kongelig – ingen snak 
om #metoo i det århundrede) har sammen 
med forgængere fra otte andre kagedyster 
tilført os ord, jeg ikke engang troede forekom 
på latin (jeg har netop lært en frase på latin 
’Vir prudens non contra ventum mengit’. Det 
kan du spekulere på, hvad betyder, mens du 
læser om Helhedsplanen for den halve havn. 
Det er et hint).

IKKE FORDI JEG VED HVAD GLAZE, fondant, 
modelleringschokolade, croquembouche el-
ler macaron dækker over, men det er dog fre-
delige betegnelser, som forsvinder ud af min 
verden, når sidste udsendelse er overstået, 
hvorimod corona/covid-19 ser ud til at forpe-
ste min og andres tilværelse i lang tid endnu. 
Godt nok med et tåget varsel fra Mette og 
Magnus, men alligevel uvedkommende i min 
hverdag, men pludselig er 12 personer på et 

fredeligt plejehjem tæt på mig corona-ramt 
og et ellers supersterilt klorbadet hold møn-
strer 22 tilfælde – og det netop som de har 
fået rent badevand på Vestamager, hvor de 
foreløbig kun må klubsvømme på langbane i 
de tidlige morgentimer.

HVOR SKAL DET ENDE eller rettere hvornår 
skal det ende? Og nu kommer så nogle op-
muntrende ord til den og de personer, som 
gør, hvad de kan, for at kaste lidt fornøjelser 
ud i hverdagen ved at tænke kreativt. Amager 
Folkedansere har kæmpet mod vinden for at 
få lov til at hente et muntert band til byen 
og få en koncert ud af det. Amagerteatret har 
sammen med en skuespiller tænkt kreativt og 
får afviklet en jubilæumsforestilling (kunst-
nerens ikke foreningens) og til et yngre tea-
terpublikum ventes Peter Pan at flyve ind på 
Tårnby Teater. 

DER ER NOGET BEFRIENDE over foreningsfolk, 
som tænder lys i stedet for bare at forbande 
verden. Engang blev der i brede kredse rynket 
på næsen af ordet kultur – så blev kulturen 
bare en selvfølge og nu lyser nødvendighe-
den ud af kultur på alle menneskelige kanter. 
Der er muligheder, som enhver bør støtte op 
om fra hver deres platform – også et nyt ord.

DET ER FORNEMT BARE AT FORBYDE og be-
grænse – både november og corona bliver lidt 
lettere at gennemleve, hvis vi alle ser mulig-
hederne og ikke kun den ’lette’ stop-løsning.

Nåhja – havde nær glemt oversæt-
telse: Klog mand pisser ikke mod 

vinden, og det passer jo meget 
godt på sortseerne, som hellere 
vil blokere end at være kloge og 

kreative.

God november  
Terkel Spangsbo, redaktør

TÅRNBY BLADET ...
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lerupgrafisk.dk.

OPLAG: 23.500. 16.500 husstandsomde-
les, resten distribueres via butikscentre, 
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DISTRIBUTION: Omdeles typisk sidste 
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DENNE UDGAVE OMDELES  
Onsdag/torsdag 28. oktober Skal være 
afsluttet torsdag 29. oktober kl. 20.

FØRSTKOMMENDE UDGIVELSE HEREFTER  
Nr. 12 december. Udkommer onsdag 25. 
nov. Deadline fredag 20. nov. kl. 12

DEREFTER: 
2021  
01 januar. Onsdag 6. jan. * * Deadline ons-
dag 30. december 2020 kl. 12 **
02  februar. Onsdag 27. jan. Deadline 
fredag 22. jan. kl. 12

03  marts. Onsdag 24. feb. Deadline fre-
dag 19. feb. kl. 12
04 april. Onsdag 31. marts. Deadline 
fredag 26. marts. kl. 12
05 maj. Onsdag 28. april. Deadline fredag 
23. april. kl. 12
06 juni. Onsdag 26. maj. Deadline fredag 
21. maj. kl. 12
07 juli/aug. Onsdag 30. juni. Deadline 
mandag 25. juni. kl. 12

08 aug. Onsdag 11. aug. *  *  Deadline fre-
dag 6. aug. kl. 12 **

* *  betyder afvigelse fra ordinær plan.

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

Advarsel: Denne klumme er ikke sjov

Det var den moderne teknik, desktop pub-
lishing, som overhovedet gjorde det muligt for 
en stor skare frivillige medlemmer af Tårnby 
Bladforening at sætte den trykte udgave af 
Tårnby Bladet i søen for 28 år siden; så at på-
stå, at vi har været teknik-forskrækkede, er at 
overdrive, men vi har været tilbageholdende 
med at tage yderligere ny teknik i brug trods 
mange opfordringer. 

Hovedgrunden til, at Tårnby Bladet ikke har 
været at finde på Facebook, har været den for-
ventede ekstra arbejdsbyrde. Skulle vi påtage 
os at optræde på nye platforme – udover på 
papir – skulle der være folk til opgaverne el-
lers kunne det være ligemeget.

Nu har nyere medlemmer af foreningen til-

budt at passe og pleje platformen Facebook 
og det takker Bladforeningens bestyrelse for 
og naturligvis tager også redaktionen sin be-
grænsede del af opgaverne, så må vi se, hvor-
dan kontakten med borgere og læsere bliver 
bedre med det sidste skrig i teknologi. 

Vores hovedorgan vil i mange år frem være 
den trykte avis – en gang om måneden og kon-
taktformen være mail, telefon og personlig 
kontakt suppleret af Facebook. Vi vender lidt 
rundt på et citat fra månelandingen i 1969 ’Et 
lille skridt for borgere og læsere, men et kvan-
tespring for den antikke redaktion’.

Tag godt imod os, vi er nye på dansegulvet.
Terkel Spangsbo, redaktør

Tårnby Bladet (endelig) på Facebook
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Naomi Gufinkiel, frivillighedskoor-
dinator har valgt at stoppe pr. 31. 
november. ØV

Af Terkel Spangsbo, redaktør på 
Tårnby Bladet,  formand for Tårnby 

Forenings Råd og mange gange 
samarbejdspart med Naomi

Mange undrede sig, da Tårnby kom-
mune for mange år siden søgte efter 
og ansatte en frivillighedskoordinator. 
Hvad skulle sådan en person dog gøre 
godt for, når byen har en hel afdeling 
med tre ansatte og en chef og mere 
end 120 frivillige foreninger, men så 
blev Naomi Gurfinkiel ansat og for-
målet blev klart. Jobbet blev kaldt 
en ene-funktion; det har vi oversat til 
en enkeltmandshær og Naomi blev 
generalen, som fik både den etable-
rede fritidsverden og de nye tiltag til 
at udvikle sig - ofte sammen som vi 
oplevede i Friluftsfestivallerne mel-
lem mange foreninger og Tårnbyhuse 
(næsten med garanti for regnvejr). Det 
blev til 90-års fødselsdagene, hvor 
hjemmeboende Tårnby-borgere over 
90 år blev inviteret til fælles fødsels-
dag/nytårskur og mange andre aktivi-
teter, som dybest inde også handlede 
om borgernes mentale sundhed i et 
godt fællesskab.

Søg på nettet under Naomi Gurfin-
kiel eller frivillighedskoordinator og 
Tårnby og du vil ikke længere undre 

dig over, at Tårnby har haft en frivil-
lighedskoordinator (som når Ingrid 
Dahl i tv-politi dramaet Rejseholdet 
fordelte opgaverne mellem holdet og 
IP fik ’resten’).

Nu stopper Naomi, søger nye udfor-
dringer, som der står i jobbeskrivelsen 
for en kommende koordinator. Der har 
ikke været andet end ’nye udfordrin-
ger’ gennem alle de år, vi i frivillig-
verdenen har haft Naomi som samar-
bejdspartner.

Det er ikke forventeligt, at vi borge-
re, organisationer, redaktør eller leder 
i foreninger skal blive venner med de 
professionelt ansatte medarbejdere, 
vi skal være samarbejdspartnere, men 
ikke venner.

Det er svært at overholde, når det 
handler om Naomi Gurfinkiel. Den 
form for menneskelig, lyttende, in-
spirerende samarbejde, der har været 
- med garanti ikke kun for underteg-
nede som redaktør og formand for 
Tårnby Forenings Råd - men for man-
ge, mange, som hun med sit engage-
ment kom tæt på. 

Nu søger Kommunen en ny frivil-
lighedskoordinator. Se på stillingsan-
noncen på kommunens hjemmeside. 
Alt det, der står dér, fik man hos Nao-
imi, tre tætskrevne A4 sider.

Dette er heldigvis ikke en nekrolog 
- den var sikkert blevet endu længere, 
men det er en hyldest og en professio-
nel kærlighedserklæring.

Naomi Gurfinkiel i arbejdstøj som frivilligheds-koordinator ved en 
friluftsfestival sammen med borgmester Allan S. Andersen. Det var ikke 
skrivebordsarbejde altsammen, når Naomi førte frivillige og ansatte sammen 
til initiativer af enhver slags. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

Frivilligheds-generalen 
stopper

Så meget affald blev 
der fundet
Der blev fundet masser af mund-
bind, pantfri dåser og andet skrald, 
da mere end 6. 500 danskere deltog 
i Affaldsindsamlingen en lørdag midt 
i september. Nu er det indsamlede af-
fald gjort op. 

I løbet af indsamlingsdagen blev 
der fundet 2.700 mundbind og 15000 
dåser. I alt fik indsamlerne fjernet 
mere end 20 ton affald fra gader, stræ-
der og den danske natur. 

Hvert år bliver der fundet et væld 
af pantfri dåser i den danske natur, og 

igen i år tegner grænsedåserne sig for 
langt størstedelen af de indsamlede 
dåser. I alt er 60 procent af dåserne 
uden pant. 

Resultatet af skolernes og dag-
tilbuddenes indsamling bliver først 
opgjort ved årets udgang og er ikke 
talt med her. Det samlede resultat for 
Affaldsindsamlingen 2020 forventes 
derfor at blive væsentligt højere.

Det er ikke lykkedes at få de lokale 
tal frem for affaldsindsamlinger på 
Amager.

-v.o
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Tilbud fra Danish Crown til opsagte 
personer fra lufthavnen

Onsdag i uge 43 lød startskuddet til et 
omfattende samarbejde med Danish 
Crown, som lige nu på landsplan sø-
ger 375 nye medarbejdere, hvor over 
130 nye medarbejdere skal ansættes 
i Ringsted.

På to info-møder i Jobcentret CPH 
forklarede assistent manager Allan 
Blak, som er ansvarlig for rekrutte-
ringsprocessen hos Danish Crown, om 
de mange nye jobmuligheder i kon-
cernen. 

- Vi har brug for flere folk til at slag-
te, udbene og pakke vores varer. Vores 
forventning er, at vi skal lære en stor 
del af de 375 nye medarbejdere op fra 
bunden, så hvis man har passion for at 
lære et nyt håndværk og sans for kva-
litet, er der rigtig gode chancer for et 
job med det samme, siger Allan Blak. 

Borgmester Allan S. Andersen ser 
store muligheder i samarbejdet mel-
lem Tårnby Kommune og Danish 
Crown.

- For mig at se, er der rigtige gode 
perspektiver i dette samarbejde. Og 
jeg er overbevist om, at vi med dette 
fælles initiativ hurtigt og effektivt kan 
tilbyde mange gode faste job til de 
opsagte medarbejdere fra lufthavnen, 
siger han. 

- Rådgivnings- og Jobcenter CPH 
vil nu sammen med de tilknyttede 
konsulenthuse og Danish Crown tage 
de nødvendige initiativer, så vi under-
støtter, at så mange som muligt af de 
opsagte fra Københavns lufthavn igen 
får fast fodfæste på arbejdsmarkedet. 

- Og jeg håber, at vi i den kommen-
de tid kan lave lignende aftaler, for en 
af vores allervigtigste opgaver er at 
sikre, at kommunens ledige borgere 
kommer i job og at virksomhederne 
får den arbejdskraft, de efterspørger, 
siger Allan S. Andersen.

Virksomhederne i Københavns Lufthavn i Kastrup er stadig hårdt ramt af 
Coronapandemien, og der er nu opsagt over 4.500 personer. For at hjælpe 
de fyrede fra virksomheder i og omkring lufthavnen, driver Tårnby Kommune 
aktuelt Danmarks største varslingsindsats. 

Kommunen har oprettet et Rådgivnings- og Jobcenter CPH, som er fysisk 
placeret i selve lufthavnen og hvis primære opgave er at hjælpe de fyrede 
over i nye job i deres varslings-/opsigelsesperiode.

Interessen for indsatsen i Rådgivnings- og Jobcenter CPH har været over-
vældende. Otte store konsulenthuse varetager den konkrete indsats og har 
travle dage med at vejlede, finde job og uddannelser til de opsagte.

Netop indsatsen for at finde nye job har højest prioritering for Rådgivnings- 
og Jobcenter CPH. 

Fra CPH til slagteri i Ringsted

TDC NET udvider udrulningen af fiber i Tårnby
TDC NET fortsætter etableringen 
af fibernet i Tårnby Kommune og 
tilbyder nu gratis tilslutning og frit 
valg af udbyder til 1.900 husstande 
og virksomheder i udvalgte områder

Husstande og virksomheder i de nye 
områder kan fra i dag bestille gratis 
tilslutning til fibernet fra TDC NET på 
www.tdcnet.dk/fiber.

- Efterspørgslen efter fibernet i 
Tårnby er bestemt ikke blevet mindre. 
Derfor er vi glade for, at vi nu kan ud-
vide vores udrulning, så endnu flere 
borgere og virksomheder i Tårnby får 
adgang til fremtidens bredbånd, siger 
Henrik Leu Christiansen, leder af fi-
berudrulning hos TDC NET.

TDC NET forbinder Danmark. Til 
gavn for alle. Udrulningen er en del af 

TDC NETs mission om at skabe næste 
generation af landsdækkende, digital 
infrastruktur i Danmark med udrul-
ning af sikkert, stabilt og lynhurtigt 
netværk i hele landet.

Takker man ja til tilbuddet om gratis 
tilslutning, vil adressen blive tilsluttet 
TDC NETs fibernet, og de nødvendige 
installationer vil blive udført uden be-
regning.

Med en tilslutning til fibernet 
fra TDC NET er det muligt at opnå 
downloadhastigheder på op til 1.000 
Mbit/s, og i fremtiden vil hastigheder-
ne kunne blive endnu højere. Hvilke 
hastigheder, der er mulige på den en-
kelte adresse, afhænger dog altid af 
udbuddet hos de tilgængelige bred-
båndsudbydere.

- V.O
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MIDLERTIDIGT TESTSTED 
KOMMER TIL TÅRNBY I UGE 45
Som et supplement til de øvrige muligheder 
der er for at blive testet for Corona virus, så 
etablerer Region Hovedstaden i samarbejde med 
kommunen i uge 45 en mulighed for at blive podet 
og dermed testet for Corona virus. 

Det bliver på adressen Gl. Kirkevej 98 i stuen. 

Det er i bygningen, der ligger mellem Brandstationen 
og Sundhedscentret. 

Der vil være mulighed for – uden tidsbestilling – at 
komme forbi på alle hverdage mellem klokken 10 og 
16 og blive testet. 

Det er medarbejdere fra regionen, som vil være til 
stede og udføre testene. 

Husk at medbringe sundhedskort. 

Tilbuddet etableres, fordi der er en stigning i antallet 
af smittede i øjeblikket. Det gælder for alle borgere 
over 2 år. 

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

Buslinje 32 er vendt tilbage til Tårn-
by – men med et helt nyt linjeforløb 
og med en avanceret miljøvenlig 
bustype

Af Terkel Spangsbo.  
Foto: Kurt Pedersen,  

Amager Fotoklub

Borgerne i Tårnby kan se frem til re-
nere luft og mindre støj, for linje 32 er 
født på el. Ved at køre med elbusser 

frem for dieselbusser på linjen, sparer 
kommunens miljøregnskab 130 tons 
CO2 om året.

Den nye linje 32 skal køre to gange 
i timen i dagtimerne mandag-fredag 
og ellers én gang i timen mellem Ka-
strup St. og Ørestad St. med start ved 
Kastrup Station ad Alleen, Sirgræsvej, 
Bøgevang ud på Amager Landevej via 
Løjtegårdsvej til Otto Baches Allé og 
Ørestads Boulevard.

32’eren forbinder kommunen på 
tværs, så det bliver lettere for mange 
at komme mellem metro-linjerne M1 
og M2 samt til skøjtehallen, svøm-
mehallen, øvrige sportshaller, Sund-
hedscenter og hovedbiblioteket på 
Sirgræsvej samt Amagerhallerne og  
Ungdomsskolen på Løjtegårdsvej.

Tårnby Kommunes borgmester Al-
lan Steenberg Andersen er glad for, 
at kommunen er fyrtårn i den grønne 
omstilling med den første ægte-fødte 
buslinje på el. 

- Tårnby Kommune har et stort fokus 
på bæredygtighed, klimaindsatser og 
FN’s verdensmål. Der er elbusser et 
naturligt skridt på vejen. Vi er derfor 
meget glade for, at vi med de to elbus-
ser på linje 32 styrker vores grønne fo-
kus og desuden sørger for både CO2-, 

partikel- og støjreduktion til glæde for 
nærmiljøet i vores kommune, sagde 
Allan S. Andersen ved åbningscere-
monien.

På åbningsdagen var alle borgere - 
børn, voksne og klimaentusiaster - in-
viteret til at være med og hele dagen 
bød kommunen på en klima-venlig tur 
i 32’erens elbusser for 0 kr.

Den nye teknik

Elbusserne udleder ikke NOx eller 
partikler, ligesom de også støjer væ-
sentligt mindre både inde i og uden 
for bussen eksempelvis ved busstop-
pestedet.

Elbusserne er to 12-meters depot-
opladte elbusser produceret af den 
kinesiske elbusproducent BYD. Al op-
ladning finder sted på busoperatørens 
garageanlæg, hvor det tager ca. 3,5 ti-
mer at lade batteriet helt op. Ved lave 
udetemperaturer anvender busserne 
HVO-biodiesel til kabine-opvarmning.  
Det skyldes, at opvarmning alene med 
el ved lave udetemperaturer kræver 
meget strøm.

Øst og vest bundet sammen af linje 32

STOPPESTEDER:
Kastrup St. • Kastruplundgade • Sirgræsvej • Terosevej • Røllikevej • Bø-
gevang • Gammel Kirkevej • Skyttehøj • Maglebo • Amager Landevej • 
Løjtegårdsskolen • Amagerhallen • Plejehjemmet Løjtegårdsvej • 
Englandsvej • Præstefælledvej • Egensevej • Oliefabriksvej • Kongelundsvej • 
Foldbyvej • Vestamager St. • Ørestad St.

Tårnby Kommune står for den 
økonomiske del af linje 32, men får 
naturligvis så også billetindtægten. 
Man forhandler med Københavns 
Kommune om medbetaling, da linje 
32 også i et mindre omfang betjener 
Ørestaden og kan forlænges i den 
retning.
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Et af temaer til helhedsplanen var at 
andre end sejler-folket skulle kunne 
bruge kyst- og havn noget mere

Af Terkel Spangsbo, formand for 
Tårnby Forenings Råd, TFR

Netop det tema tog Tårnby Forenings 
Råd, TFR, op efterfølgende og kom 
blandt andet med forslag om, at det 
må undersøges, hvilken fredningsgrad 
græsarealet mellem lystbådehavnen 
og Amager Strandvej har og området 

må affredes i al den udstrækning, det 
kan lade sig gøre.

På området mellem Kastrup og Ama-
ger Strandpark skal der gives plads til 
en udsigtsbygning, hvorfra man på 
toppen kan følge kapsejladser og liv 
på Øresund generelt. Bygningen, som 
kan indeholde forsamlingslokaler 
også for andre (grundejerforeninger, 
generalforsamlinger og møder, Blå 
base (undervisning), fester og under-
holdning for faste brugere og gæster). 

Forpladsen ved bygningen skal kun-
ne bruges til mindre koncerter og un-
derholdning, grill og medbragt mad. 
Ishus, bad og omklædning, lokaler til 
midlertidig lån/leje. 

Det grønne område, græsset mod 
Amager Strandvej skal beplantes for 
at skærme fra vejstøj (uanset om der 
kommer en tunnel under vandet fra 
København til motorvej/sverigesbro) 
og der skal etableres minibaner til 
volleyball, fodbold etc. Måske en la-

byrint, kunst og beplantninger.
Der skal arbejdes på at få en fod-

gænger- og cykelsti langs med hele 
strækningen fra strandstien ved 
Amager Strandpark til hoteller og Gl. 
Lystbådehavn. Gerne med en bro-
anordning over indsejlingen til Gl. 
Lystbådehavn, som enten skal have 
åbningstider eller fjernstyres. Det vil 
muliggøre gæster på hotellet og virk-
somheder kan promenere og cykle i 
fred for biler – også ansatte i virksom-
hederne vil kunne nyde godt af sådan 
en sti.

Mindst to steder på havnestræk-
ning skal være maritime legepladser. 
Der skal være et skibsskrog, som kan 
rigges med master og vanter, som kan 
bruges som træningsskib til undervis-
ning fra sø-klubberne, spejdere og ro-
ere. Den skal kunne bruges året rundt.

Og endelig skal man indtænke en 
eventuel flytning af klubber fra Gl. 
Lystbådehavn.

- Bare for at nævne lidt af TFS’ hel-
hedsplan! 

Kultur- og fritidsafdelingen invi-
terede til inspirations- og visions-
workshop og udvikling af lystbåde-
havnen

Af Terkel Spangsbo

Der kom idéer nok til den dobbelte 
lystbådehavn, da kultur- og fritids-
afdeling inviterede til workshop om 
øget aktivitet og mere mangfoldighed 
for den nyeste del af lystbådehavnen, 
men rammerne for havnen ligger fast, 
sagde kulturchef Jens Lauridsen ved 
åbning af workshoppen for særligt 
indbudte.

Rammerne inkluderer ikke de store 
græsarealer mellem lystbådehavnen 
og Amager Strandvej, så mangfoldig-
heden skal tilsyneladende holdes in-
denfor selve den nye lystbådehavn.

Workshoppen blev indledt med 
et oplæg fra en repræsentant fra Lo-
kale- og Anlægsfonden. Fonden er 
kendt for at give anseelige tilskud til 
fritidsbyggerier, hvor der bliver gjort 
noget ekstra som eksempelvis adgang 
for personer med et handicap, arki-
tektonisk eller med en flerfunktionel 
indretning. Tårnby Bladet skrev i juli 
2020 om en ny spejderhytte i Dragør, 
som Fonden havde betalt en anseelig 
andel af.

Den brogede gruppe af inviterede 
blev kastet i grupper og bedt om at 
følge op på inspirationsoplægget fra 
Oliver Vanges, Lokale og Anlægsfon-
den og bedt om at forholde sig til te-
maet ’nye fysiske forandringer, inven-
tar, nye aktiviteter og arrangementer, 
der skulle berige havnen og give plads 
til mere end sejlerfolket – som natur-
ligvis stadig skulle være en vigtig in-
grediens’.

Det resulterede i et blomstrende 
flor af muligheder, som nu skal med 
i et kommende udkast til en helheds-
plan.

Aftenens notater og indsendte 
idéer fra personer/grupper/forenin-
ger, som ikke deltog i workshoppen, 
vil indgå i den videre behandling hos 
Plan, Byg og Miljø-afdelingen på råd-
huset, ligesom der vil blive taget hen-
syn til frednings- og lokalplaner.

Alle, der er interesserede, vil stadig 
kunne indsende idéer til Kultur- og 
Fritidsafdelingen, sidste frist 1. no-
vember.

I begyndelsen af 2021 vil der blive 
holdt borgermøde, så borgere i al al-
mindelighed får mulighed for at give 
deres besyv med i forhold til Helheds-
planen.

Plan fra Foreningsrådet

Helhedsplan for den halve havn

INVITATIONEN VAR SENDT TIL:
Syv klubber under SAMKAS, 
Kastrup Søbadere, Kajakklubben 
Neptun, Restaurant Kastrup 
Strandpark, Hellers Værft 
og forretning, Sneglehuset, 
Havnekontoret, Blå Base, 
Den Blå Planet, Tårnby 
ForeningsRåd, TFR, Kastrup Tårnby 
Idrætssammenslutning, KTIS og 
Tårnby Forsyning.

Området som indtil videre skal 
omfattes af en kommende 

helhedsplan for  Tårnbys 
østkyst er indrammet med de 

røde grænselinjer. De helt store 
muligheder ligger udenfor 

grænserne.
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• Lone Pintos`Pereira, Alléen 103, 2.th: 
Har siddet i Seniorrådet i fire år og vil gerne fortsætte fire år 
til. Er 72 år og vil arbejde med det, der popper op. Målet er 
at gøre det endnu bedre for de ældre i Tårnby Kommune.

• Kate Rasmussen, Soldugvej 4: 
Vil arbejde for mere fokus på beboerne på plejehjem og bor-
gere i eget hjem, og at ingen bliver udskrevet til en tom bolig 
efter sygdom. Flere bofællesskaber for ældre og køreplaner 
tilbage på stoppestederne.

• Kirsten Sietam, Kølkærvej 7: 
Er 71 år og har været foreningsaktiv igennem 45 år. De 
vigtigste emner er reel og værdig kommunikation, hvor alle 
føler sig hørt; forebyggelse af ensomhed; åbenhed på pleje-
hjem, og et synligt Seniorråd.

• Ester Steffens, Knarreborgvej 1, 3.tv: 
Er født i Odense, og flyttede til Kastrup med mand i 1964. 
For 5 år siden blev ægtemand diagnosticeret med Alzhei-
mers og den erfaring har givet lyst til at medvirke til at ældre 
får gode vilkår i Tårnby Kommune.

• Kurt Wriedt, Kongelundsvej 335: 
Har været medlem af Seniorrådet de seneste 8 år og vil 
fortsat arbejde for mere hjemmehjælp, mere sikkerhed på 
plejehjemmene, stabil hjemmepleje, endnu mere værdighed 
for borgerne og endnu højere kvalitet i ældrepolitikken.

VALG TIL SENIORRÅD
Torsdag den 19.11.2020 afholdes der valg til Seniorråd i Tårnby Kommune.

Seniorrådet skal bestå af 5 medlemmer og et antal suppleanter.
Valget er gældende for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024.

TÅRNBY  
KOMMUNE

SENIORRÅDET

TÅRNBY KOMMUNE

VALGKORT:
Der vil blive udsendt valgkort til samtlige stemmeberettigede personer ca. 8 
dage før valget.
Valgkortet bedes medbragt ved afstemningen.
Såfremt valgkortet ikke er modtaget senest den 11.11.2020 eller valgkortet er 
fejlagtigt udfyldt, kan der gøres indsigelse ved henvendelse til Servicecentret i 
Tårnby Kommune.

AFSTEMNING:
Afstemningen foregår fra kl. 9.00 til kl. 18.00.
Afstemningsstedet fremgår af valgkortet. Opmærksomheden henledes på, at der 
ved dette valg benyttes andre afstemningssteder end ved folketingsvalg, kom-
munevalg m.v.

AFSTEMNINGSSTEDERNE ER FØLGENDE:
Travbanehallen, Løjtegårdsvej 62-66 
Pensionistcentret Solgården, Nordmarksvej 90 
Pensionisthuset Pilehaven, Kongelundsvej 298 
Tårnby Skole, Festsal, Sneserevej 10 
Biblioteket i Vestamager Centret, Ugandavej 111 
Sundhedscenter, Kamillevej 4

AFSTEMNING PR. BREV:
Fra den 19.10.2020 til og med den 12.11.2020 kan der foretages af-

stemning pr. brev ved henvendelse til Ældrecentret, Tårnby Rådhus. Brevstem-
meafgivelse vil foregå i tidsrummet mandag til fredag kl.10 - 14.
Afstemning pr. brev kan foretages, selvom man ikke har modtaget sit valgkort.

AFSTEMNING I HJEMMET:
For vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne 
indfinde sig på afstemningsstedet på valgdagen, er der mulighed for at afgive 
stemme i hjemmet i perioden 19.10.2020 – 12.11.2020.
Anmodning om afstemning på denne måde indgives på særlig blanket, som skal 
være Tårnby Rådhus i hænde senest den 05.11.2020. 
Blanketten kan rekvireres i Oplysning, Tårnby Rådhus, eller på kommunens 
hjemmeside på www.taarnby.dk. 
Såfremt begæringen godkendes, vil 2 ”stemmemodtagere” aflægge besøg i 
hjemmet og vejlede ved stemmeafgivelsen efter fastsatte regler.
Hjemmebesøget aflægges efter forudgående aftale om ca. tidspunktet.

PLEJEHJEM OG DAGHJEM:
Beboere på plejehjem og daghjemsgæster har mulighed for at afgive stemme på 
plejehjemmet eller daghjemmet.
Information om afstemningstidspunkt gives på plejehjemmet eller daghjemmet.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, oktober 2020

KANDIDATER:
På baggrund af de indkomne og godkendte kandidatlister kan der ved valget 
stemmes på en af følgende 9 kandidater:

• Johnny Fredelund, Anhøj 11: 
Far til to børn med svære handicaps. Indgående kendskab 
til politikere, forvaltninger, plejehjem og bosteder. I årtier bru-
gervalgt repræsentant i råd og udvalg i Tårnby Kommune, 
samt aktiv inden for foreningsarbejde, herunder Ældre Sagen

• Erik Rostell Gregersen, Thorsly Alle 1: 
Tidligere regionsrådsmedlem, som vil arbejde for at Regio-
nens udgående smertebehandlingsteam samarbejder med 
kommunen om øget aktivitet. Vil arbejde for flere senior/æl-
dreboliger som dem, der er igangsat på Præstefælledvej.

• Jonna L. S. Jensen, Ingstrup Alle 5: 
Pensionist og tidligere medarbejder i Sundhedsvæsenet. 
Mærkesager: at arbejde for at give ældre borgere en dejlig 
alderdom med bedst mulig trivsel.

• Jørgen Maibom, Balsamvej 4: 
Er medlem af Seniorrådet og Handicaprådet. Har boet i 
Kastrup i 45 år og er interesseret i de ældres ve og vel. Har 
arbejdet i et olieselskab i 30 år med økonomi.

Fortsættes næste spalte...

... Fortsat fra forrige spalte
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Klinik For Fodterapi
| Vi har ydernummer |

| Vi tilbyder også hjemmebesøg |

Kontakt os på:
- 30 66 84 88
- Englandsvej 385
- HusetForVelvære.dk

Vi behandler bl.a. 
følgende  
Fod-poblemer

- Hård hud

- nedgroede negle

- Ligtorne

- Vorte

- Leddegigt

- Diabetes

- Fejlstillinger

Vi har modtaget:

Max interesse for Kirstinehøj Park

Mod Amager 
Landevej

Mod Englandsvej og 
Brønderslev alle

Mod villaerne på Højskole alle

Jesper Johnsen, der er 
en af initiativtagerne til 

Kirstinehøj Park, giver her en 
opfølgning og et resumé af 
borgermødet 8. oktober på 

Løjtegårdsskolen

Først og fremmest vil vi gerne 
sige mange tak for det flotte 
fremmøde! Herunder af flere 
lokalpolitiske partier. Trods 
Corona og silende regn kom 
vi op på det max antal, der må 
være i salen. Hvilket i sig selv 
må siges at være det første 
gode tegn, når restriktionerne 
i den her tid forbyder os at 
være flere en 50. Vi havde en 
rigtig god og interessant af-
ten, og vi sætter stor pris på 
alle reaktioner, spørgsmål og 
ideer. 

Tanken har fra starten af 
projektet været at lave et al-
ternativt område, hvor bor-
gerne og brugerne af støj- og 
brandbæltet ved Kirstinehøj 
kunne få en anderledes op-
levelse end den nuværende, 
efter vores opfattelse grønne 
ørken.  

Det var derfor meget vig-
tigt for os at høre alle omkring 
området om deres tanker 
og ideer. Ud fra ideen om at 
borgerinddragelse og med-
bestemmelse giver et bedre 
projekt og et større medan-
svar for området på sigt.  Tan-
ken er at kunne samle folk 
på kryds og tværs i parken til 
inspiration om mere bynatur i 
Tårnby.

I store træk – et forslag

Først fortalte initiativtagerne 
om den generelle baggrund 
og tankerne bag mere natur i 
byerne; derefter introducere-
de Amalie Muff virksomheden 
MONSTRUM, som producerer 
legepladser og til sidst Mar-
tin Stenvang og Jesper Don-
nis, som talte om mini-skove, 
areal-udlægning og udendørs 
træningsmuligheder.

Det var vigtigt for os at 
understrege, at forslaget om 
Kirstinehøj Park kun er et for-
slag. Og at alle gode ideer er 
velkomne. Vi havde på mødet 
ikke planlagt budget for vores 
ideer, men ville starte en ind-
dragende proces for at få flere 
borgere med i udviklingen og 

høre, om der i det hele taget 
ville være opbakning fra na-
boerne til tankerne.

Springer legepladserne over

På baggrund af input fra mø-
det og den store bekymring 
omkring legepladser, har vi 
valgt at gå videre med by-
natur / biodiversitets-delen 
– dvs. at prøve at ændre om-
rådet fra græsørken til et 
mere varieret og spændende 
område, hvor borgerne i kom-
munen kan lære om natur på 
deres vej gennem parken el-
ler bare få sig en oplevelse af 
at være i et med naturen. 

Vi fik tilsagn fra mange in-
teresserede borgere, som ger-
ne vil hjælpe og støtte op om 
projektet. Det er vi naturligvis 

meget glade for og vi tror, 
at der ligger en spændende 
fremtid for brandbæltet for-
ude. 

Vi vil nu invitere alle, der 
har tilmeldt sig, til at være 
med i en styregruppe for at 
planlægge mulighederne og 
ideerne. 

Hold øje med hjemmesi-
den ’Kirstinehojpark.dk’, el-
ler gruppen Tårnby på Tværs 
på Facebook, for nærmere 
information om næste ar-
rangement. Alle er velkomne 
til at deltage i de kommende 
møder

Mvh Jesper Johnsen, Amalie 
Muff, Jesper Donnis og Martin 

Stenvang

Tårnby Bladet søger - telefonpasser tre timer om ugen
Vil du med i et kreativt fællesskab? Lige nu savner vi en person, som kan tage en ugentlig telefonvagt. Hvilken dag i ugen det skal være, 
bestemmer du selv. Vi har telefonerne åbne dagligt mellem klokken 9 og 12 og der er pt. fire om tjansen. Interesseret? Ring 32 509 290. 
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ROTTE KAMPAGNE FOR EFTERÅRET 2020 TIL 2021
I de næste måneder vil relevante ejendomme i landzonen samt landbrug i 
byzone få besøg af kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil blive 
foretaget, hvor der er rotter. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme 
med sikringsordninger samt på ubebyggede grunde i landzonen.
Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejendommen, 
men træffes der ikke nogen hjemme, vil der blive afleveret en seddel. Sedlen 
forklarer hvordan man skal kontakte den kommunale forvaltning, hvis man har 
rotter.
I byzonen sker rottebekæmpelsen kun efter anmeldelse af rotter til kom-
munen. Det samme gælder sommerhusområder og områder, hvor der er 
meddelt dispensation for rotteeftersynet.
Helt generelt er det alle borgeres pligt at anmelde enhver forekomst af rotter til 
kommunen.

TÅRNBY KOMMUNE
Teknisk Forvaltning 
Amager Landevej 76 - 2770 Kastrup 
mail: ibe.tf@taarnby.dk 
Tlf. 3247 1111 (direkte 3247 1517)

FIND OS PÅ HJEMMESIDEN UNDER:
www.taarnby.dk
Borger - Natur og miljø - Skadedyr - Rotter - Anmeldelse af rotter på rotte-web

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Der er igen et stort fald af indbrud 
i Tårnby i årets tredje kvartal - også 
når man vurderer indbrudstallene 
på landsplan

Der er fortsat nedgang i antallet af 
indbrud i private hjem, og det glæder 
eksperter, da indbrud i hjemmet er en 
af de væsentligste kilder til utryghed 
blandt danskerne. Det samlede antal 
indbrud i Danmark kan stadig virke 
højt. I 2019 blev anmeldt 17.116 ind-
brud i private hjem; i år er tallet til 
dato 12.814 indbrud.

Antallet af indbrud i private hjem 
fortsætter med at falde, viser netop 
offentliggjorte tal fra Danmarks Sta-
tistik. 

I årets 3. kvartal blev der anmeldt 
4.492 indbrud i private hjem, hvilket 
er 1.135 færre end samme kvartal i 
2019, hvor der blev anmeldt 5.627 
indbrud. 

Ser man på hele 2020 indtil nu, er 
der et fald på 4.302 indbrud svaren-
de til 25 procent sammenlignet med 
samme periode sidste år.

Corona står måske bag

- Vi ved fra TrygFondens Tryghedsmå-
ling, at indbrud er en væsentlig årsag 
til utryghed, og at utrygheden hos den 
enkelte meget naturligt stiger, jo flere 
indbrud vedkommende oplever, siger 
Britt Wendelboe, programchef for 
partnerskabet Bo trygt, som TrygFon-

den, Foreningen Realdania, Videncen-
tret Bolius og Det Kriminalpræventive 
Råd står bag.

 - Også selvom en del af udviklin-
gen nok skal tilskrives, at danskerne 
har været mere hjemme end normalt 
det seneste halve år på grund af CO-
VID-19. 

Tal for Amager

Tårnby kommune rangerer som num-
mer 69 ud af 98 på listen over kommu-
ner med flest indbrud per husstand, 
hvor den første kommune på listen 
har haft flest indbrud og den sidste 
kommune har haft færrest. 

Det højeste antal anmeldte indbrud 
i de seneste år skete i første kvartal i 
2018, hvor der blev begået indbrud i 
61 husstande.

I andet kvartal af 2020 blev der be-
gået 10 anmeldte indbrud, hvilket er 
det laveste antal i lang tid. 

Ser man på Tårnbys naboer ligger 
Dragør som nummer 14 ud af 98 på 
listen over kommuner med flest ind-
brud per husstand. 

Københavns kommune ligger num-

mer 89 ud af 98 på listen over kommu-
ner med flest indbrud per husstand. 

Vi ved det ikke rigtigt

Københavns Politi kan ikke give nogen 
entydig forklaring på den store forskel 
mellem Dragør, Tårnby og København.

- Det er så lave tal, at det er svært at 
tolke noget entydigt billede, lyder det 
fra talsmanden fra Politiets indbruds-
gruppe.

- Det ses ofte, at en nærliggende 
S-togs- eller metrostatin kan have en 
negativ indflydelse, men det har Dra-
gør jo ikke.

- Man taler også tit om opklarings-
procenten, men vi opgør vores indsats 
efter, hvor mange vi sigter. Og om-
kring 10 procent af indbrud fører til 
en sigtelse, lyder det fra politiet.

- Hvor mange der ender med at bli-
ve dømt for indbrud vil i sagens natur 
ligge lavere.

- V.O

Kortet viser hvilke 
kommuner, der har 
haft flest indbrud. 
Den lyseste farve 
viser de kommuner 
med færrest indbrud 
per husstand og den 
mørkeste, kommuner 
med flest indbrud per 
husstand.

Antallet af indbrud i private hjem rasler fortsat ned

Selvom antallet af indbrud i private 
hjem falder, viser en ny undersøgel-
se foretaget af Bo Trygt, at mange 
danske hjem er dårligt sikrede mod 
indbrud

Kun 12% har mere end én lås på ho-
veddøren og samtidig tror en tredje-
del af alle husejere fejlagtigt, at ind-
brudssikring ikke nytter. Kun 25 pct. 
ønsker at sikre deres boliger bedre.

- Antallet af indbrud er væsentligt 
højere i Danmark end i vores nabolan-
de, siger Laura Bjerre Munch, projekt-
chef i Realdania og en del af Bo Trygt. 

- Det kan hænge sammen med, at 
mange danske boliger ikke er godt 
nok sikrede mod indbrud. Desværre 
tror rigtig mange, at deres hjem er sik-
ret tilstrækkeligt, men virkeligheden 
viser, at de kan gøre langt mere for at 
sikre døre, låse og vinduer.

Nabohjælp er effektivt

- Når vi i det seneste halve år har væ-
ret mere hjemme og til stede i haver 
og kvarterer, har det i sig selv været 
en form for nabohjælp og dermed en 
forebyggelse af indbrud. 

Sammen med Nabohjælp er ind-
brudssikring af egen bolig det mest 
effektive middel mod indbrud. Det er 

dokumenteret i flere undersøgelser, 
siger Britt Wendelboe, som er en del 
af Bo Trygt-samarbejdet

- Netop nu er mange boligejere op-
taget af at gøre deres hjem klar til den 
mørkere og koldere periode, vi går ind 
i. I den sammenhæng er det oplagt 
også at få kigget på sine vinduer, døre 
og låse, og hvordan man ellers kan 
sikre sin bolig bedre. For eksempel 
er sensorstyret lys og en lavere hæk 
nogle af de greb, der kan hjælpe til at 
holde tyven på afstand. Det behøver 
ikke være hverken dyrt eller besvær-
ligt at indbrudssikre sit hus, og vi ved, 
det virker, siger Laura Bjerre Munch.

- V.O

Kom indbrudstyven i forkøbet

Bo trygt har i fællesskab med Rigs-
politiet udviklet de 5 vigtigste råd 
mod indbrud:

1. Vær en god nabohjælper

2. Tænd lys ude, og trim hækken

3. Gør det svært at bryde ind

4. Brug sikre betalingsformer, når 
du køber brugt

5. Ring 114 ved mistanke om ind-
brud
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Kim Øverup skriver om det 
almene besøgsforbud 
Min datter er diagnosticeret 
med paranoid skizofreni og 
generaliseret angst. Hun er 
23 år og bor på bostedet Te-
levænget. 

Det vil sige, lige nu bor 
hun som nødløsning hos os, 
hendes forældre, da boste-
det igen lukkede for private 
besøg medio september pga 
stigning i coronasmitte i sam-
fundet. 

Det samme skete med Met-
te Frederiksens nedlukning 
af samfundet medio marts  og 
dengang tog det 3,5 måned, 
før min datter endelig igen 
kunne flytte tilbage til boste-
det, som hun ellers er glad for 
at bo på. Nu ved vi igen ikke, 
hvor længe det nuværende 
besøgsforbud varer?!

Min datters diagnose(r) gør, 
at hun reagerer med panik 
og stærk angst på pludselige 
skift; og udsigten til ikke at 
måtte få nogen som helst be-
søg i en uvis (lang?) periode 
gjorde, at hun nærmest brød 
sammen ved beskeden om 
restriktionerne. 

Derfor var vi nødt til straks 
at tilbyde hende at kunne bo 
hos os i karantæneperioden.

Det holdt og holder famili-
ært hårdt, men alternativet er 
muligvis en psykiatrisk ind-

læggelse og det vil både hun 
og vi selvfølgelig undgå, hvis 
vi kan.

Kollektiv lukning

At bostederne nu igen kol-
lektivt tvinges til at lukke 
for besøg, finder jeg aldeles 
uhensigtsmæssigt og kontra-
produktivt. 

Jeg kan til nød forstå, at det 
skete i marts, men nu burde vi 
have lært mere om corona til 
at reagere mere fornuftigt og 
differentieret, synes jeg. Det 
giver absolut ingen mening 
at afskære min datter og an-
dre unge som hende fra den 
smule kontakt med få venner 
(måske en kæreste) og fami-
lie, som disse svage personer 
har. 

De er oftest slet ikke i di-
rekte risikogruppe for Co-
vid-19 og det aktiverer alle 
deres udfordringer, hvad en-
ten det er tvangstanker, angst 
eller paranoia med mere.

Der er tale om mennesker, 
som i forvejen har svært ved 
at finde deres ståsted i livet 
og så fjerner man deres få, 
men vigtige kontakter og hol-
depunkter.

Forskel på restriktionerne

Jeg mener, at man burde dif-
ferentiere restriktionerne på 
bosteder som Televænget, 
der ganske rigtigt også rum-
mer nogle beboere, som er 
mere direkte sårbare for co-
rona. 

Stedet er fysisk set med 
hele tre forskellige indgange. 
Alle beboere har deres egen 

lejlighed og der er gode bre-
de gange. 

Man kunne nemt og simpelt 
beskytte dem, som virkelig 
bør beskyttes, hvis man vil, 
uden at tage hverdag og hol-
depunkter fra de øvrige. Alle 
er interesserede i at passe på 
hinanden.
• Det kunne dikteres, at alle 
besøg kræver mundbind ved 
ind- og udgang, samt at besø-
gende kun må være i beboer-
nes egen lejlighed. 
• At man som besøgende kun 
må benytte én bestemt ind-
gang og skal gå direkte til be-
boerens lejlighed.
• At man selvfølgelig spritter 
hænder af. At besøgende ikke 
må opholde sig på fællesarea-
ler. 
• At alle skal benytte mund-
bind på fællesarealer og 
naturligvis holde behørig af-
stand og så videre.

Man kan sagtens sikre de få 
fysisk sårbare ekstra mod co-
rona uden at tage tilværelsen 
og kontakt fra alle de øvrige. 
Den er svær nok i forvejen!

En bøn

- Jeg forestiller mig, at de 
samme differentierede fysi-
ske forhold kunne skabes på 
kommunen s andre institu-
tioner og bosteder. At man 
tildeler bostederne mere an-
svar og tillid til, at de selv kan 
vurdere og skabe de bedst 
mulige forhold for alle? 

- Så min bøn er, at der 
kæmpes lokalt politisk for at 
indføre mere logiske restrik-
tioner, som gavner mere end 
de skader! Det kan kun gå for 
langsomt – de svageste lider 
og har lidt længe nok!

Åbent brev til Tårnbys borgmester:

Hvad nedlukningen betyder for det svære sind

Kim Øverups datter skriver selv:

’Jeg føler lidt, at jeg i denne sammenhæng er nødt til at lade 
min far være talsperson, fordi jeg som en person med diag-
nosen paranoid skizofreni i enhver situation, hvor jeg prøver 
at kritisere mennesker eller systemer, konstant bliver ramt af 
’jamen du er jo paronoid/syg’ og derfor ikke bliver taget seri-
øst på linje med ’raske’ mennesker. 
Jeg er bange for, at jeg med diagnoser som angst og paranoid 
skizofreni, ikke har samme gennemslagskraft, som hvad man 
kunne kalde et neurotypisk menneske - og det er nok en af 
grundene til, at dette perspektiv har været fuldstændig fra-
værende i medierne indtil nu...’

Kære Borgmester Allan S. An-
dersen og kære folkevalgte i 
kommunalbestyrelsen... 

...skriver Benny Bindslev, 
spidskandidat til 

kommunalbestyrelsen  
for Nye Borgerlige 

Jeg læste i Berlingske om 
Tårnby kommunes respekt-
løse og sjofle behandling af 
36-årige Henriette, der efter 
en fejlbehandling nu sidder 
lænket til en kørestol. 

Grundet kørestolens stør-
relse kan Henriette ikke kom-
me ud på lejlighedens toilet, 
hvorfor hun for to år siden an-
søgte Tårnby kommune om et 
handicaptoilet/bad. 

Dette har Tårnby kommune 
afslået med begrundelsen, at 

Henriette diskret kan vaske 
sig og forrette sin nødtørft i 
lejlighedens stue eller sove-
værelse. 

Hvad i alverden tænker I 
dog på, siden et menneske, 
der har det svært nok i for-
vejen, fortjener denne skan-
daløse behandling. I skulle 
skamme jer. I er valgt af kom-
munens borgere til at vare-

tage deres interesser, hvilket 
også betyder Henriettes. Tag 
nu ansvar for det hverv, bor-
gerne har givet jer, hvorfor 
I kunne starte med at finde 
midler til Henriettes handi-
captoilet/bad.

Det kan virkelig ikke passe, 
at man i budgettet ikke kan 
finde midler til at hjælpe 
Henriette, når kommunen har 
en opsparing på ca. en milli-
ard kroner. 

En opsparing, som en folke-
valgt udtalte: ’skal bruges til 
hårde tider i kommunen’. Det 
kan ikke passe, at der årligt 
lægges en stor sum penge i 
banken, når borgere som Hen-
riette for meget små midler 
kan hjælpes for den daglige 
ydmygelse. 

Artiklen er desuden lagt 
på Facebooksiden ’Tårnby på 
Tværs’, hvor der i kommen-
tarsporet var en del spydige 
kommentarer. ’Man skal ikke 
blive syg i Tårnby kommune’ 
- ’Tårnby kommune forhaler 
behandlingstiden’ - ’Tårnby 
kommune slider ’syge’ fami-
lier op’ - ’Bevidst ukorrekte 
afgørelser, der tager lang tid i 
ankestyrelsen’ - ’Tårnby kom-
mune er bunden, når man bli-
ver syg’ osv. osv.  

Tager man et kig på anke-
styrelsens afgørelser angåen-
de Tårnby kommune i 2019, 
så viser tallene, at der blev 
truffet 24 afgørelser og i 14 af 
dem omgjorde ankestyrelsen 
kommunens afgørelse. Altså 
en omgørelsesprocent på 58. 

Sammenlægges summen 
af Henriettesagen, Facebook-
kommentarerne og ankesty-
relses omgørelsesprocent, 
så dumper Tårnby kommune 
med et brag, hvad angår an-
stændig behandling af kom-
munens ældre, syge og handi-
cappede borgere.

Det er åbenbart en velbeva-
ret hemmelighed blandt Tårn-
bys borgere, at kommunen 
ikke behandler denne gruppe 
på en god, sober og respekt-
fuld måde... Ikke et postulat, 
der er godt at have siddende 
på skuldrene. Så tag nu ansvar 
og vis jeres vælgere, at I er 
værdige til deres kryds. 

Vi har modtaget: 

Borger henvist til at forrette nødtøft i stuen

Billedet hedder ’Sammenhold’ 
og var en gave til datteren fra 
Kim Øverup og hendes mor. 
Hun modtog billedet, sidst 
bostedet genåbnede for besøg 
og hun flyttede tilbage. 

Borgmester Allan S. Andersen svarer:
Jeg vil gerne med dette indlæg kort op-
ridse, hvordan reglerne er for besøg på 
bosteder. 

Det er således, at Social- og Indenrigs-
ministeriet har indført et generelt forbud 
mod besøg på indendørs arealer på socia-
le tilbud beliggende i blandt andet Tårnby 
Kommune, såfremt man har beboere, som 
tilhører en risikogruppe. Det er tilfældet 
på Televænget. 

På Televænget vil det fortsat være muligt at foretage besøg i 
kritiske situationer. 

Det samme gælder for besøg af 1-2 faste besøgspersoner. 
Sådanne besøg skal som det helt klare udgangspunkt foregå 
udenfor. Udgangspunktet kan i særlige tilfælde fraviges, hvis 
ledelsen på bostedet konkret finder det sundhedsmæssigt for-
svarligt. 
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adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk
showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00
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Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

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

Alt er dansk produceret 

SPAR  20%
på vores nye  flotte micro  laminat låger

TILBUDDET
GÆLDER  

HELE  
NOVEMBER

Dansk familiefirma med egen fabrik

Inden tidligere overborgmester Frank 
Jensens bratte afgang fra Københavns 
Rådhus nåede han på vegne af Amager 
Bakke at få sendt en ansøgning afsted 
til EU’s Innovationsfond om midler til 
et fuldskala-anlæg til CO2-fangst på 
Amager Bakke.

Der er tale om et anlæg, der fra 
2025 vil kunne indfange 500.000 ton 
CO2 årligt fra Amager Bakkes udled-
ning. 

Det vil hjælpe København et mar-
kant stykke tættere på målet om at 
blive verdens første CO2-neutrale 

hovedstad og skåne atmosfæren for 
yderligere klimabelastning.

Projektet forventes at kunne stå 
klar i 2025, hvis regeringen baner 
vejen med de fornødne rammevilkår. 
Derudover er projektet afhængigt af 
støtte, da det er et af de første af sin 
slags.

ARC ansøger derfor om mellem 0,5-
1 mia. kr. i støtte hos EU’s Innovations-
fond. 

Det vil betyde, at 60 procent af ud-
gifterne til etableringen og driften de 
første ti år vil være finansieret.

Med et fuldskala-anlæg til CO2-fangst vil Amager Bakke kunne fange cirka 
500.000 ton CO2 årligt og dermed hjælpe København et stort skridt på vej 
mod at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad.  Foto: Christoffer Regild.

Bakken fanger 500.000 tons CO2
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Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

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

To borgmestre og 30 skoleelever 
gik de første skridt af Amarminoen, 
som blev indviet på skolernes mo-
tionsdag 

Af Viktoria Olesen

På en lille bakke ved diget, hvor Tårn-
by og Dragør mødes på hjørnet af Kal-
vebod Fælled og Kongelunden, blev  
Amarminoen åbnet officielt. Der var 
udsigt til uspoleret natur, en lille sø og 
diget, som skal beskytte Tårnby mod 
den forventede 100 års oversvøm-
melse. 

Borgmesteren fra Tårnby Kommune, 
Allan S. Andersen, og borgmesteren 
fra Dragør Kommune, Eik Dahl Bid-
strup, var begge mødt op til åbningen 
af den 24 kilometer lange vandrerute. 

Amarminoen strækker sig fra DR 
Byen i nord, over Sydvestpynten i 
syd og hele vejen til Dragør Fort i øst. 
Ruten fører gennem Naturpark Ama-
gers mange forskelligartede landska-
ber. Undervejs vil man blandt andet 
komme forbi store åbne strandenge, 
et fuglereservat i international klasse 
og Danmarks største selvsåede birke-
skov, pinseskoven. Undervejs kommer 
man forbi sheltere, hvis vandreturen 
skal strækkes over flere dage. 

En drøm gik i opfyldelse

Jes Aagaard, naturvejleder og pres-
semedarbejder fra Naturstyrelsen, 

fortalte, at det var hans store drøm at 
åbne en vandrerute som denne for at 
skabe et tydeligt rum til fordybelse og 
en rute til naturoplevelser igennem 
Vestamagers storslåede og forskellig-
artede natur. 

Naturparkens utrolig varierede na-
tur er et oplagt udflugtsmål, som både 
skaber plads til store tanker ude på de 
åbne vidder og dyb koncentration i de 
mørke skove. 

Jes Aagaards tale blev kortvarigt 
afbrudt, da et fly fra Kastrup lufthavn 
kom buldrende hen over ceremonien, 
men det skabte kun glæde hos tilsku-

erne, da det aktuelt er et sjældent syn. 
Han fortalte desuden, at det er 

Skovhjælperne, som har hjulpet til 
med det praktiske arbejde, som at 
sætte skilte op. 

Borgmestrene vil gå ruten

- Jeg er sikker på, at Amarminoen vil 
tiltrække en masse nye besøgende, 
som er på udkig efter en vandring i 
uspoleret natur, som jeg selv bor tæt 
på og vil besøge, fortalte Allan S. An-
dersen.

- Under denne coronatid er det vig-
tigt, at vi kommer ud og får noget frisk 

luft under vingerne. 
Eik Dahl Bidstrup fortalte, at han 

foretrækker en god gåtur med sin 
hund fremfor en løbetur og til det er 
Amarminoen perfekt. Han fortalte om 
de seværdigheder, som Amarminoen 
går igennem, som blandt andet er 
Kongelundsfortet og den flotte natur 
i Dragør.

- Her kan vi være sammen, men 
stadig holde afstand. Her kan man gå 
på opdagelse i naturen og i sig selv, 
sagde Eik Dahl Bidstrup.  

Under talerne kom en hest med ryt-
ter ridende, nogle løbere og en hel 
del cyklister slog også vejen forbi; det 
gav et godt billede af, at området al-
lerede bliver flittigt brugt af natur- og 
motionsglade folk. Begge borgmestre 
var enige om, at Amarminoen vil være 
med til, at endnu flere får øjnene op 
for det smukke område. 

Amarminoen blev indviet

Til slut trådte Jes Aagaard frem og 
gjorde klar til, at de to borgmestre 
skulle indvie ruten. Det klassiske hur-
ra, hurra, hurra blev erstattet af Amar-
mino, Amarmino, Amarmino, som blev 
råbt ekstra højt af de unge mennesker 
fra folkeskolerne. De to borgmestre 
trak derefter i hver sin ende af den 
gule snor til ruten og så var Amarmi-
noen åben. 

Udover de to borgmestre var der to folkeskoleklasser, Dragør ungdomsskole 
og mange flere. 

Halvmaraton åbnet i naturen

OM SKOVHJÆLPERNE:
Rundt om i landet har Naturstyrelsen oprettet arbejdspladser til omkring 200 skovhjælpere. 
Det er et tilbud til voksne udviklingshæmmede og andre borgere med udfordringer i livet, 
som kan få en hverdag med meningsfulde, tilpassede opgaver. De får udfordringer og mu-
ligheder i naturen under trygge rammer og de bliver støttet i at tage ansvar og komme med 
deres egne meninger. Målet er at give skovhjælperne fremgang, sejre og øget selvværd og 
livskvalitet, som både er til stor glæde for dem selv men ofte også for deres familier.  
På Amager er der mellem 20-30 Skovhjælpere, der er både fastansatte men også nogle som 
arbejder i perioder på tre måneder. 

Om man trænger til en times 
frisk luft eller den helt store 
vandretur, er Amarminoens 
forskellige naturområder en 
oplagt ramme til store ople-
velser, ro og fordybelse

Af Viktoria Olesen

Amarminoen snor sig gennem 
Naturpark Amagers mange 
forskelligartede landskaber. 

Fra DR Byen i Ørestad Nord 
til Dragør i syd vil man kunne 
opleve den flotte natur, mens 
man stadig har byens puls in-
den for rækkevidde. 

Turkise piktogrammer 

Amarminoen er markeret med 
dråbeformede turkise pikto-
grammer hele vejen og man 
kan vælge at gå den i dens 
fulde længde eller brede den 
ud over flere etaper.  Der er 
også mulighed for at tage en 
overnatning på en af de man-
ge lejrpladser langs ruten. 
Information om ruten findes 
på naturparkamager.dk. 
Der er et link til folderen, 
med informationer om 
Amarminoen.

Sådan finder du 
Amarminoen

Amarminoen Amarminoen 
er markeret er markeret 

med gult. med gult. 
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Næste forestiling er med Fars-
had Kholghi og Lukas Birch 
23., 24. og 25. november 
 
HVID JUL – med brune nuancer 
er årets brag af et juleshow med 
masser af julestjerner, peber-
nødder og jødekager. 
Vi kender alle evangeliet om 
Jesu fødsel, men ingen kender 
”Herbergets evangelium”. 
Dette evangelium - der netop 
er blevet fundet i forbindelse 
med udgravningerne til den nye 
metro mellem Betlehem og Ishøj 
- kaster lys over, hvorfor alle 
værelserne var optaget på her-
berget, så jødernes konge måtte 
fødes i en fugtig stald. 
Alt det og meget mere får vi 
svar på, når vi møder herbergets 
ejer, Hr. Berg og hans ansatte 
på en travl nat for ca. 2020 år 
siden. 
Dette juleshow er hylende 
morsomt og politisk ukorrekt af 
bibelske dimensioner. 

Anmeldelser fra diverse per-
soner, der har set showet:

- Jeg rullede rundt af grin på 
marmorgulvet  i det Sixtinske 
Kapel. Det bedste grin - næst ef-
ter Jobs onemanshow… Paven.
Jeg gik fra Herodes til Pilatus for 
at få fat i billetter til dette show, 
men hold da helt op. Det var det 
hele værd. Vladimir Putin.

- Jeg synes, det er diskrimine-
rende! De bruger ordet jul... 
ups... jeg mener... øh... Det 
hedder Vinterfest... IKEA.

Så glæd dig til at få indblik i den 
hidtil ukendte del af Juleevan-
geliet, og nyd den tempofyldte 
komedie, der giver dig en hvid 
jul - med brune nuancer.

Så lykkedes det - første forestiling afviklet

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

... og den forestilling vi skylder  ... og den forestilling vi skylder  
fra sidste sæson ...fra sidste sæson ...

Vi tror stadig på, at sæson 2019/2020’s fjerde forestilling, Operette 
Kompagniets Det’ lunt i nat, kan gennemføres i dagene mandag 18., 
tirsdag 19. og onsdag 20. januar 2021

De tre Musketerer: Figaros og Den Ny 
Operas udgave af ’De tre Musketerer’ tilsat hits fra opera, 
operette og musical og krydret med komik. 

22. - 23. og 24. februar 2021

Blinkende Lygter. Dansk folkekomedie – 
baseret på Anders Thomas Jensens film.  
15. - 16. og 17. marts 2021

HVIS EN FORESTILLING BLIVER AFLYST

Der er som bekendt fortsat usikkerhed om de covid19-retnings-
linier, der vil gælde ved vores planlagte teaterarrangementer. 
Hvis du gentegner abonnement iflg. vejledningen på amager-

teatret.dk – eventuelt med hjælp fra de kontaktpersoner,  
som er nævnt i vejledningen - vil du blive refunderet for  

forestillinger, der aflyses pga. covid19-retningslinierne.

Vi anbefaler derfor, at du gentegner abonnement, hvis du  
ønsker at bevare muligheden for ’hidtidige pladser’ (eller 

færre) til det rigtigt gode program for sæsonen. 

Læs mere om Amagerteatret på  
www.amagerteatret.dk  

eller ring 29 46 60 93

Robin Hood - eventyr i Sherwood
Årets familieforestilling fra Folketeatret 
er en livlig og humoristisk version af den 
kendte fortælling om Robin Hood og hans 
bande, som huserer i Sherwoodskoven og stjæler fra de rige for at 
give til de fattige.

Og selvfølgelig arbejder vi også på, at der kan blive familieforestil-
ling i denne sæson

Datoen er onsdag  
27. januar 2021 kl. 18

Bemærk • Robin Hood  
- eventyr i Sherwood er IKKE med i 

abonnement.

Med stor kreativitet og velvilje fra mange sider er 
det lykkedes at gennemføre Amagerteatrets første 
forestilling Hurra: Jacob Morilds 20-års  
Jubilæums-cabaret.

Der er endda en mulighed for de hutige til at 
sikre sig en billet til ekstraforestillingen onsdag 
28. oktober klokken 16. Billet købes i KulturHuset 
Kastrup Bio.

Tegn trygt abonnementHvid jul - med brune nuancer

Kommende forestillinger 
i løssalg og abonnement
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Tårnby Bladet har opfordret kan-
didaterne til Seniorrådet, at skrive 
lidt om sig selv - det har de alle 
gjort og vi har med let hånd redige-
ret i kandidaternes indlæg

Ester Steffens

Jeg er født 1943 i Odense og flyttede i 
1964 med min mand til Tårnby. 

Jeg har Arbejdet i flere år på Tårn-
byhjemmet på Englandsvej. 

Interessen for ældreområdet har 
jeg blandt andet fra mit arbejde og da 
min mand fik konstateret Alzheimers 
sygdom. 

Han boede hjemme en periode, 
inden han måtte flytte på plejehjem. 
Det var efter min gang på plejehjem-
met, at interessen for ældreplejen og 
fremtiden for de kommende ældre i 
vores kommune voksede.

Andre områder har også mine inte-
resser, blandt andet flextrafik, bebo-
erråd på plejehjem og generelle nor-
meringer i plejen. 

Jørgen Maibom

Jeg har været medlem af Seniorrådet 
i Tårnby Kommune i denne valgpe-
riode.

Vi har haft en del sager til høring og 
givet god sparring til forvaltningen.

Vi har haft sager om tilgængelighe-
den i kommunen samt henvendelser 
fra borgere, der føler, de er kommet i 
klemme i systemet og vi har behand-
let de generelle problematikker i dis-
se sager.

Der har været et godt og konstruk-
tivt samarbejde i den forløbne perio-
de i Seniorrådet.

Jeg vil arbejde for bedre forhold for 
de ældre i Tårnby Kommune, bedre 
tilgængelig generelt og tage sager op, 
som bliver rejst over for Seniorrådet.

Jeg vil arbejde for, at Seniorrådet 
bliver mere synligt i lokalområdet og 
i pressen.

Kirsten Sietam

Jeg er 71 år og været gift i 51 år.
De for mig vigtigste emner i Se-

niorrådet er reel kommunikation med 
borgerne om, hvad der er vigtigt for, at 
også ældre kan føle sig hørt og undgå 
ensomhed? 

Åbenhed og værdig kommunika-
tion på eksempelvis plejehjem, så de 
ældre og deres pårørende oplever at 
blive taget alvorligt.

Et synligt Seniorråd, hvor det er mu-
ligt at benytte lokalpressen og kom-
munens hjemmeside til referater, som 
alle kan forstå. 

At huske, at seniorer ikke er en ho-
mogen gruppe, men at alderen stræk-
ker sig fra 60 til langt op mod 100 år.

Jeg har arbejdet i 23 år på Sundby 
Hospital, og senere som privatprak-
tiserende zoneterapeut. Jeg har i 
alle årene været aktiv blandt andet i 
forskningsrådet og som formand for 
FDZ-foreningen (Forenede Danske Zo-
neterapeuter) med 3000 medlemmer.

Og jeg har arrangeret rejser til Les-

bos for blandt andet scleroseramte og 
været aktiv i Venligboerne her i kom-
munen.

Joanna L.S. Jensen

Stem på mig, Jonna L.S. Jensen - en 
1948-årgang, som er kandidat til Se-
niorrådet.

Jeg er gift og har to børn, to sviger-
børn og fire børnebørn. Jeg har boet i 
Tårnby kommune siden 1970.

Jeg har været beskæftiget med 
mennesker i hele mit arbejdsliv blandt 
andet på alderdomshjem og 18 år på 
hospital. Nu hvor jeg er pensionist 
og kan give tid, er mine mærkesager 
at arbejde for at give ældre borgere i 
vores dejlige Kommune, en god alder-
dom med allerbedst mulig trivsel.

Der er altid brug for nye tiltag for 
udvikling.

Erik Gregersen

I Seniorrådet vil jeg anvende mine 
mangeårige erfaringer fra Regionsrå-
det for at vi ældre kan behandles for 
smerter i trygge rammer i vores hjem 

eller på plejehjem i stedet for hospi-
talsindlæggelse.

Jeg har siden 2007 været i bestyrel-
sen for Solgaven, specialplejehjem-
met for ældre synshandicappede og 
som fagpolitisk aktiv i en af Metal Se-
niors bestyrelser, vil jeg i samarbejde 
med kommunen, arbejde for, at det 
bliver attraktivt at arbejde i ældreple-
jen. 

Vi mangler flere ældre/ senior-bo-
liger i kommunen! Og jeg ser gerne 
flere seniorbyggerier etableret i kom-
munen til en overkommelig pris. 

Jeg har desuden i mange år været 
aktiv både i forhold til aktiviteter for 
ældre, AOF og UngTårnby

Hvis jeg bliver valgt, ser jeg frem til 
et godt samarbejde i Seniorrådet og 
med kommunen som både mod- og 
medspiller. 

Johnny Fredelund

Jeg har i 
årtier væ-
ret aktiv 
inden for 
forenings-
arbejde 
blandt 
andet i Æl-
dre Sagen, 
Foreningen 
Norden, Ka-
strupgård-
samlingens 
Venner, 
Kræftens 

Bekæmpelse og Venligboerne og ikke 
mindst medstifter af og mangeårig 
formand for LEV Dragør/Tårnby (me-
get tidligere Handidot).

Jeg har boet i kommunen siden min 
barndom og været gift med Hjørdis i 
47 år. Vi har været forældre til to børn 
med svære funktionsnedsættelser.

Arbejdet i de mange ’samfundsre-
laterede’ foreninger har givet et ind-
gående kendskab til politikere, for-
valtninger, hjemmeplejen, plejehjem 
og bosteder i kommunen på samme 
måde som mit engagement som bru-
gervalgt repræsentant i råd og udvalg 
i Tårnby Kommune, Københavns Amt 
og Region Hovedstaden har givet et 
bredt kendskab til hospitalsvæsenet. 
Jeg har i flere valgperio der været for-
mand for Handicaprådet.

Vi stiller op til Seniorrådet

Seniorrådet i Tårnby Kom-
mune består af 5 medlem-
mer og et antal suppleanter. 
Medlemmerne vælges for 
en 4-årig periode

Af Kurt Wriedt, formand  for 
Seniorrådet i Tårnby

Seniorrådet afholder møder 
ca.10 gange om året og der-
udover deltager vi i Regions-
ældrerådsmøder og i møder i 
Danske Ældreråds regi. Endvi-
dere i såkaldte Vestegnstræf. 
Her møder vi ligesindede og 
får udvekslet erfaringer og får 

tilegnet os nye ideer.
Hvad laver man så i Se-

niorrådet? Ja – man kunne 
bruge det slidte udtryk – godt 
spørgsmål!

Seniorrådets opgave er 
at rådgive Kommunalbesty-
relsen og udvalgene under 
Kommunalbestyrelsen i sager, 
som vedrører den ældre del af 
kommunens befolkning.

Man må altså ikke forveksle 
Seniorrådet med f.eks. Ældre-
sagen. Seniorrådet er et Råd-
givende organ for Kommu-
nalbestyrelsen, mens f.eks. 
Ældresagen er en interesse-

organisation.
Opgaverne er rådgivning i 

mange forskellige spørgsmål 
– det kan være omkring bus-
drift; hvor skal stoppesteder 
være? og det kan være æn-
dringer i hjemmehjælp og 
evt. i ændring i hjemmepleje 
og meget andet.

Vi er også høringsberetti-
get i en række spørgsmål og 
som følge af dette, bliver der 
sendt sager i høring hos Se-
niorrådet og vi udarbejder et 
høringssvar, som bliver en del 
af den videre behandling af 
sagen i det respektive udvalg.

Seniorrådet kan også have 
gæster i form af ansvarlige i 
Kommunen for enkeltområ-
der til enkelte møder; det kan 
være den ansvarlige for hjem-
mehjælpen, ligesom vi jævn-
ligt har besøg af udvalgsfor-
mænd for de enkelte udvalg 
under Kommunalbestyrelsen.

Seniorrådet har mulighed 
for at udarbejde forslag til et 
eller flere tiltag, som vi vil 
rådgive Kommunalbestyrel-
sen om at tage med på det 
kommende års budget; vi kan 
dog ikke regne med, at bare 
fordi Seniorrådet synes, et 

forslag er en god idé – så sy-
nes alle det samme, men så-
dan er vilkårene.

Det seneste, rådet har på-
virker med stort held, er, at 
plejehjemmenes brandalar-
meringsanlæg nu bliver mo-
derniseret.

Dette er i korte træk en stor 
del af, hvad Seniorrådet arbej-
der med; der er sikkert meget 
mere og man er velkommen 
til at kontakte undertegnede 
eller et af de øvrige Senior-
rådsmedlemmer.

Seniorrådet i Tårnby Kommune

Fortsættes næste side...
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Civilt har jeg i mit arbejdsliv været 
trafikassistent i SAS, souschef i regn-
skabsafdelingen i Aller Press og regn-
skabschef hos Klaus Riskær. Sluttede 
arbejdslivet som regnskabsmedarbej-
der i DSB’s hovedkontor og næstfor-
mand for HK-medarbejderne dér.

Kate Rasmussen

Jeg vil fokusere på beboere på pleje-
hjem og ældre i eget hjem. Ingen skal 
udskrives til et tomt hjem efter syg-
dom. Pårørende og kommunen skal 
have besked, inden den ældre bliver 
udskrevet, og familien skal kunne 
være til stede på hospitalet, fordi 
mange ældre har brug for hjælp. 

Information og lignende skal ikke 
sendes til e-boks, da mange ældre 
ikke har adgang til en computer. 

Hvis jeg bliver valgt ind i senior-
rådet, vil jeg være mere synlig på 
plejehjemmene og jeg vil arbejde for 
følgende mærkesager: 

- Billigere kollektiv trafik - pensio-
nistkortet skal ikke stige.

- Nej til private plejehjem
- Flere bofællesskaber til ældre - 

som almene boliger. 
Jeg har været gift med Sven-Ove 

i 57 år. Vi har to børn og fem børne-
børn. Jeg har boet i kommunen i 37 år 
og har arbejdet som plejemedhjælper 
på plejehjem i 25 år. Jeg er næstfor-
mand i en seniorklub, som holder til 
på Øresundsvej, går i en motionsklub. 
Jeg kommer på hovedbiblioteket og 
ser film og jeg elsker at gå i teatret.

Lone Pintos

Mit navn er Lone Pintos; jeg er 72 år 
gammel. Jeg har været selvstændig i 
mange år og har i en årrække arbejdet 
på plejehjem. Jeg har været valgt til 
Seniorrådet i fire år og stiller op for en 
periode mere.

Seniorrådet er ikke et politisk råd, 
men et rådgivende råd for borgere på 
60+.

De områder som jeg vil arbejde 
med at øge opmærksomheden på er:

1. Plejehjemsbeboeres/hjemmebo-
endes ret til en bedre rengøring. Man 
skal ikke stilles ringere fordi man er 
blevet ældre og er blevet afhængig af 
hjælp.

2. Plejehjemsbeboeres/hjemmebo-
endes ret til sund og nærende kost, 
som også ser indbydende ud. Kosten 
er af yderste vigtighed for de ældre, 
som måske ikke har så meget appetit.

3. Plejehjemsbeboeres/hjemmebo-
endes ret til meget mere selvbestem-
melse.

Kurt Wriedt

Jeg stiller op til valg til Seniorrådet 
den 19. november. Jeg hedder Kurt 
Wriedt og er pt. formand for Seniorrå-
det, som jeg har været medlem af de 
seneste 8 år. 

Hvad vil jeg så i Seniorrådet? 
Jeg vil fortsætte arbejdet for en øget 
kvalitet i den hjælp, som flere ældre 
modtager i eget hjem, herunder vær-
digheden og trygheden.

Jeg vil også fortsætte arbejdet med 
at øge sikkerheden på plejehjem-
mene. Her tænker jeg mest på alar-
meringssystemerne; der bør være 
røgalarmer i samtlige boliger og ikke 
kun på gangene, men også sikkerhe-
den i forhold til forebyggelse af fald 
m.m. og ikke mindst arbejde for, at der 

stadig er en høj grad af værdighed i 
det daglige.

Jeg vil arbejde videre med at øge 
kvaliteten af plejen af de demensram-
te med fokus på en høj grad af værdig-
hed og omsorg.

Og der bør bygges eller indrettes 
flere boliger, som er attraktive for æl-
dre.

Klatresten kalder Allan Pedersen  fra Amager Fotoklub dette månedens 
udvalgte foto. Hvor, han har ordet ’klatre’ fra, vides ikke, men måske henviser 
han til, at stenen selv i den fjerne istid  for 10.000-15.000  år siden er klatret 
hertil fra det nordlige Skandinavien og senere opgravet fra Øresunds bund,  
da Øresunds-forbindelse blev anlagt i slut 1990’erne og indviet i 2001. 
Stenen ligger nu lige nord for nedkørslen til tunellen før broen på den danske 

side og er værdifuld på flere måder. Den kaldes for broanlæggets grundsten 
og indeholder dansk og svensk skillemønt fra år 2000, samt en dåbsattest 
godt boret og muret ind i stenen, som det er tradition for den slags ved store 
anlægsarbejder. Det gav anledning til skåltaler, sandwiches og sodavand. 
(Vi arbejder også efter deadline på at finde det korrekte dato for 
grundstensnedlæggelsen - måske hedder det noget andet på svensk!)

Fortsat fra forrige side...
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Brian Borglund Bruun sidder i Tårn-
by Kommunes kommunalbestyrelse 
for Dansk Folkeparti på anden pe-
riode. Snart syv år. I denne egenskab 
sidder han desuden i bestyrelsen 
hos Tårnby Forsyning

Af David Schmidt, Tårnby Forsyning 

Som politiker i Tårnby er Brian med-
lem af lokalbestyrelsen for Dansk 
Folkeparti og kommunalbestyrelsen. 
Herunder er han medlem af Grønt 

Råd, Teknik og Miljøudvalget, Bygge 
og Ejendom og bestyrelsen for Tårnby 
Forsyning A/S, som er et kommunalt 
ejet selskab.

- Jeg kan godt lide at have indflydel-
se, og der har været rigtig spændende 
projekter at påvirke undervejs i min 
tid i kommunalbestyrelsen, fortæller 
Brian Borglund Bruun, i daglige tale 
blot Brian Bruun. 

- Eksempelvis kan nævnes projekter 
som vores svømmehal samt al det om-
kring biodiversitet, som vi udvikler nu 
og i de kommende år. Snart skal vi så 
kigge på den nye skøjtehal. 

- Og set fra Tårnby Forsyning har vi 
netop indviet en unik, grøn og smart 
energicentral på renseanlægget, der 
leverer køl til en række erhvervskun-
der og samtidig producerer varme til 
fjernvarmenettet. Energicentralen er 
både miljørigtig og en samfundsmæs-
sig gevinst. 

- Vi arbejder også med en ny måde 
at fremme fjernvarmen på her i Tårnby 
Kommune, i form af en såkaldt fjern-
varme-ø, som blandt andet den nye 
svømmehal og Tømmerup Haveby 
kommer til at være en del af. Det er 
et meget stort privilegium at få lov at 
være med i den slags beslutningspro-
cesser, fortæller Brian Borglund Bru-
un, der godt kan lide det komplekse i 
de store projekter og at skulle sætte 
sig ind i tingene og forstå logikkerne. 

Vandkvaliteten skal være i top – 

Det vigtigste for Brian Borglund 
Bruun, som medlem af bestyrelsen i 

Tårnby Forsyning, er et stadigt fokus 
på vandkvaliteten. Målet er dog ikke 
kun den bedste vandkvalitet, men at 
Tårnby Forsyning er i top 10 blandt 
forsyningerne i Danmark, både hvad 
angår vandkvalitet, driftssikkerhed, 
pris og den service, borgerne oplever.

- Tårnby Forsynings vand overhol-
der selvfølgelig alle grænseværdier, 
og vi er meget billige set på landsplan. 
Ligesom alle andre forsyninger har vi 
også nogle boringer, der indeholder 
forskellige stoffer. 

- Her er der så forskellige teknikker, 
der kan sikre, at vandet kan drikkes. 
Og jeg er villig til at foretage flere in-
vesteringer for at fjerne endnu flere af 
stofferne. Kvaliteten er det vigtigste, 
forklarer Brian og fortsætter: 

- Det er en opfattelse, som jeg me-
ner, at mange af de andre bestyrelses-
medlemmer i Tårnby Forsyning deler.

Den overordnede pointe, som Brian 
Borglund Bruun fremfører, er, at vi skal 
passe på vores vand, så det kan drik-
kes i mange generationer frem. 

- Heldigvis er hele samfundet ble-
vet klogere, og man har udvidet zonen 
rundt om vandboringer, hvor man ikke 
må bruge sprøjtegifte. Det er også vel-
kendt, at visse former for industri ikke 
er hensigtsmæssige for grundvandet. 
Men undskyld, det er da tossedumt at 
have sådanne aktiviteter lige over en 
vandboring. 

- De skal ligge et sted, hvor vi ikke 
indvinder grundvand og på en måde, 
så aktiviteterne er i bedre overens-
stemmelse med naturen. Det burde 
alle jo kunne forstå, med den viden 
man har i dag. Hvis jeg giver dig et 
glas vand, så vil du jo heller ikke have, 
at jeg hælder gift i vandet, uanset om 
det er under grænseværdierne, for-
tæller Brian Bruun

Fortsættes næste side -

Tårnby Forsyning – indkørsel 
til renseanlægget ved Kastrup 
Lystbådehavn.

Portræt af Brian Borglund Bruun

Hellere betale lidt mere og få den bedste vandkvalitet

Omskoling i en sen alder
Oprindeligt er Brian Borglund Bruun 
uddannet lufthavnsoperatør og har 
arbejdet mange år i lufthavnen. Men 
som han siger: ’Så bliver man jo æl-
dre, og jeg er nået til en fase i mit liv, 
hvor jeg er ved at omskole mig’.

Omskolingen betyder, at Brian er 
gået i gang med en gymnasial uddan-
nelse på VUC. Derefter planlægger 
han at læse videre på universitetet 
– først en bachelor og så en kandidat-
grad inden for forsikringsmatematik. 

- Ja, det er en lang rejse, som jeg 
er taget på. Og det spiller selvfølgelig 
ind på mit valg, at jeg altid har haft 
let ved matematik, og at der ikke er 
nogen arbejdsløshed som aktuar. Det 
ville jo ikke være så smart at bruge 
7-8 år på omskoling for så bare at bli-
ve arbejdsløs. Men nu må vi se, hvad 
gennemsnittet kan række til, når jeg 

er færdig med HF’en til sommer, for-
tæller Brian Borglund Bruun.

Privat er Brian Borglund Bruun i 
god harmoni med den grønne udvik-
ling. Udover at være en gift familie-
far, som bor på Vestamager, så er der 
solceller på taget af hans hus og var-
mepumper installeret. 

Og bagerst i haven er der tilmed 
et indhegnet biodiversitetsområde, 
ligesom der køres i en hybridbil.

Godt arbejde er godt for alle

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

Nej tak til højre pensionsalder

68 år er nok!
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EN BYGNING FOR KULTUR: 
Denne bygning på Englands-
vej, der ligger fremskudt og 
dog så anonymt nær ved det 
gamle (ældste) vandtårn, er 
en del af den ældste  gamle 
Tårnby Skole, der blev nedlagt 
som folkeskole i 1986. Det er 
den oprindelige skolebygning 
fra 1907; den bagvedliggen-
de tværgående bygning kom 
til i ‘26 og blev stærkt udvi-
det i ‘40. Efter nedlæggelsen, 
der skyldtes det dengang 
generelt  faldende børnetal, 
var begge bygninger nedriv-
ningstruede, men heldigvis 
var der kræfter, der argumen-
terede for bygningernes po-
tentiale og beståen.

Siden de resterende elever 
i ‘86 var rykket til Korsvejens 
Skole og Nordregårdsskolen, 
har den oprindelige Tårnby 
skole været beboet af Tårnby 
Forenings Råd, TFR, der kom 
fra et ydmygt kontor på en 
nedlagt cigarfabrik på Løj-
tegårdsvej (nu bl.a. Fysiq), 
og som i dag sammen med 
Kastrup-Tårnby Idrætssam-
menslutning, KTIS,  varetager 
interesser for over hundrede 
foreninger.

Andre foreninger, som 
radioamatørerne, pigespej-
derne, Tårnby-malerne og 
selvforsvarsklubben Shogun 
fik nyt hjem i en bagbygning, 
mens Tårnby Teater rykkede 
ind her i langt bedre lokaler 
end på Løjtegårdsvej. I 1993 
grundlagde de to forenings-
organisationer TFR og KTIS 
Tårnby Bladet, som har haft 
sin redaktion i den gamle 
skole lige siden. Dens travle 
lokaler, som bladet deler med 
foreningsrådet, det såkaldte 

Fælleskontor, er mødested for talrige 
foreningsrepræsentanter. Mangfoldige 
initiativer udgår herfra, hvor man altid 
som forening kan få et godt råd. Man 
glædes hver gang, man kører forbi dette 
kraftcenter for gode ideer og hjælpsom-
hed. 
Tegning og tekst: Ninna Feldvoss.

- fortsat fra forrige side

- Jeg vil selvfølgelig gerne 
have en lav pris, og det skal vi 
også beholde her i Tårnby Kom-
mune, men prisen er sekundær. 
Vores børn og børnebørn skal 
ikke vokse op og have drikke-
vand, som kun lige holder sig 
inden for grænseværdierne. 
De skal have det bedst mulige 
vand, som ligger meget langt 
under grænseværdierne.

Konstruktiv bestyrelse – med 
fokus på professionel drift

Brian Borglund Bruun finder 
bestyrelsesarbejdet i Tårnby 
Forsyning både konstruktivt og 
professionelt.

- Trods vores politiske skel 
synes jeg faktisk, at folk er gode 
til at tage den politiske kasket 
af og se på, at vi er i en besty-
relse for en forsyning, som det 
handler om at drive professio-
nelt og udvikle. 

- Vi går meget konstruktivt 
til værks i en god og miljørigtig 
retning. Jeg har en interesse 
for vand, og det har bestyrel-
sen generelt. Der sidder også 
medlemmer i bestyrelsen med 

enorm viden fra deres virke i andre 
forsyninger. 

- Så jeg vil gerne give en stor ros 
til de andre bestyrelsesmedlemmer, 
direktionen og medarbejderne på for-
syningen. Jeg har et indtryk af mine 
bestyrelseskolleger og vores med-
arbejdere som engagerede og deres 
opgave voksen, siger Brian Borglund 
Bruun.

Håber at fortsætte efter valget, men 
hvem ved…

- Energicentralen på renseanlægget 
er en stor verdensnyhed. Og jeg håber 
som politiker selvfølgelig, at det er no-
get, som jeg får lov til at følge, ligesom 
jeg gerne vil være med til at udvikle 
de nye tanker om fjernvarme-øerne, 
som danner et nyt håb i forhold til at 
udbrede fjernvarmen i Tårnby Kom-
mune. 

- Men det afhænger jo først og frem-
mest af næste valg, konstituering og 
forhandlinger, så hvem ved. Tiden må 
vise, om jeg får æren af at være med 
igen, slutter Brian Borglund Bruun.
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Corona-noter

Vigtig undtagelse for 
idrætsbørn
Børn og unge i foreningsidrætten er ikke omfat-
tet af sænkelsen af forsamlingsforbuddet fra 50 
til 10 personer, oplyser DIF

Forsamlingsforbuddet i Danmark bliver sænket 
fra 50 til 10 personer, men der bliver indført en 
udtagelse for idrætsaktiviteter for børn og unge 
under 21 år, hvor forsamlingsforbuddet fortsat vil 
være på 50. Undtagelsen betyder, at børn og unge 
fortsat vil kunne dyrke deres idræt i idrætsfor-
eningerne som i dag.

- Vi er virkelig glade for den undtagelse på veg-
ne af børn og unge i Danmark. Foreningsidrætten 
spiller en utrolig vigtig rolle for børns fysiske og 
mentale trivsel. Jeg er rigtig glad for, at politikerne 
sender det signal i en i øvrigt meget vanskelig tid 
for idrætten i Danmark, siger DIF’s administreren-
de direktør, Morten Mølholm Hansen.

Udbrud af Corona-smitte efter 
træningslejr
Svømmeklubben KVIK har meddelt Tårnby Kom-
mune, at foreløbigt 12 børn er positive med 
Corona efter træningslejr 
Flere deltagere fra Svømmeklubben KVIK er des-
værre blevet ramt af Corona-smitte efter en træ-
ningslejr i Jylland. 

Alle de deltagende og deres familier er kontak-
tet. Svømmeklubben har håndteret situationen 
hurtigt i tæt dialog med Styrelsen for Patientsik-
kerhed.

KVIK har orienteret kommunen om, at de efter 
dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed fortsat 
kan undervise deres svømmehold og træne deres 
andre konkurrencehold, blot de følger Sundheds-
styrelsens regler. 

Ligeledes har deres instruktører, trænere, fast-
ansatte og frivillige forældre fået klare instrukser 
i forhold til, hvordan klubben agerer i forhold til 
Corona.

Da udbruddet er sket i efterårsferien, har det 
ikke nogen betydning for skolernes genåbning.

Tårnby Kommune er i løbende dialog med klub-
ben om situationen.

Kære foreninger i Tårnby
Det er nu, vi alle skal gøre en ekstra indsats og 
stramme op. Tårnby kommune ligger i øjeblikket 
højt på listen over antal smittede med Covid-19; 
derfor er de næste dage og uger helt afgørende for, 
om vi får bugt med COVID-19. Det er nu, at vi i fæl-
lesskab skal gøre alt, hvad vi kan, for at begrænse 
smitten. Vi sender jer derfor den allerstørste opfor-
dring til, at vi hjælper hinanden med at overholde 

gældende retningslinjer og særligt husker de helt 
enkle råd om afstand, afspritning m.m.

Vedhæftet de sidst udsendte retningslinjer for 
idræts- og foreningslivet.

Alle sociale arrangementer i kommunale lokaler 
er fortsat ikke tilladt. Det gælder f. eks. fester, fæl-
lesspisning, klubaftener mv. Bestyrelsesmøder og 
generalforsamlinger er at betragte som alminde-
lig foreningsvirksomhed og vil derfor godt kunne 
finde sted, hvis øvrige retningslinjer overholdes.

Alle foreninger bedes ligeledes øjeblikkeligt 
meddele Kultur- og Fritidsafdelingen, hvis der 
måtte være opstået et corona tilfælde hos jer. Det-
te er bl.a. med henblik på orientering af kommu-
nens kriseberedskab og det politiske niveau.

Teksten er sendt til alle foreningsansvarlige i 
foreningerne i Tårnby Kommune via foreningspor-
talen.

De statslige regler kan findes på Kulturministe-
riets hjemmeside. 

Hilsen Kultur- og Fritidsafdelingen

Seneste om retningslinjer
• Man må maksimalt forsamles 10 personer, med 
undtagelse af idræts- og foreningsaktiviteter for 
børn/unge op til 21 år. Det gælder alle typer hold-
aktiviteter.

• Forsamlingsforbuddet er ens både indendørs 
og udendørs

• Der skal bæres mundbind eller visir indendørs 
på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, men 
ikke på vej mellem omklædnings- og idrætsfacili-
teter - det gælder også i svømmehaller. Men man 
skal have mundbind på, når man kommer og går 
ind i omklædning og når man forlader stedet - eller 
opholder sig i fx et loungeområde.

Denne graf viser bekræftede tilfælde af corona i Tårnby Kommune opgjort på prøvetagningsdatoen. Det er altså det 
præcise antal smittede per dag her i Tårnby. Graf fra Statens Serum Institut.  
Se den daglige udvikling på  www.ssi.dk under ’Overvågning af Covid-19’ 

EKSEMPLER:

Onsdag 11. marts 3 smittede.

Tirsdag 7. april 10 smittede. 

Fredag 15. maj 1 smittede. 

Mellem 22. maj og 9. juni var der 
ingen nye smittede. 

Onsdag 23. september 7 smittede. 

Tirsdag 6. oktober 13 smittede. 

Lørdag 17. oktober 14 smittede

Tirsdag 20. oktober 14 smittede.

Fredag 23. oktober 13 smittede. 

Lørdag 24. oktober  1 smittede. 

Den røde bygning på Ama-
ger Landevej nord for bran-
stationen, af mange kendt 
som AV-Centralen, åbner 
i uge 45 som midlertidigt 
coronacovid-19 testcenter

- Det ser ikke godt ud med 
hensyn til antallet af smittede 
med Corona virus. Det gælder 
i hele landet og dermed også 
i Tårnby Kommune. Det går 
faktisk den gale vej, skriver 
borgmester Allan S. Andersen 
i en pressemedelelse fredag 
23. oktober før regeringens 
pressemøde fredag aften. 

- Vi må regne med, at der 
fra de centrale myndighe-
der vil komme meldinger om 
yderligere restriktioner – må-
ske allerede senere på dagen.

- Det er en ulykkelig situa-

tion for samfundet og os alle. 
Vores erhvervsliv i Tårnby er 
fortsat hårdt ramt af krisen, 
og ledigheden er desværre 
meget høj, lokalt hos os.

At måle på incidens

Tårnby kommune lå lørdag 
24. oktober rimelig højt på 
listen over hvilke kommuner, 
der har flest smittede, hvis 
man kigger på begrebet in-
cidens per 100.000 indbyg-
gere. Denne dag lå Tårnby 
som den fjerde højest ramte 
på den danske liste kun over-
gået af Brøndby, Jammerbugt 
og Høje-Taastrup. 

Tallene for lørdag 24. okto-
ber viste, at der i løbet af syv 
dage forinden, samt lørdagen, 
blev registreret 68 nye smit-
tetilfælde i Tårnby kommune. 

Hvis man kigger på incidens-
tallene for uge 43, lå de på 
158,8 per 100.000 indbyg-
gere.

Midlertidigt Corona teststed

I uge 45 vil der være mulig-
hed for at blive podet og der-
med testet for Corona virus 
på adressen Gl. Kirkevej 98 i 
stuen. 

Det er i bygningen, der lig-
ger mellem Brandstationen 
og Sundhedscentret. 

Tilbuddet gælder i hele 
uge 45 mandag 2. til og med 
fredag 6. november og er 
supplement til de øvrige mu-
ligheder, der er, for at blive 
testet for Corona virus.

Det er Region Hovedstaden, 
der i samarbejde med kom-
munen etablerer dette tilbud. 

Der vil være mulighed 
for – uden tidsbestilling – at 
komme forbi på alle hverdage 
mellem klokken 10 og 16 og 
blive testet. Tidsbegrænset 
parkering ved Hovedbiblio-
teket.

Det er medarbejdere fra re-
gionen, som vil være til stede 
og udføre testene. 

Husk at medbringe sund-
hedskort. Tilbuddet etableres, 
fordi der er en stigning i an-
tallet af smittede i øjeblikket. 
Det gælder for alle borgere 
over to år.

Bliv testet uden tidsbestilling i AV-centralen

marts april maj juni juli  august  september oktober

Udviklingen af daglige corona-tilfælde i Tårnby  
fra 11. marts til 24. oktober
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Sættes i fakta.boksen

Intet menneske er som en 
ø – ingen har nok i sig selv, 
men hvis de nu er det på 
trods ..?

Boganmeldelse af  
Bitte Christensen

’Som sne i havet’ er en frem-
tidsroman om Danmark, der 
beskriver klimaforandringer 
og tiltagende fjendtlighed 
mod etniske minoriteter: 

Skrevet i en dystopisk form, 
der omhandler de værste for-
hold ved såvel klimaudvikling 
og udlændingepolitik - lad os 
håbe det aldrig kommer så 
vidt!

Bogens hovedperson,  Nora, 
og hendes lille familie håber 
på, at hvis de holder lav pro-
fil i deres dagligdag i Århus, 
vil disse fiktive tanker ikke 
blive til kendsgerninger i et 
civiliseret land som Danmark; 
et klima med ekstreme vejr-
forhold og med nazistiske un-
dertoner i den politiske flygt-
ninge-/indvandreholdning. 

I ’Som sne i havet’ bliver 
Noras kæreste og lille datter 
pludselig deporteret. Og da 
Nora gør lettere vold mod en 
tjenestemand under dennes 
brutale fjernelse af hendes 
kære, får hun en betinget dom 
og umyndiggøres og fratages 
en række normale borgerret-
tigheder. 

Disse udmønter sig blandt 
andet i tvunget arbejde med 
ligestillede, hvorunder en 
række regler vedrørende nor-
mal omgang med kolleger 
indskrænkes kraftigt tillige 
med fast overvågning gen-
nem hele arbejdsdagen. Løn-
nen ligger i den absolutte lave 

ende og der kan kun handles 
varer til det helt nødvendige; 
nogle varer som eksempelvis 
kaffe og te kan kun fås ved til-
læg af rationeringskuponer.

Nora får også beskikket en 
værge, der ugentlig kommer 
på besøg og skal videregive 
rapport fra besøgene og op-
lysninger fra arbejdspladsen. 
Er man for ’emotionel’ som 
værge, bliver man straks ud-
skiftet - ofte af personer, der 
i værste fald misbruger deres 
bestalling. 

Noras holdepunkt er håbet 
om at blive genforenet med 
sin familie, og eneste nær-
kontakt for at drøfte denne 
mulighed burde så være mo-
ren; men da denne er notorisk 
sortseer, fravælger Nora for 
meget åbenhed fra den kant. 

Gennem arbejdet, rettere 
sagt ved frokostpauserne, 
opstår en kontakt til en lige-
stillet, der muligvis har nogle 
forbindelser, som kan 
give en ledetråd til 
kæreste og barns 
levested. Desværre 
er denne person 
pludselig fjernet 
fra sin plads og Nora 
er igen på bar bund. 
Til gengæld opstår der 

forsigtige varme toner fra en 
uventet kant og som beskre-
vet i John Donnes digt fra 
1624 ’Intet menneske er som 
ø – ingen har nok i sig selv’.

Handlingen er forhåbentlig 
utopi, men meget spændende 
hele vejen; der bliver prikket 
meget til ens følelsesregi-
ster. Så selvom man måske er 
naiv... lad det 
aldrig 
ske. 

’Som sne i havet’, e r 
udgivet på Forlaget Brænd-
punkt, skrevet af forfatteren 
Michala Elk i 2020. 
Som sne i havet kan også 
købes som e-bog:
https://www.saxo.
com/dk/som-sne-i-
havet_michala-elk_

epub_9788793835801

Michala Elk (f. 1991) er 
uddannet cand.mag. i 
medievidenskab. Hun 
debuterer med ’Som sne i 
havet’.

En fremtid som helst ikke skulle blive virkelig

Anne Hjælmsø er cand. 
mag. i nordisk litteratur. 
Hun debuterede i 2007 
med sejler-romanen, 
’Elsker til vanvid’. 
Romanen, ’Syvstjernen’ 
blev en læsersucces, 
den udkom i to oplag, 
ligesom novellesamlingen, 
’Det værste til sidst’. 
Noveller herfra anvendes 
jævnligt til undervisning 
og eksamensopgaver 
i gymnasier, sosu-
assistentuddannelser og 
på erhvervsskoler.

Maya - et af Vietnambørnene

Efter nogle intense og in-
teressante aftener med 
’Processen mod Hamsun I’ 
trængte jeg til noget let-
tere lekture, gerne med 
humor og vid. Mit blik faldt 
på ’Samtale med Dronning 
Margrethe’, en samtalebog i 
ordets egentlige betydning. 

Man taler sammen og 
lytter efter, hvad samtale-
partneren siger, tager trå-
den op, det ene svar leder 
til det næste spørgsmål og 
selv om spørgeren, i dette 
tilfælde (også) Th. Hansen 
forbeholder sig retten til at 
spørge og på elegant vis gør 
dronningen opmærksom på 
dette, holder det på ingen 
måde dronningen tilbage, 
for i bogen er dronningen, 
som vi også kender hende i 
dag, både rap i replikken og 
tænksom i svarene.

Det lette i denne bog er 
ikke indholdet, men måden 
ordene i samtalen falder på. 
Let forståelige, som folk ta-
ler mest. Men også søgende 
når det gælder de dybe og 
store spørgsmål om livet, 
døden, tiden indimellem 
og sågar det evige liv. Tilsat 
dronningens hjemmelavede 
ord med de sjove vinkler og 
ikke uden sans for et selv-
kritisk blik med tilhørende 
latter. 

Dronningen om måske at 
være lidt reserveret: 

- Jeg er meget glad for at 
være i en varm atmosfære, 
men jeg vil helst ikke tages 
på sjælerødderne. Af ret 
mange ad gangen. 

Og videre i den lidt tænk-
somme bane, blandt andet 
om kristendommen: 

- Den siger ikke: Du må 
ikke være skyldig. Den siger 
heller ikke: Der er ikke no-
gens skyld. Men den siger: 
Der er skyld. 

Det er helt rigtigt – Og se 
så at komme videre!

Da samtalen fandt sted, 
var dronningen knap 40 år. I 
dag, 40 år senere og en del 
mere vis, genkender man 
fortsat vores dronning, når 
hun toner frem på skærmen.

Lidt dronningeglad har 
man da lov til at være.

Læsehesten

Klumme for læseheste:

Samtale med 
dronning 
Margrethe

Bitte Christensen 
anmelder  Anne 

Hjælmsøs bog  
Næsten lykkelig

Forfatteren Anne Hjælm-
sø har flere succesrige 
romaner og andre ud-
givelser bag sig; blandt 
andet rapport udgivet i 
2017 fra VIVE ’At vokse 
op som adopteret i Danmark’, 
hvor adskillige udenlandske 
adoptivbørn er interviewet 
om diskrimination, manglen-
de åbenhed om fortid/nutid 
og ubetænksomme spørgs-
mål fra omverdenen.

I ’Næsten lykkelig’ må dog 
tages højde for, at tiden er fra 
før, de nuværende adoptions-
krav var gældende for at blive 
godkendt til adoptivforældre: 
Alder, helbred, indledende 
samtaler m. m. 

Hovedpersonen Maya er 
omkring fem år og mildest 
talt meget ked af at være på 
børnehjemmet, hvor hun er 
blevet anbragt under Viet-
nam-krigen - altså i perioden 
1955-1975. Maya har ikke 
megen erindring om sin tid-
lige barndom. 

En dansk sygeplejerske 
bliver berørt af livet for den 
lille Maya og ser sit snit til 
at bortføre barnet og tage 
hende med til Danmark - den 
var næppe gået i dag! Men 
da ’denne frelsende engel’ 

jo skal videre 
ud i verden 
og redde små 
børn, anbrin-
ges Maya hos 
et naboægte-
par, for hvem 
det ikke er lyk-
kedes at blive 
forældre. 

Der er megen 
tys, tys omkring Maya og selv-
om der langt om længe kom-
mer en adoptionsgodkendel-
se, bliver der snakket meget 
i krogene. Adoptivforældrene 
vil gøre deres bedste og spe-
cielt moren overbeskytter 
i misforstået velmenenhed 
Maya. ???

Far er fisker og Maya vil 
gerne følge ham i tykt og 
tyndt både på havnen og med 
på båden. I skolen kommer 
der dog problemer både med 
indlæringen og med mobning 
- især fra pigegruppen. Hel-
digvis har Maya en rigtig ven 
i Jens. 

Undervejs i opvæksten mø-
der Maya flere velmenende 
personer, der hovedsagelig 
ønsker at give hende de bed-
ste forudsætninger - og Maya 
knokler for at leve op til disse 
råd og vejledninger. Det bli-
ver da også til et ægteskab 
med en charmerende, men 
også meget mandschauvini-
stisk ungkarl, der efterhån-

den udvikler voldelig jalousi.
Efter bruddet fra dette i høj 

grad uheldige parforhold ta-
ger Maya af sted til Vietnam 
for en længere periode for 
at søge viden om eventuelle 
familieforhold i sit fødeland - 
tanker, der har plaget hende, 
siden hun kom til Danmark- 
selvom hun også ved, at hun 
er havnet i et ’eventyrland’.

Maya møder mange ven-
lige vietnamesere og lærer 
såvel sprog som skikke i dette 
meget anderledes, men også 
utroligt venligtsindede land. 
Efter længere tids uforløst sø-
gen efter sine aner, beslutter 
Maya dog at returnere til Dan-
mark. Her venter både familie 
og gode venner og Maya må 
igen starte et nyt kapitel i sit 
liv. Men Vietnam er for altid 
tæt knyttet til hendes hjerte. 

En gribende beretning, som 
man vil kunne høre flere lig-
nende udsagn om fra VIVe’s 
rapport og Anne Hjælmsø’s 
rørende indlevelse i sin ro-
man ’Næsten Lykkelig’.

Vil du vide mere om Anne 
Hjælmsø, kan du læse mere 
om hendes tilgang til emnet 
i romanen og hendes liv i det 
hele taget, i månedsbladet fra 
’Ældresagen’ oktober 2020. 
Det indeholder en spænden-
de artikel om såvel den nyud-
komne bog som forfatteren. 
God fornøjelse ... med begge 
dele. 
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Den 9. sæson af Den store 
bagedyst kører i øjeblikket 
på DR1 i den bedste sende-
tid lørdag aften og Tårnby 
kan følge et af sine egne 
bysbørn Morten Hansen, når 
han jonglerer mellem de 
forskellige bage-udfordrin-
ger, deltagerne får

Af Mia Engstrøm  
Foto: © DR

Morten Hansen har altid in-
teresseret sig for at lave mad 
og især for bagning. Han har 
igennem alle sæsoner fulgt 
mesterbagerne nøje, men 
først nu i sæson 9 fik Morten 
mulighed for at ansøge om at 
komme med. 

Med en lille ny familie var 
tiden ikke helt til bagedyster, 
og da hans datter i en meget 
ung alder blev ramt af en 

angstsygdom, var hele famili-
en koncentreret om at hjælpe 
datteren igennem en meget 
svær tid.

Morten taler åbent om dat-
terens angst, da han og fami-
lien synes, det er vigtigt at 
nedbryde den tabuisering, 
som tit er forbundet med psy-
kiske sygdomme.

Det var en meget vanskelig 
tid for familien, og Morten føl-
te ikke, de fik hjælp. Det var 
ligesom om, at der ikke var 
noget tilbud til netop denne 
form for psykisk sygdom. Der-
for opsøgte familien selv en 
børnepsykolog og de var hel-
dige. Det er vigtigt, fortæller 
Morten, at der er en god kemi 
mellem behandler og patient, 
og det er heller ikke uvæsent-
ligt, hvilken metode psykolo-
gen benytter i sin behandling, 

og begge dele blev opfyldt 
med den psykolog, de havde 
fundet.

Allerede efter første besøg 
kunne Morten se på sin datter, 
at der var sket noget. Det var 
ligesom om, der blev løst op 
for noget, som havde tynget. 

I dag er datteren rask og 
familien kan leve et familie-
liv som alle andre, og Morten 
kunne forfølge sin drøm om at 
komme med i bagedysten.

Første kage var til datteren

I det første afsnit af sæson 
9 skulle deltagerne bage en 
kage, som skulle vise, hvem 
der var deres forbillede eller 
idol, så vi fik et indblik i, hvem 
der gemte sig bag den enkelte 
deltager, og det var oplagt for 
Morten at bage en kage til sin 
datter. 

Han er fuld af beundring 
for, at hun har magtet at kom-
me sin sygdom til livs, og at 
hun i dag er kommet videre 
og kan leve et liv som alle an-
dre unge. Det var da også en 
ambitiøs kage, Morten valgte 
at bage, og med sved på pan-
den lykkedes det at kreere 

en kage med svævende låg 
af hvid chokolade og pynt af 
mørk chokolade. Godt Morten 
havde valgt at tage en luftig 
hawaii-skjorte på, for det var 
vist en udfordring, der gav 
sved på panden.

En kæmpeproduktion

Forud for Mortens første kage 
på TV havde deltagerne været 
igennem et langt casting-for-
løb. Der er mange små hurd-
ler, deltagerne skal overvinde 
og der er mange hensyn, der 
skal tages, når det endelige 
hold skal samles. 

Så de 10 deltagere har væ-
ret til mange prøvebagninger, 
prøveoptagelser og briefin-
ger, før de går ’i luften’, og 
tv-holdet bag produktionen 
er kæmpestort, fortæller Mor-
ten. 

- Alle er søde og støttende, 
og der opstår automatisk nye 
venskaber deltagerne imel-
lem, og i denne sæson sågar 
også et kærestepar.

Morten var meget nervøs, 

da det første afsnit skulle 
komme. Hvordan ville man 
fremstå på TV? Ville klipnin-
gen vise et andet billede af 
en, som man ikke var forbe-
redt på? Hvad ville ekspo-
neringen betyde i forhold til 
pressen?

Men alle Mortens betænke-
ligheder blev gjort til skam-
me, for klipningen var næn-
som og loyal, og deltagerne 
fik god støtte blandt andet af 
en psykolog, som er tilknyttet 
produktionen.

Både smag og udseende er 
vigtigt, når man bager, men 
hvis man ikke lige kan opnå 
begge dele, er smagen for 
Morten vigtigere end udse-
endet.

Det, der også er vigtigt for 
Morten ved at deltage i Den 

store bagedyst, er, at han kan 
få feedback fra de dygtige og 
kompetente dommere.

Morten er ikke nødvendig-
vis mest fokuseret på at vin-
de, men på at lære noget både 
af dommere og de andre del-
tagere. Niveauet er utroligt 
højt, og som en seer, der mest 
bager ved at åbne en pakke 
med poser og blande dem, så 
er det meget eksotisk at høre 
ord som ganache og fondant 
og glaze.

Morten har flittigt brugt 

både opslag på Google og vi-
deoer fra YouTube for at lære 
alt det, han kan i dag, og det 
får han brug for også i de næ-
ste afsnit af serien.

I skrivende stund har Mor-
ten overlevet fire episoder og 
konkurrencen er hård, så det 
bliver spændende at følge 
det videre forløb, og vi kryd-
ser fingre for, at Tårnby kan 
beholde sin deltager i serien 
lidt længere.

Ikke alt er kagedyst på 
Svejbæk allé. Liva og Morten 
bager hver for sig - og 
sammen. Foto: Redaktionen

Der er ikke dresscode i 
bageteltet på Clausholm, 

men deltager skal medbringe 
fire sæt tøj, så kostumieren 
kan sikre variation og ikke 

for småblomstret klædedragt 
(det flimrer nemlig på tv).

’Kiksekagen’ hvor glasuren 
skulle have været blank 

cholade, men endte med en 
improviseret nødløsning af 

marcipan.

Den store Bagedyst

Min datter er mit forbillede

BLIV OMDELER OG TJEN EKSTRA PENGE

Vi har lige nu brug for omdelere i alle aldre. Unge, 
studerende, voksne, ældre – du skal blot være fyldt 
13 år for at søge jobbet.

Vi leverer reklamerne og aviserne på din adresse  
– reklamerne er pakkede og klar til omdeling.

Du kan arbejde 1-2 gange 
om ugen.

Du arbejder i dit  
nærområde.

Bestem selv hvornår på 
dagen, du vil arbejde,  
indenfor deadline.

De pakkede reklamer og 
aviser leveres hos dig  
– klar til omdeling.

Du optjener løbende point til 
vores gaveshop, hvis du er 
fast omdeler under 18 år.

VI                     OMDELERE
I DIT OMRÅDE

SØGER  

→

→

→

→

→

→

LÆS MERE

blivomdeler.nu
OG SØG JOBBET PÅ

MASSER AF GODE GRUNDE 
TIL AT BLIVE OMDELER:
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  Naturcenter 
Amager - 
Friluftshuset

Åbningstider  
Indtil 13. december: 
 
Alle hverdage undtagen man-
dag kl. 9 - 15. Weekend kl. 
10 - 16.
Kontakt Friluftshuset   frilufts- frilufts-
huset@nst.dk huset@nst.dk   -   Telefon 3246 
1053. 
 

Blå Base v/Tårnby 
Naturskole 
... aktiviteter ved Kastrup 
Havn og Strand. 
 
Lukket for denne sæson - 
åbner igen til foråret.

Noget nogen har gjort... og som vi alle szammen kan gøre ude i naturenNoget nogen har gjort... og som vi alle szammen kan gøre ude i naturen

8. Klasse fra Nordregårdskolen på fisketur
Det er altid skønt, når skoleelever kan 
arbejde med sager fra den virkelige 
verden. Og det var netop hvad to 8. 
klasser fra Nordregårdskolen gjorde, 
da søen i Skolebotanisk Have skulle 
undersøges i forbindelse med det store 
renoveringsprogram for haven 

Tekst: naturvejleder Jacob Jensen, Tårnby Naturskole. Foto: Tårnby 
Naturskole

Det er nu knap 20 år siden, alle fiskearter blev registre-
ret i søen af biolog Henrik Carl – den gang fandtes ål, 
karusse, sølvkarusse, græskarpe, rimte, aborre, rud-
skalle og suder. Hvilke arter findes i dag? 

Det var med stort engagement, at eleverne, iklædt 
waders og redningsveste, begav sig ud i søens dynd og 
tømte forskellige fiskefælder, der venligst var udlånt af 
Zoologisk Museum. 

Nogle høje og klare hvin kom der også, da fisk skulle 
aflives med henblik på senere dissektion og undersø-
gelse af maveindhold… 

Det gjorde et stort indtryk da to kæmpe ål blev 
landet. De var store og flotte – en var klar til vandring 
mod Sargassohavet. Det gav anledning til samtaler om, 
hvorvidt den mon selv kunne finde vej fra søen til Øre-
sund, eller om den skulle hjælpes på vej via kanalerne 
på Vestamager. 

Mens eleverne arbejder videre med de mange data 
i klasserne – er et par fotos på vej til fiskespecialisten 
Henrik Carl – blev der mon fanget et par nye arter for 
søen?

Amarminoen hitter. Støvlerne er blevet snøret og rygsækkene fyldt med proviant adskillige gange siden vandreruten 
Amarminoen blev åbnet op til skolernes efterårsferie. I tusindvis af københavnere har vandret den skiltede rute fra DR Byen i nord 
til Dragør i sydvest. Konkluderer man på kommentarerne på sociale medier under #amarminoen, er der stor tilfredshed med den 
godt 24 kilometer lange rute. Blandt andet at den næsten udelukkende løber langs grusveje og varierer enormt i naturtyper. Foto: 
Naturpark Amager.

Eleverne var iført waders og redningsveste, da de begav sig ud i søens dynd og tømte forskellige fiskefælder. 

Fiskene blev dissekeret og der blev flittigt gjort notater om, hvad eleverne fandt i fiskefælderne i søen i Skolebotanisk Have.
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Noget at gå til i novemberNoget at gå til i november

Bibliotekets arrangementer – i en tid med corona  
Biblioteket følger Kulturministeriets retningslinjer for 
genåbning af kulturarrangementer. Det betyder bl.a.: 
Der er begrænset antal billetter til alle vore arrange-
menter.
Publikums stole sættes op med en meters afstand.
Der er to meters afstand mellem optrædende og første 
stolerække. 
 

Kastrupløverne - Koncert
Holder du af irsk og 
skotsk folkemusik som 
’Whiskey in the jar’, 
’Danny Boy’, ’Cockles 
and mussels’? Disse 
og mange flere skønne 
irske og skotske folke-

sange kan du nyde, når Kastrupløverne gæster Hoved-
biblioteket med syv musikere og sangere. 
Hovedbiblioteket onsdag 28. okt.kl. 19. Gratis billetter.

Kaditterkadat - Koncert
Duoen Kaditterkadat, der består af Pia de Vos og Jens 
P. Lassen på sang og guitar, har eksisteret siden 1978. 
Repertoiret spænder i en bred vifte over viser og swing, 
rock, pop, folk, satire, danske sange og arbejdersange.
Kaditterkadat er lig med sammenhæng og nærvær. 
Vestamager Bibliotek tors. 29. okt. kl. 16. Billet: 30 kr. 

Brandvæsenets Orkester - 
Fyraftenskoncert

Slut arbejdsdagen 
af med fuld musik i 
rådhushallen torsdag, 
hvor Brandvæsenets 
Orkester inviterer til 
en festlig fyraftens-
koncert for rådhusets 

medarbejdere og alle andre interesserede. Brandvæse-
nets Orkester er et Concert Band/harmoniorkester med 
30 musikere, primært blæsere og slagtøj, som spiller 
symfonier og marcher. Varighed: ca. 45 min. 
Tårnby Rådhus, Rådhushallen torsdag 29. oktober kl. 
17. Gratis billetter på taarnbybib.dk

Pilehavekoret - Koncert
Koret, der består af ca. 33 sangglade pensionister af 
begge køn og ledes af Marianne Kragh. giver adskillige 
koncerter året rundt på plejehjem og andre institutio-
ner, synger årstidens sange, kendte og mindre kendte 
rytmiske sange og 60’er klassikere.
Varighed: ca. 60 min.
Hovedbiblioteket fredag 30. oktober kl. 10.30. Fri entré

Stærke kvinder - stærke følelser
Klassisk koncert som afslutning af Tårnby Musikuge. 
Tre skønne studerende fra Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium: mezzosopran Sigrid Matilda Thordsen 
og pianisterne Lea Han og Victoria Robinson.

Programmet består af Ludwig van Beethovens be-
rømte Pathétique-sonate, Schumanns drømmende 
Fantasistykker og opera- og operetteuddrag af Mozart, 
Purcell og Oscar Straus. Varighed ca. 1 time
Hovedbiblioteket søndag 1. nov. kl. 16. Gratis billetter. 

Livestream fra Aarhus Universitet
Dybhavet - nyt fra en ukendt verden 

Foredrag ved professor i bio-
geokemi Bo Barker Jørgen-
sen, Institut for Bioscience, 
Aarhus Universitet samt pro-
fessor i biogeokemi Ronnie N. 
Glud, Biologisk Institut, Syd-
dansk Universitet og Tokyo 
University of Marine Science 
and Technology. Dybhavet 

dækker mere end halvdelen af Jordens areal og det 
meste er uudforsket. Det meget vanskeligt at fortage 
målinger og indsamle materiale på havets største dyb-
der, og man har tidligere fejlagtigt troet at processerne 
i dybhavet ikke er vigtige for livsforholdene på Jorden. 
Hovedbiblioteket tirs. 3. nov. kl. 19-21. Gratis billetter

Smagen af øl (via livestream)
Foredrag ved brygmester Zoran Gojkovic og Erik Lund, 
Carlsberg Laboratorium. 

Hør professionelle brygmestre 
fortælle om gærens betydning 
for øllets aroma, om maltens 
indflydelse på farve, smag og 
smagsholdbarhed og om hum-
lens rolle som smags- og aro-
magiver. Under foredraget får 
du serveret små smagsprøver 
på fem udvalgte øltyper. Ho-

vedbiblioteket tirs. 10. nov. kl. 19-21.30. Billet: 30 kr.

Grønlands indlandsis (via livestream)
Indlandsisen har ændret 
Grønlands landskab og gem-
mer stadig på mange hem-
meligheder. Hør om forskernes 
nylige fund af meteorkrater 
under isen, og om den globale 
opvarmnings påvirkning på 
indlandsisen - overlever Ind-
landsisen, eller er den døds-

dømt? Foredrag ved professor i kvartærgeologi Nicolaj 
Krog Larsen, Globe Institute, Københavns Universitet 
og professor i geofysik David Lundbek Egholm, Institut 
for Geoscience, Aarhus Universitet. 
Hovedbiblioteket tirs. 24. nov. kl. 19-21. Gratis - billet.

Robotterne kommer - Foredrag for børn 
fra 10 år
ved robotforsker Søren Tranberg

Hvad kan den nye generation af 
robotter? Hvor er teknologien på 
vej hen? Bliver robotterne nogen-
sinde klogere end os mennesker? 
Og hvad betyder det, hvis de gør? 
Mød en vaskeægte robotforsker. 

Aftenen er for dig, som har lyst 
til at tage et kig ind i fremtiden 

og er nysgerrig på, hvordan robotter og kunstig intel-
ligens kommer til at forandre vores verden.
Mor og far er også velkomne.
Hovedbiblioteket fre. 6. nov. kl. 17-19. Billet 20 kr.

Hvad skal man lytte til?
Ny musikcafé på Tårnby Bibliotek

Er Dylan blevet for gam-
mel, eller er han stadig 
værd at høre? Hvorfor 
er den nye med Marilyn 
Manson så god? Er der 
kommet nogle nye inte-
ressante danske bands?

Fire garvede biblioteka-
rer med musik som spe-
ciale stiller op og fortæller 
om en række albums, der 
er håndplukket blandt 
årets udgivelser. Forvent 

masser af fede guitarriffs, dybe tekster, labre basgan-
ge, sprøde trommerytmer og en bredt udvalg af genrer 
fra høj heavy metal over funky soul til stille og rolig 
singer-songwriter og måske en enkelt jazzskive eller to.
Hovedbiblioteket tirs. 17. nov. kl. 16 – 18. Gratis - billet

Brætspilslørdag for hele familien
Et godt brætspil er både fantastisk familiehygge, histo-

riefortælling og nærvæ-
rende fællesoplevelser.
Kom og spil med denne 
lørdag, når spilekspert og 
juryformand for brætspils-
prisen Guldbrikken, Tho-
mas Vigild, præsenterer 
årets nye brætspil. Med 

konkurrencer, overraskelser og udfordringer undervejs.
Hovedbiblioteket lørdag 21. nov. kl. 11-13. Billet 20 kr.

Litteraturcafé
Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? 
I Litteraturcafeen er der kaffe og te på kanden, mens 
bibliotekarerne fortæller om et udvalg af sæsonens 
nyheder og andre læseværdige bøger - romaner, kri-
mier og fagbøger. Vi håber også, du selv har lyst til at 
komme på banen med meninger, spørgsmål og gode 
læseoplevelser, eller du kan bare lytte.
Hovedbiblioteket tirsdag 10. nov. kl. 15. Gratis billetter

En gåtur og en god historie
Vi går en tur gennem Byparken. På Hovedbiblioteket 
runder vi turen af med en kop kaffe eller te, mens bib-
liotekar Laura Michelsen læser en historie højt. Gå med 
og få lidt motion til både hjerte og hjerne! Turen er 
knap 2 kilometer lang.
Ved rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien star-
ter mandag 23. november kl. 14 - 15.30. Fri adgang

Erindringscaféer:
50’erne og 60’erne - samfundet ændrede sig markant
Det var nogle skelsættende år for vores samfund - hus-
mødrene kom på arbejdsmarkedet, og den traditionelle 
familiestruktur kom alvorligt på prøve.
Hvad husker du fra den tid? Var du selv med på bar-
rikaderne i ungdomsoprørene, eller blomsterbarn / hip-
pie? Kom og del dine minder, eller lyt til fortællingerne. 
Hovedbiblioteket tirs. 3. nov. kl. 14 – 16. Gratis billetter.

Juletraditioner gennem tiden
De fleste forbereder sig stadig 
på julen hele december måned. 
Men de forberedelser, vi har i 
vores tid, er en hel del ander-
ledes end den måde, man for-
beredte sig til julen før i tiden. 
Hvilke traditioner har du bibe-
holdt, og hvilke nye traditioner 
er der kommet? Vi kigger også 
på den gamle julepynt. Har du 

noget - hjemmelavet eller fine købte ting -  du vil vise 
os, så tag det med. 
Hovedbiblioteket tirs. 1. dec. kl. 14 – 16. Gratis billetter

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 bil-
letter sælges ved indgangen.

Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller 
printes på www.taarnbybib.dk 
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November på 
Oktober måned har været travl på Kulturzonen, men 
nu samler vi kræfter til årets store julemarked, som 
finder sted ’1. lørdag i advent’. Både Halloween og 
Julemarked er faste traditioner på Kulturzonen, men 
i år har vi måttet nytænke begge arrangementer, 
sådan at de nu primært foregår udendørs. Den gamle 
gule gård giver heldigvis fantastisk stemningsfyldte 
rammer for et julearrangement med hvad der hører sig 
til af hestevognskørsel, julemusik, brændte mandler, 
juleværksteder og nissesporsjagt med teatergruppen 
GLiMT. Borgmester Allan S. Andersen tænder juletræet 
og –stemningen.

2020 er året, hvor Tårnby Musikskoles Harmonior-
kester, HOT, fylder 25 år. Orkestret har gennem tiden 
været et fyrtårn for musikskolen og en synlig og aktiv 
del af Tårnby Kommunes musikliv. Jubilæet markeres 
med en koncert, hvor tidligere og nuværende orkester-
medlemmer mødes. Det helt store jubilæumsbrag kom-
mer i januar 2021, hvor HOT giver koncert med Sigurd 
Barrett i Kulturhuset Kastrup Bio.

På Tårnby Musikskole har vi i oktober måned haft 
premiere på celloundervisning. Efter at have været ude 
på besøg på skolerne før efterårsferien, kan cellolærer 
Torbjørn Eika Jørgensen nu byde velkommen til ca. 10 
nye celloelever, som med tiden kan indgå i et strygeor-
kester sammen med musikskolens violinelever.

Under hele coronatiden har sang fyldt meget i vores 
hverdag, ikke mindst takket være Philip Fabers daglige 
morgensang på DR. Da tiden ikke rigtig er til de store 
kor, og da mange gerne vil lære at synge, har vi lavet 
et nyt undervisningstilbud, ’Spiresang’, som er sangun-
dervisning på små hold for elever i 1.-3. klasse ved mu-
sikskolens sanglærer Christine Guildal Christensen. 

Nanna Khoury Sabroe kender mange som underviser 
på de populære børnehold på Tårnby Hovedbibliotek. 
Lige nu har hun ledige pladser på baby-rytmikholdene, 

så hvis du har lyst til en hyggelig aktivitet, evt. sam-
men med din mødregruppe, er der altså her en god 
mulighed. Musik gør både børn og voksne glade og 
medvirker til at styrke relationerne mellem barn og for-
ældre. I tilgift får I en masse gode og søde sange, som 
I kan bruge hjemme eller, når I er på farten.

Tider for spiresang og babyrytmik fremgår af Tårnby 
Musikskoles hjemmeside taarnbymusikskole.dk, hvor I 
også tilmelder jer.

Undervisningen på Tårnby Musikskole afvikles efter 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer omkring co-
vid-19, så alle kan føle sig trygge ved at komme til un-
dervisning hos os.

Lige nu er der få ledige pladser på Tårnby 
Musikskole på følgende fag:
• Solosang
• Tuba
• Trækbasun
• Klarinet
Online tilmelding på taarnbymusikskole.dk

Jul på KulturzonenJul på Kulturzonen 
Julemusik, røde næser og duften af gløgg og 
brændte mandler skaber stemningen til Kulturzo-

nens ju-
lemarked. 
Borgme-
ster Allan 
S. Ander-
sen åbner 
julemar-
kedet og 
tænder 
juletræet.

På 
gårds-
pladsen 
mellem 

de gule længer kan du lave juledekorationer, smage 
brændte mandler og købe gløgg og æbleskiver. For 
børnene er der nisseskattejagt og en julekøretur i 
hestevogn for hele familien.

Hvis tæerne bliver kolde, har vi indendørs krea-
tive juleværksteder, hvor du med professionel hjælp 
kan lave din helt egen julegave.

Julemusik er en selvfølge…
Jul på Kulturzonen er arrangeret i samarbejde 

med bl.a. GLiMT, Mandelvognen og Ryttergården 
Lørdag 28. november kl. 11-15. Gratis, men tilmel-
ding nødvendig. Se kulturzonen.net

Koncerter med Tårnby Musikskole
Hele november er der cafékoncerter på Kulturzonen 
med Tårnby Musikskoles elever. 

Se kulturzonen.net for yderligere oplysninger.

HOT 25-ÅRS JUBILÆUMSFEJRING. Tidligere og nuværende medlemmer af HOT under ledelse af Carsten Larsen 
spiller favoritter fra orkestrets repertoire gennem tiden.
Lørdag 14. november kl. 15-16.30, Skottegårdsskolens aula. Gratis adgang 

Tårnby Musikskoles Harmoniorkester, HOT. Tårnby Musikskoles Harmoniorkester, HOT. 
(Foto: Daniel Clemmesen)(Foto: Daniel Clemmesen)

UngTårnby er  
i fuld gang

Trods restriktionerne fra Covid-19 forsøger 
UngTårnby at sikre flest mulige aktiviteter 
for Tårnby Kommunes unge
Ungdomsskolen oplever sit mest populære og velbe-
søgte efterår i årevis. Der er stor søgning på holdene 
hver uge, og stemningen er i top. 

Tilbud i de kommende weekender
Lørdag 7. november:
- Brætspil 
Lørdag 14. november:
- Musikproduktion 
- Spanske dage
- Hjemmelavet Sushi
- Julebagning
Læs mere om ungdomsskolens tilbud og tilmelding på 
www.us.taarnby.dk. Følg også UngTårnby på Facebook 
(UngTårnby) og Instagram (ung_taarnby).

Noget at gå til i november og decemberNoget at gå til i november og december

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt 
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og spil-
leområde og en række inden- og udendørsaktiviteter. 

Kulturzonen er åben
Mandag-torsdag kl. 9-22  /  fredag kl. 9-16
Caféen: man - tors: 15 - 21.30  /  Dagens varme ret: 
kl. 17 - 19
Administration: Man. - fre. kl. 9-15
Telefon: 3076 0335 • www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør

Foto: Michael Oxkjær
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So Far Away
Udstillingen af den danske kunstner Jacob 
Rantzau rummer monumentale malerier, 
hvor realisme, klimakrise og mystiske 
menneskeskæbner går hånd i hånd
Jacob Rantzau viser i sin første større samlede muse-
umsudstilling en lang række værker, hvor den men-
neskelig tilstand og vores forhold til naturen vises i et 
realistisk og til tider foruroligende udtryk. 

I malerier og værksinstallationer på op til 10 X 10 M 
påkalder udstillingen sig, med Rantzaus insisterende 
malestil, beskuerens opmærksomhed. Et gennemgri-
bende tema er netop vores opmærksomhed i form af 
begrebet FOMO: - Angsten for at gå glip af noget - og 
oplevelsen af den nutidige informationsstrøm. 

I Rantzau er menneskefiguren central, men i de se-
nere år har landskabet fået mere plads i hans værker 
og står som kontrast til teknologien og udtryk for den 
uskyld, vi har mistet. På den vis lægger Rantzau sig i 
forlængelse af en malerisk tradition, hvor landskabet er 
medspiller for den menneskelige sindsstemning. 

Rantzaus værker peger på beskuerens selvopfat-
telse og i høj grad vores nationale udgangspunkt. I 
portrætserien ’Verdens lykkeligste land’ konfronteres 
beskueren med bredt smilende ansigter, der i deres 
enerverende tilstedeværelse både er på og samtidig 
synes fraværende. Motiverne bevæger sig fra det skarpt 
detaljerede, over det opløselige til det abstrakte. 

I et helt nyt stort værk ser man en overfyldt red-
ningsbåd med mennesker i de karakteristiske orange 
redningsveste, som vi nu forbinder med flygtninge-
strømmene over Middelhavet. Men personerne i båden 
er hvide og ligner i højere grad en gennemsnitlig euro-
pæer end en flygtning fra det afrikanske kontinent. På 
den vis retter Rantzau linsen mod os selv i sine værker.

Proces og studieophold
Rantzau er en grundig maler og har studeret flere af 
fortidens mestres værker In Situ – det vil sige på ste-
det. Han har blandt andet arbejdet i salene på Skagens 
Kunstmuseum, Brandts i Odense, hvor han har studeret 
værker af malere som P.S. Krøyer og H.A. Brendekilde. 
Desuden under et ophold i Vendsyssel Kunstmuseums 
kunstnerbolig og -atelier i 2017, Poul Anker Bech. 

For Jacob Rantzau har studieopholdene været en 
pause – et mellemrum, hvor han har fordybet sig i pro-
cessen – både i de studerede kunstneres og sin egen. 
I udstillingen vil indgå et skitserum, hvor kunstnerens 
arbejdsproces belyses af arbejdsskitser.

Udstillingen har tidligere været vist på Vendsyssel 
Kunstmuseum, men vises nu i en opdateret udgave 
skabt til Kastrupgårdsamlingen. 

Ligeledes udgives et nyt oplag af det rigt illustrede 
katalog indeholdende ateliersamtaler med Jacob Rant-
zau ved museumsdirektør på Vendsyssel Kunstmusem, 
Sine Kildeberg samt klimadebattør og forfatter Asger 
Naruds artikel ’Jo, lille Danmarks indsats nytter noget. 
Faktisk kan den gøre en verden til forskel’. 

’So Far Away’ af den danske Kunstner Jacob Rantzau 
med på Kastrupgårdsamlingen 11. november 2020 – 
21. Februar 2021

Kastrup Station Doneret til Gården Ved Diget 26
Den næsten nyåbnede udstilling 
på Gården ved Diget 26, 
har modtaget en donation 
af Kastrup station, dog i 
modelstørrelse, men det er 
virkelig en flot model

Af Stig Løvenkrands.
Modellen har udover stationen en om-
nibus, Godsvogne, 2 lokomotiver med 

Litra AB4 og AB5. Her vil den kyndige 
Amagerbane-entusiast nok mene, at der 
er en mindre overdrivelse, da Amager-
banen kun havde AB1, AB2 og AB3, men 
de donerede lokomotiver er også en lidt 
nyere model af de oprindelige, men er 
meget beslægtede.

Desuden har udstillingsbygningen 
også fået en model af Nørrebro station 
med mange detaljer; denne har natur-

ligvis ikke direkte relevans for Tårnby og 
Amager, men er udført af samme kunst-
ner som Kastrup Station, så den vil blive 
udstillet efter behov og efterspørgsel.

Hvem er denne kunstner og 
donator? 
Det er såmænd Kastrup-borgeren Johnny 
Svendsen, som er gammel amagerdreng, 
nu bosat i Kastrup.

Jeg besøgte Johnny, da han havde 
henvendt sig med forslag om doneringen 
af modellerne. Da jeg selv er udøvende i 
kunst og holder af kunst, fik jeg noget af 
en overraskelse ved besøget; i hjemmet 
hang der værker, som jeg mente allerede 
var på statens museum for kunst, men 
disse havde han selv malet. Læs mere 
om det andet steds i Tårnby Bladet.

Modellen af Kastrup station, som Johnny Svendsen har bygget og nu doneret til Går-
den Ved Diget 26, hvor den vil kunne ses. 

Udstillingscenter Gården ved Diget 26 er åben:
Søndage kl. 13 - 16 eller efter aftale

Kontakt: Diget26@youmail.dk,  
her kan du også tilmelde dig et Nyhedsbrev.        

Jacob Rantzau, The Day Knowledge killed him.

Noget at gå til i november og langt ind i det nye årNoget at gå til i november og langt ind i det nye år

FRI  
ENTRÉ

JACOB  
RANTZAU  
SO FAR
AWAY
12.NOV 2020 –  
21.FEB 2021
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Hold jer orienteret på vores hjemmeside 
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby

November 2020

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

     

FREMTIDSFULDMAGT og HJEMME-KURSER
… er temaerne i IT-caféen i november
Tirsdag den 17. november kigger vi nærmere på Frem-
tidsfuldmagt,
som er en fuldmagt man selv opretter, og har til formål at en 
ønsket person skal varetage ens forhold - når og hvis man ikke 
længere selv kan.
Tirsdag den 24. november ser vi på HJEMME-KURSER – 
og dermed hvordan du kan blive bedre til at  bruge Windows 
10, smart-phone, tablet, Facebook, internettet, sky-tjenester 
eller streaming.
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71 … det er 
gratis!

Sommerpakken 2020

Rundvisning på 
Amagerbakke for 65+
Vi skal på en times rundvisning, men først serveres der gløgg 
og 2 æbleskiver og efter rundvisningen er der 2 stk. smørre-
brød med en øl/vand.

Torsdag den 19. november kl. 15.30 
Vi mødes kl. 15:20 på Vindmøllevej 6, 2300 København S.
Da midlerne til arrangementet kommer fra Sommerpakken, er 
arrangementet gratis og kun for personer over 65 år. 
Der er 40 pladser (min. 20 tilmeldinger)
 – først til mølle, men senest. d. 13. november

Tilmelding sker:
Via. vores hjemmeside: www.ældresagen.dk
Vejledning: Vælg lokalforeningen: Tårnby 
Aktiviteter og kurser”Amagerbakke 19.11.2020”
Ved spørgsmål kan kontoret kontaktes på 21700516 om 
tirsdagen.

Musicalen ”Oliver” på Det Ny Teater for 65+     
Onsdag den 25. November kl. 19.30
Vi mødes ved indgangen til Det Ny Teater
Gl. Kongevej 29, 1610  København V. kl. 19.00                                

En pragtopsætning af Oliver! med Preben Kristensen i den 
ikoniske rolle som hæleren Fagin i spidsen for et stort ensemble, 
fabelagtig scenografi, koreografi og en perlerække af uforglem-
melige sange.
Forældreløse Oliver vover at bede om en skefuld vælling mere, 
men det gør han ikke ustraffet. Til skræk og advarsel for de an-
dre børn på fattiggården sælges Oliver til en bedemand, og det 
bliver starten på Olivers rejse.
I pausen vil der være et glas vin, en øl eller vand. 
Der er gratis garderobe.
Varighed 2 timer 45 min. Inkl. 20 min. pause.
Da midlerne til arrangementet kommer fra Sommerpakken er 
arrangementet gratis og kun for personer over 65 år.
Der er 25 pladser (min. 15 tilmeldinger) 
– først til mølle, men senest den 16. november.
Tilmelding sker:
Via. Vores hjemmeside: www.ældresagen.dk
Vejledning: Vælg lokalforeningen: Tårnby -> 
Aktiviteter og kurser -> ”Musicalen Oliver”
Ved spørgsmål kan kontoret kontaktes på 21700516 tirsdagen.    

EN STOR TAK TIL ALLE VORES 
FRIVILLIGE !

En stor og dybfølt tak til alle jer frivillige i Ældre 
Sagen Tårnby.
I har på hver jeres måde gjort hvad I kunne for at 
borgere, der har været vant til jeres besøg og om-
sorg, har mærket, at I alligevel er der for dem.

Tusinde tak for det.

Samtidig også tak til de mange frivillige, der har 
været med til, at Ældre Sagen Tårnby har kunnet 
”køre videre” – også selv om der af og til blev stuk-
ket en kæp i hjulet...arrangementer blev ”aflyst”, 
”aflyst” og så - ”udskudt”.

Udskudt er desværre vores julefest.....der er hvert år 
så mange tilmeldte, at vi ville blive nødt til at “skæ-
re” i antallet i år, for ikke at blive for mange. Det vil 
vi ikke. Vi venter til 27.november 2021, så alle kan 
komme med. 
 Mange venlige hilsner, Bestyrelsen.

NYT:
”Bisidder. Har du brug for en bisidder  
(hos lægen, kommunen eller banken)?  kontakt da 
Solveig Sørensen, mobil 6167 5215 eller konto-
ret.”

Husk at stemme 
til Seniorrådet 

i november
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Gudstjenester
November    

Søndag 1. Alle helgens dag  Matt. 5, 13-16 / Matt. 5, 1-12 kl. 10.00 Julie Aaboe,  
           Miriam Joensen og kammerkoret Euphonia
Søndag 8. 22. s.e. trin. Matt. 18, 1-14 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 15. 23. s.e. trin. Mark. 12, 38-44 kl. 10.00 Miriam Joensen
Torsdag 19. Daghjemmet Blåklokkevej kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 22. Sidste s. i kirkeåret Matt. 11, 25-30 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 29. 1.s. i advent  Matt. 21, 1-9 kl. 10.00 Miriam Joensen

’Se alle bladene mor! ’ sagde min søn, da vi 
var ude i Pinseskoven i weekenden. Han var 
overrasket. Ja, forundret over, at de mange 
blade, der i løbet af foråret og sommeren 
har prydet træerne og skærmet for solen, 
som nu lå spredt rundt på lejet af de stier, 
som vi har betrådt så ofte. ’Hvorfor er de 
ikke oppe på træerne? ’ spurgte han. ’Sådan 
er livets rytme. Livets forgængelighed’, 
tænkte jeg – men jeg undlod at sige disse 
ord. Og hvorfor egentlig? Det er jo det mest 
naturlige, at liv går bort og liv bliver til. Vi 
ser det hvert år ved løvfaldet. Ja, som den 
norske forfatter Karl Ove Knausgård skriver 
det, så er vi ’bestandigt omgivet af den 
døde verdens genstande og fænomener’. 
Og det var det vi var lige der i Pinseskoven, 
hvor min søn gik på stier, der ikke alene 
blev betrådt af ham, men også af den døde 
verdens genstande og fænomener. 
Men en ting er naturens forgængelighed. Ja, 
den kan vi håndtere. Denne forgængelighed 
er nemlig ’blot ’ de glødende blade og deres 
røde-brune farver, når de ligger på jorden – 
ofte blanke af den regn, som vi har meget af 
i de sene efterårsmåneder. 

Menneskets forgængelighed har vi det 

mere svært med. Og det er derfor, at 
Allehelgensdag er så vigtig. Det er netop 
på denne dag, at vi mindes om vores 
forgængelighed. Det er på denne dag, at vi 
mindes de mennesker, som vi har mistet. De 
mennesker, som vi bærer med os i livet. Ja, 
bærer med os som savn, sorg og ikke mindst 
erindring. Ja, vi bærer dem med os i vores 
erindringer om dem. 
Jeg har – frisk i erindringen – stadig nogle af 
de mennesker, som har betydet så meget for 
mig, men som ikke længere lever. Ja, de er 
stadig en del af mig, for jeg har minderne. 
Minder om hvordan de betonede deres ord, 
både de søde og de hårde. Måden at holde 
kaffekoppen på. Måden øjnene kneb sig 
sammen og hovedet sænkede sig, når der 
var noget, vi var uenige om. Og sidst men 
ikke mindst måden de lærte mig noget 
om livet. Ja, disse minder, eller rettere 

øjeblikke, oplevelser og i sidste ende 
mennesker, bærer jeg med mig. 
Biskoppen har beskrevet det så smukt med 
disse ord:
’Som tiden går, bliver jeg mere og mere 
bevidst om, hvad de mennesker betød, som 
lærte mig så meget, og jeg vil gerne bruge 
tid på at mindes dem og hvirvle dem op i mit 
sind og i min sjæl igen.’
Sådan har jeg det også. Der er mennesker, 
som jeg har mistet, som jeg gerne vil hvirvle 
op i mit sind og i min sjæl. Og jeg gør 
det igen og igen. Men jeg gør det særligt 
Allehelgensdag. Den dag, hvor vi midt i 
løvfaldet erindrer de mennesker, der ligesom 
efterårets glødende blade minder os om 
livets forgængelighed. 

Sognepræst Miriam Joensen

Allehelgensdag

Aktiviteter - November

På www.korsvejskirken.dk og på vores 
facebook-side kan du holde dig opdateret 
om evt. aflysninger eller ændringer af 
aktiviteter.

Musik-andagt 
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 3. november kl. 10.00

Korsvejstræf: Min farmor og de 
andre faldne kvinder 
v. Henning Frandsen

Historiker og journalist Henning Frandsen 
holder dette foredrag med titlen ’Min farmor 
og de andre faldne kvinder’. Det er et 
foredrag om kvindeskæbner i Danmark, som 

tager udgangspunkt i foredragsholderens 
egen farmor, Ane Marie Kristine Jacobine 
Sørensen. Hun fødte i 1904 et barn uden 
for ægteskabet, og selv efter endnu fem 
børn fortalte hun ingen om den førstefødte 
datter. Foredraget handler om de kvinder, 
der i første halvdel af 1900-tallet havnede 
på samfundets bund som foragtede enlige 
mødre, kaldet faldne kvinder.
Han fortæller også om, hvordan det gik den 
slags kvinder både før og efter farmoderens 
samtid.
Onsdag 4. november kl. 14:00

Menighedsrådsmøde
Tirsdag 10. november kl. 19.00

Orgelrecital – m. Ole Reuss Schmidt
Det er igen tid til en orgelrecital i 
Korsvejskirken: En stund sidst på ugen, hvor 
freden og roen kan få lov at sænke sig. Ole 
Reuss Schmidt spiller et par orgelværker 
og fortæller om dem. Derefter bliver der 
fortalt om en salme, som vi synger som 
fællesalme, med behørig corona-afstand. Til 
sidst er der en kop kaffe til at gå hjem på.
Fredag 13. november kl. 17.00

Derfor er det sundt at synge
Sang, og særligt fællessang, har alle dage 
været en del af menneskers kultur. Sang er 
koblet til glæde og til sorg, til velkomst og 
til afsked, til livets begyndelse og til livets 
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Kontakt  

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

Sognepræst Miriam Joensen. Tlf. 2712 2430 
• mijo@km.dk Træffes bedst telefonisk kl. 10-
11. Mandag er fridag.

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

Kordegn: Britt Marie Övermyr  
Tlf. 3251 7424 • 2399 7508 • bmo@ km.dk 

 
Kirkekontorets åbningstider: 
Mandag-fredag kl.10-13  
samt torsdag kl. 15-18. 

Kordegnevikar: 
Hans Nabe-Nielsen, hna@km.dk 

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. 

afslutning. Og sang er 
for mange mennesker 
en meningsfuld og 
hyggelig aktivitet 
i fællesskab med 
andre. Men hvad siger 
videnskaben om det at 
synge? Er det godt for 
os? Kan man sige, at 
det ligefrem er sundt 

at synge? Ja, det er faktisk videnskabeligt 
bevist. Foredraget vil præsentere 
forskning om sangens – og fællessangens – 
sundhedsskabende effekter.
Lasse Skovgaard, der arbejder professionelt 
med både musik og sundhedsforskning, 
tager i sine foredrag tilhørerne med på en 
rejse i musikkens og sangens velgørende 
indvirkninger på os. Lasse Skovgaard er 
flittigt brugt som ekspert i medierne og 
står bag en lang række bøger, artikler og 
kronikker om musik og sundhedsfaglige 
emner.
Sogneaften torsdag 19. november kl. 19.30

Ulvetime...  
... børn, mad og kirke i Kenya
v. Julie Aaboe og Lone Madsen

Maria 
Leonora, 
som bor 
i Tårnby, 
er dybt 
engageret 
i projektet 
’Child’, 
som 
hjælper 
børn og 
familier, 

der bor i slumkvarteret Kangemi i Nairobi. 
Projektet sørger bl.a. for, at en gruppe 
sårbare børn får mad hver dag og kommer 
i skole. Korsvejskirken har fået Maria 
Leonoras hjælp til at sætte fokus på Kenya i 
vores temarække ’Børn, mad og kirke’.
Julie Aaboe holder en børnevenlig 
gudstjeneste med fokus på Kenya og Marie 
Leonora vil bl.a. fortælle om projektet 
’Child’, som er en del af den katolske kirkes 
sociale arbejde. Rael, som bor i Tårnby, men 
er født og opvokset i Kenya, vil sammen med 
andre frivillige lave et kenyansk måltid til 
os.
Det koster ikke noget at deltage, men af 
hensyn til planlægningen af arrangementet 
vil vi gerne bede om en tilmelding. Skal din 
familie være med? I bekræftende fald:  Send 
en tilmelding til lone@korsvejskirken.dk 
gerne senest den 23. november kl. 24.
Torsdag 26. november kl. 16.30 – 18.45
 

 Musik-andagt
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 1. december kl. 10.

Julehygge med kirkens præster
Til årets sidste 
Korsvejstræf synger vi 
julens smukke salmer, 
klipper julepynt og 
forbereder os på den 
kommende højtid. 
Medbring venligst en 
julegave til cirka 30 
kroner. 

Korsvejstræf onsdag 2. december kl. 14.

Tilmelding til årets julegudstjenester
Vi vil gerne byde jer 
velkommen til juleaftenens 
gudstjenester i 
Korsvejskirken. For at følge 
sundhedsmyndighedernes 
anbefalinger er vi dog nødt 
til at begrænse hvor mange, 
der kan deltage. Derfor 
bedes I venligst tilmelde 

jer ved hjælp af de formularer I kan finde ved at scanne nedstående QR koder. I kan også 
tilmelde jer på www.korsvejskirken.dk  eller på kirkekontoret.
Skulle alle pladser være reserveret til den gudstjeneste I ønsker, er I velkomne til at skrive 
jer på ventelisten. Alle dem der står på venteliste får besked efter 16. december.
Vi håber meget på jeres forståelse og glæder os til at se jer og fejre jul i vores kirke — på 
sikker afstand.
 

 

Tilmelding til 
familiegudstjeneste 24. 
december kl. 12.00  
ved Miriam Joensen 

 

Tilmelding til 
familiegudstjeneste 24. 
december kl. 13.30  
ved Julie Aaboe

 

Tilmelding til 
julegudstjeneste 24. 
december kl. 15.00  
ved Julie Aaboe

Covid19
I Korsvejskirken tager vi ansvar 
for at begrænse Covid19. Gennem 
rengøringstiltag, og antalsbegrænsning 
skaber vi så vidt muligt et sikkert rum for 
sognets medlemmer. Hvis man er i tvivl 
om restriktioner og tiltag er man altid 
velkommen til at kontakte kirken. Vi tager 
alle henvendelser alvorligt.
Korsvejskirkens Menighedsråd
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Vi skal turde se ind i himmelen og leve i verden 
en allehelgensdag prædiken 
Det er i dag allehelgensdag – første søndag i 
november – og mange af os bruger netop denne 
dag til at mindes de mennesker, vi har mistet. 
Måske går vi en tur på kirkegården, en tur langs 
havet – eller noget helt andet?

Under alle omstændigheder kan man ikke 
undgå at mærke, at efteråret lakker mod enden, 
og vinteren er lige rundt om hjørnet med sit 
tiltagende mørke.

Hvis kristendom var det rene poesi og eventyr, 
kunne man måske forestille sig, at allehelgensdag 
var placeret i maj-måned – placeret på et 
tidspunkt, hvor alting begynder at spire. 

Så ville man virkelig med alle sanser kunne 
fornemme, at vinteren og kulden IKKE har fået 
det sidste ord – se at foråret og lyset altid vil 
vinde til sidst. Det kunne man jo godt sige en 
masse smukke ord om!

Men nu er kristendom jo hverken poesi, eller 
eventyr – nej, kristendom er realisme! Og derfor 
er allehelgensdag placeret her på tærsklen til 
vinterhalvåret, der ligesom døden kan være mørk 
og kold, helt uden formildende omstændigheder. 

Og dog! For midt i sorgen over at have mistet 
en af vore kære og midt i frygten for det mørke 
og den kulde, som et eller andet sted venter os, 
dér hører vi noget nyt! Noget som skal bringe os 
håb og lindring. Det bliver sagt til os, bedst som 
vi har allermest brug for det – nemlig ordene 
om ”den store hvide flok på den nye jord” som 
indeholder løftet om, at døden og kulden aldrig 
vil løbe af med sejren. 

Dette løfte følges op med saligprisningerne, 
der ikke nødvendigvis følger efter billedet af den 
store hvide flok hos Gud og englene, som en 
logisk konsekvens. Altså ikke ligesom årets gang, 
hvor vinteren følges op med forår og sommer. 
Nej, saligprisningerne sprænger i en vis forstand 
alt, der kunne minde om en logisk konsekvens og 
bringer os så at sige fra ’den store hvide flok’ helt 
ned på jorden igen. Og så, igen er der noget nyt 
i spil! 

For Jesu saligprisninger bringer en helt ny 
forståelse for de som sørger, de som er sagtmodige 
og de som kan føle, at livet er uretfærdigt, fordi 
døden kom for tidligt, for hurtigt eller for 
tragisk til de mennesker, vi savner i vores liv – de 
mennesker, vi har mistet. 

Det nye budskab Jesus bringer os er alligevel, 
at vi alle sammen er salige! Det lyder godt, men 
hvordan skal vi så helt præcis forstå det ”at være 
salig”? Igen mangler logikken! For er vi salige, 
bare fordi Jesus siger det? Er vi salige, også selvom 
kulde, sygdom og død puster sig op og fortæller 
os noget andet. 

Første gang man støder på saligprisningerne, 

kan det let lyde, som om der tales til otte-ni 
forskellige grupper, der hver for sig prises salige. 

Sådan, at vi altså har én gruppe, der sørger og 
er salige, og så en anden gruppe, der stifter fred 
og er salige, og en tredje gruppe, der forfølges og 
er salige. Men sådan er det ikke. Nej, det er en 
og samme gruppe af mennesker, der belyses fra 
forskellige sider. 

Saligprisningen er først og fremmest et 
evangelium – et glædeligt budskab til os, når 
vi allermest trænger til det; når vi sørger, når vi 
sulter og når vi tørster. Men også til dem, som på 
den anden side er barmhjertige, dem som stifter 
fred, dem som er rene i hjertet.

Det besvarer stadig ikke spørgsmålet om, 
hvad det så egentlig vil sige at være salig? Hvis 
vi googler,  får vi to forslag til, hvad ordet kan 
betyde og lærer blandt andet, at man navnlig før 
i tiden brugte ”de salige” om de afdøde. I min 
familie talte man for eksempel om min salige 
oldemor, salige fru Jensen osv. Hvordan det helt 
sprogligt hænger sammen, ved jeg ikke!

Salighed er jo netop ikke kun en eller anden 
fjern tilstand, som optræder efter døden, for med 
Jesus levendegøres saligheden også for os. Kløften 
mellem Gud og mennesker forsvinder, afstanden 
mellem liv og død og de levende og de døde 
bliver mindre. Det evige liv er derfra ikke længere 
noget mystisk og abstrakt, som indtræder når 
døden melder sig, men i stedet en fortsættelse af 
dét salige liv, vi lever her og nu og sammen med 
Gud og sammen med hinanden. 

Udtrykket salig har altså ikke nødvendigvis 
noget med døden at gøre? Derfor skal vi måske 
snarere tænke på det at være salig som det at være 
”lykkelig”. Altså salig som en tilstand, der fuldt 
ud tilfredsstiller ens dybeste trang eller højeste 
ønske. Er man salig, så er man lykkelig. Sådan!

Men ikke lykkelig på den måde, at en hel 
række grundlæggende ting skal køre snorlige og 
være helt på plads, før vi tillader os selv at mærke 
lykken. Casper Christensen, I ved, komikeren 
m.m., har i forbindelse med udgivelsen af en 
biografi af Martin Kongstad sagt, at der skete 
noget helt afgørende for ham, da han lod troen 
få lov til at fylde i sit liv. Han følte sig lykkelig! 
Selvom der i hans og alle vore andres liv aldrig 
bliver ryddet helt 100% op – og bekymringerne 
ikke med ét er komplet borte – så følte han sig 
lykkelig, salig måske ovenikøbet. 

Og den salighed, Jesus taler om, handler lige 
præcis om den lykke, som eksisterer på trods 
af, at vi måske lider afsavn, og egentlig slet ikke 
burde være lykkelige – og måske heller ikke ser 
sådan ud, når folk kigger på os. En lykke, som 
ikke nødvendigvis betyder, at vi føler os lige 

lykkelige hver dag, men alligevel fornemmer en 
slags grundlæggende oplevelse af lykke, en glæde 
og en taknemlighed ved at være til. En oplevelse 
af at være forankret i noget, som er større og mere 
evigt end det, vi lige nu og her umiddelbart kan 
erkende – noget, som forbinder os med hinanden 
og med de mennesker, som ikke længere er 
iblandt os. 

Det handler ikke om at begynde at regne ud, 
hvor mange lykkelige dage, man lige havde i det 
sidste års tid. Det kunne meget hurtigt blive et 
mærkeligt regnestykke.

Den salighed, den lykke, som Jesus taler om i 
dag, forankrer os i det usynlige – i evigheden hos 
dem vi har mistet og hos Jesus selv. For sådan 
må det nødvendigvis være! Vi er nødt til at være 
forbundet med noget, der altid har ret, og som 
altid har vist sig at virke. Vi er nødt til at være 
forbundet med noget, som vi kan stole på – 
noget, som vi kan tro på, selvom vi måske sidder 
og tvivler på 117 ting lige nu. 

Og derfor er saligheden en lykke, som er 
dybere end den, vi måske kan finde i vores eget 
daglige liv, som i perioder af alle mulige årsager 
kan være præget af bekymringer og uro.

Den lykke, vi selv kan skabe i vores liv, kan 
forsvinde lige så hurtig, som den dukkede op. 
Den eneste ene kan finde en anden. Vores familie 
kan forandre sig så hurtigt, at vi næsten ikke 
kan følge med. Helbredet, som vi bygger vores 
økonomi og vores selvbillede på, kan komme til 
at skrante. 

Men har vi så modet til at turde sætte vor 
lid til, hæfte vores lykke på en langt større 
sammenhæng, til en evighed for både levende 
og døde, til en salighed, som vil holde os oppe, 
selvom alt omkring os forsvinder?

Saligprisningerne siger, at det kan vi roligt gøre, 
fordi: Lykkelige er de, som sørger, for de skal 
trøstes. Lykkelige er de, som hungrer og tørster 
efter retfærdighed, for de skal mættes. Lykkelige 
er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. 

Vi skal turde se ind i himlen og leve i verden. 
Det kan være hårdt nu, men hold fast, lev 

videre, for vi er forankrede i noget, der ikke 
smuldrer imellem fingrene, noget som vedbliver 
til evig tid. 

Derfor kan vi være lykkelige, selvom vores liv 
og vores livsomstændigheder i perioder råber det 
modsatte. 

Vi kan være salige, lykkelige, fordi der findes 
en evighed, som omslutter, omfavner og omfatter 
alle os og alle dem, vi har mistet, i et kærligt greb, 
som aldrig slipper. 

Susanne Freddin Skovhus
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NOVEMBER 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.
Netværksgruppen mødes i november: 
Aftengudstjeneste torsdag 12. november kl. 
19.30. Gudstjenesten ser tilbage mod Alle 
Helgen og frem mod jul. Efter gudstjenesten er 
der gløgg og æbleskiver i konfirmandstuerne.
Gudstjeneste søndag 22. november kl. 
10.00. Efter gudstjenesten er der kaffe i 
konfirmandstuerne.                                

Gudstjeneste på plejehjemmet
På grund af Covid-19 er der i øjeblikket ingen 
gudstjenester på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100.                                                                           
På grund af Covid-19 er der i øjeblikket ingen 
gudstjenester på plejehjemmet på Irlandsvej.
  
FOR BØRN                                                                       
Babysang
På grund af coronavirus skriver vi i øjeblikket 
ikke op til babysang. Vi vender tilbage, når 
der er noget nyt. 

Børnegudstjeneste
Daginstitutioner beliggende i Tårnby sogn kan 
kontakte sognepræst Ida Nielsen for at høre 
nærmere om julegudstjenester.

Konfirmander og forældre
På grund af corona er der i øjeblikket ingen 
fællesarrangementer for konfirmander og 
forældre. 
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

Afskedsreception
Da sognemedhjælper Annette Hinge 
Erichsen har valgt at gå på pension pr. 
1. december 2020, vil det være muligt at 
komme og sige farvel til hende: Fredag den 
13. november 2020 i mellem kl. 13.00-17.00 
i konfirmandlokalerne ved Tårnby Kirke.

Gudstjenester
November

Søn 1. Højmesse  10.00 Rosenberg 
Søn 1. Allehelgensgudstjeneste 12.00 F. Skovhus Tilmelding præsten
Søn 1. Allehelgensgudstjeneste 14.00 Risum   Tilmelding præsten
Søn 1. Allehelgensgudstjeneste 15.30 Nielsen  Tilmelding præsten 
Ons 4. Hverdagsgudstjeneste  13.45 Rosenberg  
Søn 8. Højmesse  10.00 F. Skovhus 
Tors 12. Aftengudstjeneste  19.30 Nielsen  Kirkekaffe
Søn 15. Højmesse  10.00 Risum 
Søn 22. Højmesse  10.00 Alle præster Prædikant IN. Kirkekaffe
Søn 29. Højmesse  10.00 F. Skovhus 

Koncert Sidsel Storm-trio
Koncert med en af Danmarks mest 
internationalt kendte jazzsangerinder, der i 
maj i fjor udgav sin femte CD.
Sidsel Storm, sang
Magnus Hjorth, klaver
Lasse Mørck, kontrabas
Der er gratis adgang til alle koncerter i Tårnby 
Kirke. 
Søndag 8. november kl. 15

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

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.
Sognepræst: 
Louise Husted Rosenberg 
Tlf.: 3046 0886, e-mail: lrr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fredag fri.
Vikarierende sognepræst: 
Susanne Freddin Skovhus
Tlf. 2367 4237, e-mail sus@km.dk
Mandag fri
Sognepræst: 
Karsten M. Hansen (kbf)  
Orlov indtil 17. december.

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: Man - fre 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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kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

KB Sognepræst  Susanne 
Worm Steensgaard (kb)
ssan@km.dk
Tlf.: 4045 2530
Træffetid: mandag-torsdag
9-12 og 19-20 
Fri fredag

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
Træffes telefonisk  
mandag - fredag 10-13 
samt tillige åbent torsdag 
10-16 ved personlig 
henvendelse på 
kirkekontoret, 
Kastruplundgade 3.                 

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                 

Kirkegården Johnny Jensen   
Kirkegårdsleder   
Tlf. 3250 7193
 

Allehelgens mindevandring 
på Kastrup kirkegård
Allehelgen er en kærkommen lejlighed til at mindes vores afdøde. Af den grund 
er den blevet én af kirkens mest populære højtider. Sorghjælp er med et godt 
udtryk huskehjælp, og sammen kan vi bruge Allehelgens søndag til at genopfriske 
erindringen og mindes de aftryk vores døde satte i vores liv.
Mindevandringen vil blive inddelt i hold, kl.14.00, kl.14.30 og kl.15.00, så det er 
muligt for at alle kan deltage under hensyn til corona-reglerne – (I vælger selv, 
hvornår I har mulighed for at komme.)
Mindevandringen begynder i Kastrups kirkegårds Kapel. Her kan der lyttes til 
musik og skrives hilsner i mindebogen, som vil ligge fremme. Ved udgangen 
vil der være lys og roser, som I kan få med ud til gravene. Herefter går vi til 
fællesgraven, hvor der ved lyskorset afholdes en kort andagt.

Søndag 1. november kl. 14 på Kastrup Kirkegård ved Susanne Worm Steensgaard. 
Start: Kastrup kirkegårds Kapel
Eller Søndag 1. november kl. 14.30 på Kastrup Kirkegård ved Susanne Worm 
Steensgaard. Start: Kastrup kirkegårds Kapel
Eller Søndag 1. november kl. 15 på Kastrup Kirkegård ved Susanne Worm 
Steensgaard. Start: Kastrup kirkegårds Kapel

Det sker også i  
Kastrup kirke

OKTOBER
Tors. 29. kl. 17 
Menighedsrådsmøde

NOVEMBER
Søn. 1. kl. 10 Elizabeth 
Laursen - Allehelgens 
søndag
Søn. 1. kl. 14 Allehelgens 
mindevandring på Kastrup 
kirkegård fra Kastrup 
kirkegårds Kapel
Søn. 1. kl. 14.30 
Allehelgens mindevandring 
på Kastrup kirkegård fra 
Kastrup kirkegårds Kapel
Søn. 1. kl. 15.00 
Allehelgens mindevandring 
på Kastrup kirkegård fra 
Kastrup kirkegårds Kapel
Søn. 8. kl. 10 NN
Søn. 15. kl. 10 Palle 
Thordal
Søn. 22. kl. 10 Elizabeth 
Laursen
Tors. 26. kl. 17 
Menighedsrådsmøde. Alle 
er velkomne

Højmesse hver søndag 
kl. 10

Andagt hver onsdag kl. 12

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

 

Julehjælp
Kastrup Sogns 
Menighedspleje kan i et vist 
omfang yde julehjælp til trængte 
børnefamilier som bor i Kastrup 
sogn. Vi ønsker, de får mulighed 
for at købe lidt ekstra ind til 
julen.

Har du brug for hjælp?
Ansøgningsskema kan fra søndag 1. november afhentes på Kirkens Kontor, 
Kastruplundgade 3.  

Sidste frist for indsendelse af ansøgning er søndag 8. december samme sted.

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

Vil du hjælpe? 
Bidrag til julehjælpen modtages med tak. Kan indbetales til BankNordik reg.nr. 
6506 konto 3052994208.
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Priseksempler 2020

Bisættelse 1: 
Uden handling i kirke, ikke 
medlem af folkekirken, 
asken spredes over havet.

Samtale & alt nødvendigt 
papirarbejde. Kontakt til 
offentlige myndigheder.
Miljøgodkendt kiste, stan-
dard størrelse, polstring 
med pude ilægning og 
påklædning. 1 rustvogn-
skørsel 0-20 km. 1 Kremer-
ing. 1 Urne.

Kr. 15.000 incl moms Pris-
en er ex evt. Dødsannonce, 
handling i kapel, orgel & 
kor.

Bisættelse 2:
Medlem af folkekirken, 
handling i kirke.
Samtale & alt nødvendigt
papirarbejde. Kontakt til 
offentlige myndigheder. 
Miljøgodkendt kiste, stan-
dard størrelse, polstring 
med pude. Ilægning og 
påklædning. 2 rust-
vognskørsler 0-20 km. 1 
kistepynt efter eget valg 
kr. 500,00. 1 kremering. 1 
urne.

Kr. 17.000 incl moms Pris-
en er ex evt. Dødsannonce, 
gravsted & sten. 
Begravelse:
Medlem af folkekirken, 
handling i kirke. Samtale. 
Alt nødvendigt papir- 
arbejde. Kontakt til of-
fentlige myndigheder. 
Miljøgodkendt kiste, stan-
dard størrelse, polstring 
med pude. Ilægning & 
påklædning. 1 Rustvogn 
kørsel.
1 Blomster opsats efter 
eget valg kr. 500,00.

Kr. 12.000 incl moms Pris-
en er ex evt. dødsannonce, 
gravsted & Sten 

Bisættelsen ordnes af
Øens Bedemand v/Søren Riber
Løjtegårdsvej 129, 2770 Kastrup
Møllevej 2, 2791 Dragør
22 54 77 85 / 32 53 57 08

Bisættelse fra 
15.000,- incl. moms

se hvordan på  
www.oens-bedemand.dk
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TAK
Til alle de dygtige mennesker som gjorde min kræftsygdom  
tålelig med omsorg, jeres store viden om kræft og hjælp til 
pleje, ja alt.

• Tårnby kommune hjemmepleje
• Læge Stig Ekkert Dragør
• Palliativ Hvidovre hospital
• Onkologisk Rigshospitalet

Fra hele mit hjerte tak Steen Henriksen  
21. februar 1952 - 18. oktober 2020

Intim koncert med  
KIRA SKOV DUO 
Skelgårdskirken åbner dørene for en intim koncert med KIRA 
SKOV DUO.

En stemnings fuld koncert i vores smukke kirkerum med en 
stærk, sjælfuld og intens sangerinde.

KIRA SKOV har høstet mange roser og en sand stjerneregn fra 
et stort set samlet anmelderkorps blandt andet i forbindelse med 
hendes succesfulde hyldest til Billie Holiday (2011) og de senere 
års udspil i samarbejde med musikere som Peter Peter, Marie 
Fisker, The Cabin Project samt hendes soloudgivelser produceret 
af stjerneproduceren John Parish. 

Kira har desuden turneret i hele verden med trip hop-stjernen 
Tricky.

Pris for denne koncert 100 kroner, som overføres til MobilePay 
655756 og skriv KIRA SKOV DUO i kommentarfeltet. Har du 
ikke MobilePay så kontakt kirkekontoret på tlf.: 32 53 7744

Kira Skov optræder fredag 4. december i Skelgårdskirken klok-
ken 19-20.30 Der er 87 billetter til salg, så vent ikke for længe 
med din tilmelding.

Vi glæder os til at åbne dørene til denne særlige aften

Glade hilsner Skelgårdskirken

SKELGÅRDSKIRKEN - decemberSKELGÅRDSKIRKEN - december

Meditationsgudstjeneste  
– Lyden af stilhed 

Kom ind i Skelgårdskirkens smukke kirkerum og få en helt 
unik sanseoplevelse i lyd, form og farver.

Lyden af Stilhed ved Mayaya Schubert og Gert Bach vil 
skabe et klangtæppe af lyde fra syngeskåle, krystalskåle, 
sansula, vindspil, trommer og kirkens flygel.

Dette bliver i flere sekvenser tilsat et visuelt aspekt fra en 
projektor, som vil vise mønstre, som vil skabe lydens visuelle 
udtryk. Sammenholdt med et enestående kirkerum, alter og 
en fantastisk akustik opstår der et felt af morfisk resonans.

Kamilla Bugge (præst) vil supplere med det talte ord, der 
ligeledes bliver en integreret del af lydlandskaberne.

Lyden af Stilhed har gennem 10 år opført lydlandskaber i 
kirker mange forskellige steder i Danmark.

Meditations koncerten er 18. november kl 19-20 i Skelgårds-
kirken og arrangementet er gratis

Vi glæder os til at åbne dørene kirkens smukke rum og 
denne unikke stemning

Glade hilsner Skelgårdskirken 

SKELGÅRDSKIRKEN - november

Familiesammenføringsreg-
ler sendte Yildiz Yazan og 
hendes mand tur/retur over 
Øresund

Af News Øresund - Erik 
Ottosson

Yildiz Yazan flyttede med sin 
mand over Øresund til Skåne 
i 2009 og blev såkaldt kærlig-
hedsflygtning. 

Men de syv år i Sverige blev 
præget af udfordringen med 
at finde et arbejde. 

- Måske var det på grund af 
sproget, men jeg oplevede, at 
der var flere jobmuligheder i 
Danmark, siger hun og er glad 
for, at familien nu er faldet til 
i Ballerup.

Indvandringsreglerne i 
Danmark medførte, at flere 
hundrede danske kærligheds-
flygtninge flyttede til Sverige 
i løbet af 2000’erne. Det skyl-
des de danske betingelser 
for at opnå familiesammen-
føring med en partner fra et 
land uden for EU, heriblandt 
24-årsreglen, som dikterer, at 

ægtefællerne som udgangs-
punkt skal være over 24 år for 
at blive familiesammenført.

Derudover er der krav om 
eksempelvis selvforsørgelse, 
tilknytningskrav og sprog-
kundskaber. Yildiz Yazan be-
stemte sig for at benytte sig af 
den grænseregionale regions 
muligheder og det faktum, at 
de to lande har forskellige re-
gelværk. Da hun flyttede sam-
men med sin mand fra Tyrkiet, 
etablerede de sig, ligesom 
hundredvis af andre danske 
par, i Malmøområdet for at 
kunne bo sammen.

Et godt liv i Sverige

– Jeg var 20 år dengang, og 
jeg tænkte, at en familie-
sammenføring i Danmark var 
umulig. Mange sagde, at det 
var svært, og jeg ville ikke 
have nogle problemer. Jeg 
hørte også, at man kunne få 
et godt liv i Sverige, siger hun.

De flyttede først til Arlöv 
uden for Malmø, men planen 
var at flytte tilbage til Dan-

mark relativt hurtigt. 
Yildiz uddannede sig til 

økonomiassistent i Kastrup, 
men da hun var færdig med 
sin uddannelse, viste det sig, 
at det var svært at få job. Må-
ske var det sproget, som gjor-
de det svært at komme ind på 
det svenske arbejdsmarked, 
tænker hun i dag.

Det var også svært at finde 
en bolig i Sverige, og i løbet af 
syv år flyttede hun og fami-
lien fem gange.

– Der tror jeg, at chancerne 
er lidt bedre i Danmark, og at 
der findes flere boligselska-
ber at vælge imellem, siger 
Yildiz Yazan.

Svensk statsborgerskab

Da hendes mand fik svensk 
statsborgerskab i 2016, be-
gyndte tankerne om at flytte 
tilbage til Danmark igen at 
vokse, og året efter gik flytte-
bilen til Ballerup, hvor Yildiz 
Yazan selv er vokset op.

Kort tid efter, at hun var 
flyttet tilbage til Danmark, fik 

hun job som tolk fra dansk til 
tyrkisk. I dag har hun to job, 
både som tolk og som SOSU-
assistent.

Hvad fik jer til at flytte til-
bage til Danmark til sidst?

– Frem for alt fordi det 
var så svært at finde et job i 
Malmø. Men jeg savnede også 
min familie. I Sverige havde vi 
ingen forældre eller venner, 
som kunne hjælpe os med at 
passe børnene, når vi havde 

brug for det. Men jeg er glad 
for, at jeg fik mulighed for at 
lære det svenske sprog, siger 
hun.

Flytningen tilbage til 
Danmark skete tids nok 
til, at hendes to sønner 

nåede at lære dansk, inden 
de startede i skole. Yildiz 

Yazan bor nu med familien i 
Ballerup. Privatfoto

Livet som kærlighedsflygtning
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I år fylder Øresundsbroen 
20 år. News Øresund sætter 
fokus på dette jubilæum, 
med en serie interviews med 
personer som lever og er aktive 
i regionen, eller som har spillet 
en vigtig rolle i dens udvikling.

De fleste af interviewsne 
indgår også i bogen ‘Checkpoint 2020 – mennesker, 
grænser og visioner i Øresundsbrons tid’ (Makadam 
förlag), der blev udgivet i maj af Øresundsinstituttet og 
Centrum för Öresundsstudier ved Lunds universitet.

Danske kærlighedsflygtninge i Sverige
I 2002 skærpede Danmark sin lovgivning, så det blev svæ-
rere for personer i Danmark at flytte sammen med en part-
ner fra et andet land udenfor EU, forudsat at de ville bo i 
Danmark. 

Det kræver blandt andet, at begge personer er over 24 år, 
at de har en lejlighed på mindst 40 kvadratmeter, og at de 
har over 100.000 kroner i banken.

Da Sveriges lovgivning har været mere generøs, og der er 
fri bevægelighed inden for såvel Norden som EU, har tusind-
vis af danskere i de seneste to årtier valgt at flytte til Sverige 
for at kunne bo sammen med en partner fra et land udenfor 
EU eller Norden. For at få opholdsret i Sverige kræves det, at 
EU-medborgeren i parret kan forsørge sig gennem arbejde, 
studier, pension eller andet.

Læs mere på: www. aegteskabudengraenser.dk 
 www.nyidanmark.dk 
 www.migrationsverket.se
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OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Lars Grand spiller og synger. 5. november
OK-dag. 12. november
Bankospil. 3 plader 30,-/1 plade 15,-. 19. november
Henrik Bjørn - et liv med Kina. 26. november

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Tlf. 3252 8062.
Onsdage kl. 12.00. Kaffe og brød til 15 kr. 
Fredage kl. 11.15. Kaffe til 10 kr. Øl og vand til 10 kr.
Hygge - film og andet. 4. november. 
Banko. 6. november. 
Hygge - film og andet. 11. november. 
Banko. 13. november. 
Spisning kl. 12. 18. november. 100 kr.
Banko. 20. november. 
Hygge - film og andet. 25. november. 
Banko. 27. november. 

Bordinghus
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395. 
www.Bordinghus.dk

Vi følger retningslinjer vedr. Covid-19 - derfor stadig be-
grænset klubaktivitet og deltagerantal i Bordinghus. 
Bordinghus holder lukket for alle aktiviteter i uge 45, idet 
Bordinghus i den uge skal benyttes som testcenter for 
Corona.
Aktiviteter i november:
Kaffehold hver tirsdag og fredag kl. 14-16.30. (max. 10 og 
kun inviterede gæster)
Håndarbejde hver onsdag kl. 13.30-16.30
Frimærkehold hver onsdag kl. 09.30-11.30
Litteratur 1 - første onsdag i måneden kl. 14-16 (aflyst)
Litteratur 2 - anden mandag i måneden kl. 15-17
Madhold mandag kl. 10-15. (Kun lukkede madhold).
Bordinghus spillemænd øver torsdag kl. 9.30 – 12.30 (Det 
er ikke muligt at overvære når der øves)

Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/solgården
Solgården er et mødested for friske, raske folkepensionister 
og deres ægtefælle/samleverske, bosiddende i Tårnby Kom-
mune. (OBS! udvidet for borgere fra 62 år i en prøveperiode)
Du kan komme og gå, som du har lyst. Du kan bruge vores 
hyggelige cafe, overvære eller deltage i specialarrange-
menter, deltage i foredrag, i faste aktiviteter, tage med på 
udflugter og rejser, og meget, meget mere.  
Åbningstider for aktiviteter: mandag - fredag kl. 10-15.30. 
Følg med i vores husopslag i caféen. 
Aktiviteter i november: 
BB tasker sælger tasker, punge, m.m. tirsdag 3. kl. 14-15.
Seniorshop med tøj kollektion torsdag 5. kl. 13 på 1. sal
P. Højlund spiller og synger fredag 6. kl. 13.30-15.30
Valg til brugerbestyrelse og fællesmøde tirsdag 10. kl. 14.
Vi syr mundbind torsdage 12. november og 26. kl. 11-15.30
Martin Knudsen - NY musiker, fredag 13. kl. 13.30-15.50
Seniorrådsvalg torsdag 19. kl. 9-18.
Fredag 20. kl. 13.30  (se husopslag i caféen)
Fredag 27. kl. 13.30. Læs i husavisen hvilken kunstner.

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Aktuelt plads på følgende faste aktiviteter:
Morgensang, gåtur, livsanskuelser, fiskesnakkeklub, 3D kort. 
Aktiviteter i november: 
Fællesfrokost - Onsdage 4., 11., 18. og 25. kl. 12.30 - 14.00. 
Let frokost 20 kr. Tilmelding senest dagen før. 
Danmarkshistorie - Torsdage – 6 gange 5., 12. og 26. no-
vember kl.13.30- 15. Lars fortæller.
Shiatzu massage – 9. nov. kl. 9-17. Bestil tid - 50 min. 400 kr.
’To kolde fra kassen’ - 20. november kl. 15-16.30. Billet inkl. 
et glas vin, øl eller vand - 30 kr. Tilmelding.
Lagkageuge – 24., 25. og 26. november. I anledning af Pile-
havens fødselsdag er der lagkage til alle.Gratis. 
Tøj salg - NL tøj onsdag 11. november kl.  13.30.
Seniorrådsvalg torsdag 19. november kl. 9-18.

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Mandag i lige uger kl. 
14-16. Tilmelding til Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller for-
mand Inge-Lise Adelhardt 2883 4785.
Cafemøde med bankospil 9. november
Skøn musikalsk underholdning med ’Hvide sokker’. Kom og 
lyt med. Kaffe og brød 15 kr. 23. november. 
Tur på Hjertestien 15. nov. kl. 11. Vandtårnet, Englandsvej.
Har du behov for en snak med bestyrelsen kan det ske  
hjemme hos dig eller mandag i lige uger i Postkassen fra kl. 
13 til 13.45. Kontakt os forinden på tlf. 2883 4785.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf. 
2063 7875.
Aktuelt ingen aktiviteter.

Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 1022
Talepædagog Maja ZetterStrøm fortæller om, hvordan man 
træner og øver sin tale, når man har Parkinson.
Klubben byder på kaffe og lotteri med fine præmier. Post-
kassen, Amager Landevej 71, torsdag 12. november kl. 14. 
Husk Parkinson dans i Sundhedshuset. Hver onsdag kl. 13.

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk 
sygdom finder sted kl. 19-21, Foreningscentret Postkassen, 
Amager Landevej 71, 2770 Kastrup, Lokale 6.  
Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. amager@
bedrepsykiatri.dk 
Hvordan kan jeg som pårørende medvirke til at nedsætte 
konfliktniveauet i kontakten med en psykisk sårbar person. 
V. psykoterapeut Susanne Kalvåg. Tirsdag 24. november. 

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal.  
Møde hver tirsdag kl. 14. 
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Banko 3. november
Cafemøde 10. november
Gløg og æbleskiver Laura fortæller julehistorier 17. nov.
Cafemøde 24. november

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk 
I disse corona tider er det svært at vide, hvad vi som lokal-
forening kan/bør/tør lave af arrangementer. Den 18. oktober 
var vi i Galleri Flemming Brylle med 8 tilmeldte og det var jo 
fint i den store bygning. 
Vi havde også tænkt os at have et arrangement på Verdens 
Diabetes Dag 14. november, men da smittetallene har æn-
dret sig og mange diabetikere er i risikogruppen, har lokal-
foreningen besluttet ikke at gøre det. Men kig ind på www.
diabetes.dk og se hovedforeningens arrangementer. 
Men motion skal der til, så vi går stadig stavgang hver man-
dag kl. 10-11 fra Løjtegårdsvej 100 og  
hver torsdag kl. 10-11 fra Wiedergården i Dragør. Vi går i 
mindre grupper og i fri luft. Så bare mød op.

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclerosefor-
eningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Lokal afdelingens årlige julefest er aflyst på grund af co-
vid-19 restriktionerne. 
I stedet vil der blive afholdt et virtuelt bankospil 30. no-
vember kl. 19.00 med flotte præmier. Medlemmer modta-
ger indbydelser med informationer.

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

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. 
Aktiviteter afvikles fortrinsvis med forhåndstilmelding. 
Derudover udendørs lounge. Se ugeplan på Facebook.
Efterårets aktiviteter: 
Walk´n Talk, Kreaværksted, Yoga, Film, Historiefortælling, 
Fredagstræf, Madklub, Søndagstræf, spil aften, Bålhygge i 
haven. 
Særligt tiltag for de unge 18-30 årige bliver den første 
mandag i måneden kl. 17-20. Aktiviteten afløser den tidli-
gere Ungklub. 
Du kan holde dig orienteret på Face-book:  
https://da-dk.facebook.com/kastruplundgade/
Eller hjemmesiden: https://www.taarnby.dk/oplev-taarn-
by/frivillighed/netvaerkshuset-kastruplund 
Hjerteforeningen ... i København S.
Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Gåture på Amager Fælled søndag kl. 10-11.30. Ingen tilmel-
ding. Start ved DR Byens metrostation.
Fodbold for hjertet i Sundby Boldklub mandage kl. 11-12.
Raffinaderivej 3, 2300 Kbh. S
Kontakt: Flemming Jacobsen, Tlf. 4224 4056.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 33.

Senior- og pensionistkalender • samt specialforeninger - November 2020

 
 
 

Vi fokuserer på at være 
nær værende & omsorgs-
fulde, når vi guider Jer 

igennem en af  livets svære 
stunder. Vores nærvær vil 

for jer føles trygt.

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

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

Rikke Drachmann Casper Drachmann

Drachmann Begravelser
Omsorg, Nærvær & Til for Jer
Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af
livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblikover situationen. Vores
nærvær vil for jer, føles trygt.

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

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

Læs mere på  
www.taarnbybladet.dk

Danmarks første 
butik med 

overskudsmad

www.wefood.nu

Amagerbrogade 151
Åbningstider:

Mandag - fredag: 11:00 - 18:00
Lørdag - søndag: 10:30 - 14:00

Butikken drives af frivillige og derfor kan der 
forekomme ændringer i åbningstiderne!
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

De korte svar er nej. Og det doku-
menteres i en rapport og analyse, 
som er udarbejdet af Syddansk 
Universitet og udsendt af Dansk 
Skoleidræt

Søren Havemann har en samtale 
med Mads Vinterby, formand for 

Børne- og Skoleudvalget

Rapporten giver en beskrivelse af 
børn og unges fysiske aktivitet og 
stillesiddende adfærd i skoletiden, 
opdelt på hele skoledagen, faglige 
lektioner og frikvarterer. 

Formålet er en beskrivelse af hvor 
mange børn, der dagligt bevæger sig 
45 minutter eller mere i skoletiden, 
hvilket er fastlagt i Folkeskolelovens 
§ 15.

Rapporten viser, at blot 52 procent 
af landets skoleelever bevæger sig de 
lovbestemte 45 minutter om dagen.

4.160 elever fra 1.-9. klasse fra 62 
skoler fordelt over hele landet har del-
taget i analysen.

- Jeg er ikke klar over, om Tårnby 
er med i analysen og jeg skal også 
være ærlig at sige, at jeg ikke har læst 
hele rapporten, siger Mads Vinterby, 
Børne- og Skoleudvalgsformand, da 
Tårnby Bladet møder ham til en snak 
om bevægelse og motion i skolen.

Brug for politisk handling

- Dansk Skoleidræt har gennem det 
seneste år brugt mange kræfter på 
at fortælle folketingspolitikere om 
status og udfordringer inden for be-
vægelse i skolen. Gennem foretræde, 
samråd og en høring har emnet været 
bragt på dagsordenen på Christians-
borg siger Generalsekretær Bjørn Friis 
Neerfeldt fra Dansk Skoleidræt. 

- Jeg er enig i, at det kræver poli-
tisk handling, men ansvaret ligger hos 
skolelederne ifølge Undervisningsmi-
nisteriet, men vi vil meget gerne, som 
kommune, i ord og handling under-
støtte det politisk bl.a. gennem bevæ-
gelsesnetværk og tilbud om indsatser 
og inspiration fra konsulenter til sko-
lerne, siger Mads. 

Bevægelse og motion i skolerne

- Alle er enige om, at bevægelse i 
skolen er enormt vigtigt. Det er som 
metode med til at styrke elevernes 
faglige læring, deres sundhed og triv-
sel, og så er det en helt afgørende del 
af skolereformens ambitioner om, at 
skabe en mere varieret skoledag, siger 
Mads Vinterby.

- Og jeg vil ikke her påstå, at vi i 
Tårnby er hverken bedre eller dårli-
gere end det, rapporten viser. 

- I kommunen har vi en bevægelses-
strategi, hvor vi i ord beskriver, hvor-
dan vi får eleverne til at opnå målet: 
De 45 minutters bevægelse. Og det 
er så de enkelte skoler, skoleledere 
og lærere, der i praksis står for im-
plementeringen af strategien. Vi har 
tidligere holdt en evaluering af sko-
lereformen og her kunne 31 procent  
af skolelederne bekræfte, at de havde 
implementeret strategien fuldt ud. 

Bevægelse er vigtig for indlæringen 

- I vores strategi Børne- og Ungepolitik 
2019-2022 fremhæves vigtigheden af 
at skabe gode rammer for en aktiv be-
vægelseskultur, som understøtter, at 
børnene er fysisk aktive.

- I Tårnby Kommune ser vi bevægel-
se som et af flere redskaber til at ska-
be en mere aktiv og varieret skoledag. 
Bevægelse skal være en naturlig del af 
skoledagen for alle børn og unge, og 
der lægges op til, at undervisningen 
tilrettelægges på nye måder.

Det er den daglige bevægelse, der 
er vigtig. Det er mindst lige så vigtigt, 
at bevægelsesaktiviteter foregår som 
en naturlig del af børnenes hverdags-
liv, i hjemmet, i skolen og i fritiden.

Vision for bevægelse i Tårnby

Bevægelse er en integreret del af 
skolens praksis og elevernes hverdag. 
Skolerne må derfor sikre, at der arbej-

des inden for følgende syv bevægel-
sesformer:
• Aktiv transport 
• Frikvartererne 
• Bevægelse integreret i 
undervisningen
• Aktive pauser i undervisningen 
• Åben skole koblet med bevægelse 
• Fysisk aktivitet 
• Idrætsfaget

- For at visionen går i opfyldelse på 
alle skoler skal Bevægelsesstrategien 
i Tårnby ske i samarbejde mellem sko-
ler, politikere, forældre og børn, og 
vi er bestemt ikke i mål endnu, siger 
Mads Vinterby.

Mads Vinterby, formand for Børne- og 
Skoleudvalget i Tårnby. Foto: SH

Bevægelsesaktivitet i skolegården. 
Foto: Johnny Wichmann, Dansk 

Skoleindræt

Får skolebørnene nok motion • Bevæger de sig nok

Sund motionsdag på 
Tårnbygårdsskolen – fæl-
les hver for sig

Fredag inden efterårsfe-
rien var traditionen tro 
skolernes motionsdag. Co-
vid-19 eller ej, så er moti-
on og bevægelse stadig en 
vigtig del af et sundt bør-
neliv, og derfor var dagen 
selvfølgelig en vigtig prio-
ritet på Tårnby Kommunes 
specialskole.

Normalt står motionsda-
gen på Tårnbygårdsskolen 
på fælles aktiviteter for 
henholdsvis indskoling, 
mellemtrin og udskoling 
med fælles lege, opvarm-
ning og orienteringsløb.

De særlige omstændig-
heder og krav om afstand 
og om ikke at blande elev-

grupperne betød, at dagen 
tog form af noget, der min-
der om en motionsdag på 
kommunens andre skoler. 

Løbetur rundt i villakvar-
teret

Skolens elevgrupper del-
tog således hver for sig 
ved enten at gennemføre 
en 2,5 eller 5 kilometer 
lang motions rute, som løb 
gennem villakvartererne 
omkring skolen. Der var 
således både seje og for-
pustede børn og voksne at 
finde gennem hele formid-
dagen på vejene omkring 
Tårnbygårdsskolen. 

Der er 87 elever på sko-
len og jeg vil sige, at næ-
sten alle deltog. Vi har 26 
lærere og 20 pædagoger 
som var med.

Skolens elever har, som 
alle andre skolebørn i 
Tårnby, måttet indordne 
sig under andre forhold 
end normalt under perio-
den med Covid-19. Derfor 
var der kræset lidt ekstra 
for gennemførelse af mo-
tionsdagen. 

Det traditionelle diplom 
var således udskiftet med 
en medalje af næsten 
ægte guld, ledsaget af et 
stykke frugt og en juice. 

Da skoledagen var ovre, 
forlod en masse glade og 
stolte børn skolen med en 
medalje om halsen og fri-
ske røde kinder – helt klar 
til efterårsferie.

SH

Juice, æble og medalje
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Korsvejens Skole var i fuld 
bevægelse på motionsdagen

Tekst og foto:  
Søren Havemann

I 35 år har landets skoler af-
viklet Skolernes Motionsdag, 
det skete igen i år på trods af 
mange corona-regler og an-
visninger om afstand, bobler 
og det at passe godt på sig 
selv.

Dannebrog i skolegården 
på Korsvejens Skole var strø-
get til tops, da Tårnby Bladets 
sportsredaktør møder skole-
leder Hanne Larsen, der har 
inviteret TB til at overvære 
dagens aktiviteter.

- Coronaen satte en stop-
per for den traditionelle fæl-
lessang, fortæller Hanne, og 
opvarmningen og dans til ly-
den af ghettoblasters foregik 
i mindre grupper fordelt på 
hele skoleområdet.  

- I skolen sætter vi tid af i 
idrætstimerne til at øve på 
dansen, hvilket kunne ses på 
den flotte koreografi og de 
store smil.

Skolernes Motionsdag 

650.000 børn landet over 
brugte fredagen op til efter-
årsferien til at dyrke motion. 
På Korsvejen var 396 elever 
og 56 lærere og pædagoger i 
aktion og det med mange for-
skellige aktiviteter, alt efter 
klassetrin.

Det er Dansk Skoleidræt 
der inspirerer skolerne og 
som anbefaler, at skolerne 
fastholder motionsdagen og 
’det giver eleverne en dag 

fuld af god energi, så de kan 
gå på efterårsferie med en 
god oplevelse i fællesskabets 
tegn’, som det nævnes.

Afstand er ikke stilstand

- En dag fyldt med fællesskab, 
bevægelse og glæde. I år kræ-
ver det blot en smule mere 
planlægning, siger Hanne 
Larsen, for det kræver virke-
lig planlægning og logistik at 
overholde reglerne.

- Årets opvarmningsdans 
kan afvikles med afstand, del 
eleverne i mindre grupper 
både under opvarmning og i 
aktiviteterne. 

Verdensmål i bevægelse

- Vores 6. klasser har i ugen 
arbejdet med bevægelse og 
undervisning i FN’s verdens-
mål inspireret af Dansk Sko-
leidræt, der har udarbejdet 
lærings- og aktivitetsmoduler 
inden for udvalgte verdens-
mål.

En temauge om verdens-
mål, så eleverne kan arbejde 
sammen, bevæge sig sammen 
og samtidig lære om verdens-
målene. 

Et synligt resultat var de 
mange collager ophængt på 
hegn og låger og udført i bæ-
redygtige genbrugsmateria-
ler.

God og fast tradition 

Skolernes Motionsdag blev 
oprindeligt udtænkt af en 
gruppe fynske lærere, der 
ville skabe et fælles moti-
onsarrangement. Fra 1982 er 
det Dansk Skoleidræt, der har 
stået for det landsdækkende 
arrangement. 

Hvert år deltager 96 pro-
cent af landets skoler i Moti-
onsdag. En dag fuld af bevæ-
gelse, glæde og fællesskab, 
som stort set alle har minder 
om fra deres skoletid.

Flagene oppe ved motionsdag

Opvarmningsdans i 
skolegården.

Belønning for en 
løberunde er et kryds fra 
skoleleder Hanne Larsen 

og indskolingsleder 
Thomas Larsen.

Der er trængsel på golfbanernes driving ranches. Arkivfoto: SH

Rekord-år for golfsporten
Danmarks 186 golfklubber har ved udgangen af september 
6.200 flere golfspillere end på samme tidspunkt sidste år, og 
det er knap 2.000 flere end den hidtidige rekord fra 2012.

- Selvom de ekstraordinære omstændigheder på grund af 
corona har haft betydning for udviklingen, så er der tale om 
historiske tal for dansk golf. Jeg føler mig bekræftet i alt det, 
golf kan, og at golf er en sport for hele Danmark, siger Lars 
Broch Christensen, formand for Dansk Golf Union.

Corona-krisen har skabt efterspørgsel efter sociale og fysi-
ske aktiviteter, som kan dyrkes i et miljø med minimal smit-
terisiko. Det kan golf.

Lars Broch Christensen glæder sig over, at der også er kom-
met mange flere børn, kvinder og yngre spillere ind i klub-
berne. 

Borgmester Allan S. Andersen overrækker Ahn Lykke 
Pedersen pokalen som årets leder. 

ABK-leder og årets bordtennisleder
Ved en højtidelighed i Amagerhallen fik Ahn Lykke Pedersen 
fra  Amager Bordtennis Klub overrakt pokal og mange blom-
ster af borgmester Allan S. Andersen og tildelt æren som 
årets bordtennisleder, udvalgt af komitéen Bordtennis Ven-
nerne i Østdanmark.

Torben James Jensen fra Bordtennis Vennerne motiverede 
valget af Ahn Lykke Pedersen med ordene: 

- Det er en stor glæde for mig at overrække dig breddepo-
kalen; du kan sætte fut i bordtennis, du er god til at motivere, 
du er positiv, har rejst rundt som en god ambassadør for bord-
tennis. 

Komitéen Bordtennis Vennerne består af klubber og bord-
tennisvenner, som kan melde sig ind.

Ahn Lykke Pedersen har i sin lange karriere været vidt om-
kring i bordtennis Danmark, senest som formand i Hvidovre 
Bordtennisklub. 

Hun begyndte med bordtennis som 13-årig og i dag spiller 
hun veteran-tennis med og uden bord.

Ahn Lykke Pedersen er den tredje fra Amager, der modtager 
Breddepokalen.

SH

Vigtig idrætsundtagelse for børn
 Ved den seneste ’corona-stramning’ blev børn og unge 
i foreningsidrætten ikke omfattet af sænkelsen af for-
samlingsforbuddet fra 50 til 10 personer. Enormt vigtigt, 
vurderer DGI og DIF

Forsamlingsforbuddet i Danmark bliver sænket fra 50 til 10 
personer, men der bliver indført en udtagelse for idrætsakti-
viteter for børn og unge under 21 år, hvor forsamlingsforbud-
det fortsat vil være på 50. 

Undtagelsen betyder, at børn og unge forsat vil kunne dyr-
ke deres idræt i idrætsforeningerne som i dag.

Læs hele artiklen på Tårnby bladets corona  
opslag på sider 18
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Har du en  
sports-historie

... som du synes skal  
i Tårnby Bladet?

Så kontakt vores 
sportsredaktør 

Søren Havemann 

sporten@havemann.dk

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Basketball er godt for fællesskabet

Tekst og foto: Søren Havemann

Forårets nedlukning af folkeskolerne 
gav udsatte elever et fagligt og socialt 
efterslæb. Efter en lang periode uden 
fysisk skolegang er der børn og unge, 
som har brug for noget ekstra for at 
komme godt tilbage i skolen. 

- Det er sårbare og udsatte elever, 
som ikke fik nok ud af fjernundervis-
ningen til at kunne følge med resten 
af deres klasse, fortæller områdeleder 
Thomas Larsen og Mette Foldgaard, 
der er formand i Basketball Klubben 
Amager.

Eleverne i modtagelsesklasserne er 

alle kommet til Danmark inden for det 
sidste år, og de var under nedluknin-
gen meget isolerede, da de endnu ikke 
har så stort kendskab til de mange 
gode muligheder, der er i Tårnby Kom-
munes fritids- og idrætsliv. 

- Alle har brug for at bevæge sig og 
for at blive introduceret til fritids- og 
foreningslivet, så de også kan blive en 
del af de vigtige fællesskaber i Tårnby 
Kommune, supplerer Noomi Morten-
sen, Skolekonsulent vedr. tosprogede 
børn og unge i Tårnby.

Åben Skole og fritidstilbud

Tårnby Kommune har i samarbejde 
med København og Herlev søgt og 

fået bevilget midler fra Børne- og 
Undervisningsministeriets pulje til 
initiativer til at få udsatte børn godt 
tilbage i skole efter corona nedluknin-
gen i foråret 2020. Projektet hedder 
’Åben Skole og fritidstilbud, der løfter 
udsatte børn’. 

Tilsammen har de tre kommuner 
fået tildelt 10,3 mio. kroner til ini-
tiativerne. Et af projekterne er med 
Basketball Klubben Amager, hvor 18 
børn og forældre havde meldt sig til 
en camp.

Basket camp i Amagerhallen

- Arrangementet blev afviklet i skoler-
nes efterårsferie i Amagerhallen af BK 
Amager, som havde inviteret Tårnby 
Kommunes modtagelsesklasselever 
til en dag, hvor de blev præsenteret 
for basketballspillet, fortæller Noomi 
Mortensen. 

Det var derfor af stor betydning for 
netop disse elever og deres forældre, 
der var inviteret til at komme den sid-
ste del af dagen, at BK Amager ville 
stille trænere og andre frivillige til rå-
dighed på denne dag.

Her stillede BKA så op i stærkeste 
opstilling med head coach Lars Kluss-
mann, assistent coach Thomas Larsen, 
elitedamerne Ena Viso og Angela Ri-
barich samt eliteansvarlig Susanne 
Jensen 

Campen er fra alle sider blev beteg-
net som en stor succes. Eleverne fik 
en rigtig god dag, hvor der var mange 
smil, stor aktivitet og sved på panden. 
Flere elever sagde i løbet af dagen, at 
de rigtig gerne vil starte til basket el-
ler til andre sportsaktiviteter.

Så det var en tilfreds områdeleder 
Thomas Larsen, der konstaterede, at 
det var en god måde at få elever og 
forældre mere med i fællesskabet og 
i foreningslivet.

Lars Klussmann coacher de unge i, 
hvordan en bold lægges I kurven.

Thomas Larsen skal som ansvarlig 
finde den rigtige balance .

Pigerne fra Amager 
AC hygger sig om 
bålene på Tårnby 

Stadion ved klubbens 
Lysstævne. Foto:  

Michael Hyllested.

Nogen har brug for noget særligt og ekstra

- De udendørs atletik-aktiviteter for atletikfolket 
er ved at være ovre. Vi fortsætter nu indendørs, 
fortæller Thomas Brinch formand for Amager AC.

Årets afsluttende stævne er traditionen tro vo-
res Lysstævne, i år med 121 deltagere fra 22 klub-
ber og 173 starter. Tårnby Stadion er lyst op af bål 
og fakler rundt om på anlægget. 

Aftenens store oplevelse var, da en af Dan-
marks bedste løbere, Andreas Bube, som hare 
(pacer) skulle hjælpe den unge FIF Hillerød løber 
Axel Vang Christensen frem til ny dansk U18 re-
kord på 3000 m. 

På den lune efterårsaften, 15 grader, tørt og 

med en frisk østlig vind satte Axel ny dansk U18 
rekord med den flotte tid 8.15,87 min. og med An-
dreas Bube som en god hare meget af vejen.

Amager AC-rekorder

- Vi havde 25 deltagere med og det blev til en flot 
klubrekord på 300 m D13 til Carl B. Nielsen med 
den fine tid 40,52 sek. Undervejs blev det til flere 
personlige rekorder, siger Thomas Brinch.

- I faklernes og bålenes skær sluttede aftenen 
af med kage, kaffe og varm cacao til atleterne og 
de mange frivillige forældre, der hjalp til med 
stævnet.                                                                              SH

Atletikken løber indendørs med bål og brand
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Vandparadis i Uganda skovenVandparadis i Uganda skoven
Tekst: Søren Haveman n. Foto: Michael Oxkjær. Amager Fotoklub

Det var de rød- og hvidklædte elever fra Skelgårdsskolen, der var inviteret 
til - som de første - at hoppe i bassinerne, og indvie den nye svømmehal, så 
snart borgmesteren havde klippet det røde bånd. Der blev også mulighed for 
at tage selfies i det blå ocean. 

Svømmehallen har både 25-meter baner og 50-meter 
baner, klatrevæg, en 1-metervippe og en 3-metervippe, 
morskabsbassin med strandbred, varmtvandsbassin, 
saunaer og fine omklædningsfaciliteter. 

Arkitektonisk smuk, god byggeproces, 
fantastiske faciliteter, suveræn aqua- 
teknik, 3.000 m2, lavt energiforbrug, 
et fyrtårn på Vestamager – jeg tror på, 
at det bliver et socialt samlingspunkt 
og et stort aktiv for alle i Tårnby, sagde 
borgmester Allan S. Andersen. Flot ser 
den ud. 

(th.) Café Fevens serverede et flot 
traktement for de indbudte. I den 

nye svømmehal har forpagterparret 
Feven Brandt og Lars Sørensen, der 
også forpagter Vestamagerhallen, 

serveret etiopiske specialiteter 
og dansk husmandskost. Når 

svømmehallen åbner, er der mange 
flere, der får glæde af Feven’s og 

Lars’ gastronomiske færdigheder.  

(Herunder) For de indbudte gæster 
var der taler af borgmester, 
formand for kultur-og fritid, 
entreprenør, arkitekter, der 
naturligvis alle var stolte over 
resultatet. Derefter var der 
rundvisning i teknikrum i kælderen, 
som er lige så stor som hallen.
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JULEHJÆLP 
TILBYDES

FORENINGEN BARNETS GLÆDE

Ansøgning om hjælp 
Det er foreningens formål at støtte trængende børn i alderen 0-15 år 
med tøj og fodtøj. Alle børnefamilier som er bosiddende på Amager 
(postnumrene 2300, 2770 og 2791) kan søge om hjælp.

Ansøgningen skal være os i hænde senest 31. oktober 2020.
Der skal samtidig indleveres ansøgers seneste årsopgørelse fra Skat 
og dåbsattest på barnet/børnene.

Du kan ansøge via vores hjemmeside www.barnetsglaede.dk eller 
hente et ansøgningsskema hos alle � lialer af BankNordik på 
Amager, tirsdag kl. 10-12 og torsdag kl. 14-16.
Vores arbejde støttes af:
Sundbyernes Handelsforenings Fond, Loge nr. 23 Chr. D. 4. i Odd Fellow Ordenen, Amager Rotary Klub, 
Sønderbro Rotary Klub, Christianshavn-Slotsholmen Rotary Klub, Dragør Rotary Klub, Kastrup Rotary 
Klub, Kbh-Ørestad Rotary Klub, Børnehaven Amsterdamvej, Bacher A/S, BankNordik, Amager Bladet, 
Ejendomsselskabet af 15. maj 1895, Hempel Fonden, HFK’s Understøttelsesfond under Tekstilhandler-
foreningen København, TFK’s Understøttelsesfond under Tekstilhandlerforeningen København, Henning 
og Birgit Jensen, Hennes og Mauritz, Simon Spies Fonden, Brødrene Hartmanns Fond, Kastrup Innerwheel, 
St. Magleby Soroptimistklub, Tina Espander, Nordea-fonden

Med Fodbold For Hjertet-holdet 
i Sundby Boldklub styrker du din 
sundhed med udendørstræning

Indlæg af Margit Grome, formand for 
Hjerteforeningen i København S

Når man tænker på fodbold forestiller 
man sig meget, meget lange fodbold-
baner, hvor spillerne tonser frem og 
tilbage i 1,5 time og tackler modstan-
derne hårdt. Det er slet ikke den slags 
fodbold/træning, som vi inviterer til.

Vores træning varer en times tid og 
foregår således, at man starter med 
ledopvarmning og styrke- og balan-
cetræning. Derefter er der afslappet 
fodboldkamp på en mindre bane.

Vi har også tænkt på dem, som ikke 
er vilde med boldlege, men alligevel 
gerne vil deltage i fællesopvarmnin-
gen udenfor.  De kan efterfølgende gå 
- eller løbe - en tur rundt om Kløver-
marken. Turen er i alt 3 km.

Klokken ca. 12 er der socialt sam-
vær i Tutten, hvor man kan købe kaffe 
og ostemad for 25 kr. Det er et meget 
stort lokale, så afstandskrav kan opfyl-
des. Eller man kan sidde uden for, hvis 
vejret tillader det. 

Pga. Corona-restriktioner skal man 
komme omklædt (der er ikke adgang 
til omklædningsrum og bad) og i Tut-
ten skal man bære mundbind, når man 
bevæger sig rundt. Evt. overtøj kan vi 
nok finde plads til.

Jeg har været på besøg et par gan-
ge, og jeg har følt mig meget velkom-
men både på banerne og ved kaffen 
bagefter. Det er herligt at være ude i 
den friske luft og i god afstand fra an-
dre deltagere. Efter opvarmningen var 
vi en mandag to kvinder der gik en tur 
Kløvermarken rundt - en tur på knapt 
tre kilometer og vi gik 4100 skridt. En 
fin tur. 

’Fodbold for Hjertet’ er et samarbejde 
mellem Dansk Boldspil-Union og Hjer-
teforeningen, og der er plads til alle 
- både den aldrende Laudrup og den 
absolutte nybegynder på grønsværen. 
Mange af spillerne har således aldrig 
før spillet motionsfodbold.

Det er et kombineret styrke- og 
muskelopbyggende tilbud tilsat sjove 
fodboldlege. Konceptet har doku-
menteret effekt på sundheden for 
danskere med hjerte-kar-sygdomme, 
diabetes og andre livsstilssygdomme. 

En halv million danskere er ramt 
af hjerte-kar-sygdomme, og hvert år 
dræber disse sygdomme tusindvis af 
danskere. Motion både forebygger og 
giver et længere og bedre liv - og med 
de rigtige motionstilbud til målgrup-
pen bliver de gode vaner ikke drop-
pet i det lange løb - heller ikke under 
Corona.

Træneren på holdet er uddannet 
i at tage hensyn til alle. Der er ingen 
tacklinger – heller ikke under bold-
legene, og træningen er skånsom og 
lægger vægt på, at man kan være med 
så meget, som man kan holde til. Det 
vigtigste af alt er, at man sammen har 

det sjovt og kommer i form - og det er 
jo bare lidt sjovere med en bold invol-
veret.

Bevægelse er godt for både krop og 
sind - og ’Fodbold For Hjertet’ er et 
rigtig godt bud, når du skal i gang med 
eller videre med motion, uden at det 
bliver hårdt og kedeligt. Det er god og 
varieret træning, som naturligt styrker 
både krop, kondi og knogler og arbej-
der med øget balance og kondition.

Særligt har motionsfodbold også 
vist sig effektivt i forhold til at sænke 
blodtrykket og øge hjertets funktions-
evne. Men du vil sikkert opleve, at det 
bedste er sammenholdet og det gode 
fællesskab på holdet.

Bliv en del af holdet

VI TRÆNER
• Mandage kl. 11.00-12.00
• Sted: Sundby BK, Raffinaderivej 
3, 2300 KBH S. Der er gode 
parkeringsmuligheder foran 
klubbygningen på   dette tidspunkt 
– ellers går bus 37 lige til døren                  
• Kontakt: Flemming Jacobsen
• Mobil:  42 24 40 56, mail: 
partner@sundbyboldklub.dk

Lidt om konceptet

Klokken ca. 12 
er der socialt 
samvær i 
Tutten, hvor 
man kan 
købe kaffe og 
ostemad for 25 
kr. Derer god 
coro9na-venlig 
plads inde og 
ude.

Hjerteforeningen i Kbh.S inviterer sammen med Sundby Boldklub til Fodbold 
for hjertet hver mandag kl. 11-12 i Sundby Boldklub på Kløvermarken.

Tag på hotel og bestem selv prisen 
De københavnske hoteller bugner af 
tomme hotelværelser, og det har de 
gjort længe. Det har fået branchen 
til at tænke kreativt og tilbyde alt 
fra corona-isolation til midlertidige 
studieboliger 
Men der er stadig langt fra den travl-
hed og det liv på hotellerne, som 
mange savner. Nu har Clarion Hotel 
Copenhagen Airport lanceret et til-
bud, de håber kan fylde hotellet op 
for i hvert fald en dag. Gæsterne kan 
nemlig booke et værelse og selv be-
stemme prisen 

Den 14. november kan gæster, der 
tjekker ind på Clarion Hotel Copen-
hagen Airport, selv vælge prisen på 
værelset, hvis de har booket igennem 
den nye kampagne Support your local 
hotel. Dog er prisen minimum 395 kr. 
Det er langt under den sædvanlige 
pris, men i det her tilfælde handler det 
om at byde en masse gæster velkom-
men og fylde hotellet op. Personalet 
savner nemlig den særlige stemning 

og travlhed, som hotellet normalt 
summer af.

Vi er jo vant til at løbe stærkt i vores 
branche, og det er sådan vi bedst 
kan lide det, siger Johanna Carlsson, 
Hotel Manager på Clarion Hotel 
Copenhagen Airport og lancerer 
dermed hotellets nye koncept: 
Support your local hotel.
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Hjælp os med at samle midler!  
 
Midlerne benyttes til gavekort til trængte familier på  
Amager gennem Barnets Glæde og Kastrup Kirke,  
der modtager ansøgningerne. 
 
 
 
 
 
 

Indbetal dit bidrag på via MobilePay til 0773MG 
Senest d. 14. nov. 2020. 
 
Og deltag i lodtrækning om sponserede gevinster. 
Vinderne bliver kontaktet telefonisk d. 15. nov. 
 
 
 
 

 
Kastrup-Tårnby Følg os på Facebook:  

Soroptimist International Kastrup-Tårnby 

Danskproducerede flydebrikker er 
en international salgssucces, der 
bidrager til en voksende eksport af 
dansk grøn teknologi. Hexagoner af 
genbrugsplast sikrer mod spild af en 
eftertragtet ressource: vand

Foto: PR

Plastikaffald fra strandene i region 
Murcia i Spanien har gennem danske 
Hexa-Cover fået nyt liv, og beskytter 
nu områdets vandforsyning i form af 
flydebrikker. 

Eksporten af dansk grøn energi 
buldrer fremad. Ifølge Dansk Energi 
voksede eksporten med 13,5 procent 
i 2019, med bioenergi og vindmøller 
ofte fremhævet som frontløberne. 
Blandt de mindre kendte danske 
grønne eksportsuccesser er imidler-
tid genbrugsplast, som gennem bear-
bejdning af Thisted-virksomhederne 
Hexa-Cover A/S og Kellpo A/S får en 
lidt uvant funktion.

Udformet som små sekskantede 
plasticstykker på 23 centimeter dan-
ner flydebrikkerne et kæmpe plastic-
tæppe, der dækker vandreservoirer og 

opbevaringstanke og på denne måde 
forhindrer op til 95 procent af det livs-
vigtige vand i at fordampe. Brikkerne 
har samtidig 25 års levetid, og kan ef-
terfølgende omstøbes og genanven-
des igen.

Verdensomspændende problem

Med stadig varmere temperaturer, 
voksende befolkninger og et stigende 
vandforbrug per person, er vand ble-
vet en knap og værdifuld ressource 
overalt på kloden. 

En af de helt store forbrugere af 
vand er landbruget, som alene i Euro-
pa står for 25 procent af forbruget af 
ferskvand, der i de varmeste områder 
typisk opbevares i store vandreser-
voirer- og tanke. På grund af stigende 
temperaturer og stadig tørrere som-
merperioder fordamper op til halvde-
len af vandet. 

Genbrugsplast lukker det grønne 
kredsløb i spansk region

Et af de hårdest ramte områder i Euro-
pa, er Murcia-regionen i Spanien, hvor 
der dyrkes store mængder frugt- og grønsager. Indtil nu har vand været 

billigt i regionen, hvor landbruget står 
for 85 procent af vandforbruget. Men 
det er ved at ændres. 

I det golde og ørkenagtige land-
skab er vandfordampning blevet et 
problem, som bønderne ikke længere 
kan ignorere. Samtidig har flere års 
skødesløs brug af plastik i landbruget 
skabt et stort problem: Plastikforure-
ning.

I Murcia besluttede man derfor i 
2019 at lave et eksperiment og slå to 
fluer med ét smæk ved at indsamle 
plastikaffald fra naturen, for så at gen-
bruge plastikken til overdækning af 
vandreservoirer. 

bbark

Genbrugsplast i grønt eksporteventyr

Udformet som små 
sekskantede plasticstykker 
på 23 centimeter danner 
flydebrikkerne et kæmpe 
plastictæppe, der dækker 
vandreservoirer og 
opbevaringstanke og på 
denne måde forhindrer 
op til 95 procent af det 
livsvigtige vand i at 
fordampe. Brikkerne har 
samtidig 25 års levetid, og 
kan efterfølgende omstøbes 
og genanvendes igen. 

– I Murcia har man skabt et nyt grønt kredsløb ved at fjerne problematisk 
plastikaffald fra naturen lokalt, og genbrugt det i et produkt, der drastisk 
reducerer fordampningen af vand som er et af landbrugets helt store 
udfordringer, fortæller Søren Madsen, CEO, Hexa-Cover A/S. 
De sekskantede plastikstykker hældes her ud i et vandreservoire, hvor de selv 
fordeler sig på overfladen og forhindrer vandfordampningen. 

flere års skødesløs brug af plastik i landbruget skabt et stort problem: 
Plastikforurening, hvor store mængder plastik hvert år bliver brændt af 
eller ender på marker, i naturen, på strandene og i havet, når landmændene 
fjerner overdækningen fra markerne og drivhusene.

Penge til eventyrrute i Ørestad City
Grundejerforeningen Ørestad City har 
modtaget en donation på 125.000 
kroner fra Salling Fondene, skriver 
Ørestad Avis. 

Pengene skal bruges til at etablere 
en eventyrrute, som skal give lokale 
og besøgende en anderledes ople-
velse i bydelen.

Rundt omkring i Ørestad City skal 
der bygges nogle eventyr-installati-

oner i naturlige materialer, som man 
kan sidde, klatre, lege i og kigge på. 
Installationerne bliver helt unikke og 
skal laves af Amager Skovhjælpere, 
der er en lokal og social-økonomisk 
virksomhed, der støtter borgeres til-
knytning til arbejdsmarkedet. 
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Med inspiration fra Ghanas gyldne 
kyst og den ekstra tid, som Dan-
marks nedlukning under coro-
naen gav i foråret, udlevede Carol 
Commey sin drøm om at starte sit 
eget smykkefirma

Af Viktoria Olesen

På en café en grå regnvejrsdag mødte 
Tårnby Bladet Carol Commey fra Tårn-
by, som i sit tyvende leveår kan kalde 
sig ejer af Gold Coast Jewelry. 

Ideen til at starte smykkeforretnin-
gen har hun gået med længe.

- Jeg fik ideen sidste år, men brag-
te den aldrig til live, fortæller Carol 
Commey, mens hun tager en tår af sin 
iskaffe. 

På det tidspunkt tænkte hun, at det 
var noget, som lød spændende, men 
samtidig virkede det ikke realistisk for 
hende at starte sin egen smykkevirk-
somhed. 

Corona blev springbrættet

Da Danmark lukkede ned og man skul-
le være hjemme så meget som muligt, 
kom Carol i tanke om sin idé og havde 
nu tid til at forsøge at føre den ud i li-
vet. 

Hun nævnte sin drøm for sin store-
søster, Christel, og for sin storebrors 
kæreste, Isabell, som begge var med 
på ideen og tilbød at hjælpe hende i 
gang. 

- Uden deres støtte havde jeg nok 
aldrig bragt idéen til live, fortæller Ca-
rol smilende og stolt. 

Hun begyndte straks at undersøge, 
hvordan man skulle bære sig ad med 
at starte en forretning op fra bunden 
og efter en uge var hun i gang. 

- Jeg skrev til forskellige leveran-
dører for at spørge ind til smykkernes 
pris og materiale, da det er vigtigt for 
mig, at smykkerne er til at betale, men 

samtidig er af god kvalitet, forklarer 
hun. 

Derefter fik Carol nogle forskellige 
smykker hjem, som hun kunne teste 
for at vælge den leverandør, som leve-
rede de bedste smykker. 

Hun testede, om guldet falmede på 
smykkerne, da det er meget vigtigt for 
hende at smykkerne er holdbare og at 
hendes kunder vil kunne have smyk-
kerne i lang tid. 

- De smykker, jeg lancerer til at 
starte med, er ikke mine helt egne de-
signs, forklarer Carol og tilføjer, at hun 
har bestilt nogle meget enkle smyk-
ker hjem, som man vil kunne bruge til 
hverdag.

Under processen med at vælge 
smykkerne, havde hun i mente, at det 
skulle være smykker, som hun  selv 
vil bære og som hun håber, at folk vil 
købe. 

Gylden ide fra Ghana

Selve navnet ’Gold Coast Jewelry’ er 
inspireret af Ghanas gyldne kyst. Ca-
rol forklarer, at Ghana blev kaldt ’The 
golden coast’ i kolonitiden, fordi der 
var meget guld at finde i landet. Men 
udover det har Carol rødder i Ghana.

- Mine forældre er begge født i Gha-
na, så jeg ville gerne have den afrikan-
ske del af mig repræsenteret i smyk-
kerne, fortæller Carol.

Hendes far kom til Danmark i 1987 
for at studere og i 1991 flyttede hen-
des mor herop, så de kunne være sam-
men igen. 

- Da min mor kom til Danmark, 
valgte de at blive boende og her fik de 
mine to ældre søskende og mig, for-
tæller Carol. 

Udover hverdagssmykkerne vil Ca-
rol lancere en kollektion, som hun 
kalder ’The Africa Collection’. Denne 
kollektion er inspireret af Carols afri-
kanske rødder og de to første smykker 
vil blive to halskæder, hvor vedhæn-
get på den ene er Afrikas omrids og 
vedhænget på den andet er omridset 
af Ghana. Hun vil i fremtiden lave 
flere halskæder med andre afrikanske 
lande. 

- Min vision med denne kollektion 
er at kunne give dem, som har rødder i 
Afrika et smykke som symbol på, hvor 
de stammer fra og som de kan have 
med sig altid, siger Carol stolt. 

En hyldest til mørke kvinder

Carol fortæller, at hun har et ønske 
om at designe et smykke specielt til 
mørke kvinder.

- Når man vokser op som mørk 
kvinde i et andet land, er det vigtigt at 
føle sig repræsenteret i de ting, man 
går med. Jeg vil lave det her smykke 
til mørke kvinder, så de kan føle sig set 
og hørt, siger Carol.

Carol fortæller, at hun ønsker at de-
signe et smykke, som viser en mørk 
kvindes profil.

- Smykket vil være et blankt ved-
hæng, hvor der vil være indgraveret 
de karakteristiske store læber og stør-
re næse samt afrohår, forklarer hun. 

Smykker med betydning

Carol fortæller, at selvom man måske 
vil kunne finde andre smykker med 

inspiration fra Afrika, så har hun sat sit 
helt eget præg og vision på kollektio-
nen. 

- Jeg tror, det er vigtigt, at man føler, 
man kan have noget specielt på, som 
har betydning for en, siger Carol om 
sin Afrikakollektion. 

- Jeg tror, der er mange mennesker, 
som har et specielt forhold til Afrika. 
Det kan både være nogle som stam-
mer derfra, men også nogle, som har 
rejst i Afrika.

Carol understreger, at hun ønsker at 
se sin kollektion på alle mennesker, 
lige meget hvilket køn, hudfarve eller 
størrelse, de har. Hun glæder sig til at 
se smykkerne ude i gadebilledet. 

En gylden fremtid i vente

Carol fortæller, at hun håber på at 
kunne leve af at sælge smykker i frem-
tiden, men at hun også er rigtig glad 
for det fag, hun læser lige nu. 

Carol læser International Studies på 
Roskilde Universitet på femte seme-
ster og fortæller, at hun i fremtiden 
ønsker at kombinere sit studie og sin 
smykkeforretning.  

- Fremtidsdrømmen for Gold Coast 
Jewelry er at kunne sælge håndlavede 
smykker fra Afrika. Jeg vil støtte Afrika 
og deres økonomi og samtidig kunne 
sælge nogle autentiske smykker, som 
er lavet af dem, som har inspireret 
mig, forklare Carol. 

Hendes drøm er at kunne samarbej-
de med velgørenhedsorganisationer i 
Afrika, så en vis procentdel af salget 
vil gå til dem.  

Smykkerne lanceres

Dagen efter Carols 21-års fødsels-
dag lancerer hun sine smykker på sin 
hjemmeside, Goldcoast-jewerly.com. 
De vil altså være tilgængelige fredag 
13. november. 

Hun står selv for at promovere sine 
smykker og sit budskab og til det bru-
ger hun sociale medier som Instagram 
og Facebook, hvor hun løbende opda-
terer. 

- Det har været en sjov og lærerig 
proces og jeg glæder mig til at se folk i 
mine smykker og forhåbentlig opdage 
dem i gadebilledet, siger Carol og smi-
ler.   

Her ses de to halskæder 
fra Afrikakollektionen 
og ringen fra 
hverdagskollektionen. 

En gylden historie fra en trist coronatid

Carol promoverer sine smykker på 
sine sociale medier. Her er det en 
ørering fra hverdagskollektionen.

Carol er 20 år og læser internationale studier på Roskilde Universitet på 
femte semester.
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Ekspeditionsgebyr kr. 99,- Børnerabatter gælder v. 2 voksne. Nogle hoteller opkræver en mindre kurafgift/turistskat. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

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

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

 Danmark dejligst
Pr. person i dobbeltværelse

999,-
Pris uden rejsekode 1.149,-

Pristillæg 1.4.-30.9. 2021: 350,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 flaske mousserende vin
• 1 x 2-retters middag på ankomstdagen
• 1 x 4-retters menu på andendagen
• Værelse med udsigt over Limfjorden

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-3 år gratis. 2 børn 4-14 år ½ pris.

COVID-19 
Vi tager forbehold for evt. 

restriktioner, der kan påvirke 
faciliteter og ydelser 

på hotellerne!

Hotel Pinenhus HHH ved Glyngøre på Salling, Nordjylland
På en strand med udsigt over Limfjordens blå bølger ligger et sted, hvor stress og jag fordufter som dug 
for solen: Hotel Pinenhus har 300 års historie som kongeligt privilegeret færgekro, og med sine moderne 
rammer har hotellet bevaret traditionen for hygge, god mad og afslapning midt i Limfjordslandets pragt-
fulde natur. Sådan en dag, hvor solen slår smut over fjorden, finder I næppe en mere idyllisk plet at spise 
morgenmad end på hotellets store terrasse på første parket til vandet – en herlig start på en miniferie fuld 
af lokal kolorit og særprægede naturoplevelser. Besøg de hvide klinter på limfjordsøerne Mors og Fur, tag 
en smuttur til fiskerlejer som Klitmøller og Nr. Vorupør ved Vesterhavet midt i imponerende Thy National-
park – eller benyt lejligheden til at opleve Jesperhus Blomsterpark og vandland (5 km). 

Kør selv-ferie hitter, og du kan booke
med læserrabat hos vores faste leverandør. 
Husk rejsekoden for at få din specialrabat!

Valgfri ankomst t.o.m. 21.12.2020 
samt 4.1.-21.12.2021.

Ankomst fredage t.o.m. 18.12.2020, 8.1.-18.6. og 20.8.-17.12.2021.

Weekend i Malmø Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.049,-
Pris uden rejsekode 1.199,-

Clarion Collection Hotel Temperance HHHH i Sverige
Malmø er tæt på – og alligevel en helt anden verden 
af gastronomiske lækkerier, svenske kvalitetsvarer og 
umiskendelig skånsk hygge i den lille storby på den an-
den side af broen. På det flotte, 4-stjernede hotel bor I 
lige bag Lilla Torg og har direkte adgang til Gamla Stans 
hyggelige kvarterer, torve og små sidegader, der er sær-
deles butiks- og restauranttætte. Tag også på idylliske 
udflugter ud i Skånes smukke landskab.

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 2	x	eftermiddagskaffe med kage
•	 2	x	enkel	aftenbuffet
•	 Bobler	på	værelset	v.	ankomst	
•	 Check	out	kl.	12

Kun slutrengøring.

Valgfri ankomst 4.1.-29.6.2021.

Sagnbyen Barth Pris pr. pers. i dbl. værelse  

799,-
Pris uden rejsekode 949,-

Pristillæg 1.-30.6.2021: 100,-

Pommernhotel Barth HHH i Nordtyskland
Ifølge legenden har Vineta, den sunkne by – også kaldet 
Nordens Atlantis – ligget her, hvor den lille, nordtyske by 
Barth nu ligger. Med den inkluderede entre til Vineta Mu-
seum kan I få fortalt legenden om den gyldne sagnby, der nu 
er erstattet af Barth: En charmerende, lille by med en velbe-
varet middelalderbymidte og en hyggelig havnepromenade.

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 1	x	3-retters	valgfri	menu
•	 Velkomstdrink
•	 1	x	entre	til	Vineta	Museum

Turistskat EUR 1,20 pr. person pr. døgn.

3	nætter	fra	1.099,-4 nætter fra 1.299,-

Julemarked	i	Stralsund	(35	km) 
27.11.-22.12.2020

Valgfri ankomst t.o.m. 20.12.2020 samt 2.1.-14.6.2021.

Tysk middelalderromantik Pris pr. pers. i dbl. værelse  

649,-
Pris uden rejsekode 799,-

Seehotel Schwanenhof HHHH i Mölln
Bo idyllisk i Schleswig-Holstein mellem to søer og med ud-
sigt over blå vandspejl til de gamle tårne og toppede bro-
sten i Möllns gamle bydel. På en solskinsdag er det oplagt 
at nyde livet på bade- og bådebroen neden for hotellet, 
men Mölln har også masser af historier at byde på: Byen 
ligger midt i et af fortidens mest betydningsfulde områder 
på den gamle saltvej mellem Lüneburg og Lübeck.

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 Velkomstdrink
•	 1	x	kaffe	og	kage
•	 Happy	Hour	hver	dag	kl.	17-18
•	 10	%	rabat	i	restauranten
•	 Værelse	m.	balkon	og	søudsigt

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.1 barn 6-14 år ½ pris.

3	nætter	949,-4 nætter 1.199,-

Kurafgift maks. EUR 2,- pr. person pr. døgn.

Ankomst søn-onsdag  t.o.m. 11.11.2020 samt 11.1.-16.6.2021.

Paradis ved skærgården Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.249,-
Pris uden rejsekode 1.399,-

TanumStrand HHHH i Bohuslän, Sverige
På den svenske vestkyst – kun et stenkast fra havet – 
ligger et af Sveriges mest populære og familievenlige 
feriesteder, feriecentret Tanumstrand med udsigt over 
skærgården og marinaen. Her er badebro, gæstehavn, 
swimmingpools og ny spaafdeling, og de naturskønne 
omgivelser lige uden for den populære badeby Grebbestad 
(3 km) skaber den perfekte ramme om en skøn miniferie.

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 	1	x	3-retters	middag/buffet	

på ankomstdagen
•	 Fri	entre	til	stort	badeland

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år ½ pris.

Julemarked	i	Lübeck	(30	km) 
23.11.-30.12.2020	

Julemarked i Malmø (900 m)

3	nætter	fra	1.649,-

3	nætter	fra	1.399,-

Sommerferie 2021
3	nætter	1.499,-
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ERNA I KRIG 
Året er 1918. Første verdenskrig hærger ude i Europa, 
og Tyskland er tvunget til at indkalde alle raske 
mænd og unge drenge til krigstjeneste. Heller ikke de 
dansksindede sønderjyder får lov at gå fri. Hjemme 
hos Erna i Bramstrup vækker det stor bekymring, 
da hendes godtroende søn, Kalle, bliver indkaldt til 
den tyske krigsmaskine. Trods Ernas forsøg på at få 
sønnen kasseret, indser hun snart, at hvis Kalle skal 
reddes fra den sikre død i skyttegraven, må hun selv 
følge med. Forklædt som ’menig Julius Rasmussen’ 
drager Erna i krig…

MADKLUBBEN
Marie, Vanja og Berling har kendt hinanden lige siden 
skoletiden. De tre kvinder er i deres livs efterår og 
slås med hver deres. Efter en turbulent tid hjemme 
i Danmark beslutter de at tage på madkursus i 
Syditalien. Rejsen bliver dog ikke helt den tur, de havde 
regnet med, og de hede sydlandske aftener byder på 
både flirt, jalousi og sandheder, der pludselig skal på 
bordet. Midt i virvaret opdager de tre dog, at livet har 
langt mere at byde på og at det aldrig er for sent…

DRUK
Fire gymnasielærere og venner beslutter sig for, at 
teste en teori om, at mennesket er født med en halv 
promille for lidt. Teorien lyder, at alkohol i blodet åbner 
sindet for omverdenen og får kreativiteten til at stige. 
Resultatet er opsigtsvækkende. Både undervisningen 
og resultaterne løfter sig, og vennerne begynder for 
alvor at mærke livet igen. I takt med, at genstandene 
ryger indenbords, skrider eksperimentet fremad for 
nogen, og af sporet for andre. Det bliver tydeligt, at 
alkohol kan skabe store resultater, men også at den 
slags vovemod kan have konsekvenser.

RETFÆRDIGHEDENS RYTTERE
Den udstationerede militærmand Markus må tage 
hjem til sin teenagedatter Mathilde, da hans kone 
dør i en tragisk togulykke. Det ligner en tilfældighed, 
indtil matematiknørden Otto dukker op med sine 
to excentriske kollegaer Lennart og Emmenthaler. 
Otto var selv passager på det forulykkede tog og er 
overbevist om, nogen må stå bag. Det står klart for 
Markus, at det måske var et nøje orkestreret attentat, 
som hans kone tilfældigt blev offer for. 

FAMILIEN BIGFOOT
Adams far er Bigfoot. Han bor også sammen med 
sin mor, en kæmpe bjørn, et frækt egern og en hel 
vaskebjørnsfamilie. Nu hvor Bigfoot er blevet berømt, 
ønsker han at bruge sin berømmelse til noget positivt. 
Så da firmaet Xtrakt vil bore efter olie i 
naturreservatet, Rocky Valley, i Alaska, tager Bigfoot 
af sted for at støtte demonstranterne, der vil beskytte 
den vilde natur. Men da Bigfoot pludselig forsvinder 
sporløst, drager Adam og hans dyrevenner ud på et 
vildt eventyr for at finde Bigfoot og afsløre Xtrakt-
bossens grønne løgne.

JULEMANDENS DATTER 2
Den 12-årige Lucias bedste ven, Oscar, bliver falsk 
anklaget for at stjæle Kong Vinters magiske krystal. 

Lucia må nu satse alt for at bevise hans uskyld og 
finde den rigtige tyv. I jagten på den rigtige tyv 
kommer Lucia og Oscar på sporet af et hemmeligt 
broderskab, der ønsker at slukke julens glød for 
evigt. Nu er det op til de to bedste venner at redde 
krystallen og sikre, at det alligevel bliver jul.

FAR TIL FIRE OG VIKINGERNE
Mie og Ole kan ikke længere holde ud at dele værelse, 
Søs er træt af at fungere som familiens reservemor, 
og Far har ikke det sædvanlige overskud til at tackle 
Onkel Anders’ særegne opførsel. 
Tilbage står Lille Per, som bare er ked af det hele. 
Onkel Anders tilmelder derfor familien et ophold på et 
familieterapisted, hvor familien skal leve som vikinger 
i en uge. I selskab med børnenes feriegæst Olivia, 
tager familien afsted for at få styr på tingene. Med sig 
har de selvfølgelig også elefanten Bodil, hele familiens 
gamle krammedyr, som pludselig kommer til at spille 
en hovedrolle, da hun bliver inddraget i en af de ivrige 
terapeuters selvopfundne vikinge-øvelser. 

Danmarkspremiere:
ERNA I KRIG med danske undertekster
29/10 – 4/11:  kl. 17.00 + 19.20
5 – 11/11:  kl. 17.40 + 20.00 t. o. 15

MADKLUBBEN med danske undertekster
29/10 – 4/11:  kl. 17.40
5 – 11/11:  kl. 17.00  fr. u. 7

DRUK med danske undertekster
29/10 – 4/11:  kl. 20.00
5 – 11/11:  kl. 19.20  t. o. 11

FAR TIL FIRE OG VIKINGERNE 
31/10 – 1/11:  kl. 13.45
7 – 8/11:  kl. 14.30 t. f .a.

FAMILIEN BIGFOOT – dansk tale 
31/10 – 1/11:  kl. 14.30
7 – 8/11:  kl. 13.45 fr. u. 7

TIRSDAGSBIO KL. 10.30:
3/11: kl. 10.30: MADKLUBBEN med danske 
undertekster.
10/11: kl. 10.30: ERNA I KRIG med danske 
undertekster.

Programmet for perioden 12/11 til 25/11 kan 
ses på www.kulturhusetkastrupbio.dkfra ca. en 
uge før forestillingerne, men vi ved at du kan 
glæde dig til:
12/11: Danmarkspremiere:  
JULEMANDENS DATTER 2
19/11: Danmarkspremiere: 
RETFÆRDIGHEDENS RYTTERE
Husk mundbind! 
Fra og med 29/10 skal alle personer på 12 år 
og derover have mundbind på, indtil de sidder 
på deres plads i salen.

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

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

GÅ TRYGT I KULTURHUSET 
KASTRUP BIO
Kulturhuset Kastrup Bio er en del af de siddende 
kulturtilbud, og er derfor ikke omfattet af 
forsamlingsforbuddet på pt. 10 personer, da der 
gælder særskilte retningslinjer for om rådet.
Kulturhuset Kastrup Bio holder fortsat åbent og 
overholder alle gældende retningslinjer for siddende 
kulturtilbud.
Se hvordan du får en tryg og god oplevelse på 
www.kulturhusetkastrupbio.dk
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Kulturhuset
Kastrup BIO
Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

www.kulturhusetkastrupbio.dk
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Hårdtslående horn, heftig violin og medrivende rytmer kendetegner  
Habadekuk – et af Danmarks førende folkbands.  

Den kraftfulde blanding af salsa, jazz og folk giver et nyt liv til de gamle legendariske  
spillemænds dansemelodier.  Forvent alt fra vilde polkaer og jigs til lyriske valse  

og rå sømandssange i en uforglemmelig live oplevelse. 

 

Lørdag den 31. oktober 2020 kl. 14.30 til en times god underholdning. 
Det foregår i Løjtegårdsskolens festsal, med indgang fra Herkules Allé. 

 
Arrangementet er gratis, men du skal være bosiddende i Tårnby for at deltage. 

 
Af hensyn til Covid-19, er vi dog nødt til at bede om tilmelding på mail. 

Skriv til tilmeld@amagerfolkedansere.dk  
Husk at angive navn(e) og også meget gerne et kontakt telefon nummer. 

Pladsen er først garanteret når du har modtaget svar på din mail. 
I tilfælde af overbooking, kan du blive tilbudt en plads kl. 15.30 i stedet for. 
Skulle det mod forventning blive nødvendigt at aflyse på grund af Covid-19,  

vil du få besked på mailen så hurtigt som vi kan. 
Tjek vores hjemmeside på dagen for yderligere informationer. 

 
Vi glæder os til at se dig/Jer 

Amager Folkedansere  
v/ formand Lotte Youden, (29 82 56 67) 

Du finder os på www.amfo.dk  
 

Det er ikke muligt at købe drikkevarer, men du er velkommen til selv at medbringe 

HABADEKUK 
Kom og oplev  

Dansk  
folkemusik  

af høj klasse 

Far til fire og 
vikingerne nummer 1 i 
efterårsferien
Over 200.000 har på halvanden uge 
løst billet til Far til fire og vikinger-
ne  og tilmed er filmen også efterårs-
feriens mest sete. 

Børnene på fotoet er alle fra filmen: 
Søs (Coco Hjardemaal), Ole (Arthur 
Hjelmsø), Mie (Laura Lavigné Bie-Ol-
sen), Olivia (Naja Münster) samt Lille 
Per (Elton Rokahaim Møller). De har 
hele efterårsferien været på tur rundt 

til 30 af landets biografer og signeret 
miniplakater fra filmen.

Filmens producent Henrik Møller-
Sørensen fra ASA-Film fortæller, at 
man havde sørget for mundbind til 
publikum, og at de medvirkende på 
turnéen selv var blevet Coronatestet 
flere gange, og interessen har været 
helt enorm. 

- Vi har kun mødt glade menne-
sker,   som har set filmen. Og selvom 
det har været hårdt arbejde for børne-
ne har det været hele besværet værd, 
når man ser glæden i folks øjne.

 Foto: Pr foto.

Kommunen vil starte en forening 
som skal passe dyr på Kulturzonen

Kultur- og fritidsafdelingen inviterer 
interesserede borgere til et møde, 
hvor mulighederne for at samle med-
lemmer til en forening, der vil holde 
dyr ved Kulturzonen på Nøragersmin-
devej, diskuteres.

Som medlem af denne forening vil 
man kunne komme og være med til 
at passe dyrene. Det vil højst sand-
synligt indebære fodring og pleje af 
dyrene og rengøring af deres stalde 
eller folde. 

Man kunne forestille sig, at det ville 
tiltrække en del besøgende, hvis man 

kunne komme ud og være tæt sam-
men med dyrene. Det kunne både 
være geder, får, heste og andre dyr i 
den dur, som kunne holde til på Kul-
turzonen. Der er god mulighed for at 
skabe et godt miljø for dyrene, da om-
rådet er forholdsvis stort og der er god 
natur omkring det. 

Så hvis man har lyst til at hygge om 
nogle søde dyr og hjælpe til med at 
passe og pleje dem, kan man tage til 
mødet på Kulturzonen. 

Der har tidligere været forsellige 
dyr på det, der dengang hed Nøragers-
mindecentret. Der var masser af børn 
og unge, som ville klappe og passe dyr, 
når det kunne hænge sammen med 

skole, fritd, ferie og lyst. Dengang hav-
de centrets medarbejdere ansvaret og 
stod for økonomien af stald og dyr.

Der vil være et kort oplæg ved kul-
tur- og fritidschef Jens Lauridsen. Her-
efter drøftelse af muligheder og vilkår 

for dannelse af en forening. Det er 
som skrevet kommunen, som ønsker 
at etablere denne forening.          - V.O

Vil du være dyrepasser 
på Kulturzonen

INFORMATION: 
Tid: mandag 2. november kl. 17.00 – ca. 18.30 
Sted: Kulturzonen, Nøragersmindevej 90

Tilmelding af hensyn til Covid-19 på kultur.bk@taarnby.dk senest fredag 30. 
oktober, da der er et begrænset antal pladser.

Mirakler kan også ske på side 45 • Tårnby bladet er på facebook!
Tårnby Bladet er kommet på Facebook og har tænkt sig at være aktiv på det for redaktionen nye medie. Du, som sikkert er langt bedre hjemme 
på Facebook end redaktionen, kan kommentere artikler (og få svar direkte eller på Facebook, men det vil altid kræve, at vi kender dit rigtige 
navn). Du kan stadig kontakte os anonymt (for omverden - ikke for os) på telefon eller gammeldags mail. 
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De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

LÅSE

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

TRÆLAST, BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Skjult kunstner dukket frem
Springer ud med sin første udstilling i sin 
pensionsalder

Tekst: Stig Løvenkrands. Foto: Johnny 
Svendsen.

Det er Kastrup borgeren Johnny Svendsen, 
som er gammel Amagerdreng. Johnny var som 
mange andre børn fra 50’erne nøglebarn, som 
brugte mange timer på gaden, på stranden, 
museer og alle de gratis ting, der kunne besø-
ges; der var også plads til drengestreger, når 
børn af den tid havde mange timer alene.

Trods opvæksten fik Johnny en uddannelse; 
ikke den, som hans far først forventede, som 

gravør; Johnny kom i lære som 
maler og det fik betydning for 
hans udvikling omkring farver 
og former. Man kan i dag en 
hel livstid senere se, at det 
en talentfuld kunstner, der 
pludselig kommer frem fra 
sit skjul, og nu for første gang 
udstiller sin kunst offentligt.

Johnny har i mange år som 
alle andre været inspireret 
af andre kunstnere, især vo-
res meget kendte maler Paul 
Fischer. Johnny har øvet og 
kopieret andre værker og har 
tillært sig kompetencer, som 
han nu magter og benytter i 
sine egne værker; han spæn-
der vidt.

Det meste er figurativt, 
realisme, men der er også ab-
strakte ting og kvaliteten er 
super.

Jeg kan kun foreslå at I be-
søger hans første officielle 
udstilling. Der kan I få meget 
mere og vide af kunstneren 
selv.
Havne Galleriet, Dragør 30. 
oktober - 4. november. Alle 
dage 11-17.
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand •

Få et nyt stærkt decratag
Det er stærkt
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

Vi er eksperter i at lægge det
TØMRERMESTER  
KNUD VERDICH A/S
Tømmerupvej 94 
2770 Kastrup

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Louise Nordstrøm Hansen, kunstneren bag 
IseArt, har sin første store fernisering, 
Debut af IseArt, hos Livingdoll på Amager 
Landevej

Kvinden bag IseArt Louise,  har en passion for 
at male, hvilket startede som en hobby, men 
det har på få år udviklet sig til en fuldtidsfor-
retning med unikke malerier med smukke og 
naturlige motiver - ofte af dyr eller andre har-
moniske skabninger tilført et strejf af spiritua-
litet og sindsro.

Louise har siden 2018 haft et tæt samar-
bejde med Café Claudio i Hvidovre, hvor IseArt 
er udstillet, hvilket også er fortsat efter caféen 
skiftede ejer i starten af dette år. Derudover 
har IseArt været udstillet på Vallekilde-Hørve 
Kultur- og idrætscenter fra april til november 
2018. 

Louises galoperende udvikling udspringer 
af hendes modige evne til at rykke grænser for 
både sine teknikker, motiver og sit farvevalg 
uden at gå på kompromis med sin kunstneri-
ske identitet.

dørene åbner med gratis entré og de 10 
første gæster modtager en goodiebag med 
eksklusive lækkerier – nogle heraf af limited 
edition. Der vil i løbet af aftenen mulighed for 
at købe en IseArt cocktail med et lod inklude-
ret – den heldige vinder af lodtrækningen kl. 
20.00 går hjem med et unikt IseArt maleri. 

Hele aftenen foregår i samarbejde med 
Livingdoll i deres smukke lokaler med lounge-
bar og mulighed for at sidde udendørs.

tsp

INFO:
IseArt hos Livingdoll
Lørdag 31. oktober fra kl. 16-22.
Amager Landevej 167, 2770 Kastrup.
www.IseArt.com
De nødvendige Corona forbehold vil blive 
taget i betragtning.

Første fernisering skal være et brag

Julehjælp med 
lodtrækning
Soroptimisterne i Kastrup-
Tårnby må desværre på grund 
af coranasituationen aflyse 
deres 12. efterårsbazar, men 
vil alligevel donere penge til 
julehjælp sammen med Ka-
strup Kirke og Barnets Glæde, 
der modtager ansøgninger. 
Donationerne er gavekort til 
lokale forretninger. 

- Vi håber at mange vil 
være med til at sprede lidt 
juleglæde blandt de trængte 
familier på Amager. Derfor 
beder vi om hjælp, siger Jytte 
Crusell, Soroptimist Interna-
tional Kastrup-Tårnby. 

Man kan donere både store 
og små beløb til Mobilepay-
box 0773MG (Soroptimist 
Kastrup-Tårnby) Senest 
14.11.2020. 

Søndag 15. november 

(datoen hvor bazaren skulle 
have været afviklet) udtræk-
kes otte gevinster, blandt de, 
der har doneret pengebeløb. 
Vinderne får direkte besked 
pr. telefon. 

Indsamlingen og lodtræk-
ningen kan følges på Face-
book: Soroptimist Internatio-
nal Kastrup-Tårnby. 

Medalje for P-hus’ 
facader
Akademiet for de Skønne 
Kunster indstiftede medaljen 
i 2016 til minde om den dan-
ske billedkunstner Franciska 
Clausen. I år tilfaldt medaljen 
Jan Tanaka, Jakob Steen Chris-
tensen og Kathrin Susanna 
Gimmel fra JAJA Architects 
for arbejdet med p-hus Ejler 
Billes facader. P-huset ligger 
i Ørestad

Franciska Clausen Medal-

jen uddeles til arkitekter, der 
har stået for et ’enkeltstå-
ende værk af fremragende 
kunstnerisk kvalitet inden for 
den frie eller bundne kunst.’

Grundet corona er festlig-
heden henlagt til Akademi-
raadets hjemmeside, hvor der 
ligger et  interview med arki-
tekterne.

Facaderne er klædt i felter 
af patchwork i strækmetal 
og murede dele i forskellige 
størrelser. Store felter af ru-
stent strækmetal beklæder 
facadernes øverste dele, og 
hvor facaderne møder gadens 
rum og liv, bliver skalaen min-
dre og mere oplevelsesrig 
med små nicher, detaljeret 
murværk og facadebeplant-
ning, så der skabes en kant-
zone, der på trods af den 
lukkede facade bibringer en 
oplevelse, når man passerer 
p-huset.
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