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De ville selv - 
og de kunne 
selv
Hvem og hvad er CISV Stepup 
camp for 15-årige for noget? 

Det var op til deltagerne selv 
på den netop afholdte som-
merlejr kaldet camp på Ka-
strupgårdsskolen at forklare 
for gæsterne på Åben-hus-
dagen. CISV er også kendt som 
organisationen Childrens In-
ternational Summer Villages, 
børns internationale sommer-
landsbyer. 

I dette tilfælde er det 36 
unge fra ni lande som i tre uger 
lever sammen under en sko-
les lidt primitive vilkår. Men 
hovedopgaven er heller ikke 
at leve i luksus, men at bruge 
dagene (og en del af de lange 
aftener) til at forstå hinandens 
liv under de vilkår deres land 
nu tilbyder eller sagt med me-
get fine ord:

- udvikler en interkulturel 
bevidsthed.

CISV arrangerer også som-
merlejre for 11-årige, som det 
”hovedprodukt”. Så er lejren 
lederstyret, men de 15-årige 
skal stort set organisere sig 
selv - under supervision af et 
nationalt lederhold.

Hvad de organiserede for-
tæller vi om i kommende Tårn-
by Bladet.

Danske Nordlys fra Tårnby Musikskole 
var deltagere i Nordic Week i Dar es 
Salam

Ved en sammenkomst i juni i den nor-
ske ambassades have i udkanten af den 
tanzanianske hovedstad Dar es Salaam 
sang danske vokalensemble Nordlys fra 
Tårnby Musikskole.

Den norske ambassadør Hanne-Marie 
Kaarstad håbede på, at koret med dets 
forførende toner kunne få tilhørerne til 
at drømme om en lysere nordisk som-
mernat med en kølig brise og midnatssol. 

Koncerten henførte publikum med 
dens excellence og forfinelse - og sam-
men med de smukke omgivelser med 
lyskæder under Tanzanias himmel tror vi, 

at alle tilstedeværende kom i en drøm-
metilstand. 

Senere sang Nordlys med dansk-nor-
ske kordirigent Jens Trygve Dreijer ved 
en sammenkomst med 1.000 gæster i 
den danske ambassade.

tsp

Nordlys kastede nordisk lys over Tanzania En super god 
idé

Tårnby kan blive hjemsted 
for gymnastikfænomenet 
Flying Superkids’ sommer-
turné i mange år

Af Terkel Spangsbo

Der var smil og glade stem-
mer i lejren og i teltet, da 
Flying Superkids fra Århus 
havde deres første forestil-
ling i Øresundsparken (grus-
ørkenen, som omkranses af 
Amager Strandvej og Bøjle-
vej).

Trods det stenede un-
derlag er det lykkedes med 
stor hjælp fra Teknisk For-
valtning at skabe en cir-
kusplads, ikke bare for en 
fantastisk forestilling, men 
også for at gymnastisk gym-
nastik-park, som er seriøs 
legeplads mens gæsterne 
venter på showet.

Artikler og foto  
side 17 og 36
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Det er ikke farligt at få indtryk
NÅR DETTE LÆSES, vil rigtig mange af byens 
borgere have været ude under fjerne eller i al 
fald andre himmelstrøg end dem, der har våget 
over destinationen 2770 med tillæg af den del 
af 2791, som det aldrig er lykkedes salig Post 
Danmark at få postalt indlemmet, hvor de hol-
landske veje og alléer vitterlig hører til.

NU ER DET SNART ligegyldigt hvilke postnumre 
vores gader og veje har - systemet er ellers rost 
viden om, som den bedste opfindelse siden 
ligeledes salig Chr. IV efter sigende fandt på 
postvæsenet lige som en vis østlig præsident 
med kollegaen fra det delte Korea har nedlagt 
bjørne, svømmet i isfyldte floder, sikkert mod-
strøms. Men Postvæsenet skulle altså stamme 
fra hans tid.

DET VÆSEN ER så sammen med Hamlet en eks-
portvare, som nogen må have skaffet sig viden 
om og klonet på hjemmebane. At der også sker 
en del produktfremstilling i det andet store 
land i øst, som ham kejseren med nattergalen 
boede i, en produktfremstilling på basis af ko-
piering af tegninger og produkter som vitterlig 
burde ligge i bankbokse i andre lande som ek-
sempelvis Danmark er en anden sag.

NU ER BANKBOKSE heller ikke hvad de har væ-
ret og burde være. Der sker vist noget inden for 
boksenes tykke mure med en slags mørkt far-
vede skillinger ind i den ene side og udtræk af 
skinnende mønt i den anden. Men lad nu også 
det ligge.

NÆH, DENNE ferieafsluttende klumme skal 
endnu en gang fortælle om den lidelse, jeg må 
erkende, sidder dybt i mig, det med de sam-
menlignende billeddannelser i ubevogtede 
øjeblikke. Her har jeg tilbragt en halv times tid 
siddende på en bænk i Malmø og ladet mig un-
derholde af breakdansere, det er noget med at 
danse på armene og roterer balancerende på 
hovedskallen, samt set unge knægte intenst 
øve sig på noget så unyttigt som stående på 
et skateboard at hoppe med board og sig selv 
knap en meter op på en betonplatform og fort-
sætte løbet på to hjul.

HVAD SKAL DET DOG NYTTE? Ingen anelse, men 
det var fascinerende (nu kunne en inkarneret 
skolelærer godt afbryde min beundring med et 
”havde de bare vist samme iver med tyske glo-
ser og geometriske figurtegninger”, men ham 
m/k lader jeg slet ikke komme til orde). Jeg kom 
til at huske mine børnebørns kæmpen for først 
at kunne kravle og derefter at gå. Nej jeg kan 

ikke huske mine egne ungers energiske fysiske 
udvikling. Enten var jeg ikke hjemme eller også 
er det bare så længe siden. 

MEN I SÅDANNE situationer er det min ikke-na-
tionalkommunale følelse viser sig. For det var 
som sådan ikke de unge artister in spe, der var 
kernen i oplevelsen. Det var, at der var en plads 
(og sikkert andre pladser, jeg bare ikke så den 
dag). Der kunne sikkert have været klemt en 
fleretagers erhvervsejendom ind på det grønne 
hjørne med bænke og betonkunst, man kunne 
sidde på.

MEN HER VAR plads til liv. Jeg ved ikke om den 
store pandekagerunde betonforhøjning var til-
tænkt breakdanserne, men de kom og skabte 
liv – ovenikøbet i en skøn farveblanding. Og så 
er det jeg tænkte, har vi sådan nogle fripladser, 
tæt på det offentlig liv, hvor man bare kan sam-
les i sommerheden. Et stykke derfra, men som 
en integreret del af pladsen sprang 10-15 vand-
stråler op mellem pladsens fliser. En lille cyklist 
jonglerede delvis mellem strålerne, mens mo-
deren kluklo ligesom os andre.

HVILKET FOLKELIGT cirkus. Det kostede ikke os 
noget, vi kom lidt senere, men gik stærkt beri-
get hjem – og tænkte ”tænk hvis vi her på eg-
nen kunne opleve noget tilsvarende – og blev 
vækket af indsigelser mod en skateboardbane, 
som ingen ville have liggende i deres for- eller 
baghave.

DET SLÅR SIKKERT igennem, at jeg er formand 
for Foreningen Norden og således åben for de 
indtryk, jeg kan hente hjem i de nordiske lande. 
Vi skal ikke have alt det de andre har, men der er 
inspiration at hente lige på første parket. Men 
om de, der kunne føre resultaterne af inspira-
tionen ud i livet, har modet og ambitionerne, er 
en helt anden sag.

VI SKAL IKKE bygge Taj Mahal, mindre kan gøre 
det. Den er i øvrigt ved at skifte farve fra krid-
hvid til koksgrå. Så er den sag jo ligesom afgjort. 
Se hvad jeg sagde, det kan ikke nytte noget, 
lyder det fra de helbredssunde, som ikke har 

gaven at lide af sammenlignende 
billeddannelser i ubevogtede øje-
blikke.

En storsvedende sommerhilsen fra 
Terkel Spangsbo, redaktør, der er 

på rejse med udsigt til igen at 
gøre brug af sit handikap med 

billeddannelserne.

Ivan Givskov har sendt os dette foto af ællingernes første 
vandgang, som skal foregår i kanalen i byparken på en dag, 
hvor vandet er mere grumset end ellers.

Kun for demente
I en omtale af Ældre Sagens Livsglæde-café i juli-udgaven af 
Tårnby Bladet skrev vi fejlagtigt, at det var et tilbud til såvel 
demens- og alzheimer-ramte.

Det er udelukkende et tilbud til hjemmeboende demens-
ramte og deres pårørende. Det ledsagende foto skulle dels 
være mærket Arkivfoto og er iøvrigt fra den nu opløste ”Klub-
ben for demens- og alzheimerramte”.

Tårnby Bladets redaktion beklager sammenblandingen.
Livsglæde-caféen holder åben tirsdage i lige uger mellem 

kl. 10 og 12 i villaen Sirgræsvej 134, hvor også Mænds Møde-
sted holder til.

It-kurser med fokus på IT-sikkerhed
Glæd dig til mandag 20. august, hvor du kan se og tilmelde 
dig efterårets IT-kurser på Tårnby Kommunebiblioteker. 

I denne sæson sætter vi stort fokus på IT-sikkerhed og 
hvordan du kan beskytte dig selv mod svindlere, når du er 
på nettet. Kom og hør, hvordan du kan genkende en fupbutik 
på internettet, grunden til at du skal holde det NemID for dig 
selv og hvordan dine kodeord nemt kan gøres mere sikre. 

Bevaringsgenbrug
- Poul Feldvoss, som var Tårnbys kulturelle fyrtårn, og som 
bevarede sin indflydelse i kulturlivet længe efter, at han var 
ophørt som aktiv komunalpolitiker, havde et godt øje til Be-
varingsforeningen for Tårnby Kommune og vores udstillinger, 
skriver Lis Scneevoigt, formand for Bevaringsforeningen for 
Tårnby Kommune i en pressemeddelelse

- Poul Feldvoss havde mange idéer og foreslog forskellige 
ting, blandt andet, at vi kunne opbevare vores udstillinger på 

Plyssen. 
- De kan jo hænges op 

igen en anden gang! sagde 
Poul Feldvoss så rigtigt. 

Det gjorde vi så.
- Nu har vi fået et spæn-

dende nyt ophængnings-
sted. Mellemgangen mel-
lem den store og lille gård 
på Tårnby Skole, som også 
hedder VUC. 

Den første udstilling, vi 
vil vise - fra torsdag 16. 
august - er ”Op og ned og 
op igen!”

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladfor-
ening, Englandsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

MAIL OG WEB:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk

KONTORTID dagligt kl. 9-12 plus 
en hel del mere, så bare ring.

REDAKTION:

Tårnby Bladet skrives, redigeres 
og layoutes af medlemmer af 
Tårnby Bladforening.
Terkel Spangsbo, dj. 
(ansv. redaktør). Birgitte Bark-
holt, Mona Gjedved, Ole Gjedved 
(foto), Anne Palm Henriksen, 
redaktionsmedarbejder.
ANNONCESALG: Redaktionen og 
Mogens Knoblauch 4010 2051 - 
mail eller ring.

OPLAG: 23.500.  
16.500 husstandsomdeles, re-
sten distribueres via butikscen-
tre, biblioteker, Rådhuset, Udstil-

lingscenter Plyssen, oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet

DISTRIBUTION: Forbruger Kon-
takt. 
Udebliver Tårnby Bladet kontakt 
venligst Forbruger Kontakt tlf. 43 
43 99 00 man.-tors. 8.30-16, fre 
8.30-15.30 eller email diskva-
litetost@fk.dk hurtigst muligt 
efter udeblivelse af blad.

DENNE UDGAVE OMDELES  
tirsdag 7. august .

*OBS FØRSTKOMMENDE UD-
GAVE  herefter er september, der 

udkommer fredag 31. aug. Dead-
line mandag 27. aug. Annonce-
deadline fredag 24. aug.- men 
ring, hvis man er senere på den.

UDGIVELSESDATOER I 2018: 
Oktober udkommer fredag 28. 
sept. Deadline mandag 24. sept. 
Annonce-deadline fredag 21. 
sept.
November  udkommer fredag 26. 
okt. Deadline mandag 22. okt. 
Annonce-deadline fredag 19. 
okt.
December udkommer fredag 
30. nov. * Deadline mandag 26. 

nov. Annonce-deadline fredag 
23. nov.

UDGIVELSESDATOER I 2019:  
Januar * OBS udkommer 10. 
januar 2019. Deadline 4. januar. 
Annonce-deadline fredag 28. 
december 2018.
* OBS: Anden deadline eller 
udgivelsesdag. Ikke sidste fredag 
i måneden.

GENGIVELSE af Tårnby Bladets 
tekst, foto og annoncer er ikke 
tilladt uden skriftlig tilladelse 
fra redaktøren.
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Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek

Babyplejeserien fra Apotekets
Babyplejeserien fra Apotekets er milde og skånsomme produkter til daglig pleje af baby.  
Alle produkter er Svanemærket og Asmta-Allergi deklareret. 

Tag 3 betal for 2 - det billigste produkt er gratis!

Lactocare STOP
Lactocare STOP er et kosttilskud, der indholder et dagligt  
tilskud af 4 milliarder mælkesyrebakterier, 2,5 milliarder  
gærceller og 28 mg magnesium pr. kapsel.
Magnesium bidrager til elektrolytbalancen og til at mindske 
træthed og udmattelse.

Lactocare STOP 12 stk. før: 74,95.- NU 59,95.-

 Lactocare TRAVEL
Lactocare TRAVEL er et kosttilskud, der indholder et dagligt tilskud af 2,5 milliarder levende  
mælkesyrebakterier, 4 millarder varmebehandlede mælkesyrebakterier samt 0,21 mg  
vitamin B6 pr. tyggetablet. Vitamin B6 er med til at støtte immunsystemets normale funktion og til at 
mindske træthed og udmattelse.                           

Lactocare TRAVEL 60 stk. før: 137,95.- NU 110,25.-

Drogens Vital Baldrian
Drogens Vital Baldrian er et kosttilskud, der er fremstillet ud fra baldrianekstrakt 
(Valeriana officinalis L.) og citronmelisseekstrakt (Melissa officinalis L). 
Baldrian bidrager til vedligeholdelse af naturlig søvn.

Før: 119,95.- NU: 99,95.- 

Drogens Vital Hud, hår & negle
Drogens Vital Hud, hår & negle er et kosttilskud, der 
udover agerpadderokke blandt andet indeholder vita-
miner og mineraler, som bidrager til vedligeholdelse 
af normal hud, hår og negle.

Før: 119,95 NU: 99,95.-

Tilbuddene gælder fra d. 30/7-2018 - 25/8-2018

Aktivitet på Apoteket
Har du behov for råd og vejledning til vitaminer og mineraler? 
Vi får besøg af en konsulent fra Daydose som står klar til at hjælpe. 
Kom forbi Kastrup apotek d. 7 August kl. 10.00 eller på Dragør apotek 
tirsdag 7. august kl. 13.00.
Denne dag har vi tilbud på Daydose. Køb vitaminer og mineraler til 28 dage og få 7 dage med gratis. 

Reserverne kan blive de 
bedste bedster
Der er børn med et spinkelt netværk 
som trænger til en reservebedste, 
både bedste far og ditto mor

Af Naomi Gurfinkiel, 
frivillighedskoordinator

- Har du lyst til at være med i et net-
værk, hvor berigende relationer og 
skønne oplevelser er i fokus? – så er 
Tårnbys bedsteordning noget for dig. 
Bedsteordningen forener reserve-
bedster med børn fra familier med 
spinkelt netværk. Bedster og børn kan 
tage på ture sammen eller lave hygge-
lige ting hjemme.

Åse og Leif, som allerede er aktive i 
bedsteordningen fortæller: 

- Vi er utrolig glade for vores rolle 
som reservebedster. Det er en beri-
gende oplevelse at følge barnets ud-
vikling og vi glæder os hver gang til 
at hente i vuggestuen, og se hvordan 
hans øjne stråler af glæde når han ser 
os. 

- Vi hygger os blandt andet med at 

spille billedlotteri, tegne, læse bøger, 
spille bold, synge, lege med biler og 
mange andre ting. Vi spiser tit sam-
men og betragter alle i den lille fami-
lie som vores familie. Vi føler, vi gør en 
forskel.

Bedster og familier mødes også til 
dejlige og hyggelige fællesarrange-
menter som sommer- og julefester, 
fastelavnsfester udflugter til cirkus, 
Zoologisk Have og hvad de ellers kan 
finde på.

- Der er et stort behov for flere 
bedster og har du også lyst til at være 
en del af et dejligt netværk med en 
masse engagerede bedster, vil du gøre 
en afgørende forskel i et barns liv og 
savner du (flere) børn i dine nære re-
lationer, så meld dig hos kommunens 
frivillighedskoordinator.

Kontakt: Lisbeth Topp tlf. 
2258 4457 og kommunens 
frivillighedskoordinator Naomi 
Gurfinkiel på tlf. 3076 0525 eller 
ngu.sc.as@taarnby.dk

Aktive i bedsteordningen fortæller, at det beriger deres hverdag at følge 
barnets udvikling og de glæder sig til at hente i vuggestuen, og se hvordan 
barnets øjne stråler af glæde ved gensynet. Kun fantasien sætter grænser for 
samværet -  at spille billedlotteri, tegne, læse bøger, spille bold, synge, lege 
med biler er helt almindelige ting, som barnet nyder. Mange spiser sammen 
med barn og mor eller far og betragter alle i den lille familie som familie. 
Genrefoto.
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NCC har ledet Amager- 
værkets ombygning fra kul 
til bæredygtig biomasse. 
Nu skal de rydde op på byg-
gepladsen

For næsten to år siden rykke-
de NCC Infrastructure ind på 
en af landets største bygge-
pladser, HOFORs store projekt 
på Amagerværket. Her har de 
stået for først byggemodnin-
gen af det tidligere kullager 
og siden for driften af områ-
det. Nu har NCC også vundet 
den sidste af HOFORs anlægs-
entrepriser på projektet.

Det ny projekt skal forvand-
le byggepladsen til en færdig 
lokation med veje og smukke, 
grønne omgivelser. Fliser, for-
tove, pumpebrønde og auto-
værn, samt belysning, skilte 
og beplantning til en sum af 
knap 40 mio. kroner.

Fra kullager til  
effektiv byggeplads

265 skurvogne skulle der til 
for at rumme en byggeplads 
med omkring 1.200 mand i 
arbejde. 

Her arbejder NCC blandt 
en række af landets større 
entreprenører, som hver står 
for en del af den store opgave 

med at ændre stedet først fra 
kæmpestort kullager til byg-
geplads, og siden opføre et 
helt nyt kraftværk, der fyrer 
med træflis og leverer bære-
dygtig energi til hovedstaden.

NCC har ansvaret for at dri-
ve den 200.000 kvadratmeter 
store byggeplads, hvilket in-
debærer drift af byggestrøm, 
skiltning, afspærringer, lys og 
løbende anlægsopgaver.

Høj sikkerhed

Sikkerheden er højt priorite-
ret på projektet, der under-
vejs har været oppe at runde 
580 dage uden ulykker. Det 
er ikke nogen lille bedrift, og 
på de to år, projektet har kørt 
indtil nu, har der blot været to 
ulykker med fravær, og ingen 
med alvorlig personskade. 

- Mange af NCC’s håndvær-
kere har arbejdet på projektet 
fra dag 1. Det er rutinerede 

teams med en god sikker-
hedskultur, og det er en væ-
sentlig forudsætning for at 
undgå ulykker, siger Bo Møl-
ler Christensen, projektchef i 
NCC. 

tsp

BIO4 mod en CO2-neutral hovedstad
København har som mål at blive verdens første CO2-neu-
trale hovedstad i 2025, og derfor omstiller HOFOR, der 
leverer fjernvarme til over 500.000 af byens indbyggere, 
energiproduktionen på Amagerværket fra kul til bæredyg-
tig energi. 

Det er baggrunden for den omfattende ombygning af 
værket, der blandt andet indeholder en helt ny kraftværks-
blok, der skal anvende bæredygtig biomasse og derfor har 
fået navnet BIO4.

Endnu ses en kulbunke 
til Amagerværket, men 

snart er værket klar til at 
fyre med bio-materialer. 

Derefter skal der ”ryddes” 
op på byggepladsen og 

området også gøres ”grønt”. 
I baggrunden ses Amager 

Bakke.

NCC skal forvandle kullager til smuk grøn bydel

Flere muligheder for at se 
flade Amager fra oven

Det nye BIO4 skal være et 
vartegn for bæredygtig 
kraftvarmeproduktion og et 
udflugtsmål for københav-
nere og turister

Når byggeriet af BIO4 er over-
stået og der er ryddet op på 
det nu store arbejdsområde, 
bliver der offentlig adgang.

Besøgende får mulighed 
for at bevæge sig op gennem 
”skoven” af stammer til en 
udsigtsterrasse på bygnin-
gens tag, for at opleve BIO4 
og Amagerværkets produk-
tion af bæredygtig energi på 
nært hold.

Gottlieb Paludan Architects 
har vundet arkitektkonkur-
rencen om udvidelse og hel-
hedsplan for Amagerværket. 
Forslaget er udarbejdet i sam-
arbejde med Møller & Grøn-
borg, Speirs + Major. 

Grønt udsigtspunkt

Værkets gæster vil ad ”Him-
melstigen” kunne vandre 
mod ”Trætoppen”, hvor de 
undervejs kan lære, hvordan 
en storby som København 
forsynes med bæredygtig 
varme.

Klatreturen ender i skoven 
på toppen af værket, hvorfra 
man i over 40 meters højde 
har en fantastisk udsigt ud 
over byen. På toppen – i en lil-
le grøn oase af planter, træer 
og buske – kan gæster blive 
kloge på Københavns bære-
dygtige forsyning af varme.

Anlægget er et vigtigt ele-
ment i Københavns Kommu-
nes stræben efter at blive 
verdens første CO2-neutrale 
hovedstad i 2025.

tsp 

Kom tæt på BIO4 

Halvvejs oppe ad trappen, der omsluttes af en skov af lange, lodrethængende træstammer i 
gyldne nuancer (se foto af modellen til venstre), kan gæsterne gøre et stop og kigge gennem 
et af de store panoramavinduer ind til værkets inderste. 

Til efteråret 2018 skal Amager bakke åbne 
med mulighed for skiløb - eller bare en 
kop kaffe 70 meter over jorden

 Af Terkel Spangsbo, Foto: NCC

Snart følger så muligheden at klatre rundt 
på Amagerværkets BIO4-anlæg (se foto til 

venstre). Klatreturen ender i skoven på top-
pen af værket, hvorfra man i over 40 meters 
højde har en fantastisk udsigt ud over byen. 

Der bliver også mulighed for at spadsere 
rundt om anlægget - og kigge ind af store pa-
noramavinduer. 
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SUND 
EFTERLYSNING  

HVEM GØR TÅRNBY SUNDERE? 

SUNDHEDSAMBASSADØRER 2018
Kandidater efterlyses 
Tårnby Kommunes Sundhedsambassadører er personer, der gør noget 
særligt for folkesundheden i Tårnby Kommune. De udnævnte 
ambassadører får et beløb på 2.500 kr., som skal gå til at understøtte det 
sundhedsfremmende arbejde, samt mulighed for at få en plads i Tårnby 
Kommunes komité for sundhed.

SUNDHEDSPRISEN 2018 
Kandidater efterlyses 
Tårnby Kommunes Sundhedspris uddeles 
til en person, virksomhed, institution 
eller forening, der har gjort noget særligt 
for folkesundheden i Tårnby Kommune.
Sundhedsprisen er 25.000 kr. og beløbet 
skal gå til at understøtte det sundheds-
fremmende arbejde.

Indstillinger til årets prismodtagere
Vi skal have din indstilling til årets prismodtagere med begrundelse på 
maks. en A4 side senest den 14. september 2018. 
Du kan enten sende indstillingen via brev til SundhedsCenter Tårnby, 
Kamillevej 4, 1.th., 2770 Kastrup, eller sende en mail til 
sundhedsuge@taarnby.dk.  
På kuverten/i emnefeltet skriver du ’Sund efterlysning’. 

Prisoverrækkelserne finder sted i sundhedsugen onsdag den 10. oktober 
2018  kl. 18.30 ved Sundhedshuset i forbindelse med Tårnbyløbet.

TårnbyForsyning A/S kaster 
sig ud i en ny form for forsy-
ning, nemlig køling

Denne sommer har nok gib-
vet en og anden den tanke, at 
huset radiatorer gerne måtte 
sende iskoldt vand gennem 
rørene, men det er nu ikke 
sådan en teknik, som Tårnby-
Forsyning A/S’ nyeste familie-
medlem TårnbyForsyning Køl 
A/S skal praktisere.

TårnbyForsyning Køl A/S  
er et nyt forsyningsselskab 
i Tårnby, der skal forsyne 
kunder med fjernkøling på 
samme måde, som man i dag 
forsyner kunder med fjern-
varme.

Først og fremmest er det 
Scanport området, der skal 
forsynes med koldt vand til de 
nye byggerier. Dagens byg-
gestil, hvor bygningerne har 
meget glas, medfører også et 
stort kølebehov.

- Det bliver en spændende 
symbiose mellem spilde-
vand-, varme- og køle-forsy-
ningerne. Det er en god måde 
at udnytte den grønne energi 
på, og det bidrager til at ned-
sætte CO2 udslippet i kom-
munen, forklarer bestyrelses-
formand for TårnbyForsyning 

A/S Einer Lyduch.
- Fjernkøling er stadig ret 

nyt i Danmark, mens det i 
Sverige er meget mere ud-
bredt. Jeg er derfor meget 
glad for, at vi har en moderne 
og visionær bestyrelse, der 
samlet står bag den endelige 
beslutning.

Køling giver varme

Anlægget kommer i første 
omgang til at bestå af fire sto-
re varmepumper, og en stor 
beholder på 2.000 kubikme-
ter til koldt vand.

Systemet kan lave køl til 
et kølesystem. Det vil afgive 
varme som kan anvendes i  
fjernvarmesystemet.

Endvidere kan man i et fæl-
les net udnytte, at kundernes 
behov for køl er fordelt på 
forskellige tidspunkter. Her 
vil den store beholder kunne 
udjævne produktionen af køl, 
da den er en buffer mod ud-
sving i behovet.

- Køleaktiviteten skal fore-
gå i et selvstændigt selskab, 
der ikke må belaste de øvrige 
selskaber. Derfor har vi lavet 
et selvstændigt køleselskab 
til formålet, siger Einer Ly-
duch.

tsp

Køling af vand skal 
give varme

Mere end 100 millioner 
køretøjer har passeret for-
bindelsen

Som ved alle andre større 
bygværker, som vil betyde 
forandringer i samfundet, 
er der personer med stærke 
meninger og som synes hen-
holdsvis for og imod.

Sådan var det også, da man 
gik igang med hele Øresunds-
projektet først i 1990’erne. I 
dag er der mere tilfredshed 
end det modsatte med Øre-
sundsforbindelsen, som er 
meget mere end selve broen.

Trafikken på broen vokser 
stille og roligt, ligesom in-
stallationerne på og omkring 
broen  også udvikles.

I 2018 er pendlingstrafik-
ken i bil gået lidt tilbage, hvil-
ket primært skyldes, at det ef-
ter transportøransvaret blev 
ophævet i maj 2017 er blevet 
noget nemmere at køre med 
tog over Øresund igen.

Øresundsbroens markeds-
andel udgjorde 53 procent af 
lastbiltrafikken, 73 procent af 
bustrafikken og 84 procent af 
personbiltrafikken over Øre-
sund i 2017.

Ny, miljøvenlig teknik

Det tekniske udstyr på forbin-
delsen udskiftes løbende, og 

målsætningen om at vælge 
mere effektive og miljøven-
lige løsninger har medført be-
tydelige forbedringer.

I løbet af foråret blev et 
nyt solcelleanlæg sat i drift, 
som skal levere strøm til for-
bindelsen. På en sommerdag 
kan anlægget levere helt op 
til 25 procent af forbindel-
sens forbrug, og på årsbasis 
forventes det at kunne dække 
fire procent af forbindelsens 
samlede forbrug.

I juni måned blev udvalget 
af FM-radiokanaler i tunnelen 
udvidet, da antennerne stod 
foran udskiftning. Dermed 
kan man nu modtage alle 
public service-radiokanaler 
på hele turen over Øresund, 
og i fremtiden vil det være 
muligt at føje kommercielle 
kanaler til udvalget.

I løbet af 2017 blev hele 
betalingsanlægget skiftet 
ud og moderniseret med ny 
teknologi, og siden marts må-
ned har Øresundsbron tilbudt 
kunder at bruge nummer-
pladen som betalingsmid-
del. Opstartsfasen har været 
en succes, og er blevet godt 
modtaget af kunderne, som 
ikke længere behøver at hu-
ske en bizz, når turen går over 
Øresund.

Broen fyldte 18 år i juli
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TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde 28.8.2018, kl. 18.30 
i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Ka-
strup. 
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2018
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2018 afholdes i mødesa-
len på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 25.9., 30.10., 
27.11. og 11.12.2018.
Der tages forbehold for ændringer.

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY INFORMERER

CYKLING UDEN ALDER
Har du friske ben, elsker du at cykle og er du klar til at snuppe en 
forårstur med nogle skønne ældre mennesker, så kan du blive en 
del af kommunens cykelpiloter. Tårnby kommune har syv lækre 
rickshaws fordelt på kommunens plejehjem, daghjemmet og boligor-
ganisationen Tårnbyhuse til formålet, og du kan læse mere om initia-
tivet og tilmelde dig som pilot på www.cyklingudenalder.dk 
Det kan også være du kender en der trænger til en cykeltur - så kan 
du skrive til kommunens frivillighedskoordinator på ngu.sc.as@
taarnby.dk eller ringe til tlf. 3076 0525. Vi glæder os til at høre fra 
dig. Du kan også læse om Cykling uden Alder på facebook.com/
cyklingudenalder 

MÆNDS MØDESTEDER 
Mænds Mødesteder er et initiativ, hvor mænd kan 
mødes til hyggeligt samvær og fælles aktiviteter. 
Mødestedet i Tårnby er for mænd i alle aldre, der 
har lyst til at mødes omkring hyggelige madafte-
ner, kultur, natur, fisketure, håndværksarbejde, 
kortspil og hvad de ellers kan finde på. 

Har du lyst til at høre mere eller være med? Så skriv på vores mail: 
maends.moedested.taarnby@gmail.com eller kontakt foreningens 
formand Per Eilertsen på mjpe.3636@gmail.com eller tlf.: 4096 3795                                                                

PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN”
Nordmarksvej 90 
2770 Kastrup 
Tlf. 3252 9500 
www.taarnby.dk/solgården
Solgården er et mødested for friske, raske folkepensionister og de-
res ægtefælle/samlever, bosiddende i Tårnby Kommune. 
Vi er et hus hvor du kan komme og gå, som du har lyst. 
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i specialar-
rangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore mange faste 
aktiviteter, tage med på udflugter og rejser, og meget, meget mere.  
Åbningstider for centeret:
Mandag - fredag kl. 10.00 - 16.30
Fredag 10. august kl. 13.30  -  15.30
Caféeftermiddag med fællessang
Fredag 17. august kl. 13.30  -  15.30
Cafeeftermiddag hvor Preben Højlund spiller og synger, så 
der er lagt op til dans.
Torsdag 23. august kl. 13.15  -  15.30
Bankospil
Fredag 24. august kl. 9.30 - ca. kl. 17.00
Skovtur til Helsingør og Søfartsmuseet.
Fredag 31. august kl. 13.30  -  15,30
Caféeftermiddag hvor Baagerne kommer og spiller og 
synger, så der må gerne danses. 

BORDINGHUS
Tårnby Kommunes Pensionisthus 
Klitrose Alle 30 
Tlf. 3250 7395
Åbningstider:
Mandag lukket  
(åbent for mad og litteraturhold) 
Tirsdag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus 
Fredag kl. 14:00 - 17:00 Åbent hus (sidste fredag i måneden kl. 13) 
Lørdag  lukket  
Søndag  kl. 13:00 - 16:00 Åbent hus
Alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til ar-
rangementerne i Bordinghus. Er du interesseret i at se hvad der sker 
i huset og kunne tænke dig at høre nærmere, så kik indenfor tirsdag, 
fredag eller søndag til åbent hus til hyggeligt samvær. Der er mulighed 
for køb af kaffe og kage. Se også vores hjemmeside. - www.bording-
hus.dk – for yderlig information.
For brugerne i huset er der adgang til Pc’er en der er næste altid en 
som kan give en hjælpende hånd hvis man ikke selv kan betjene den.     

FÆLLES AKTIVITETER:
August: Huset holder ferielukket.
September:
Søndag 2. september kl. 13.00 
Velkommen tilbage fra ferie.
Fredag 7. september kl. 13.00 – 15.00.
Pensionisthuset Bordinghus kan 1. august 2018 fejre 50 års 
jubilæum. I den anledning indbyder brugerbestyrelsen til 
reception. 

TÅRNBY KOMMUNE

DIGITAL SELVBETJENING
Skal du fx flytte, giftes, søge boligsikring, have pas 
eller andet, så er der på www.taarnby.dk og på 
www.borger.dk en lang række muligheder for digi-
tal selvbetjening døgnet rundt. Løsningerne sikrer 
en hurtig, nem og sikker betjening. 
Du kan også benytte BorgerApp, som virker til både iPad /iPhone / 
Android / Windows Phone. BorgerApp indeholder en lang række af 
kommunens selvbetjeningsløsninger. 
På www.taarnby.dk er der udover muligheder for selvbetjening også 
en stor mængde information om kommunens tilbud, vores mange 
institutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle nyheder. 
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Tårnby Bladet fylder 25 år i år 
Hvis du var med fra starten, har vi en bøn til dig!

TÅRNBY BLADETTÅRNBY BLADET
Jeg tror ikke, at nogen af de entusiaster, der brugte vinteren 1992-93 og det 
første halve år af 1993 på kurser i journalistik og layout, PageMaker og Pho-
toShop, fotografering og fremkaldelse af film og også endeløse diskussioner, 
inderst inde tænkte 25 år frem til i dag i 2018, hvor Tårnby Bladet er udkommer 
ca. 348 gange, først som 14 dages avis i tabloid format, derefter i Anders And-
blads-størrelse og nu i det moderne MX-format (MX fordi det var Metro Ekspres, 
som lancerede størrelsen).

Men det er altså fakta, at Tårnby Bladet i september 2018 passerer de 25 
år som borger-drevet avis - og derfor var der heller ikke så mange, som først i 
90’erne tænke på et jubilæum, som skal handle om os selv. Derfor er det meget 
småt, hvad vi har i vores arkiver af foto om redaktionen og reporternes virke. 
I mange år fotograferede vi med film og fremkaldte de sort/hvide billeder i 
vores mørkekammer, men kun meget lidt om og med os selv.

Har du foto eller film med nogen af personerne fra den dengang meget store 
stab på godt 30 personer, vil vi gerne låne de foto til indscanning.

Hvis du i højere grad var skrivende eller redigerende eller på anden måde 
medvirkende til noget unikt, som det viste sig at blive, så ønsker vi, at du gran-
sker langtids-hukommelsen og skriver lidt om dagene og nætterne med at pro-
ducere de første blade. Du behøver ikke smøre sukker ud over skriverierne. 
Det er ingen hemmelighed, at vi ikke kun diskuterede, vi skændtes. Men der er 
ingen grund til at komme med de store injurier, mindre kan beskrive vores fæl-
les iver for at producere et lokalblad - og det lykkedes jo.

Skriv til os, lån os foto og gerne snart, så 
vi ved, om vi har tekst og foto 
til jubi-nummeret

Tårnby Bladet, redaktionen, Englandsvej 
290, 2770 Kastrup

Tlf,: 32 509 290 • mail: redaktionen@
taarnbybladet.dk

Fredag 28. kl.13.00 
Fællesfrokost med egen madpakke. Drikkevarer, kage og 
kaffe kan købes.

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298 
Tlf. 3252 0972
Cykeltur – Torsdag 2. august kl. 18–21 – Det kan du 
ikke nå, men kom med en anden gang.
Er du frisk på en dejlig tur til Ofelia Beach, hvor vi skal opleve det 
magiske danseritual 9000 STEPS. Medbring madpakke og penge til 
kaffe eller is. 
Vi holder ikke varmen ud, derfor lukker Pilehaven kl. 14 resten af 
august, til gengæld holder vi aftenhygge. 
Vin og vandmelon – Mandage og torsdage i august - 
6,9,13,16,20,23 og 27. august kl. 19.30–21 
Pølsebord – 25 kr. Tilmelding senest dagen før.
Holdstart –Tirsdag 7. august - fiskeblink kl. 9.30–
11, siddedans 10–11, seniordans 12-14 
Mød bare op, hvis du har lyst til at være med.
Let frokost – Onsdag 8. august kl. 12.30–13.30 
Pølsebord – 25 kr. Tilmelding senest dagen før.
Operettebåden - Torsdag 9. august kl. 16 fra 
Pilehaven eller kl. 16.30 ved billetsalg gl. Strand 
Der er desværre udsolgt nu.
Holdstart – Fredag 10. august - Gymnastik for krop 
og hjerne – kl. 13-14 
Mød bare op, hvis du har lyst til at være med.
Let frokost – Onsdag 15. august kl. 12.30–13.30 
Æggekage, brød og salat – 25 kr. Tilmelding senest dagen før.
Zoologisk have - Fredag 17. august kl. 10 fra 
Pilehaven eller kl. 10 ved 4A fra Fields 
Entreen – 180 kr. er dyr, men der er blevet så fint. Medbring 
evt. madpakke og drikke. Tilmelding PH
Let frokost – Onsdag 22. august kl. 12.30–13.30 
Spinatvafler m. tomatsalat - 25 kr. Tilmelding senest dagen før.
Seniorshop – Onsdag 22. august kl. 11-14 
Tøjsalg og kage – ingen købetvang, kom og kig. 

Toscana rejsemøde – Torsdag 23. august kl. 12.30–
13.30 
Mødet er for deltagerne. Muligvis kan du stadig nå at blive 
tilmeldt vores tur til Toscana+Umbrien 22.-29. sept. Hurtig 
henvendelse.
Havnerundfart - Fredag 24. august kl. 10 fra 
Pilehaven eller kl. 10.45 ved Holmens kirke 
Vi spiser bagefter på Cafe Stella, se menuen i Pilehaven efter 
sommerferien.
Holdstart litteratur – Onsdag 29. august kl. 13-14 
Mød bare op, hvis du har lyst til at være med.
Let frokost – Onsdag 29. august kl. 12.30 – 13.30 
Kartoffelmad og radisesalat - 25 kr. Tilmelding senest dagen før. 
Det ny og spændende – Torsdag 30. august kl. 18.30–
21.30 
Vi ta´r 9A fra Christianshavns Torv til Reffen. Se den nye 
kæmpe høje klatrevæg og spis ”Streetfood” eller medbring 
madpakke og brug pengene på entre til det ny museum for 
installationskunst. Tilmelding senest dagen før.

PLYSSEN • UDSTILLING • JUNI
I SAMARBEJDE MED STADS- OG LOKALARKIVET  

I TÅRNBY KOMMUNE... og foreninger, billedkunstnere, 
hobbyfolk, samlere samt frivillige medarbejdere.

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsat fra forrige side ...

Fortsættes næste spalte ...

Fortsat fra forrige spalte ...
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Det kan være svært at tage 
afsked med familiens kæ-
ledyr, men Dyrenes Minde-
grave kan være en løsning

Foto: Anna Lange,  
Amager Fotoklub

Hvad skal der ske med dit kæ-
ledyr, når det går bort?

En tanke der kan være svær 
at forholde sig til, hvis man er 
nært knyttet til sin kat eller 
hund. 

På Glamsbjergvej bag Tårn-
by Torv kan man dog sige et 
sidste farvel til sit kæledyr på 
en godkendt dyregravplads, 
hvor der både er mulighed 
for en lille ceremoni i forbin-
delse med selve begravelsen 
eller nedsættelse af en urne 
og ikke mindst for at have et 
sted at komme tilbage til for 
at mindes sit kæledyr.

Dyrenes Mindegrave dri-
ves som en forening og blev 
anlagt tilbage i 1949 af Gros-
serer A.C. Andersen, som var 
en ægte dyreven. På de store 
parceller er der anlagt ca. 600 
grave, hvor der årligt begra-
ves 25 - 30 kæledyr. Både 
katte, hunde, kaniner og små 
dyr som ildere, tamrotter, mus 
og fugle får her deres sidste 
hvilested.

Mange mennesker er meget 
berørte over tabet af et kæle-
dyr og vælger at få begravet 
dyret på Mindegravene for at 
få fred med, at det er foregået 
på en ordentlig måde. De fle-
ste kommer ofte for at mindes 
samtidig med, at de passer og 
plejer gravstedet. 

Det praktiske og  
myndighedskrav

Bor man langt væk kan man 
også få en af de frivillige gart-
nere til at passe gravstedet og 
eventuel være behjælpelig 
med at sørge for lidt sommer-
blomster eller granpynt, alt 
efter de forskellige årstider.

Det praktiske i forbindelse 
med begravelsen aftales med 
graveren/inspektøren, som 
får besked om man ønsker et 
lille, stort eller ekstra stort 
gravsted, hvis man eksempel-
vis har flere kæledyr, man må-
ske ønsker begravet senere.

På den aftalte dag mødes 
man med graveren ved det 
anviste sted, hvor der kan 
holdes en lille ceremoni, som 
graveren kan stå for, eller man 
kan selv holde øjeblikket høj-
tideligt, hvis man ønsker det.

Der er til gravpladsen knyt-
tet forskellige myndigheds-
krav, som skal overholdes, 
blandt andet skal store hunde 
på 40 kg eller derover kre-
meres. Dette kan aftales med 
familiens egen dyrlæge eller 
ved kontakt til et godkendt 
dyrekrematorium. Herefter 
kan urnen nedsættes i fæl-
lesgraven eller på et af de 
gravsteder man har valgt at 
erhverve sig.

Aflåst område

Mindegravene er et smukt 

indhegnet og aflåst område 
kun for de mange, der har 
valgt at betale for et gravsted 
til deres elskede kæledyr og 
dermed erhvervet en nøgle.

Man betaler for 1 år ad 
gangen eller flere hvis dette 
ønskes. 

Mange ældre vælger at 
skrive gravpladsen ind i de-
res testamente, for på denne 
måde at sikre sig, at kæledy-
rets gravsted består og bliver 
holdt pænt i 5 til 10 år efter 
ejeren selv er gået bort. 

Det smukke område i øv-
rigt, bliver passet og plejet af 
de frivillige og gravholderne, 
der har valgt bruge deres fri-
tid på at bevare en unik oase 
midt i storbyen.

INFO:
Foreningen Dyrenes Mindegrave tilbyder omvisning. Ring 
til foreningens kontor, alle hverdage kl. 9 – 16 på tlf. 3888 
1693.

Foreninger, grupper, skoleklasser og andre studerende 
m.fl. er selvfølgelig altid velkomne.

På foreningens hjemmeside www.dyregrave.dk kan man 
finde video, billeder og andre praktiske oplysninger.

En trofast ven, som har fulgt dig i mange år, kan være svær 
at tage afsked med. På dyrekirkegården på Glamsbjergvej 
kan man sige farvel i fredfyldte omgivelser og have et sted at 
komme for at mindes.

Øverst th. Her ligger 
Danmarks mest kendte 
Kvik begravet. Dyrenes 

Mindegrave oplyser, at det 
drejer sig om Kvik fra tv-

serien Matador, hunden som 
godtnok dør i serien, men 

genopstår som sin egen 
genganger. Hvem husker den 

anden Kvik fra Flemming-
bøgerne.

Næstnederste foto: 
En mindesten  for 

grundlæggeren af 
Dyregravene, nu Dyrenes 

Mindegrave A.C. Andersen.

Nederst th. Næsten daglig 
kan man træffe Marianne, 

som fungerer som graver og 
holder Dyrenes Mindegrave 

i ordentlig og respektabel 
stand.

Et sted at huske sit kæledyr
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Cirkus Arena fortsætter den nye 
eventyrlige stil, der forener børn 
og voksne i cirkusmagien med 
kombinationen af musik, eventyr og 
verdensklasseartisteri 
Tag med Clemens og Patrick Berdino på 
en eventyrlig rejse til fjerne lande fyldt 
med magiske artister og dyr på Amager i 
begyndelsen af september. 

Rapperen Clemens står bag Arenas 
eventyrlige fortælling om pauseklov-
nen, der rejser ud i verden for at lære en 
ny kunstart, da ingen længere har tid til 
pauser i deres travle hverdag.

Forestillingen blander det bedste fra 
eventyr og musikteatret med verdens-
klasseartisteri.

I fortællingen vil I også møde Cirkus-
kronprinsen Patrick og følge hans søgen 
efter den nu forsvundne pauseklovn, 
spillet af Clemens. Klovnen er nemlig i 
besiddelse af noget meget magisk, der 
kan redde Kronprinsens cirkus.

Rejsen bliver lang og farefuld for dem 
begge, og undervejs møder de både 
balancerende astronauter fra det ydre 
rum, charmerende hunde, fodantipodi-
ster, der kan få alting op at flyve, talent-
fulde araberhingste og en trapezkunst-
ner der fra træernes toppe kan vende 
hele verden på hovedet.

Et hæsblæsende musikalsk eventyr 
venter for hele familien. For når alt kom-
mer til alt: 

’Må man rejse verden rundt for at 
finde sig selv’ 

INFO: 
Cirkus Arena spiller tre gange på 
Amager:

Lørdag 1. september, kl. 
14, Kastrup - Englandsvej / 
Ugandavej

Søndag 2. september, k. 12 
Dragør - v/ Prins Knuds Dæmning 
UDSOLGT

Søndag 2. september, kl. 15.30, 
Dragør - v/ Prins Knuds Dæmning.

Se annoncen side 10.

På rejse med Cirkus Arena

Konkurrencen:

Hvem vandt?
Vi påstod, at der kunne være man-
ge meninger om hvad Klovnen og 
Kronprinsen i Jagten på den tabte 
tåre finder på jagten, men nej. Det 
var let for vores læsere at komme 
med det rigtige svar - man finder sig 
selv. 

Vinderne er kontaktet og har fået 
besked om, hvordan de skal forhol-
de sig i forhold til at bestille billet-
ter.

Vinderne blev:
Hanne Berthelsen,Poppelvang 
Meggie Nøddegaard, Skottegården
Misse Bergstedt, Listedvej 
Jette Sato, Thyges Vænge 

Tak for deltagelse hos alle ind-
sendere af løsninger - og god for-
nøjelse.

Cirkus Arenas forestilling 2018 
har som undertitel Jagten på 

den tabte tåre. Når Jimmy Folco 
jonglerer er det jubeltårer som 

publikum fælder.
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Bliv nu medlem i Tårnby Bladforening
Uden folkelig fundering - intet Tårnby Bladet

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

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

Vi ser naturligvis også gerne, at medlemmerne 
vil komme med ønsker og idéer til foreningens 
virke - det er værd at huske, at en af Bladforenin-
gens opgaver også er at hjælpe foreninger og an-
dre med at beherske den tekniske disciplin, Desk 
Top Publishing og at fremme information.

Vi har de fleste af de 25 år, vi har eksisteret, lagt 
de allerfleste kræfter i udvikling og produktion 
af Tårnby Bladet, men har også påtaget os andre 
opgaver. Vi har jævnligt erhvervspraktikanter fra 
folkeskolerne, vi har haft personer i jobtræning 
og undervist mange i begreberne information og 
kommunikation.

Et medlemsskab af Tårnby Bladforening koster 
50,- årligt for enkeltpersoner og 200,- kroner for 
en forening/organisation. Kontakt kontoret - se 
kolofonen s.2.

Tårnby Bladet er i gang med sin 25. årgang og 
skrives, fotograferes, redigeres og layoutes af med-
lemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en 
krone for det. Det betyder, at bladets fremstillings-

pris kan holdes på et niveau, så annoncepriserne er 
rimelige, og bladet kan omdeles gratis. 

Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra of-
fentlige myndigheder, læserbreve, artikler fra kul-
turlivet og oplysninger om arrangementer. Endelig 
kan man læse noveller, skægge historier, 
se foto fra livet i kommunen og 
andre skæve påfund.

QuickPot i Kastrup vil ansætte flere 
mekanikerlærlinge

Efterspørgslen på mekanikere er sti-
gende – men udbuddet følger des-
værre ikke med. Baseret på et skøns-
mæssigt tal fra Dansk Arbejdsgiver-
forening kan det forventes, at der i 
2026 vil mangle cirka 62 mekanikere 
i Kastrup.

Mekaniker-tørken er allerede nu 
alvorlig og Kastrups autoværksteder 
oplever problemer med at skaffe kva-
lificerede medarbejdere. 

– Vi leder jævnligt efter nye me-
kanikere, men de er virkelig svære at 
finde. Vi er faktisk der, hvor vi er nødt 
til at ansætte yderligere lærlinge, sim-
pelthen fordi vi ikke kan skaffe nok 
uddannet personale, fortæller værk-
stedschef Henrik Jespersen fra Quick-
Pot i Kastrup.

Problem i hele Kastrup

Med et fuldt program af dæk, fælge, 
autoreparation og service er QuickPot 
i Kastrup ifølge værkstedschefen el-
lers en attraktiv arbejdsplads. 

– Mangel på mekanikere er simpelt-
hen et problem i hele Kastrup. Der ud-

dannes ikke nok nye mekanikere, så vi 
kæmper alle om de samme få. Det er 
en stor kontrast til i 2008, hvor vi kun-
ne slå en jobannonce op om formidda-
gen og tage den ned igen til middag, 
siger Henrik Jespersen. 

Værkstedet på Englandsvej i Ka-
strup har lige nu tre mekanikere og 
én lærling, men håber inden længe at 
udvide med flere hænder. 

Stopklods for væksten

QuickPot i Kastrup oplever lige nu 
stort potentiale for vækst. Manglen 
på arbejdskraft betyder imidlertid, at 
værkstedet har svært ved at realisere 
sit fulde vækstpotentiale. 

– Det er jo dejligt, at folk her i Ka-
strup er glade for at bruge os. Desvær-
re oplever vi også bare, at manglen på 
mekanikere bremser os i at vækste 
endnu mere, og det er jo superærger-
ligt, fastslår Henrik Jespersen.       tsp

Det er den klassiske regel om, at 
intet er så skidt, at det ikke er godt 
for noget, som gør sig gældende hos 
QuickPot i Kastrup. Mekanikertørken 
gavner da i al fald lærlinge, som ikke 
har fået praktikplads. Modelfoto.

Mangel på mekanikere

Flere tager toget over Øresund
Antallet af togrejsende over Øresund steg med om-
kring 500 personer om dagen svarende til en stig-
ning på to procent set over årets første fem måneder. 
Ifølge Skånetrafiken har en række faktorer medvir-
ket til stigningen.

Den svage svenske krone gør det mere profitabelt 
for danskere at handle i Skåne, og det samme gæl-
der for skåninger, der arbejder i Danmark. I maj hjalp 
VM i ishockey også til at flere rejste med toget over 

Sundet. 
I perioden januar-april i år rejste i gennemsnit 

28.000 personer om dagen med Øresundstoget. 

Dragør på listen
Der kom 13 forslag, da kulturminister Mette Bock i 
december 2017 opfordrede alle til at sende forslag 
til at blive optaget på UNESCOs verdensarvsliste. 

Blandt forslagene har kulturministeren udpeget 
”Dragør gamle by og havn – en skipperby fra verdens 

store sejlskibstid i 1700- og 1800-tallet” til en plads 
på Rigsfællesskabets tentativliste, første skridt på 
vejen til en verdensarvsnominering.

De bygger også hinsidan
Næste år forventes Malmøs ejendomsmarked at vok-
se med cirka 100.000 kvadratmeter i form af nye kon-
torlokaler. Det er væsentligt højere end gennemsnit-
tet for de seneste seks år med et snit på cirka 33.000 
kvadratmeter per år. 
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Hermed indkaldes til

Onsdag 1. august 2018 klokken 18:30  
på Hovedbiblioteket (lokale 3), 
Kamillevej 10 • 2770 Kastrup.

Dagsorden vil være:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag til nye vedtægter
3. Eventuelt

Da vi trods alt ikke forventer, at der møder de for 
vedtægtsændringer påkrævede 1/2 af medlemsskaren op,  
indkaldes samtidig til ...

   

Torsdag 16. august 2018 klokken 18:30 i 
Foreningscentret Postkassen, mødelokale 1,

Amager Landevej 71 • 2770 Kastrup

Dagsorden vil være:
1. Valg af dirigent og referent
2. Endelig vedtagelse af nye vedtægter
3. Eventuelt

Venlig hilsen 
bestyrelsen

AMAGERTEATRET
GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

K-T.K.G.  
Kastrup-Tårnby Kvindelige Gymnastikforening 

UNDERVISER til 
MOTIONSGYMNASTIK søges!

K.T.K.G søger underviser til at lede to hold i motionsgymnastik på  
tirsdage i tidsrummet 18.00 til 20.00 på  
Pilegårdsskolen, Ole Klokkers vej 17, 2770 Kastrup.

Vores sæson går fra 1. september 2018 til 30. april 2019.

Løn efter taksterne for voksenundervisning.  
Du kan læse lidt mere om os på vores hjemeside www.ktkg.dk

Er du interesseret, så send en skriftlig ansøgning til  
formand@ktkg.dk eller til kasserer@ktkg.dk 

Yderligere information hos Helle på 32 51 26 52 (aften)  
eller Susanne på 28 97 35 75 (aften).

Kastrup-Tårnby Kvindelige Gymnastikforenings formål er at arrangere 
gymnastikundervisning, der fremmer det enkelte medlems kropbevidshed 
samt dermed beslægtet virksomhed og ved andet kulurelt virke at fremme 
den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Nu kan Lufthavnsparken redde liv 
med en hjertestarter, der er tilgæn-
gelig døgnet rundt

Når et hjertestop indtræffer, betyder 
hurtig hjælp forskellen på liv og død. 
Derfor har lufthavnsinspektør John 
Glenning på vegne af Lufthavnspar-
ken taget initiativ til at få hængt en 
hjertestarter op på foreningens om-
råde på Sirgræsvej 5A i Kastrup.

Hjertestarteren, der er doneret af 
TrygFonden, hænger udendørs ved 
indgangen til ejendomskontoret, så 
den er tilgængelig hele døgnet og kan 
ses på hjertestarter.dk.   

Med hjertestarteren fulgte et kur-
sus, hvor gårdmænd, varmemesteren 
og ejendomsinspektøren blev uddan-
net i livreddende førstehjælp, og i 
hvordan man bruger hjertestarteren. 

Få anvender hjertestarter

- Tal fra Dansk Hjertestop-register vi-
ser, at 66 pct. af dem, som falder om 
med hjertestop, får hjertemassage 
og kunstigt åndedræt af vidner, før 
ambulancen ankommer. Men det er 
endnu i få tilfælde, at vidner anven-
der en hjertestarter, fortæller Grethe 
Thomas, projektchef for TrygFonden 
Akutindsatser.

- Når man ringer 1-1-2, bliver man 
guidet igennem, hvordan man bruger 
hjertestarteren, så man skal ikke være 
nervøs for at tage den i brug. Hjerte-

starteren giver kun stød, hvis der er 
hjertestop, så man kan aldrig komme 
til at skade personen, der er faldet om, 
og det er vigtigt at huske på.

Fejlbetjening ikke mulig

Omkring 4.000 personer falder om 
med hjertestop i Danmark hvert år, 
og godt 13 procent af dem overlever. 
Hvis der er vidner til hjertestoppet, 
øger deres indsats med livreddende 
førstehjælp og stød fra en hjertestar-
ter, inden ambulancen når frem, chan-
cen for, at personen overlever. Hvert 
minut tæller, og den mest effektive 
behandling mod hjertestop er et elek-
trisk stød til hjertet.

Når hjertestarteren tændes, guider 
en stemme brugeren gennem alle trin, 
og der afgives kun stød, hvis hjertet 
ikke slår korrekt. Man behøver dermed 
ikke forhåndskendskab til hjertestar-
teren.

Hjertestarteren kan ikke betjenes 
forkert, og man må derfor aldrig tøve 
med at tage den i brug. Det er altid 
bedre at gøre noget end at forholde 
sig passivt, selvom det er en uvant si-
tuation, man pludselig befinder sig i.

Find starteren på mobilen

TrygFonden har udviklet applika-
tionen ”TrygFonden Hjertestart”, som 
gør det nemt at se, hvor der hænger 
hjertestartere. Med applikationen kan 
man også lære om hjertelungeredning 

samt brugen af hjertestarter, og 
endeligt kan man læse, hvor man 
kan få relevant information om 
køb og ophængning af hjerte-
startere, samt hvordan 
man registrerer 
sin hjertestarter 
på hjertestarter.
dk.

Tårnby Kommune 
har blandt andet 
gennem folkeoplys-
ningsudvalget bevil-
get hjertestartere 
til foreninger og 
alle idrætsanlæg 
er forsynet med 
hjertestartere.

- Noget tyder 
på, at der faktisk er flere 
hjertestartere tilgængeligt end 
app’en fortæller, siger formand for 
Tårnby Forenings Råd og medlem 
af folkeoplysningsudvalget Terkel 
Spangsbo.

Han opfordrer til, at indehavere af 
hjertestartere anmelder dem til Tryg-
fonden Hjertestart.

- Måske har der været en vis tilba-
geholden af angst for, at offentlig til-
gængelige startere ville blive udsat 
for hærværk.

- Det skal man dog ikke frygte, siger 
Mette Lehnshøj fra TrygFonden.

- Det er meget få indberetninger vi 
får om ødelagte hertestartere, så man 

bør ikke tøve med at anskaffe en hjer-
testarter af den grund.

bbark

Endnu en hjertestarter på døgnvagt

Hjertestarteren, der er doneret 
af TrygFonden, er placeret på 

Sirgræsvej 5A i Kastrup ved 
indgangen til Lufthavnsparkens 

ejendomskontor, hvor den er 
tilgængelig hele døgnet.
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LØRDAG 1. SEPTEMBER
KL. 10.00 - 18.00 PROGRAM:

Kl. 10.30-11.30 Børnetryl
Trylleshow for børn, men voksne på godt se med

Kl. 12 BloodyMerry
Københavnske BloodyMerry DK spiller numre fra deres nye album ”IV” 
live samt kopinumre fra bl.a. Buzzcocks, Cheap Trick, Status Quo, Suzi 
Quatro, Billy Idol, Manfred Man. Rimelig rå musikere, med masser af år i 
posen spiller klassiske rock - til tider med et angreb af punk.

Kl.14.00
Birger”spillemand”Svanholt
Bassist og sanger fra beatles bandet

Kl. 16.00
The Rystposen • Alt blandet musik
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Skottegården 2 
2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 3633

Høstdag 1. september  
fra 9.30 til 13.30.

”Tag 3 og betal for 2” 
(Den billigste er gratis) på alt du 
selv kan tage ned fra hylderne

 (gælder ikke i forvejen  
nedsatte varer og lægemidler)

Frisør Krudtmøllen

Skottegården 4 • 2770 Kastrup
Tlf.: 3255 3285

Åbningstider:
Tirsdag-torsdag  kl. 9-17
Fredag  ............. kl. 9-18
Lørdag  ............. kl. 8-13
Søndag ............. lukket

Tilbud 

Milk Shake

Kig ind og se 
dagens tilbud 

- dem er der 
mange af

Vi åbner kl. 10.15 til Høstmarkedet 1/9!

Dagens program:
HOTEL TRANSYLVANIA 3, dansk tale, 2D:     kl. 10.45
DE UTROLIGE 2, dansk tale, 2D: kl. 11.15 + 13.00 + 15.45
DE UTROLIGE 2, dansk tale, 3D: kl. 14.00
LYKKE-PER, med danske undertekster: kl. 16.45
LYKKE-PER: kl. 19.00
DOMMERENS VALG: kl. 20.00

Vi viser film hele dagen

Læs mere på www.kulturhusetkastrupbio.dk

Kulturhuset
Kastrup BIO

Kastrupvej 270
Tlf.: 32 50 55 07

Ret til ændringer forbeholdes

Skottegården 6 • 2770 Kastrup  
Tlf.: 2679 2063
Åbent: Mandag til fredag kl. 10-20
Se vores menukort på vores hjemmeside: 
www.cafehanne.dk / facebook: café hanne

HOLD JERES NÆSTE ARRANGEMENT HOS CAFÉ HANNE!
PÅ CAFÉ HANNE HAR DU MULIGHED FOR AT HOLDE 
DINE LUKKEDE SELSKABER PÅ LØRDAGE, SØNDAGE OG 
HELLIGDAGE • KONTAKT PERSONALET.

Dagens ret i august måned. 85,00 Kr.
Tirsdag  7.  mørbradbøffer m. champignon a la creme,  
  kartofler og surt

onsdag  8.  hakkebøf m. bløde løg, bearnaisesovs, kartofler og surt

torsdag  9.  forloren hare m. kartofler, sovs, ribsgele og gulerødder

fredag  10.  kalvesteg m. kartofler, peberrodssovs og stegte rodfrugter

mandag  13.  mexicanske pandekager m. oksekød, salsa,  
  guacamole, chips og salat

tirsdag  14.  mørbradgryde m. cocktailpølser,  
  champignon og kartoffelmos

onsdag  15.  oksegryde m. rødvin, champignon, gulerødder og ris 

torsdag  16.  kyllingebryst i hvidvinssovs, timiankartofler og stegt grønt 

fredag  17.  grillen tændes op. (Grill-tallerken) 

mandag 20.  frikadeller m. kartoffelsalat og grønt

tirsdag  21.  skinkeschnitzel m. stegte kartofler brun sovs,  
  ærter og ”dreng”

onsdag  22.  flæskesteg m. kartofler, sovs og rødkål 

torsdag  23.  stegt flæsk m. persillesovs, kartofler og rødbeder 

fredag  24.  hakkebøf m. bacon i tomat flødesovs og ris 

mandag  27.  biksemad m. 2 spejlæg, hjemmebagt rugbrød og rødbeder 

tirsdag  28.  andebryst m. flødekartofler og rødkålssalat 

onsdag  29.  krebinetter m. stuvede ærter / gulerødder og kartofler 

torsdag  30.  forloren hare m. kartofler, sovs, ribsgele og gulerødder

fredag  31.  mørbradgryde m. kartoffelmos, cocktailpølser og ris 

Skottegården 6 • 2770 Kastrup • Tlf.: 2679 2063
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Nyd din favorit sushi og spis ligeså  
meget du har lyst til.  

Alt bliver serveret frisklavet efter din bestilling.

Skottegården 6, Kastrup • God parkering

TELEFON 32 32 06 19

BESTIL ONLINE WWW.YESUSHI.DK

Mandag - Torsdag             Fredag - Søndag

198,-             218,-
Børn op til 11 år ½ pris

SOCIALDEMOKRATIET

MØD OS TIL 

HØSTMARKEDET PÅ 

STAND D6 og 7
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I dagens anledning tilbyder vi:
3 Wienerbrød 30,- kr. 
4 romkugler/studenterbrød 25,- kr.
3 snitter (speciale snitter og  
alm. snitter) 30,- kr. 

SKOTTEGÅRDENS BAGER
Skottegården 8

Åbningstider: Man-tors. kl 7-17
Fredage kl. 6-17 

Lørdage og søndage 7-16
Vi bager hele dagen, så der er friskbagt brød efter dagens behov. 

Skottegårdens Høstfest 
lørdag 

1. september
Kl. 10:00 – 18:00 – Vi ses!

DANMARK ER ET LIDENT LAND og selvom vi som færdes mellem hele og halve 
højhuse og markante bygværker må man alligevel undres over, at så lidt er syn-
ligt fra nabolandet. Men fakta er, at mens vi kan se silhuetten af Turning Torso 
og Barsebäcks nedlagte kernekraftværk nær Landskrona på svenskekysten, så 
anes hverken de tre højhuse i Skottegården - tidligere Tårnbys skyskrabere (hvis 
skyerne lå meget lavt, forstås) eller andre bygværker her i kommunen lige med 
undtagelse af det nye kontroltårn i lufthavnen, som står tilpas tæt på kysten og 
på ualmindelig flad mark kun få meter over daglig vande.

Tidligere kunne man også se kæmpekranen på Kokums Skibsværft. Der går 
iøvrigt et vedholdende rygte om, at svenskere var ganske oprørte over mulighe-
den for, at kranen skulle være købt af B&W og skulle flyttes til værftet på dansk 
jord. Det var mere, end de kunne bære. Nu lukkede B&W inden flytningen blev 
en realitet og Kokums gik samme vej få år efter. Det siges så, at man fra svensk 
side så det som en mindre ulykke, at Kokums lukkede, så var man da sikker på, at  

at den ikke skulle ende som et symbol på dansk dominans og håne svenskerne 
på samme måde som gåsen på Gåsetårnet i Vordingborg skulle håne de goter og 
vender samt Hansestændernes hærgen i Skandinavien. De første med sværd og 
økse - de sidstnævnte med handel og valuta.

Men tilbage til Allan Petersens foto, som trods de negative tolkninger er valgt 
som månedens billede. Billedet indfanger dog højhuse i Ørestad og kranerne 
på vores glasværksgrund, som lover markant byggeri - i al fald efter modeller 
og tæt på. Udenfor billedet kommer Amager Bakke og hvis vi et øjeblik kan be-
tragte os selv som amagerkanere, så er det også en del af vores kommende dna.

Nåhja - så er der jo broen, som står på svensk havbund, men som vi godt må 
føle et stort ejerskab til - og det gør vi så, nogen siger broen går mellem Dan-
mark og Sverige. Andre siger, at hele forbindelsen strækker sig fra Tårnby til 
Linmhamn. Allen Petersen er iøvrigt medlem af Amager Fotoklub.
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Tryg skolestart 2018?
Amager Privatskole er en mindre privatskole på Amager med skolegang for jer 
der ønsker faglighed og trivsel. Hos os bliver du mødt af dygtige, professionelle 
medarbejdere fra 0. klasse til 9. klasse. Vi arbejder målrettet med hvert enkelt 
barns udvikling, både fagligt og socialt. Vi tror på, at trivsel og nærvær er helt 
grundlæggende forudsætninger for at læring opstår.

Vi kan tilbyde:
• Små årgange 20 elever i indskolingen, og 23 elever fra 3.kl
• Fokus på det hele barn
• Lejrskole hvert år for alle årgange
• Tæt samarbejde mellem skole og hjem
• SFO med mange spændende aktiviteter 
Vi har ledige pladser i vores kommende 0. Kl. og 1. Kl samt i udskolingen fra 8. Kl.

Kontakt os for mere information
Tlf.: 3251 5514

Mail: info@amagerprivatskole.dk
Hjemmeside: www.amagerprivatskole.dk

Superkids i Tårnby er bare super
er Superkids klar til en 

opstilling - mens de venter 
på den årlige københavner 

fridag som skal bruges i 
Tivoli.

Der er en køje 
til hver enkelt, 
men skal der 
fotograferes 

opryddere og 
humørspredere. Flere 

tidligere Superkids eller 
bare forældre som bruger 

sommerferien

Halvdelen af de 
uundværlige 
madmødre, 

nattetrøstere, 

Det væltede med ros til alle 
sider, da Flying Superkids 
havde deres første forestil-
ling i Øresundsparken

Af Terkel Spangsbo

Der var ros til teknisk forvalt-
ning på rådhuset fra arrangø-
rerne af turneen, der var ros 
fra publikum til de optræden-
de 25 unge springfyrer og dit-
to piger i aldrene fra 7 til 18 
år og så man backstage, altså 
ude bag det flammende lys 
og den høje musik, hvor det 
usynlige personale passede 
de organiserende og prakti-
ske opgaver, så er der også ros 
til deres indsats.

Først og fremmest er der 
forestillingen, hvor de unge 
mennesker smilende og med 
en helt vanvittig energi (og så 
i den varme vi har pt.) sprang 

gennem ild (vand måtte vente 
til efter forestillingen), dan-
sede (gymnastikøvelser i dag 
er andet end englehop, bøj og 
stræk, stod på hænder, mens 
de gik på trappestiger eller 
udførte akrobatiske øvelser.

- Der er grænser for hvor 
meget man kan variere flik-
flak og saltoer, sagde direktø-
ren og manden bag det hele 
Lars Godbergsen efter fore-
stillingen.

Og det på trods af, at hans 
unge mennesker lige havde 
modbevist hans påstand – for 
der er vitterlig tale om en ny 
forestilling, ny teknik, ny sam-
mensætning af de enkelte 
numre, på alle måder alt an-
det end bare en gentagelse af 
sidste års og forrige års ligeså 
fængende oplevelse.

Synlig sikkerhed

Kvaliteten af spring og gym-
nastik serier er det ikke op til 
denne anmelder at vurdere, 
men den glæde de unge ud-
stråler, den vilje og koncentra-
tion før et spring og det store 
smil over, at en tredobbelt et 
eller andet med skruer og 

baglæns landing (tilsynela-
dende) var lykkedes er 
det stærkeste indtryk 

at gå hjem med.
Jeg har aldrig brudt 

mig om linedans uden 
sikkerhedsnet og det 

er en beroligende oplevel-

se med kort mellemrum at 
vende blikke fra badutterne 
til de Men i Black, som lige 
udenfor projektørlyset står 
klar til at fange en atlet under 
et smuttende nedspring. Det 
er øvet til samme præcisions-
niveau som springene. Da en 
af de ældste springere var på 
vej ud over nedspringsmåt-
tens bløde luftpude, røg en 
af hjælperne hen for at gribe 
og hans makker røg hen for at 
støtte griberen bagfra. Med 
det for øje var det let at nyde 
de farlige momenter i højere, 
længere, hurtigere.

Holdet bag

Der er omkring 60 personer 
involveret i en Flying Super-
kids turné. Heraf er mange 
frivillige, typisk forældre og 
tidligere Superkids samt gym-
nastik trænere fra basen, hvor 
det hele udvikles, Foreningen 
Gymnastikgården i Tilst nær 
Århus V.

Fortsættes side 36

20. sept • 21. sept • 22. sept
27. sept • 28. sept • 29. sept
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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.

Det er 10. gang Københavns 
Oktoberfest finder sted på 
Femøren med lederhosen, 
øl og schlagermusik

Der er altid fest i teltet, når 
den københavnske udgave af 
den münchesiske Oktober-
fest, men arrangørerne lover, 
at stemningen bliver skruet 
yderligere i vejret ved 10 år´s 
jubilæums festen.

Ølfesten finder som tidli-
gere sted på Femøren, Amager 
strand med herlig Tyrolermu-
sik og 1 liters øl, serveret af 
barmfagre øljomfruer og gut-
ter i lederhosen. Atter stræk-
ker festen sig over to uger, 
hver gang torsdag, fredag og 
lørdag.

- Første torsdag 20. septem-
ber har vi ekstra Model serve-
ring og studenter aften med 
de flotteste Heidier og spe-
cielt studentertilbud, fortæller 
manden bag den danske fest, 
Carsten Raun.

Torsdagen efter er der Ba-
yersk aften med rigtig traditio-
nel 100 procent tyrolermusik 
hele aftenen.

Musikken

Der kommer et rigtigt tysk 
band, for at få København til 
at oktoberfeste. Bandet spiller 
super stemningsmusik, sange 
man kender og kan synge med 
på. 

- Stilen er moderne tyroler-
musik og vi garanterer at I vil 
stå på bænkene i løbet af af-
tenen, det er bare sjovt, siger 
Carsten Raun.

- I bandets pauser spiller vo-
res DJ alle de kendte schlage-
re, som alle elsker. Som noget 
nyt har vi den anden torsdag 
“Bayrischer Abend”. Her spil-
les kun tyroler og Ompa Ompa 
musik.

Om Oktoberfesten

Oktoberfest er en gammel tra-
dition, der startede i München 
for 200 år siden. Man fejrer be-
hørigt, at høsten er i hus.

- Når du kommer til teltet, 
vil du have fornemmelsen af at 
være i München. Blå og hvide 
farver præger teltet og vores 
betjeninger bærer Dirndl og 
Lederhosen, fortæller Carsten 
Raun.

- Teltet er fyldt med lang-
borde. Vores øl er brygget ef-

ter det tyske Reinheitsgebot 
og har 5.0% vol. specielt til 
Københavns Oktoberfest, og 
det er sikkert du ikke sidder 
længe, inden du har lyst til at 
synge med og måske stå på 
bænkene, det er ægte Okto-
berfest.

Der er fri entre, men adskil-
lige måder at sikre sig særlige 
pladser og reservere, så man 
er sikker på at kunne sidde 
sammen. 

Påklædningen har en særlig 
effekt og kan man ikke selv 
komponere et bayern-kostu-
me, kan det lejes.

Der er rigtigt mange, som 

kommer i tyroler tøj, så det gi-
ver ekstra stemning. Vi har i år 
åbnet en lille webshop og der 
kommer en shop i teltet med 
tøj til rimelige priser, så har 
lysten også ramt dig kig forbi 
på linket øverst i toppen af 
hjemesiden.                          tsp 

Oktoberfest i september Vind din 
oktoberfest-billet
To gange oktoberfest-
menu til de to torsdage 
20. og 27. september er 
på højkant

Gevinsten i vores lille kon-
kurrence er en pladsreser-
vation, Brezel snack, 1 liter 
Oktoberfest øl, bratwurst 
m/tilbehør og 1 Underberg, 
så er festen vist også skudt 
igang.

Opgaven er den samme 
som i fjor, men det er svaret 
ikke nødvendigvis. 

Vi vil gerne vide, hvor 
mange ølkrus, der er syn-
lige på top-banneret (side-
hovedet) på oktoberfestens 
hjemmeside. Topbanneret 
finder du naturligvis på 
www.oktoberfestdk.dk, så 
sværere er det altså ikke. 
(de to gange dk er rigtig 
nok).

Svaret mailes til Tårnby 
Bladet, redaktionen@taarn-
bybladet.dk og skriv Rein-
heitsgebot i emnefeltet 
efterfulgt af en selvvalgt 
kode på seks karakterer, ek-
sempelvis 123ABC.

Vi vil have navn, adresse 
og telefonnummer på ind-
senderen senest søndag . 
september kl. 12.00.

Hvordan du indløser præ-
mien får du besked om sam-
tidig med, at du får at vide, 
om du har vundet.

Konkurrence

Hvornår og hvor:
Femøren Amager Strandpark,  
Amager Strandvej,  
Metrostation Femøren.
Torsdag  20.  sept.  17:00-23:00
Fredag  21.  sept.  17:00-23:30
Lørdag  22.  sept.  14:00-23:30   
Torsdag  27.  sept.  17:00-23:00
Fredag  28.  sept.  17:00-23:30
Lørdag  29.  sept.  14:00-23:30
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Demens kan være svært at 
leve men små handlinger 
kan gære store forskelle.

DGI, Alzheimerforeningen og 
demensven arbejder sammen 
om at flere mennesker med 
en demenssygdom kan be-
vare deres aktive liv.

Samarbejdet handler om, 
at flere mennesker skal have 
forståelse for sygdommen og 
være med til at udbrede viden 
og nedbryde tabuer. 

Hvad kan du gøre? og vil du 
gøre mere?

- Helt konkret opfordrer vi 
dig til at blive Demensven 
siger Tårnbys frivillighedsko-
ordinator Naomi Gurfinkiel. 
At være Demensven er først 
og fremmest en tilkendegi-
velse af, at man bakker op om 
mennesker med demens. Det 
synlige tegn på dette er en 
demensven-nål.

Du kan registrere dig som 
Demensven på: www.demen-
sven.dk. Som Demensven 
modtager du nyhedsbreve 

med nyttig viden og tips. 
Vil du gøre mere, kan du bli-

ve Demensven-ambassadør 
og være med til at udbrede 
viden og nedbryde tabuer 
om demens. Du behøver ikke 
være ekspert i demens. Det 
vigtigste er, at du brænder for 
at udbrede kendskabet til de-
mens, og at du har modet og 
lysten til at stille dig op foran 
forsamlinger forklarer Naomi. 

Du skal så deltage i en kur-
susdag – næste gang lørdag 
22. september i Odense. Her-
efter vil du være en del af et 
netværk med andre ambassa-
dører, hvor du blandt får mu-
lighed for løbende sparring. 

INFO:
Tilmelding til ”Ambassadør-
kurset” på www.dgi.dk

Yderligere information og 
vedrørende dækning af 
transportudgifter kontakt 
frivillighedskoordinator 
Naomi Gurfinkiel på tlf.: 
3076 0525 eller på ngu.
sc.as@taarnby.dk  

Myter og fakta 
Demens rammer kun ældre mennesker
Demens kan ramme hos yngre og ældre. Alle har brug for fysisk 
aktivitet og et fællesskab - også mennesker med demens.

Livet med demens er svært og uden livskvalitet
Demens kan være svært at leve med. Men små handlinger 
kan gøre store forskelle. Derfor ev, dans, grin!

Demens = svækket hukommelse
Hos mennesker med demens ses ofte svækket hukommel-
se. Fakta og ord kan forsvinde, men følelser bevares. Derfor 
kan mennesker med demens sagtens være aktive.

At omgås mennesker med demens kræver stor faglig 
viden
Det kræver blot medmenneskelighed, empati og venlighed 
at omgås et menneske med demens. 

Sammen gør 
vi Danmark 
demensvenligt

RESTAURANT - SELSKABSLOKALER - KONFERENCELOKALER  
MØDER - OVERNATNING - AKTIVITETER

www.flakfortet.com

Livemusik hver lørdag
+ lækker grillbuffet

RESTAURANT - SELSKABSLOKALER - KONFERENCELOKALER
MØDER - OVERNATNING - AKTIVITETERRESTAURANT - SELSKABSLOKALER - KONFERENCELOKALER  

MØDER - OVERNATNING - AKTIVITETER

www.flakfortet.com

Livemusik hver lørdag
+ lækker grillbuffet

RESTAURANT - SELSKABSLOKALER - KONFERENCELOKALER
MØDER - OVERNATNING - AKTIVITETER

RESTAURANT - SELSKABSLOKALER - KONFERENCELOKALER
MØDER - OVERNATNING - AKTIVITETER

Oplev sommeren
på Flakfortet

Øen i Øresund
Kom med færge eller eller egen båd

Se hvad vi kan tilbyde på vores hjemmeside

www.flakfortet.com
Al henvendelse til Flakfortet, ring venligst på tlf. 32 96 08 00.

Kastrups Skyline
- Fremtiden på Amager Strandvej
Torsdag 6. september kl. 17.15 - 19.15 i 3F huset på Saltværksvej 68

ALLE ER VELKOMMEN • Det er gratis

Amager og Kastrups skyline er under forandring
Den multinationale medicinalkoncern Ferring opfører nyt forskningscenter 
og Scandic bygger nyt hotel - begge dele på Kastrup Glasværks gamle 
grund.
Hvad er det for byggerier? Hvad skal Ferring lave i Kastrup? Hvilken slags 
hotel bliver det?  
Og hvilke arbejdspladser bringer det til Kastrup?
Repræsentanter for Ferring og Skanska/Scandic fortæller om byggerierne 
og hvade det hele er for noget. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i 
Tårnby Lars Hein, samt borgmester Allan Andersen fortæller også kort om 
planerne i det hele taget for området.
Der bydes på kaffe, the og fyldig kage.
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF Amager, Dansk Metal afd. 
16 og 3F Kastrup

Per Jensen, præsident for 
Dyrenes Beskyttelse, har 
modtaget ridderkorset af 
Dannebrogordenen, og det 
er foreningen stolt af

Til daglig er Per Jensen vice-
politiinspektør i Rigspolitiet, 
men Per Jensen, der er fra 
Dragør, har de seneste 26 år 
også arbejdet som frivillig i 
Dyrenes Beskyttelse. 

I ti år har han været præsi-
dent for foreningen, hvor han 
har haft betydelig indflydelse 
på den udvikling, Dyrenes 
Beskyttelse har gennemgået 
til fortsat at være den største 
dyreværnsorganisation i Dan-
mark.

- Det er mig en stor ære at 

modtage 
Dronnin-
gens rid-
d e r ko rs , 
og jeg er 
e n o r m t 
stolt af Dyrenes Beskyttelse 
som forening, hvor især frivil-
lige spiller en afgørende rolle 
for, at dyr håndteres med re-
spekt og omsorg, udtaler Per 
Jensen.

Per har blandt andet væ-
ret initiativtager til det, der i 
dag er Dyrenes Beskyttelses 
Vagtcentral 1812. De frivil-
lige i vagtcentralen varetager 
opkald i alle døgnets timer fra 
bekymrede borgere, der hen-
vender sig om dyr i nød.

Præsident fra Dragør 
nu også ridder
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Socialdemokraterne 
Kastrup afd.

afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Buslinier 2A, 5C og 36 lige til døren

Så er vi i gang igen
Første gang i sæsonen 5. september

Vi spiller hver onsdag kl. 19
Alle er velkomne

18 gennemgående spil + startspil - puljespil
Gæstenummer

Snapse- og grisenumre. Lotterier
Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade

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

På gensyn

Spændende hverdag på vandet som 
landinspektør 

Jobgaranti, høj startløn, fleksible ar-
bejdstider og uendelige arbejdse-
ventyr. Landinspektøren Nina Stahl 
Madsen har valgt en karriere fyldt 
med muligheder og bliver ovenikøbet 
fløjet på arbejde i helikopter.

Tidlig morgen, lyden af drejende 
propeller og en fantastisk udsigt over 
Nordsøen fra luften. Sådan ser en ty-
pisk hverdag ud for den nyuddannede 
landinspektør Nina Stahl Madsen, som 
modsat resten af befolkningen kan 
glemme alt om bil, cykel og bus til ar-
bejde. En stor del af hendes arbejde 
foregår nemlig på en platform langt 

ude på havet, og der er helikopteren 
den eneste transportmulighed.

– Det er en vild oplevelse at kunne 
starte dagen med en helikoptertur. 
Det er som om, at man flyver ud til en 
helt anden verden ude på platformen, 
hvor tingene kører på sin egen måde. 
Vi har vores eget fællesskab og er 
nærmest helt afskårne fra omverde-
nen, forklarer Nina Stahl Madsen.

Ud i den virkelig verden

Nina Stahl Madsen er nyuddannet 
kandidat fra landinspektøruddannel-
sen og arbejder i LE34’s Offshore-
afdeling, hvor mange målingsopgaver 
udføres langt ude på havet. Hendes 
job adskiller sig fra de fleste, da den 

ene dag kan foregå på kontoret i Aal-
borg, hvorimod den næste dag kan 
byde på målinger i Norge.

– Jeg gik efter dette job på grund 
af den brede faglighed, hvor det især 
er kombinationen af det matematiske 
aspekt og det praktiske, der fangede 
mig. Alle vores opgaver er noget, vi 
kan regne og måle på, så det hele en-
der i data og tal, og jobbet er aldrig 
kedeligt, fordi vi kommer ud i den 
virkelig verden, fortæller Nina Stahl 
Madsen, der læste til landinspektør 
og specialiserede sig i teknisk måling 
i Aalborg.

- Nogle dage sejler vi rundt i havne, 
andre dage laver vi målinger på byg-
gepladser. Hver dag føles som et nyt 
eventyr, og da vi tit er afsted sammen, 
er der mange gode oplevelser med 
gode kolleger.

– På studiet var der samarbejde 
med praktiserende virksomheder og 
lærerige praktikophold. Og blandt de 
studerende er der et stærkt sammen-
hold, hvor man interesserer sig for og 
tager sig af hinanden. Et sammenhold 
der fortsætter, når vi er færdige med 
at studere, siger Nina Stahl Madsen

Et job med fleksible  
arbejdstider

Udover jobsikkerhed og høj startløn 
kan de nyuddannede landinspektø-
rer ofte se frem til stor fleksibilitet i 
arbejdstiderne. Somme tider er land-
inspektørerne i Offshore-afdelingen 
ude på platformen længere tid a gan-
gen – nogle gange op til 14 dage.

– En af fordelene ved at arbejde 

som landinspektør er fleksibiliteten i 
jobbet, fortæller Nina Stahl Madsen.

- Jeg holder meget af arbejdsryt-
men, som betyder, at jeg kan give den 
en skalle, når jeg er ude på platformen 
og så nyde friheden man får efterføl-
gende.

 Nina Stahl Madsen er dog i tvivl, om 
arbejdsrytmen vil passe ind i hendes 
liv i fremtiden. Men her vil hun kunne 
tilpasse sine arbejdstider, så de svarer 
til en normal arbejdsuge.

Landinspektøruddannelsen er en 
5-årig universitetsuddannelse, som 
kan læses i København og Aalborg. 
Adgangskravene er en gymnasial ud-
dannelse med dansk og matematik på 
A-niveau og engelsk på B-niveau. 

tsp

Nina tager helikopter på arbejde 

Om LE34: 
LE34 er med 24 kontorer og over 
370 medarbejdere Danmarks 
største landinspektørfirma. 
Virksomheden arbejder 
for bygherrerådgivere, 
byggebranchen, 
forsyningsselskaber, landbruget, 
private og den offentlige sektor i 
ind- og udland.

Nina Stahl Madsen arbejder i LE34’s 
Offshore-afdeling, som kræver at hun 
tager helikopteren på arbejde. Foto: 
PR.

Jobgaranti, 
høj startløn og 
spændende opgaver 
er noget af det, jobbet 
som landinspektør 
byder på. Foto: PR.

Der er flere forskellige transportmidler 
involveret, når Nina Stahl Madsen skal på 
arbejde eller udføre sit job. Foto: PR.
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Den 1 og 2. sep-
tember kommer 
Stafet For Livet 
igen til Tårnby, og 
du kan stadig nå at 
være med

Af Gitte Laustsen Dam

Vi søger frivillige til selve dagen, vi 
skal bruge kræfter til at stå i de for-
skellige boder, hjælpe til ved op- og 
nedtagning af stafetten. Du behøver 
ikke være der hele weekenden, vi sæt-
ter pris på alt hjælp, om du så kun kan 
deltage et par timer. 

Du kan også støtte stafetten med 
sponsorater, vi sætter pris på alle bi-
drag, store som små.

Men hvad er stafet for livet? 

Stafet For Livet giver håb 

Stafet For Livet er et døgn med hold-
stafet, aktiviteter, underholdning og 
oplysning, der giver håb og støtte til 
alle, der er berørt af kræft. Stafetten 
symboliserer, at det er hårdt arbejde 
døgnet rundt at leve med kræft. Stafet 
For Livet handler om at være sammen 
og glæde sig over livet. Det bliver fej-
ret med underholdning og aktiviteter 
for alle aldre under hele Stafetten.

Hold går sammen mod kræft 

Stafetten holdes i gang af de mange 
holddeltagere, der går eller løber på 
banen gennem hele Stafetten. Jo flere 
hold, jo stærkere indsats. Dan et hold 
og få dit netværk til at støtte op om 
din deltagelse. 

I bestemmer selv, hvor stort holdet 
skal være, men hvert hold skal have 
mindst én deltager på banen under 
hele Stafetten. I kan gå eller løbe – 
Stafet For Livet handler om at gøre en 
aktiv indsats for at bekæmpe kræft. 

Fightere og Fighterrunden 

Har du på et tidspunkt i dit liv haft 

kræft? Så ved du, hvad det vil sige at 
kæmpe. Som Fighter er du æresgæst 
til Stafet For Livet. Stafet For Livet åb-
nes med en Fighterrunde, hvor vi hyl-
der og støtter Fighternes kamp mod 
kræft. 
Kontakt: Taarnby@stafet.cancer.dk 
Læs meget mere på www.
stafetforlivet.dk/taarnby

Så er der ikke længe til vi stafetter igen

Fighterne er tidligere og nuværende kræftpatienter. Som deltager i 
Fighterrunden giver du andre håb og styrke til at kæmpe deres personlige 
kamp og viser sammenhold i den fælles kamp mod kræft. Arkivfoto.

Når mørket falder på, dæmpes musikken og belysningen. Herefter tændes der 
levende lys i små papirsposer, som er opstillet langs banen. På hver pose kan 
du skrive navnet på og en hilsen til en person, du gerne vil mindes eller støtte 
i kampen mod kræft. Arkivfoto.
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Karen er en succesrig foredragsholder. Un-
der et af hendes foredrag om lederstil, mø-
der hun forretningsmanden Jonas

Anmeldelse af  
Tina G. Larsen.

Ravnen har gennem tiden været 
synonym med død og ulykke. Det 
gælder også i amagerforfatteren 
Ole Nybos nye krimi Ravneføde.

Jonas har netop sagt ja til en stilling som 
underdirektør i det store firma Ahl Invest. En 
virksomhed ejet af Tore Ahlmann. 

En mand som er kendt for at have ufine for-
retningsmetoder. Jonas klokker i det i en han-
del, hvor Ahlmann skal opkøbe en virksomhed 
og modtager kort efter en e-mail indeholden-
de en ubehagelig video. Jonas findes død i sin 
lejlighed. Sammen med Jonas’ lig finder man 
to ravne i lejligheden.

Mordet på Jonas efterforskes af politikom-

missær Mac. Han hedder i virkeligheden Dun-
can Mackenzie. Han har været ansat ved dansk 
politi i tre år. 

Han kommer fra en stilling ved Interpol. Ka-
ren og hendes veninde Silje har en hobby, hvor 
de leger detektiver. 

Silje arbejder med it og har adgang til man-
ge oplysninger via databaser og lignende. I 
samarbejde med politikommissær Mac, går 
Karen og Silje i gang med opklaringsarbejdet. 

Beviserne udebliver

Pludselig dukker endnu et lig op. En ung mand, 
vist nok souschef i regnskabsafdelingen i en 
større virksomhed.

Mac, Karen og Silje arbejder på højtryk på at 
finde Jonas’ morder. Alle politiets spor peger 
på Ahlmann, men der er ingen konkrete bevi-
ser. Karen og Silje finder frem til Johanne, en 
gammel veninde fra Jonas’ gymnasietid. Hen-
de taler de med, men hun kan ikke hjælpe dem 
videre. Kort efter begynder der at ske skræk-
kelige ting for Johanne og hun kommer ud for 
en ulykke. Jonas’ bedste ven Mads, får sin dat-
ter bortført. 

Hvem står bag alt den ondskab? Det er som 
alle brikkerne i puslespillet passer sammen, 
men der mangler den sidste og vigtigste brik. 
Hvor er den?

Cliffhanger

Bogen er sindssygt spændende. Den er som en 
god film. Man sidder fast, man kan ikke rejse 
sig, man må vide mere. Nu må morderen da 
snart findes, det fældende bevis må dukke 
op. Man prøver at regne ud hvem det er. Er det 
ham eller er det hende? Den ene ulykke efter 
den anden sker. 

Hvem er denne onde person og hvad er per-
sonens motiv? Jeg læste bogen på få dage. Jeg 
blev draget ind i dens univers og kunne ikke 
slippe den, jeg måtte vide hvem morderen var.

Er du til spænding og til mordgåder, så er 
Ravneføde noget for dig. Tager du den med på 
stranden, så pas på at du ikke bliver solskoldet. 

Ravneføde, en kriminalroman af Ole Nybo. 
Antal sider: 280
www.olenybo.dk
Bogen kan købes på Saxo.com og hos 
boghandlere - også som E-bog.

Ravneføde, et puslespil af ondskab

Boganmeldelse af  
Else Andersen

Hr. Kukula har fulgt 
mig rundt i Europa i 
sommer. Denne lille tur ville 
han have glædet sig over, 
hvis han havde vidst det, for 
han opfatter sig selv som 
”Verdensborger” og i bo-
gen – ”Hr. Kukula”  af Mikkel 
Harris Carlsen (MHC) – læg-
ges der bestemt heller ikke 
skjul på, at hans kulturelle 
baggrund berettiger til den 
stilling som diplomat, han får 
sin tid til at gå med.

Iført hvid frottébadekåbe, 
siddende på altanen med ud-
sigt til en svunden tid i Ma-
riánské Láznê (Marienbad), 
hvor i hvert fald en del af den 
kulturelle, europæiske elite 
tilbragte nogle uger hvert år 
med at drikke vand fra mere 
eller mindre helbredende 
kilder, frydes jeg over, at 
også Mariánské Láznê, hvor 
jeg sidder, er nævnt i bogen. 

Jeg frydes også over ord og 
vendinger, som forfatteren 
bruger, og som beskriver et 
dagligdags univers i elegant, 
komisk, eller absurd stil. 

Men, som forfatteren skri-
ver: ”… minutterne fløj med 
svalevinger …” og jeg må vi-
dere.

Den virkelige verden

Så hvis du vil på eventyr – af 
den mere bizarre slags – og 
samtidigt nikke genkenden-
de til Nationalbibliotekets 
Richelieu i Paris, hvor Hr. 
Kukula skærer sin finger på 
et stykke papir – og besøget 

ender med at han klædes 
af til skindet, bindes til en 
søjle og afstraffes – eller 
følge Hr. Kukulas møde 

med Jan Klusák i Prag, over-
være deres besøg i et mario-
netteater med efterfølgende 
filosofisk snak om virkelig-
heden og det, der ligner – 
eller simpelthen bare nyde 
denne fantastiske fabuleren, 
som nogle gange begynder 
med virkeligheden (måske 
hos et cykelbud fra Skotte-
gården) og ender på steder 
og i situationer, du end ikke 
kan forestille dig – så tag 
Hr. Kukula under armen og 
begiv dig ind i hans verden. 
Men husk at klæde dig på, så 
du er værdig til at følges med 
en diplomat – for FREMTO-
NING er en altoverskyggende 
faktor i Hr. Kukulas liv – og så 
er vi vist tilbage i Den Virke-
lige Verden.

Hr. Kukula (ISBN 978-87-
999538-6-8 ). Udkom maj 

2018 på ÆTHER Publishing.

Kom ind i Hr. Kukulas 
verden
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Noget at se på resten af efteråret 

Fra lygtepæl til guldramme 
– Tårnbys borgmesterportrætter på Kastrupgårdsamlingen

I en særophængning på 
Kastrupgårdsamlingen kan man fra den 
24. august se Tårnby Kommunes officielle 
borgmesterportrætter og se de folkevalgte 
igennem kunstens øjne.
Kunst og kommune mødes henover efteråret i en 
mindre udstilling på Kastrupgårdsamlingen. Tårnby 
kommune er indehaver af en række officielle borgme-
sterportrætter og en lille samling uofficielle portrætter 
af tidligere tiders sognerådsformænd. De fem officielle 
borgmesterportrætter hænger normalt i et repræsen-
tationslokale på Rådhuset, hvor den almindelige borger 
ikke sådan lige kommer forbi. I samarbejde med Tårn-
by Rådhus har Kastrupgårdsamlingen nu givet mulighed 
for, at man kan se dem alle samlet. 

De officielle portrætter går tilbage til 1935 og helt 
op til 2014. Her kan man se malede portrætter af N.P 
Nielsen (Sognerådsformand 1917-1935), Richardt Ja-
cobsen (Borgmester 1935-1958), Jørgen Elkær-Hansen 
(Borgmester 1958-1970), Thorkild Feldvoss (Borge-
mester 1970-1993) og Henrik Zimino (Borgmester 
1994-2017). At kalde dem alle borgmesterportrætter er 
faktisk en teknisk stramning, da flere af dem havde titel 
af sognerådsformænd før titlen blev borgmester. Men 
de fem store oliemalerier bliver kollektivt betegnet som 
Borgmesterportrætterne. 

Kunsten og Tårnby
Kastrupgårdsamlingen er Tårnby Kommunes kunstmu-
seum og i sig selv er museet et symbol på kunstens 
rolle i Tårnby. Borgmesterportrætterne kan også ses 
som udtryk for denne tradition.  - Vi håber, at Tårn-
byborgerne vil komme ned for at se og mindes deres 
borgmestre gennem kunstens øjne. Portrætkunsten er 
jo en kernegenre inden for billedkunsten og det officiel-
le portræt har altid været en kilde til fascination. Nor-
malt kender vi det fra de kongelige. Her er det lokale 
personer, som er blevet fortolket igennem billedkunsten 
med et officielt portræt. Det synes vi selv, er en ret god 
indgang til at se på billedkunst, fortæller museumsin-
spektør Kristian Rasmussen.

I portrætterne kan man både se tidens gang og 
kunstens udvikling fra en traditionel malestil til en 
ekspressiv stil og måske tilbage igen til en traditionel 
udtryksform. 

Kastrupgårdsamlingen 24., august til 2.december. Fer-
nisering 24. aug. kl. 15. Alle er velkomne.

fri  
entré NYE 

BLIKKE

7. JUN - 30. SEP 2018
KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

I HUS MED  
RICHARD WINTHER 

Fra venstre: Thorkild Feldvoss (1970-1993), Sal 211 på Tårnby Rådhus, hvor portrætterne normalt hænger, N.P Nielsen (1917-1935) Foto: Kastrupgårdsamlingen. 

Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt 
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og 
spilleområde og en række inden- og udendørsakti-
viteter. Det er gratis at benytte Kulturzonens faci-
liteter og der arrangeres løbende forskellige kultu-
relle arrangementer. 

Kulturzonen er åben alle hverdage: 
Mandag-torsdag kl. 9-22.
Fredag kl. 9-16

Resten af sommerferien har Kulturzonen åbent
uge 32 og 33 - kl. 9-16 mandag til fredag 

Telefon: 3076 0334  - www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør
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Noget nogen oplevede i julis sommervarme

Et par jazz-koncerter spillede i 
Hovedbibliotekets lille udendørs scene

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub
Aflæggere af Copenhagen Jazz Festival var inviteret til 
at spille på Scenen foran Hovedbiblioteket. En lørdag 
eftermiddag først i juli optrådte Richard Anderssons 
dansk-islandske trio NOR, en stærkt sammenspillet 
størrelse, som har berørt lyttere i ind- og udland med 
et klart og følsomt udtryk præget af en nordisk tone.

Efter fire år og mere end 70 koncerter udkom trioens 
debutalbum i 2017, som blev fulgt op af koncerter på 
Copenhagen Jazzfestival samt turneer i både Island og 
Danmark.

Trioen blev dannet, da den talentfulde danske bassist 
Richard Andersson i 2013 flyttede til Island draget af 
den islandske kultur og, ikke mindst, den islandske mu-
sikscene. Det blev til to fantastiske år i Reykjavik, hvor 
Richard hurtigt fik foden indenfor i det sprudlende is-
landske musikmiljø. Her traf han to af de mest opsigts-
vækkende islandske musikere, nemlig trommeslager 
Matthias Hemstock og saxofonist Oskar Gudjonsson. 
”Richard Andersson NOR” var hermed grundlagt.

Richard Andersson NOR spiller kompositioner af 
Andersson og Gudjonsson, og præsenterer dermed en 
musikalsk symbiose mellem de to landes kulturer blan-
det med amerikansk moderne jazz.

Trioens andet album er sat til at udkomme til efter-
året 2018.

All Swing & Bossa
Senere på ugen kunne man opleve jazzmusikerne Ole 
Schmidt på tenorsax og Jørgen Schaarup på guitar, når 
de underholdt med swing, blues, evergreens og ikke 
mindst bossa nova.

I 1930’erne og 40’erne blev komponeret en masse 
fremragende swing- og bluesmusik, melodier der har 
evergreen status. De er alle på All Swing & Bossa’s 
repertoire ligesom bossanova, som blev kendt via Stan 
Getz, Jobim, Astrud Gilberto, Monica Zetterlund og Lill 
Lindfors.

Det blev alt sammen taget under swingende og mu-
sikalsk behandling, da de to jazzveteraner senere op-
trådte på Scenen foran Hovedbiblioteket.

All Swing & Bossa spiller hvert år på Copenhagen 
Jazzfestival, Vinterjazz og har gæstet Berlin med deres 
swingende jazz og bossa.  

Jazzmusikerne Ole Schmidt på tenorsax og Jørgen 
Schaarup på guitar,

Richard Andersson NOR på scenen foran Hovedbiblioteket 

Da jazzen fandt vej til Tårnby

Koncerten blev holdt på scenen foran Hovedbiblioteket og var en del af Copenhagen 
Jazz Festival.

Mange havde fundet vej til jazzkoncer-
ten på scenen foran Hovedbiblioteket.
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Noget at tage sig til i august og september

Biblioteket i August
Skriv den bedste fantasy-novelle
Finder vi den næste store fantasy-forfatter 
i Tårnby Kommune? 

I år har Tårn-
by meldt sig til 
den landsdæk-
kende fan-
tasynovelle-
konkurrence 
som Herlufs-
holm Fantasy 
Bogmesse har 
udskrevet. Så 
nu har unge 
forfattere i 
Tårnby også 
mulighed for 
at deltage.

Konkur-
rencen foregår 
i tre runder: 
en lokal, en 
regional og 
landskonkur-
rencen. I den 

landsdækkende konkurrence er 1. pladsen i hver kate-
gori et besøg for to personer på Warner Bros. Studio i 
London incl. rejsegavekort til fly.

Konkurrencedeltagerne inddeles i tre alderskatego-
rier. Der er en kategori for de 10-12 årige, en for 13-15 
årige og en for de 16-18 årige og de bedste noveller in-
den for hver kategori går videre til hovedkonkurrencen, 
hvor en jury bestående af de tre forfattere Nicole Boyle 
Rødtnes, Michael Kamp og Nanna Foss vil udvælge de 
endelige vindere. 

Den lokale jury, som udvælger novellerne til den 
regionale konkurrence består af personale på Tårnby 
Hovedbibliotek. 
Deadline for indsendelse af noveller er fredag 14. sep-
tember. 
Send din novelle til los.hb.bk@taarnby.dk. Ud over no-
vellen skal mailen indeholde: Navn, adresse, alder, tele-
fonnummer og e-mail. 

Vinderne får direkte besked senest 4. oktober og bli-
ver derudover annonceret på bogmessen.

Læs mere om novellekonkurrencen på taarnbybib.
dk/novellekonkurrence

Hvis du gerne vil skrive sammen med andre eller 
trænger til hjælp og inspiration til at komme videre er 
der hjælp at hente i Skiveriet hver onsdag på Tårnby 
Hovedbibliotek. 

En gåtur og en god historie
Vi går en 
tur ad 
Hjerte-
stien fra 
Vand-
tårnet 
gennem 
Byparken 
til Hoved-
bibliote-
ket.

På bib-
lioteket 
runder vi 

turen af med en kop kaffe, mens Laura Michelsen læser 
en historie højt.

Rikke Klæsøe møder jer kl. 14.00 ved rundkørslen på 
Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går 
vi til Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 kilometer lang.

Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne!
Torsdag 9. august kl. 14-15.30 

Musik og bevægelse - for 1-2 årige & 3-5 
årige

Kom og nyd lørdag formiddag sammen med dit barn el-
ler dit barnebarn når Nanna fra Tårnby Musikskole invi-
terer til Musik og bevægelse på Tårnby Hovedbibliotek. 
Vi skal synge, danse, klappe og puste sæbebobler op.
Lørdag 18. august, Tårnby Hovedbibliotek
1-2 årige: kl. 9.30
3-5 årige: kl. 10.30 
Gratis billetter 

Sensommer på Scenen
Nyd en afslappet stund i sen-
sommersolen med soulede, jaz-
zede og bluesede toner fra DJ Urban. 

Find din favoritplads 
ved Scenen foran Tårnby 
Hovedbibliotek til en 
stemningsfuld oplevelse.
Lørdag 1. september kl. 
12-14 på Scenen foran 
Tårnby Hovedbibliotek. 
Fri adgang.

Mig og mit kæledyr - fotoudstilling og 
konkurrence for børn til og med 15 år

Frist for indsendelse af 
billeder til konkurrencen 
er overskredet, men ud-
stillingen åbner fredag 
10. august og kan ses 
frem til 25. august.

Billederne af kæledyr 
udstilles fra fredag 10. 
- lørdag 25. august på 
Hovedbiblioteket, hvor 
alle kan stemme på deres 
favoritbillede. 
Vinderen kåres på kæle-

dyrsdagen lørdag 25. august kl. 13.

Kæledyrsdag - kram en kanin og mød et 
marsvin
Drømmer du om at få en hund, en kanin, et marsvin 
eller et andet kæledyr? Eller er din drøm allerede 
gået i opfyldelse? Denne sommerlørdag inviterer 
vi alle dyreglade børn og deres kæledyr til at være 
sammen på pladsen foran biblioteket.

Kl. 12 - 12.30
Dyrlæge Annette Fugl Thomsen fortæller om, hvad 
det egentlig kræver at have f.eks. en hund, en kat, en 
hamster eller en undulat. I kan også få gode råd og in-
spiration af de børn, der har deres egne kæledyr med. 
Lørdag 25. august kl. 11 - 14 på Scenen ved Tårnby Ho-
vedbibliotek

Kom og se mit kæledyr! 
Hvis du har verdens sødeste kæledyr, som du gerne 
vil vise frem på kæledyrsdagen, så skriv til Laura 
Michelsen, lnm.hb.uk@taarnby.dk eller Tine Lunds-
gaard, tlu.hb.bk@taarnby.dk. 

Skriv hvilket dyr du har, og hvad dyret hedder. 
Alle kæledyr får et diplom med navn for at deltage i 

kæledyrsdagen. 
Sidste frist for at tilmelde sit kæledyr er torsdag 23. 
august. 

NB! Dyret må ikke være højere end halvanden me-
ter og skal være i snor eller i bur og under opsyn på 
dagen. 

Loppemarked - dyreartikler
Har du et hamsterbur, en kaninsele, en hundekurv, 
en madskål eller andre dyreartikler, som er i god 
stand, men som du ikke selv har brug for mere, så 
kan du sælge dem på kæledyrsdagen, hvor vi også 
holder loppemarked for brugte dyreartikler. 

Kreativt krydsfelt 
Alle workshops afholdes på Tårnby 
hovedbibliotek, Kamillevej 10

Lær at kode små robotter  
Kom og prøv LEGO WeDo 2.0. Vi skal 
både bygge, programmere og lege 
med vores små hjemmebyggede robotter. Med andre 
ord – masser af sjov med de små robotter. Workshop-
pen er for børn fra 7 år.
Onsdag 8. og fredag 10. august, kl. 10-12, gratis bil-
letter

Skoleklar 
Giv dine nye skolebøger en flot indbinding og lav sjove 
bogmærker til bøgerne. 
Torsdag 23. august kl. 15.30-17.30, fri adgang uden 
billetter

Sjov med vinyl 
Lav klistermærker og stoftryk i vinyl. Vi laver klister-
mærker eller tryk til f.eks. en t-shirt på bibliotekets vi-
nylskærer. Medbring selv det stof, som der skal trykkes 
på, hvis du vil det.
For voksne og børn fra 8 år.  
Onsdag 29. august kl. 15.30-18.30, 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
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk 
eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby kom-
munes biblioteker.

For alle arrangementer gælder at resterende bil-
letter sælges ved indgangen.

Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer 
gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angivet 
ved arrangementet.
Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller 
printes på www.taarnbybib.dk
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Noget at gå til i august, september og hele næste år

Kulturzonen august og september 
Veteranbiltræf

Vi glæder os til at byde jer velkommen til Kulturzonens 
årlige veteranbiltræf for hele familien.

En festlig dag med flotte veteranbiler, levende musik 
samt café med mad og drikke.

Hepcats swingdansere viser den originale swingdans 
Lindy Hop fra slutningen af 1920-30’erne. Der er intro-
undervisning og dans.

Det er kun veteranbiler fra 1992 og tidligere, der kan 
stille op.

Vær med til at kåre de 3 flottede biler. Du får en 
stemmeseddel, som senest afleveres til Kulturzonens 
personale kl. 14.

Program
12.00-14.00 Prøvetur i en historisk og flot veteranbil 
koster 30 kr.
12.00-12.45 The Esso Green Swing Band spiller musik i 
absolut topklasse
12.45-13.15 Lindy Hop-undervisning med Hepcats
13.15-14.00 Swingdans til liveband
14.00-14.30 Hot Club Gypsy Jazz
14.30 Kåring af de 3 flotteste biler
Søndag 26. august kl. 12-16 – gratis. Kulturzonen, Nør-
agersmindevej 90.

Hundetræf - for hele familien

Prøv kræfter med sjove, spændende og lærerige aktivi-
teter, så vi kan lære hundene endnu bedre at kende. Kl. 
10-12 opstiller Amagerlands Agility- og Lydighedscenter 
opstiller Rallylydigheds-bane, som alle kan prøve, og 
der er 1-2 instruktører til at hjælpe.

Derudover vil der være mulighed for at blive inspi-
reret til små aktiviteter, der er nemme at putte ind i en 
travl hverdag - på stuegulvet, på gåturen og i haven.

Primært opgaver, hvor hundene bruger deres hoved 
og snude, så de bliver mentalt trætte på den gode 
måde. Så glæd jer til en dag med flotte opvisninger 
og masser af mulighed for at få en god snak med træ-
nerne og garvede hundefolk samt møde skønne hunde 
fra lokalområdet. Alle hunde uanset race, handicap og 
herkomst er velkomne, men skal være vaccineret ifølge 
dyrlægens anbefalinger.

Støt Amagerlands Agility og Lydighedscenters bod, 
hvor der samles ind til hundesport mod cancer.

Der kan købes mad og drikke fra kl. 11 til 13. 
Lørdag 1. september kl. 10-13 - gratis

Ny sæson på Tårnby Musikskole

Vi glæder os til at byde nye og gamle elever velkomne 
i uge 34, hvor undervisningen starter. Der er stadig en-
kelte ledige pladser, så tilmeld dig på kulturzonen.net/
musikskolen.

Alt efter, hvilket hold, solosang eller instrument du 
vælger, vil du enten kunne starte med det samme el-
ler komme på venteliste og få tilbudt en plads hurtigst 
muligt.

Tårnby Kommunes borgmester Allan S. 
Andersen holdt årets Sankt Hans tale på 
Kulturzonen
- Selvom vi er ude i periferien af Tårnby kommune, så 
er visionen om at skabe et kulturelt samlingspunkt, 
hvorfra livet og musikken kan spire og gro ikke perifer 
- den er helt central, sagde borgmesteren blandt andet 
og fortsatte:

- I Tårnby kommune er vi meget glade og stolte over 
at have et sted som Kulturzonen, som både er et le-
vende og dynamisk kulturhus og musikskole.

Traditionen tro blev der igen i år holdt en rigtig hyg-
gelig Sankt Hans fest på den store græsplæne. Op mod 
1000 børn, unge og voksne hyggede sig med sjove 
børneaktiviteter, arrangeret af KFUM Spejderne Vesta-
mager, mad, drikke og livemusik. Både børnerockban-
det, musikskolens orkester HOT og bandet Firecrackers 
gav den gas hele aftenen, og der blev danset og sunget 
med.

Der var både bål (på skærm) og røg (fra røgkanon), 
så selv om det var lidt anderledes end normalt, så blev 
Midsommervisen sunget, og det blev en meget fin af-
ten.

Borgmester Allan S. Andersen sang for til Midsom-
mervisen, mens røgen fra en røgkanon bølgede over 

pladsen

Åbent Hus på Tårnby Musikskole
Tårnby Musikskole slår derudover dørene op til Åbent 
Hus for alle, der har lyst til at prøve forskellige orke-
sterinstrumenter og møde de professionelle musikere, 
der underviser på musikskolen.
Kulturzonen, onsdage 5. og 26. september kl. 18-20.

Sankt Hans fest på Kulturzonen

Rigtig mange havde fundet vej til Sankt Hans festen på 
Kulturzonen, og selvom der var afbrændingsforbud var 
der både røg fra røgmaskine og bål på storskærm.
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VORES FASTE AKTIVITETER:
Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12
Billard, Plejehjemmet Ugandavej 149
Alle dage 10-16 

Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14  Torsdag kl. 10-11 Start 5. september
Bridge 
Torsdag kl. 10.30-14.30 Ved Diget 21 tv. 1sal "klubhuset"
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag 13-16 Undervisning postkassen 1.sal 
Start september

Cafe livsglæde
1 og 3 Tirsdag kl.14-16 Villaen sirgræsvej 134
Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30
Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16  Start 26. september
IT-hjælp (PC-café)
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen.
Tirsdag kl. 14-16
IT-reparation hjemme hos dig
Kontakt kontoret for en aftale. 
iPad/iPhone kursus, Postkassen
4 onsdage i hver måned kl. 10-12 
Start 5. september
Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 torsdage i hver måned kl. 10-12 
Start 6. september
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag. (Kontakt kontoret)
Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10
Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00  Start 6. september
Personlig IT-instruktion 
2 timer. Du bestemmer selv i hvad.
Kontakt kontoret for en aftale. 
IT-undervisning i Postkassen
4 fredage i hver måned kl. 9.30-11.30 
Start 7. september
Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10
Pilates/Godtvedgymnastik, Amagerhallen 
Mandag og Onsdag (kontakt Solveig 61 67 52 15) 
Start 3. september
Roning, Øresund
Onsdag kl. 9.45
Strikkecafé, Postkassen stuen
Tirsdag kl. 13-15 
Svømning, Kastrup svømmehal(Venteliste)
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30 Torsdag kl. 14.30 
Start 4. og 6. september
Søndagscafé, Postkassen
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16 
Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen
Tirsdag kl. 10-14  Start 4. september
Vandrehold, røde port ved Ugandavej
Ikke egnet for gangbesværede. 
Onsdag kl. 10 Speedhold. Vi går mellem 5 og 10 km. 
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går omkring 6 km. 
Whist, Postkassen 
Tirsdag kl.12-15

Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13
Besøgstjenesten
Aflastning af demensramte familier
Vågetjenesten

LOKALAFDELINGEN 
KASTRUPVEJ 324 TLF. 21 70 05 16

KONTORTID:                                                                                                                            
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12

www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk

FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
Mobile Pay : 35 267

SORG/LIVSMODSGRUPPE FOR 
EFTERLADTE. 

Sorg/Livsmodsgruppe for dig der har mistet en 
partner eller ægtefælle. I gruppen kan du dele 
dine tanker, følelser og erfaringer som du måtte 
have i forbindelse med tabet. Ved at høre om 
andres tab er det nemmere at få sat ord på sin 
egen sorg.Tilmelding på Ældre Sagens kontor på 
telefon 21 70 05 16 eller på kontoret Kastrupvej 
324.Kontortid 10-12 mandag- torsdag. 

PERSONLIG IT-INSTRUKTØR
Har du IT-udfordringer, du ønsker hjælp til – og 
som vi ikke har et kursus til … eller vil du blot have 
dit eget personlige kursus, kan vi tilbyde individuel 
instruktion efter dine ønsker.Instruktionen er på 2 
timer med en af vores instruktører.Tidspunkt aftales 
med kontoret og instruktøren.

TEMA-TIMER I IT-CAFÉEN
IT-caféen har åbent fra den 7. august. 
ingen tema-timer i denne måned.

THOMAS WIVEL 
Foredrag lørdag den 6.oktober kl.14
Et humoristisk portræt af skuespilleren og 
maleren William Rosenberg. Et intenst indblik i 
en artistisk og dramatisk familie. Hvordan, han 
håndterede at blive ældre, og hvordan det kan 
inspirere til tilstedeværelse og nysgerrighed hele 
vejen igennem livet. 
Kr. 50,00 incl.kaffe/kage. Øl/vand/vin kan købes.
Tilmelding til kontoret .

CAFE LIVSGLÆDE
Åbner 28. august 2018 kl.10 med kaffe og lagkage.
Cafe Livsglæde en ny aktivitet Ældre Sagen og 
Tårnby kommunes demenskoordinator vil forsøge 
at etablisere. Cafeen er for både demensramte 
og deres pårørende som sammen kan mødes til 
forskellige arrangementer, eller bare til en kop kaffe 
og en hyggestund.
Caffeen får lokaler i villaen Sirgræsvej 134, lige bag 
Postkassen og mødes tirsdage i ulige uger kl. 10-12. 
Man kan hente folderen på kontoret,
i foreningscentret og i sundhedshuset!

MAGASINET (LOKALAFDELINGEN 
TÅRNBY)
Magasinet er en fornem 
tryksag der fortæller 
om lokalafdelingens 
arbejde og aktiviteter. 
Man kan hente 
magasinet på kontoret,
i foreningscentret og i 
sundhedshuset!

 

TURE OG REJSER
Rejse September til Lesbos den 6. eller 
den 13. Der er stadig ledige pladser
Den 2. oktober 
Naverhulen Helsingør.  Vi kører samlet i tog fra 
Tårnby Station. Nærmere følger om tid og pris.
November  
Besøg på Nordisk Film. (Olsenbanden).
Nærmere følger om dato, pris og sted.

NY KASSERER 
Lokalafdelingen har fået ny kasserer pr. 1.7. 
Vi ønsker Birthe Dvoracek velkommen 
og god arbejdslyst. Vi takker den afgåede 
kasserer Karen Overgaard for hendes store 
arbejdsinsats. Karen forlader heldigvis ikke 
det frivillige arbejde, men vil bruge kræfterne i 
ældre politikken.

CYKLING
rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30
Cykletur med grill:
Viben 20. august

 

FRIVILLIGE TIL ÆLDRE SAGEN

Har du lyst til at være frivillig i Ældre Sagen 
Tårnby? Vi kan bruge flere frivillige til:  

AFLASTNING AF PÅRØRENDE TIL 
DEMENTE 
kontakt Bente Olofsen, 26 62 34 21

SPISE-VENNER, GÅ-VENNER OG BESØGS-
VENNER
kontakt Karna Kaslund, 22 33 80 72

KØRESTOLS-SKUBBERE OG    
SPILLEMÆND TIL PLEJEHJEMMENE
kontakt Jytte Larsen, 53 57 23 07
LÆSEVENNER
kontakt Bente Olofsen, 26 62 34 21
KREATIV MOTION, VANDTÅRNET,
LØJTEGÅRDSVEJ              
Onsdag. (Kontakt kontoret)
VÅGETJENESTEN 
(Kontakt kontoret)
TURE OG REJSER
Er der nogen der vil hjælpe med at arrangere 
ture og/eller rejser så kontakt kontoret

                                                                   



2
8

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 A
U

G
U

ST
 2

0
1

8

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Hvis Bendtner havde været med havde vi vundet
Jeg ved ikke, om I har haft ferie. Jeg har 
haft min, og godt den er overstået. Jo, 
jo det var fint, rigtig fint faktisk, hele 
familien var med 2 uger til Spanien, ikke 
en sky på himlen, glade børn, men det er 
nu også meget godt, at den er overstået.
Jeg ved ikke, om I ved det, men der er 
noget som hedder sæsonbetinget affektiv 
lidelse. En vinterdepression er sådan en 
sæsonbetinget lidelse. Der findes også en 
sommerdepression.
Det lyder måske mærkeligt, solen 
skinner, der er varmt, vi har fri, vi skal 
holde ferie, vi skal være sammen med 
dem vi holder mest af, alt er godt, 
livet skal leves, alle ting er samlet 
for at det kan blive godt. Men det 
er netop alle disse gode ting som får 
sommerdepressionen frem.
Forventningen. Nu skal det være. Alt det 
gode som nu skal ske. Man har set frem 
til det siden ferien sluttede sidste år. Ens 
egne forventninger, og alle de andres. 
Hvilken frygtelig kamp. Og det er derfor, 
man kan blive lidt glad, når sommeren 
er slut, så er man lovlig undskyldt for at 
sætte sig indenfor i mørket og ikke skulle 
noget, så er man fri for forventning, for 
forventninger har det med at avle noget 
frygt, frygt for at det ikke lykkes, det 
lever ikke op til forventningerne. Jeg 
vil sige, at jeg er et troende menneske. 
Om sommeren ser det bare ud til at jeg 
glemmer det.
Tro er, og læs det langsomt, en fast tillid 
til Guds Nåde. Tillid, tillid til at det 
nok skal gå, at Gud er med os i alt, også 
når man tager til Spanien. Tillid er ikke 
noget, man kan beslutte sig for at have 
eller lægge fra sig. Det er enten noget 
man har eller ikke har alt efter hvad livet 
har bragt en. Før man er klar over det, 
har man stillet sig tillidsfuldt eller fuld af 
mistillid. 
Som med selvtillid. Nogle gør den fejl at 
de siger; du skal bare tro på dig selv, men 
man kan ikke beslutte sig for at få mere 
selvtillid. Tillid, også til en selv, kommer 
af at andre har haft tillid til dig. Langt 
de fleste mennesker kan kun have tillid 
til dem selv, hvis andre har haft tillid til 
dem.
Tro er fast tillid til det man håber på, 
tillid til at det nok skal gå, tillid til at 
Gud er med os. Derfor er tro ikke noget, 
man har, tro er noget, man er.
Frygt ikke. Det er de to vigtigste ord i 
biblen. Det vigtigste Gud har fortalt os. 
Og det bedste vi kan fortælle andre. De 
to ord står mange steder i evangelierne. 

Jesus siger det mange gange. Til hyrderne 
på marken uden for Betlehem ved 
juletid, til de spedalske, til de udstødte, 
det var også det han sagde til røveren på 
korset ved siden af, frygt ikke, i dag skal 
du være med mig i paradis. Her har vi 
den bedste beskrivelse af paradis i hele 
biblen; der hvor der ikke er frygt.
Jo, frygt kan også være nyttig, den kan 
gøre dig opmærksom på en fare, du skal 
vige udenom. Frygt fortæller dig, at nu 
skal du passe på. Det kan være godt at 
passe på. I enkelte tilfælde. Men ikke for 
livet.
Frygt er vores fjende. Modsætningen 
til tro er ikke ikke-tro, ateisme eller 
sekularisme eller Islam. Modsætningen 
til tro er frygt, men der er ikke grund til 
at frygte, ikke fordi der ikke også for os 
vil ske dårlige ting, det vil der, sygdom, 
tab, ondskab, vi vil ikke altid gøre det 
gode, der vil være smerte og død, Gud 
vil ikke kunne forhindre det, det har han 
aldrig lovet. Men han vil være med os 
hele vejen. Det har han lovet. Og da der 
intet er, du kan gøre for at forhindre at 
det dårlige på et tidspunkt vil ske, så er 
der ingen grund til at frygte det.
Jeg må have glemt at tage i kirke lige 
inden jeg tog på ferie, for jeg havde ikke 
stor tillid til, at det skulle blive også 
godt, jeg frygtede som altid, at flyet 
var forsinket, at jeg havde glemt passet, 
hvilket jeg altid frygter til trods for at jeg 
aldrig har glemt det, sådan er frygten, 
helt irrationel, den bygger ikke på 
erfaring og fakta, den bygger på mangel 
på tillid til Gud, til livet, jeg frygtede, 
at børnene skulle blive syge, at lejebilen 
ville bryde sammen på en øde landevej, 
at Nicolai Jørgensen ville brænde det 
straffespark (jeg siger bare, hvad jeg 
sagde inden de tog til Rusland; hvor er 
Bendtner), i 2 uger holdt jeg ferie og i 2 
uger holdt jeg vejret og pustede først ud, 
da jeg stod i Tårnby igen.
Sådan kan man være dum nok til at 
holde ferie. Men værre; sådan kan man 
også være dum nok til at leve. Med 
vejret holdt og til sidst helt udmattet; 
jeg klarede den.
Prøv at hør Tårnby. Du kan på ingen 
måde kontrollere dit liv, du kan ikke 
forudse det, og du kan stort set ikke 
kun selv bestemme, hvordan det vil gå 
dig. Jo man kan gøre meget, ansvaret for 
livet er dit, og ikke Guds, det er dig, der 
skal leve det, så man kan gøre en del, 
spis lidt sundere, dyrk noget motion, 
sov, drik vand, og så er der nogle steder 

i verden man skal afholde sig fra at holde 
ferie, men tro ikke, fordi du selv kan en 
del, så kan du det hele. Tro ikke du kan 
bestemme over livet. Du vil ikke bare 
blive slemt skuffet, hvis du gør. Du vil 
også opleve en stigende frygt for at det 
ikke bliver som du har bestemt det til 
at være. Jo, jeg frygter også døden, men 
jeg frygter mest min frygt for ikke at 
turde leve, for det er dog det dummeste 
i verden, allerede at være død mens man 
lever. Læg livet i Guds hænder og lev det 
med den frihed og det ansvar som Gud 
har givet dig, uden tanke på i morgen, 
som du alligevel ikke bestemmer om 
kommer.
Gud er med dig. Fortsat glædelig 
sommer. Og god ferie hvis I endnu ikke 
har holdt den.

Karsten M. Hansen
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AUGUST 2018
Møder og arrangementer
Netværksgruppen 
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis 
bestående af enker og enkemænd. Men andre, 
der har tid og lyst til et nyt sociale fællesskab, 
er også meget velkomne. Så er arbejdet ikke så 
krævende og er børnene flyttet hjemmefra, så 
er det måske noget for dig.

Vi mødes ca. to 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 eller andet til 
sammenkomsten bagefter. Nogle gange er der 
også et programpunkt som f.eks. sang eller 
lign.

Vil du vide mere om gruppen, kan du 
kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.

I august mødes netværksgruppen:
Torsdag 9. august kl. 19.30 til aftengudstjeneste 
med ”ønskekoncert”, hvor kirkegængerne 
selv vælger de salmer, der skal synges. Efter 
gudstjenesten er der kaffe i konfirmandstuerne.
Søndag 19. august kl. 10.00 til gudstjeneste 
med efterfølgende sammenkomst i Haven i 
Vestre Bygade 19. Er vejret dårligt, rykker vi 
selvfølgelig inden for.
Noter også allerede nu: Høstgudstjeneste 
søndag 16. september kl. 10.00 med frokost 
efter gudstjenesten.
                                                                  
Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej 
fredag 17. august kl. 10.45 i Oasen. Inden 
gudstjenesten synger vi sammen fra kl. 10.15.
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100 Torsdag 16. august kl. 10.30 
ved Karsten M. Hansen.                                                                              

For børn
Babysang
Nu er det tid til at melde sig til efterårets 
Babysang.

Nye hold starter igen 27. september.
Babysang er et tilbud til forældre på barsel. 

Gennem sang og dans og leg lærer vi nye og 

gamle børnesange- og salmer.
Babysang foregår i Tårnby 

Kirke torsdage kl. 11.00. Det er gratis at deltage 
i babysang.

Vil du vide mere, så kontakt Ida Nielsen på 
idni@km.dk eller 3250 4186

Børnegudstjeneste
Næste børnegudstjeneste er lørdag 29. 
september kl. 11.30.  

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden” 
Gemmas Allé 100. 
Kredsleder : 
Allan Rasmussen, abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen, 
happ1606@gmail.com
www.fdfkorsvejen.dk 

Konfirmandbilleder
Det samlede billede af alle årets konfirmander 
i A3-format på 160 grams glittet papir kan 
hentes i formiddagstimerne på hverdage (eller 
efter aftale) på Tårnby Bladet formedelst 15 kr 
pr. print. 

Man kan også få de enkelte konfirmandhold 
i størrelse A3 og A4
Efterlysning 
Du var oppe på Tårnby Bladets redaktion 
og fik nogle foto af et af konfirmandholdene 
udleveret. Vi har foretaget nogle prøvetryk, 
som du også gerne må få uden beregning. Du 
skal bare selv hente dem.

Gudstjenester

August
Tors 9. Aftengudstjeneste 19.30 Nielsen
Lør 11. Dåbsgudstjeneste 10.00 M. Hansen
Søn 12. Højmesse 11.s.e.t. 10.00 M. Hansen
Søn 19. Højmesse 12. s.e.t. 10.00 Nielsen
Lør 25. Dåbsgudstjeneste 10.00, 11.30 og 13.00 M. Hansen
Søn 26. Højmesse 13.s.e.t.   10.00 M. Hansen

KONFIRMANDERNE I TÅRNBY KIRKE FORÅRET 2018

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst: 
Karsten M. Hansen (kbf) Præstegården, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.: 
2175 1030  
e-mail: kmha@km.dk 
Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og 
fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18, 
mandag fri.
Sognepræst: 
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk  
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11, 
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst: 
Desireé Risum  
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk 
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fri mandag.
Organist: 
Poul Anders Lyngberg-Larsen. Priorvej 
6,3.th., 2000 Frederiksberg Tlf.: 2784 
6045, e-mail: pall349@hotmail.com
Kordegnekontor: 
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 
330, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129, 
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid: 
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag 
også kl. 16-19
Kirkegårdskontor: 
Kirkegårdsleder Gunnar Hansen, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; 
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk 
Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13 
Menighedsrådets formand:
Flemming Niemann Pedersen  
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag 
kl. 10.00-11.00
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads 
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf: 
2166 7030
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
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KB Sognepræst  
Susanne Worm 
Steensgaard

ssan@km.dk. 
Tlf. 4045 2530
 
Sognepræst   
Allan Ivan Kristensen

        
aik@km.dk. 
Tlf. 2913 8323
  
Sognepræst    
Elizabeth M. Laursen

eml@km.dk. 
Tlf. 5144 8112                                                                                                                                             

Kordegn         
Sandra Burrett

smsb@km.dk. 
Tlf. 3250 0972                    

Kirke- og kulturmedarb. 
Grethe Hamborg

grbh@km.dk. 
Tlf. 5144 8111

Organist   
Niels H. Jessen

njessen@email.dk. 
Tlf. 2589 3301

Kirketjener I  
Jens Andersen

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170

Kirketjener II  
Annette Honoré                      

kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110                 

Kirkegården  
Johnny Jensen   
Kirkegårdsleder   
Tlf. 3250 7193
 

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Drop-
Ind dåb
- nu også på Amager.

Drop-Ind dåb retter sig 
først og fremmest mod 
dig, som af den ene eller 
den anden grund aldrig 
blev døbt, men som 
ønsker at være med i 
det kristne fællesskab og 
medlem af Folkekirken. 

I en og samme arbejdsgang kan du indskrive ig til dåb, have en samtale med en præst og blive døbt. Og 
så kan du forlade kirken igen 
med halvvådt hår og en frisk 
dåbsattest.
Alt du skal medbringe er 
billedlegitimation, - så klarer vi 
resten.
Ideen opstod i hjertet af 
København, hvor gode præster 
opdagede, at for mange gik 
rundt med et ønske om også 
at have kirken og Vorherre 
med som klangbund i livet. Og 
af uforklarlige årsager havde 
folkekirkens dåbspraksis, måske 
særligt for udøbte voksne, 
udviklet sig til noget, der var mere 
besværligt end det burde være. 

Det er det, som Drop-Ind dåbs 
initiativet forsøger at lave lidt 
om på. På Ve sterbro har 
overbevisende mange valgt at 
gøre brug af muligheden: 127 er 
blevet døbt over 3 dage, og derpå 
har initiativet spredt sig. Nu også 
til Amager.
Drop-Ind dåb vil finde sted 
søndag 2. september kl 13-17 i 
Skegårdskirken på Ugandavej, 
hvor præster og kordegne står 
klar. Drop-Ind dåb på Amager er 
et samarbejde imellem kirkerne 
på Sydamager

Nu forventer vi ikke, at man 
kommer flyvende til Drop-Ind 
dåb, men i princippet kunne man 
godt. Alle der ønsker dåb er 
velkommen søndag 2. september i 
Skelgårdskirken.
(c) Jonathan Steensgaard
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Noas Ark: 
For alle børn i Kastrup fra ca. 4 år

I inviteres over i Kastrup kirke for at lære den 
bedre at kende, og se hvad der foregår dér, og 
høre nogle af de gode historier fra Biblen, der 
fortæller om os selv og om Gud. Vi leger også, 
laver flotte ting og synger nogle gode salmer og 
sange.
Det er den første torsdag i hver måned. Vi 
afslutter med at spise sammen kl. ca. 18.30, 
hvor flere medlemmer af familien evt. kan støde 
til. 
Den første torsdag bliver den 6. september kl. 
17-19

Det sker også i  
Kastrup kirke:

August
Søndag 12. aug. kl. 10 
Elizabeth Laursen

Søndag 19. aug. kl. 
10 Susanne Worm 
Steensgaard

Søndag 26. aug. kl. 
10 Susanne Worm 
Steensgaard

Tors. 30. aug. kl. 17 
Menighedsrådsmøde 

September
Søndag 2. sep. kl. 10 Allan 
Ivan Kristensen

Torsdag 6. sep. kl. 17-19 
Noas Ark for Børn fra ca. 
4 år

Fredag 7. september kl. 10: 
Babysalmesang opstart

Søndag 9. september kl. 
10 Konfirmand-indlednings-
gudstjeneste

Andagt hver onsdag kl. 12
Højmesse hver søndag kl. 10

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

Babysalmesang
Babysalmesang – hvorfor? babyer kan da ikke synge salmer! Nej, men sang skaber glæde, og baby er ligeglad 
med, om du synes, du kan synge eller ej, din stemme er den vigtigste lyd, baby hører. 
Sang beroliger og giver nærvær, fællesskab og tryghed. Ud over gentagelse af sange og salmer, bruges der 
fagter, sæbebobler, tørklæder og andet, der stimulerer babys hjerne og medvirker til hurtigere indlæring. 
Nybagte mødre/forældre får en mulighed for at møde hinanden og efter babysalmesangen, der varer ca. tre 
kvarter, hygger vi os over en kop kaffe eller te i konfirmandstuen.

Derfor inviterer Kastrup Kirke til Babysalmesang 
med start fredag 7. september kl. 10.00. Vi mødes i 
våbenhuset hver gang. 
Derudover starter vi torsdag 13. september klokken 
16 også hold for de 1 – 3 årige. Det er en rytmisk 

legestue, hvor vi skal synge både salmer og 
børnesange med fagter, vi skal danse og bevæge os 
og vi skal spille på musikinstrumenter. Det bliver hver 
anden torsdag kl. 16 – 16.45, og bagefter er der lidt at 
styrke sig på. 
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ADVOKATERNE
MØLCK & LARSEN

Amager Landevej 37 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 55 60

Mail.: al@molck.dk - mb@molck.dk

DØDSBOBEHANDLING
-  Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte  
 af dødsboer.
-  Eneste autoriserede bobestyrer med kontor  
 på Amager.
-  Kontakt os for en uforpligtende orientering.
-  Første møde er gratis.

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

    Drachmann Begravelser 
     Omsorg, Nærvær & Til for Jer 

Vi fokuserer på at være nærværende & 
omsorgsfulde, når vi guider Jer igen-
nem en af livets svære stunder. Vores 
nærvær vil for jer føles trygt. 

Kontakt os på tlf: 32 86 00 20 
Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup 

Mail: drachmann@danskebegravelser.dk 
www.drachmann.nu 

Rikke Drachmann Casper Drachmann 

Grundet store mængder stof - ankommet sent til redaktionen, har 
beskæringen været hård i denne udgave, ligesom en del stof må 
vente til udgaven for september udkommer fredag 31. august.

Gudstjenester
August    

Søndag  12. kl. 10.00 11. s. e. trin. Luk. 7,36-50 Aaboe
Søndag  19. kl. 10.00 12. s. e. trin. Matt. 12, 31-42 Aaboe
Søndag  26. kl. 10.00 13. s. e. trin. Matt. 20,20-28 Aaboe

September    
Søndag  2. kl. 10.00 14. s. e. trin. Joh. 5,1-15  Herbst
Søndag 9. kl. 10.00 15. s. e. trin. Luk. 10,38-42 Aaboe

En ud af tre forældre gør det!
- Støtter deres barn, som går i 3. klasse, i at være minikonfirmand…
- Gør du?

Her får dit barn:
•  Et grundlæggende kendskab til hvad der sker i kirken.
•  Indføring i kirkens vigtigste ritualer og traditioner   
 eksempelvis dåb, nadver, overgangsritualer, salmesang, 
 bøn og bibelhistorier.
•  Lærer om de vigtigste højtider: Jul, påske og pinse.
•  Sjove måder at lære på eksempelvis bagning, leg, små  
 opgaver, fortælling, arbejde med ler, sanglege og drama.
•  Samtaler om livet, døden og kærligheden.
•  En oplevelse af et tilhørsforhold til den lokale kirke.
•  Unikke oplevelser sammen med nogle af deres   
 klassekammerater.
•  Et godt fundament for at ”gå til præst” i 8. klasse.

Undervisningen for minikonfirmander ligger en hverdag i 
forlængelse af skoletiden. Børnene bliver hentet på skolen, når 
deres sidste time er slut og fulgt over i kirken af Lone Madsen. 
Hun er også minikonfirmandlæreren.
Vi starter med et frikvarter og en lille sund forfriskning, inden 
undervisningen begynder.

Det er gratis at deltage.
For børn fra 3.A og 3.B på 
Kastrupgaardsskolen.
Mandag kl. 13.45 - 15.45. I 
perioden 10. september – 3. 
december. 
For børn fra 3. A og 3.B på 
Korsvejenes Skole
Torsdag kl. 13.50 – 15.45. I 
perioden 13. september - 6. 
december. 

Tilmelding på mail til lone@
korsvejskirken.dk
Send barnets navn, klasse, skole 
og forældres telefon nr. og gerne 
senest den 22. august kl. 12.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Lone på mail eller telefon 61165509.

Motionsløb på Vestamager
Motionsklubben Amager inviterer alle til en løbetur torsdag 23. august.

STARTSTED: Ved den røde port på Otto Baches Allé. Nærmeste Metrosta-
tion er Vestamager.
STARTTIDSPUNKT: torsdag 23. august kl. 18.30. Deltagernummer udleve-
res på løbsdagen fra kl. 17.
DISTANCE:  Distance: 6,1 og 10,3 kilometer.
TILMELDING: https://app.lap.io/event/2018-vestamagerloebet
Tilmelding på nettet lukket 19. august kl. 23.59
PRIS: Pris 60,- kr for begge distancer.
EFTERTILMELDING: på dagen: + 40,- kr.
PRÆMIER: til bedste kvinde og mand på begge distancer.
OPLYSNINGER:  www.motionsklubbenamager.dk under ”Løb for alle”
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Maglebylille - et offer for lufthavnen

Sang man 
kun kan 
blive glad af

Det lokale gospel-kor Cross Road 
inviterer til åbent hus - dels for 
at glæde de mennesker som 
kommer og dels for at lokke 
flere til selv at synge gospel

- Vi er et Gospel kor, der elsker at 
synge. Vi synger mange forskellige 
sange, vi synger uden noder, vi 
synger med hjertet, fortæller Sussi 
Lauridsen, formand for koret.

- Vi synger i Korsvejskirken hver 
onsdag fra kl. 19 -21.30.

 -Vi har det superhyggeligt, du 
skal ikke kunne noget i forvejen, 
du lærer det undervejs. Det er som 
regel en god ide at øve sig imellem 
koraftenerne, og der har vi forskel-
lige tiltag til hvordan man gør det, 
fortæller Sussi Lauridsen.

Programmet ser sådan ud

• Kl. 18.30 kor-medlemmerne ta-
ger imod og byder velkommen
• Kl. 19.00 synger vi sammen
• Kl. 20.00 pause med kaffe og te
• Kl. ca. 20.30 tager vi hul på sæso-
nens repertoire og her er man også 
velkommen til at synge med
• Kl. 21.30 slutter vi af og siger tak 
for iaften

Tid og sted

Korsvejskirken, Sirgræsvej 81, 
2770 Kastrup
Onsdag 22. august kl. 18.30

SYD FOR MOTORVEJSBROEN og vide-
re ud forbi Løjtegårdsvej ser man på 
venstre hånd et vejskilt: ’Maglebylille 
Byvej’.

Vejen er blind, ingen bor her. Man 
fristes til at tro, det er af ren venera-
tion, kommunen har ofret et skilt. Men 
som fugl Fønix - tæt derved og som 
skudt op fra asken - ligger arkitekten 
Vilhelm Lauritsens berømmede luft-
havnsbygning. 

Da den ikke længere kunne imø-
dekomme den bestandigt ekspan-
derende lufthavns behov, blev den 
bogstaveligt talt - og under stor me-
diebevågenhed - rullet tværs over en 
af startbanerne - parkeret her og an-
vendes nu til repræsentative formål. 

Maglebylille kunne ikke rulles no-
gen steder hen. Byen havde i årtier 
levet med bevidstheden om at være 
dødsdømt. De sidste gårde blev ned-

revet omkring 1970, men den lille 
landsby havde siden anlæggelsen af 
lufthavnen i ‘20’erne været underlagt 
salamimetoden. 

Eneste levn er Storkestenen, som 
nu er flyttet nær Tømmerups stations-
bygning. Det fortælles, at Maglebylil-
les unge piger blev frugtsommelige 
inden årets udgang, hvis de trådte på 
stenen, som lå med den store flade 
side henover vejen!

Nu er den mindesten over Danmarks 
befrielse, rejst af et samfund, der i ud-
viklingens navn selv sank totalt i grus.

Tekst og tegning: Ninna Feldvoss

Drop-ind dåb på Amager
Skelgårdskirken søndag 2. september 2018 kl. 13-17
Kom som ikke-døbt – tag hjem som døbt. 
Alle, både unge og gamle, kan blive døbt. Medbring billedlegitimation og duk op 
– så klarer vi resten. Tag gerne familie og venner med til en højtidelig festdag!

Barselscafe hver fredag kl. 10-13 
Når man går derhjemme med den lille, kan man godt ind imellem savne input til 
hjernen og kreativiteten. Derfor inviterer vi til en 
række inspirerende og babyvenlige arrangementer 
efter den ugentlige babysalmesang. Vær med til 
det hele eller bare til noget af det. Deltagelse er 
gratis.
Programmet: 
* Babysalmesang kl. 10.30-11.10 i kirken 
* Barselsvitaminer kl. 12-13

Yoga. Kirken har måtter, men medbring gerne 
din egen. V/ Nicole. 1. fredag i måneden
Læsekreds. Vi diskuterer emnerne i Brinkmanns 
”Ståsteder”, som deltagerne selv skaffer. Kom 
gerne, selvom du måske ikke har fået læst. V/ 
Karen. 2. fredag i måneden. Læseplan fås hos 
Karen: kag@km.dk
Tegnehold. v/ Nicole. 3. fredag i måneden.
Barselsgruppe. En barselsorlov er ikke altid 
lyserød. Kom og tal med andre om det svære. V/ 
Karen. 4. fredag i måneden.

Sognepræst Karen Giødesen og sognemedhjælper og designer Nicole  
Kruckenberg Breum står for programmet.

8/8 kl. 10  Morgensang – kort andagt og fællessang
10/8 kl. 10.30  Barselscafe: Babysalmesang 
10/8 kl. 12 Barselsvitaminer kl. (yoga)
12/8 kl. 10 Højmesse ved Annelise Mehlsen
12/8 kl. 17 Efter Stranden-gudstjeneste
14/8 kl. 10 Besøg fra børneinstitutioner
15/8 kl. 10 Morgensang – kort andagt og fællessang
16/8 kl. 10.30 Plejehjemsgudstjeneste
17/8 kl. 10.30 Barselscafe: Babysalmesang 
17/8 kl. 12 Barselsvitaminer (læsekreds)
19/8 kl. 10 Højmesse ved Karen Giødesen
22/8 kl. 10 Morgensang – kort andagt og fællessang
24/8 kl. 10.30 Barselscafe: Babysalmesang 
24/8 kl. 12 Barselsvitaminer (tegnehold)
25/8 kl. 11 Dåbs- og familiegudstjeneste
26/8 kl. 10  Højmesse ved Annelise Mehlsen
28/8 kl. 10.30 Salmer og sanser – for demensramte
29/8 kl. 10 Morgensang – kort andagt og fællessang
31/8 kl. 10.30 Barselscafe: Babysalmesang 
31/8 kl. 12 Barselsvitaminer (barselsgruppe)
2/9 kl. 10 Højmesse ved Poul Bo Sørensen
2/9 kl. 13-17 DROP-IND DÅB
3/9 kl. 19.30 Menighedsmøde
4/9 kl. 11.30 Fortællekreds

SKELGÅRDSKIRKEN AUGUST
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LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben fortsætter med sin 52. sæson med 
et meget varieret program af danske og udenlandske 
film.
Der sælges kun medlemskort for hele filmsæsonen 
efterår/forår.
Medlemskort kan købes i Kastrup Bio på film-
mandage kl. 9.30 - 10.30, men kun så længe der 
er ledige pladser. 
Pris for hele sæsonen 2018-2019 kr. 200,00.

FILMPROGRAM FOR EFTERÅR 2018
24. sept  Aldrig mere i morgen
01. okt.  Hjertstart
08. okt.  Darling
15. okt.  Efterårsferie ingen film
22. okt.  I, Tonya.
29. okt.  Den bedste mand
05. nov.  Kvinden fra Brist.
12. nov.  En frygtelig kvinde.
19. nov.  Mit hjem i Hampstead.
26. nov.  Så længe jeg lever.
03. dec.  Mesteren.
JULEFERIE 
FILMPROGRAM FOR FORÅR 2019
07. jan.  Gud taler ud.
14. jan.  Three Billboards  
   Outsides Ebbing Missouri.
21. jan.  Mens vi lever.
28. jan.  Ud af intet.
04. feb.  Dobbeltspil.
11. feb.  VINTERFERIE– ingen film.
18. feb.  Vor livs ferie.
25. feb.  Wind River.
04. mar.  The Post.
11. mar.  Viktoria og Abdul.
18. mar.  Brylluppet.
Medlemsbladet Seniorenes Blad udleveres, så længe 
oplag haves.
Alle 20 filmforestillinger foregår i Kastrup Bio på 
mandage fra kl. 10.30. Forhallen åbner kl. 9.30, så 
det er muligt at nå hen og få en snak med gamle 
kendinge og stifte nye bekendtskaber samt at få en 
kop kaffe.
Særlig kørselsordning for gangbesværede sker ved 
henvendelse til Carl-Aage Hansen tlf. 28 45 36 82. 
Deltagerne skal selv afholde 20 % af udgifterne.

VEL MØDT Carl-Aage Hansen, kasserer 
Vibeke Rasmussen, formand

OK-klubberne
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 
10.00
Sommerferie til 6. september.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer 
om onsdagen starter kl. 12 og banko hver fredag 
starter kl. 11.30.
Sommer i Gedesby mandag 6. til mandag 13. 
august
Sommerferie til Banko fredag  17.   
Banko fredag 24. 
Banko fredag 31.

Bordinghus
Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, 
er velkomne til arrangementerne i Bordinghus. 
Frokosttur ud af huset, tilmelding se opslag i huset 
torsdag 19. juli.
Ferielukket i august men... Åbent Hus fredag 3. kl. 
14-16 og tirsdag 7. august kl. 15-16. 
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6

Solgården
For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i 
Tårnby. Nordmarksvej 90.
Kik ind, hvis du har lyst til at se og høre om huset. 
Aktiviteterne er åbent fra kl. 10-16 på hverdage.
www.taarnby.dk/solgården
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Cafémøder mandag i ulige uger kl. 14-16, 
Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding 
to dage før til Lizzie Gylstorff, 6170 1961, eller til 
formanden, Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785.
Sommerpause til 10. september.
Sund motion på Hjertestien. 3. søndag i hver 
måned. Vandtårnet, Englandsvej kl. 11. 4 kilometer. 
Info: Asbjørn Rasmussen, 2279 5818 eller Inge-
Lise Adelhardt, 2883 4785 - Ferie til søndag 19. 
august.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71
Ferie indtil september.

Parkinson Klub Amagerland
Simon Dixon simondixon272@gmail.com eller tlf. 
5128 7999 
Parkinson ballroom fitness i Fysiq Kastrup, Kamil-
levej 4. med henvisning fra egen læge. Hver ons-
dag kl. 13-14.
Frokost, banko og lotteri. Torsdag 23. august kl. 
13.00 i Postkassen, Amager Landevej 71.

Bedre Psykiatri
Pårørendecafeer for pårørende til en person med 
psykisk sygdom. Daghøjskolen, Peder Lykkes vej 
63, 2300 Kbh. S. Henvendelse Tommy Rasmussen 
3251 5335/ 2757 5333. amager@bedrepsykiatri.
dk 
”Forældre og pårørende”. Ulla Eilersen holder 
oplæg om sine erfaringer som pårørende. 21. aug. 
kl. 19-21. 

Gigtforeningen
Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet, Oliefabriks-
vej 102-106, 5.sal. Kontakt: Liselotte Nielsen 3250 
9061
Sommerferie til 21. august hvor vi starter med 
banko.

Diabetes foreningen
Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjte-
gårdsvej. Hver mandag kl. 10 hele sommeren.
Vi går også i Dragør. Hver torsdag kl. 10. fra Dragør 
Aktivitetshus, Wiedergården 2.
Begge steder: 4 eller 2 km, ingen tilmelding. 
Stavsæt kan lånes/ købes. Info: Jane  Piasecki 4041 
0868 eller jane@piasecki.dk
Desværre fortsætter “Den glade madaften” ikke 
på Wiedergården i Dragør pga den store madg-
læde og dermed for mange hold i det ellers nye 
og større køkken. Vi prøver at finde andre lokaler. 
Nærmere om det i kalenderen og på www.taarnby-
dragoer.diabetes.dk 

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27. 

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Aug  2018

Foredrag med spændende 
personligheder, hygge, 
praktiske informationer 
hver torsdag – tilbud fra OK-
Klubben 

OK klubben er en landsdæk-
kende og upolitisk forening 
for pensionister og efterløns-
modtagere, og Kastrup/Tårn-
by afdelingen har haft 40 års 
jubilæum i 2018, og ønsker 
flere medlemmer og meget 
gerne flere værtinder.

- Vi mødes hver torsdag i 
foreningscentret Postkassen 

til hygge og underholdning 
m.m., som vores idérige og 
meget venlige ”værtinder” 
står for, fortæller Turid Schöl-
ler.

Møderne veksler mellem 
fortællinger med interessante 
personer og har blandt andet 
haft besøg af Kim Greiner 
med hans billedforedrag (han 
kommer gerne en gang hver 
sæson) og Bente Thers, der 
har været krokone på Salt-
holm. 

Andre emner på møderne 
kan have mere praktisk karak-

En OK-idé for pensionister
ter som orientering om høre-
apparater og lignende. 

- Vi har også en årlig skov-
tur og julefrokost og er gode 
til kager. Se foto af vores 40-
års fødselsdagskage, siger Tu-
rid Schøller.

- Vore frivillige vært-
inder har været med i 
mange år, og nysger-
rige er velkommen 
til at komme et par 
gange for at se om 
det er noget, før 
man melder dig ind.

- Vort nye grønne 
program for sæso-
nen for septem-
ber 2018 til og 
med januar 2019 
findes på Bib-
lioteket og Tårnby 
Rådhus. Det må-
nedlige program 
findes i Tårnby Bla-
det. Første møde-
dag efter ferien er 
torsdag 6. september 

klokken 10 til minibrunch.
Kaffen er god og kontin-

gentet lavt - kun 150,- pr år 
plus 30-kr for kaffe og brød. 
OK klubben i Postkassen 

Amagerlandevej 71, hver 
torsdag fra kl. 10 til kl. 13.  

Tsp
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FDF Tårnbys kredshus, 
Højborg på Løjtegårdsvej 
brændte 5. januar 2011. Det 
kunne have været kredsens 
undergang. Uden lokaler og 
grund, uden materialer og 
lejrudstyr og der var kun et 
halvt år til landslejren
Af Christina Hamburger Plæhn 

Kredsleder i FDF Tårnby

Allerede mens brandtomten 
ulmede, tog bestyrelse og 
gamle venner af kredsen fat, 
og hurtigt fik vi lov at bruge 
lokalerne i vandtårnet på na-
bogrunden. Desuden startede 
et langt og sejt træk med at 
få styr på resterne og forsik-
ringsforholdene, så man kun-
ne få tegnet og bygget et nyt 
kredshus.

1½ år senere stod det nye 
Højborg færdigt – et hus med 
højt til loftet og de lokaler og 
hemse, som vi havde manglet 
tidligere.

Det lykkedes også at skaffe 
finansiering blandt ved kom-
munens hjælp til nyt lejr-
udstyr, så vi kunne tage på 
Landslejren 2011. 

Ikke uden forældrene

Vi går meget op i det gode for-
ældresamarbejde. Det gælder 
de ugentlige møder, men også 
når vi skal på weekendture, 
hvor vi har brug for forældre 
der kan køre bagage hen, hvor 
vi skal holde weekend, eller 
være ”tanter/onkler” i vores 
køkken (køkkenfolk) når vi er 
på weekend eller landslejr.

Har vi oprydning i Højborg 
eller skal der køres affald på 
genbrugspladsen, er det også 
forældrene vi kontakter, og 
der er altid nogle, der har tid 
til at hjælpe. 

Vi skal sælge FDF-lodsedler 
lørdag 1. september mellem 
klokken 10 og 13, her har vi 

også inviteret forældre/bed-
steforældrene med.

De kan gå med deres barn/
børn ud at sælge lodsedler 
eller bliver i Højborg og lave 
praktisk arbejde. Kl. 13.00 vil 
vi så spise fælles frokost for 
alle dem, der har været med.

Iderigdom blandt lederne

Som mange andre FDF kredse, 
står vi med løbende udfor-
dringer i at skaffe ledere til 
de ca. 75 børn, som vi har ind-
meldt i kredsen. 

Da sæsonen begyndte i 
august 2017, kunne vi med 
stor glæde udnævne fem 
nye ledere i kredsen. Det var 
”gamle” medlemmer som 
nu har blevet 18 år, som ikke 
længerer var assistenter, men 
ledere på lige fod med alle os 
andre.

- Det er jo fantastisk at få 
mulighed for at uddele leder-
erklæring, som man skal have 
for at bliver leder i FDF, til de 
unge mennesker, som har væ-
ret med i FDF Tårnby i mere 
end 10 år. Det er jo mere end 
halvdelen af deres liv, de har 
brugt som FDF´ere, siger en 

stolt kredsleder i FDF Tårnby, 
Christina Hamburger Plæhn.

- To gange om året gør vi 
meget ud af at fremhæve vo-
res børn/unge. Det er når vi 
kommer hjem fra en juleweek-
end og direkte videre til guds-
tjeneste i Skelgårdskirken og 
til vores sommerafslutninger, 
som bliver afholdt med fæl-
lesspisning i Skelgårdskirken. 

Til vores sommerafslutning 
i juni var der medlemmer, 
som havde 5 års, 10 års, 15 
og 25 års jubilæum. Det er vi 
som ledere/bestyrelse meget 
stolte af, for det betyder jo, at 

det lederne synes er sjovt at 
lave, nogle gode børne/unge 
møder, de fede weekendture 
og ikke mindst Landslejr som 
holdes hver 5. år, ja, det sy-
nes vores medlemmer også 
er fedt, når de med stolthed 
kan sætte et mærke på deres 
skjorte, med det antal år de 
har været med i FDF Tårnby.

IKKE HELT FÆRDIGT: Selvom det nu er seks år 
siden, vi åbnede dørene til vores splinter nye 
kredshus, så var huset ikke helt bygget fær-
digt. Der var ikke penge til udhængsbrædder 
på de fire overdækkede indgange, som huset 
havde, men vi kunne begynde på nogle gode 
FDF-møder i et meget lækkert kredshus. 

Bestyrelsen var/er meget fokuseret på at 
søge fonde og puljer, så vi kan realisere vores 
ideer til udviklingen af vores grund og vores 
aktiviteter. Det betød, at vi i 2015 fik tilskud 
til en bålhytte, som gav nye muligheder for at 

afholde bålaktiviteter hele året rundt.
I januar 2018 kunne vi så få afsluttet vores 

kredshus. Vores forældreforening (FVK, For-
ældre & Vennekreds) har de sidste mange år 
samlet penge ind ved forskellige arrangemen-
ter, de har afholdt, som har betydet, at vi har 
fået udhængsbrædder under alle fire udhæng, 
samt spot i og lys på vores gavle på kredshu-
set.

- Det betyder at vi kan holde udemøder hele 
året, også i de mørke aftentimer, for nu er der 
masser af lys. 

FDF Tårnby en livskraftig kreds

INFO:
FDF Tårnby, Løjtegårdsvej 232 (ved 
det nye vandtårn)
Puslinge / 1. tumlinge (0.-1. klasse) 
Onsdag kl. 17.30-19.00 (Christina, 
Birte)
2. Tumlinge (2. klasse) 
Mandag kl. 17.30-19.00 (Morten, Oli-
ver)

Pilte (3.-4. klasse) 
Onsdag kl. 18.00-19.30 (Signe, Jack, Tobias)
Væbner/seniorvæbner (5.-8. klasse) 
Mandag kl. 19.00-20.30 (Emma, Sofie, Emilie)
Seniorer (9. klasse -18 år)
Tirsdag kl. 19.00-21.00 (Gitte, Julie)

Følg os på facebook, FDF Tårnby eller på vores hjemme-
side eller kontakt kredsleder Christina Hamburger Plæhn 
chplaehn@gmail.com 

FDF Tårnby har ingen venteliste, så har man lyst til at 
komme og se mødetiderne her. Man får et FDF-klippekort 
på tre møder, og efter det, skal man meldes ind i kredsen. 

Et flot belyst kredshus, en stor bålhytte, men der mangler 
noget! Derfor søgte vi vores forældreforening om penge til 
et brændeskur, så vi havde tørt brænde og tørre rafter. Det 
ville de gerne give os, og mandag 16. april 2018 kunne vi så 
indvie vores nye brændeskur. Vi havde inviteret medlemmer 
med forældre og søskende til pølser/brød, og selvfølgelig 
også med en lille tale, inden den røde snor blev klippet over 
og brændehuset budt velkommen i FDF Tårnby.

Vi er en kerne af ledere, som 
virkelig brænder for det gode 

børnearbejde på møder og 
lejre. Vi har stor kreativitet og 

mod til at afprøve nye ting. 
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Én guld- og fire bronzemedaljer hø-
stede danskerne ved årets nordiske 
mesterskaber i idrætsgymnastik

De nordiske mesterskaber i idræts-
gymnastik blev afviklet over flere 
dage i Farum Arena ved månedsskiftet 
juni/juli. Konkurrencerne begyndte 
med såkaldte All-round, hvor resulta-
terne i fire discipliner blev talt sam-
men. 

De seks bedste gymnaster i hvert 
redskab fra All-around runden kvalifi-
cerede sig til disciplinfinalerne.

Sammenlagt blev det til i alt fem 
medaljer til Danmark, som derved 
satte et flot punktum for mesterskabs-
konkurrencerne.

Supertalent i det hele

Juniorgymnasten Camille Lund Ras-
mussen fra KG66 Kastrup havde som 
den eneste danske gymnast kvalifice-
ret sig til alle disciplinfinaler. Ovenpå 
en All-Around bronzemedalje havde 
den yndefulde gymnast stor selvtillid 
at gå på gulvet med. Det resulterede i 
yderligere to medaljer. 

I den forskudte barre lykkedes Ras-
mussen med en superflot øvelse, som 
sikrede hende den anden bronzeme-
dalje ved dette mesterskab.

Toppen på kransekagen blev disci-
plinen på gulv, som Camille vinder su-
verænt, og sikrer Danmark sin eneste 
guldmedalje ved dette NM. Alt ialt et 
meget flot nordisk mesterskab for den 

unge gymnast fra KG66.
- Jeg har kørt rigtig godt i dag og 

kun med små ting, der ikke gik efter 
planen, blandt andet et enkelt fald på 
bommen. Samlet set er jeg selvfølge-
lig meget tilfreds, sagde Camille Lund 
Rasmussen efter dagens sidste kon-
kurrence.

Om gulvøvelsen og guldmedaljen 
fortalte Camille Lund Rasmussen, at 
hun fokuserede på at have en god op-
levelse og nyde det, samtidigt med at 
de små ting skulle lykkes.

 tsp

Juniorgymnast 
snupper tre medaljer

Camille Rasmussen, juniorgymnast 
fra KG66.  Foto: Michelle Iversen

K-T.K.G. Kastrup-Tårnby 
Kvindelige Gymnastikforening 
begynder sin 64. sæson.

MOTIONSGYMNASTIK
Pilegårdsskolen:
Tirsdag, start tirsdag 4. september 2018
Kl. 18.00 Motionsgymnastik
Kl. 19.00 Motionsgymnastik

Korsvejens skole:
Torsdag, start torsdag 6. september 2018
Kl. 18.15 Motionsgymnastik
Kl. 19.15 Motionsgymnastik

Tilmelding og yderligere information:
Susanne Nilsson på tlf.nr. 28 97 35 75, 
bedst efter kl. 18.00
Eller mail til: kasserer@ktkg.dk 

Pris: 550 kr. for perioden
1. september 2018 – 30. april 2019
Se mere på www.ktkg.dk 

Fortsat fra side 17

Her træner 450 unge gymnastik og vil 
man blive en af de 50 Flying Superkids 
melder man sig til intensiv træning 
mindst tre gange om ugen. Næsten alle 
Flying Superkids har trænet på Gymna-
stikgården, siden de var små. På turné-
er er springholdene på 25, så man kan 
skiftes til at være afsted. Til forestillin-
gerne i Tårnby er de unge delt i to hold, 
som er her en uge ad gangen.

Her er glæden over at være vand-

liggende stor. Flere gange om dagen 
anvendes pauser på sneglen, hvor an-
dre gæster kan opleve at udspring fra 
tårnet kan se på mange måder. Også 
efter forestillingerne bliver der tid til 
en aftenkøler.

De fleste unge sover i en spe-
cialindrettet trailer med plads til 
30. Så kan der også overnatte nogle 
mødre, hvis hjemve skulle indtræffe. 
Der er hele tiden engagerede voksne 
omkring holdene, som på skift bruger 
sommeren til turné.

Det højere formål

Selve forestillingen er toppen af hele 
processen af den kærlighed til gym-
nastik, der er et bærende element i 
Gymnastikgårdens virke. Og den kan 
bære det.

Det bliver mere end en gymnastik-
opvisning, det bliver et gymnastik-
show, som er en topscorer i den for-
midling af gymnastik, som er formålet 
for Gymnastikgården og folkene bag.

Glæden ved at optræde forlader 
ikke Superkids med alderen. Således 

er der voksne på scenen sammen med 
børnene og de unge, men alt på de rig-
tige Superkids præmisser. Chefen for 
det hele, Lars Godbergsen, lader sig 
gerne ydmyge, hvis det fremmer de 
unges præstation.

I det hele taget gennemsyrer det 
hele menageriet, at de voksne er til 
stede for de unges skyld. Uden Super-
kids ingen Flying Superkid. Som de 
rigtige stjerner svæver de bogstavelig 
talt over det hele.

har deltaget i ”træningslejren” 
Superkid for en dag. Her udsættes 
gæstebørnene for musik og lys i 

den rigtige manege

Superkids-ungerne kan 
også selv være gode 

publikummer. Her jubler 
de for de børn som 

Superkids giver flere 
ekstraforestillinger 

i Tårnby og har 
inviteret udsatte børn 
i Tårnby til en af dem. 
Billetter på Superkids.

dk
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Tårnby Bladet giver dig gode priser på udvalgte rejseoplevelser. 
Oplys rejsekoden ”TAARNBYBLADET” ved bestilling 
– så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.

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

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Rejsekode: 
TAARNBYBLADET

Best Western Hotel Prisma HHH
Oplevelserne ligger i bogstaveligt 
forstand i en perlerække omkring 
Neumünster – kun 95 kilometer 
syd for den danske grænse – og her 
dyrkes den nostalgiske julestemn-
ing blandt hansestæderne og mid-
delalderidyllerne. Jeres hotel ligger 
midt i Schleswig-Holstein som det 
perfekte udgangspunkt for stemn-
ingsfulde oplevelser i det nordtyske. 
I december forvandles byerne til små 
juleeventyr i de historiske kulisser, 
som nok skal få julehjertet til at slå 
et ekstra slag.

Seminaris Seehotel HHHH
Det 4-stjernede hotel ligger ved bred-
den af Templiner-søen i nordtyske 
Potsdam – omgivet af skov og kun 
6 kilometer fra Tysklands svar på 
Versailles: Pragtslottet Sanssouci. 
Her kan I slappe af i hotellets skønne 
wellnessafdeling med swimmingpool, 
og har I lyst til at opleve seværdig-
hederne i Potsdam, kan I stige på en 
af taxibådene, som lægger til ved 
hotellets bådebro. I bor samtidig lige 
ved porten til Berlin og kan tage toget 
fra stationen 800 meter fra hotellet 
ind til metropolens centrum (36 km).

4 dage på 3-stjernet hotel i Neumünster 4 dage på 4-stjernet hotel ved Templiner See

Danmark dejligst
3 dage på 3-stjernet strandhotel ved Glyngøre på Salling

Til julemarked i Nordtyskland Udsigt over søerne i Potsdam

Hotel Pinenhus HHH
Hotellet har en historie som kongeligt privile-
geret færgekro, der går næsten 300 år tilbage i 
tiden, og med sine moderne rammer har hotel-
let bevaret traditionen for hygge, god mad og 
afslapning midt i Limfjordslandets pragtfulde 
natur. Sådan en dag, hvor solen slår smut over 
den glitrende, blå fjord, finder I næppe mere 
idyllisk plet at spise morgenmad end på hotel-
lets store terrasse på første parket til vandet. – 
En herlig start på en miniferie fuld af lokal ko-
lorit og særprægede naturoplevelser: Besøg de 
hvide klinter på Mors og Limfjordsøen Fur, tag 
en smuttur til fiskerlejer som Klitmøller og Nr. 
Vorupør ved Vesterhavet midt i imponerende 
Thy Nationalpark – eller benyt lejligheden til at 
opleve Jesperhus Blomsterpark og vandland, 
der ligger kun 5 km fra hotellet.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag
• Velkomstdrink
• 10 % rabat i Designer   
 Outlet Neumünster
• 15 % rabat hos 
 Schuback Parfümerie
• Rabat på greenfee på 
 tre forskellige golfbaner

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x aftenbuffet
• Velkomstdrink

Ankomst 
Valgfri frem til 29.12.2018.

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 flaske mousserende vin
• 1 x 2-retters middag 
 på ankomstdagen
• 1 x 4-retters menu 
• Værelse med udsigt 
 over Limfjorden
• Fri Wi-Fi

Pris. pr. person i dobbeltværelse

1.199,-
Pris uden rejsekode 1.349,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis. 

2 børn 6-14 år ½ pris. 

Ankomst
Torsdag og fredag 29.11.-14.12.2018.

Ankomst: Valgfri t.o.m. 31.8.
samt fredage 7.9.-21.12.2018.

Pris. pr. person i dobbeltværelse 

1.099,-
Pris uden rejsekode 1.249,-

Pris. pr. person i dobbeltværelse

1.499,-
Pris uden rejsekode 1.649,-

Turistskat EUR 2,50 pr. person pr. døgn. 

3 nætter 1.599,-

Julemarked i Lübeck
26.11.-30.12.2018

2 nætter 849,- 2 nætter 1.149,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis. 

2 børn 6-14 år ½ pris. 
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STILLINGAANNOCER I FORENINGSLIVET 

Kan du lide sport og idræt?
... og kan du lide at skrive om det 

Tårnby Bladforening
savner en sportsmedarbejder

Vi søger en reporter
.. med lyst skrive om idrætslivet i Tårnby
.. som kan holde aftaler og ikke love mere, end 
der kan klares
.. som er nysgerrig og vil bruge tid på opgaverne 
(som man selv udvælger)

Vi vil:
.. sende dig til mange sportsarrangementer i 
Tårnby, også nogen du ikke anede fandtes
.. forsyne dig de pressemeddelelser, som vi mod-
tager om idræt
.. i det hele taget forsyne dig med idéer og bag-
grundsviden

Vi tilbyder:
.. et fællesskab, hvor du selv vælger dine opgaver 
og den tid du vil/kan bruge
.. en plads i redaktionen, men du kan også ”ar-
bejde” hjemme fra.
.. at lære dig edb-programmer som InDesign og 
PhotoShop, hvis du selv vil layoute
.. at du kan eventuelt vælge en prøvepe-
riode
Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og 
driftes overvejende af frivillige. Avisen udkom-

mer en gang hver måned og har et 
blandet indhold af politik, nyheder, 

forenings- og kulturstof, kirkesider 
og featurestof.

Underviser til motions-
gymnastik søges!

K.T.K.G søger underviser 
til at lede to hold i moti-

onsgymnastik på tirsdage i 
tidsrummet 18.00 til 20.00 

på Pilegårdsskolen.

Du kan læse lidt mere om os på vores hje-
meside www.ktkg.dk

Er du interesseret, så send en skriftlig an-
søgning til formand@ktkg.dk eller til kas-
serer@ktkg.dk 

Yderligere information hos Helle på 32 51 
26 52 (aften)  eller Susanne på 28 97 35 75 
(aften).

Kastrup-Tårnby Kvindelige Gymnastikfor-
enings formål er at arrangere gymnastikun-
dervisning, der fremmer det enkelte med-
lems kropbevidshed samt dermed beslæg-
tet virksomhed og ved andet kulurelt virke 
at fremme den enkeltes og fællesskabets 
sundhed og trivsel.

Vært og værtinder 
til OK-Klubben

Har du praktiske evner, som du vil dele med 
vores medlemmer til vores torsdagsmøder

Dine opgaver vil være at praktisk karakter, og gå 
til hånde (vi har opvaskermaskine). 
Du får det bedste indtryk af, hvad vi ønsker hjælp 
til ved at komme en eller flere mødegange.
Kontakt Turid Schøller og hør mere

- Vi mødes hver torsdag mellem kl. 10 og 13 i for-
eningscentret Postkassen til hygge og underhold-
ning m.m. som vores idérige og meget venlige 
”værtinder” står for, men dem er der mangel på, 
fortæller Turid Schøller, tlf. 32 52 19 65.

- Vi er ikke krævende, men det er nødvendigt for 
vores samvær, at der hver gang vi holder møde er 
en person som har øje for det praktiske. Vi er ge-
nerelt flinke til at hjælpe til, det er ikke lysten det 
kniber med, men de fysiske evner. 

OK klubben er en landsdækkende og upolitisk 
forening for pensionister og efterlønsmodtagere, 
og Kastrup/Tårnby afdelingen har 
haft 40 års jubilæum i 2018, og 
ønsker flere medlemmer og 
eventuelt værtinder.

Sprøjtegiftfrie haveejere 
viser deres haver frem

Viviann Kruse fra Havefor-
eningen Søndervang er en del 
af den landsdækkende event 
Åben Havelåge 2018, hvor 
sprøjtegiftfrie haveejere viser 
deres have frem for at inspirere 
andre haveejere til at dyrke ha-
ven giftfrit. Hun håber, at rigtigt 
mange vil kigge forbi og få en 
god snak om havelivet. 

Eventen Åben Havelåge 
2018 skal skabe mere liv i 
de danske haver og inspirere 
danskerne til at lægge giften 
fra sig og dermed hjælpe na-
turen og skåne vores grund-
vand. En af dem, der har valgt 
at åbne sin havelåge, er Vivi-
ann Kruse. Hun viser gerne 
sin have frem for at dele sin 
haveglæde og give andre lyst 
til at få mere liv i haven. 

- Jeg har en lille kolonihave 
med plads til køkkenhave, 
prydhave, frugt og bærbu-
ske med mere. I haven er der 
lagt vægt på, at der skal være 
plads til alle – også fugle, in-
sekter og dyr, fortæller Vivi-
ann Kruse. 

- Nyttedyrene gør det let 
at dyrke haven uden gift, og 
det vil jeg gerne fortælle lidt 
mere om til dem, der er in-
teresserede. Jeg er desuden 
hobbybiavler, og byder gerne 
på smagsprøver af honning og 
mjød, kaffe og kage.

Havelåger åbne all over

Det er Danmarks Naturfred-
ningsforening og Landsfor-
eningen Praktisk Økologi, der 
sammen står bag ”Åben Have-
låge 2018”, som led i projek-
tet Giftfri Have. 

Overalt i landet holder 
haveejere havelågen åben i 
weekenden 18. og 19. august 
for at vise deres giftfrie haver 
frem. Eneste krav til have-
ejerne er, at deres have skal 
være tilmeldt Giftfri Have, og 
der ikke må tages entre. Der-
udover er der ingen krav, og 
haveejerne kan derfor være 
både nybegyndere og gar-
vede, selvforsynende med 
grøntsager eller rosen-entu-
siaster. 

Formålet med ’Giftfri Have’ 
er at hjælpe haveejere med at 
holde haven uden gift. Mange 
haveejere vil rigtigt gerne 
lægge sprøjtegiften på hyl-
den men mangler erfaring i og 
praktisk viden om, hvad man 
så gør. I de Åbne Havelåger 
kan man få råd og inspiration 
og først og fremmest se, at 
det kan lade sig gøre i praksis. 

 Tid og sted
Viviann’s havelåge er 
åben for besøgende 
lørdag 18. august kl. 
10-12. Haveforeningen 
Søndervang 105 (indgang 
fra Kongelundsvej tidligere 
nr. 211).

Frodighed og bedre balance i haven
• Drop giften og styrk havens naturlige symbiose af smådyr 

og planter, der bestøver hinanden og lever i balance med og 
af hinanden.

• Tiltræk nyttedyr til haven, hvis du har problemer med ska-
dedyr i haven. De klarer arbejdet for dig.

• Sæt bunddække i stedet for at bruge al din tid på at holde 
staudebedet fri for ukrudt. Bunddække holder ukrudtet væk 
og beskytter jordbunden mod udtørring. 

• Brug organisk gødning, hent kompost fra genbrugsplad-
sen eller lav den selv. Kunstgødning får planterne til at vokse 
hurtigt, men det svækker dem og gør dem modtagelige for 
sygdomme og skadedyr.

Danmarks Naturfred-
ningsforening og Lands-
foreningen, Praktisk Øko-
logi og står bag initiativet 
Giftfri have. I 2016 blev 
der solgt 20 tons gift mod 
ukrudt og skadedyr til 
brug i de danske haver. 

Med initiativet ’Giftfri 
Have’ vil vi hjælpe have-
ejere med at droppe giften 
i deres have. Vores mål er, 
at vi i 2020 har registreret 
5.700 hektar giftfrie haver 
i Danmark. 

Det svarer til, at vi sam-
men kan sikre et sprøjte-
frit areal på 10 kvadratme-
ter for hver dansker. 

INFO:
www.giftfri-have.dk

Åben havelåge hos Viviann Kruse

Viviann Kruse, der åbner sin havelåge, er også aktiv i 
foreningen TårnbyBi. Så naturen er et hjertebarn på alle måder.
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DAGE VED KASTRUP LYSTBÅDEHAVN: Det er fristen-
de sammen med månedens foto at bringe en pres-
semeddelelse fra Tårnby Kommune om sommerliv i 
kommunens havne.

Det bryder dog med aftalen om månedens foto, 
som vi har med Amager Fotoklub. Månedens Foto 
skal rumme hele fortællingen og ikke bare være en 
illustration til en artikel, men som sagt der er tale 
om en fristelse (som vi så ikke kunne modstå).

Ved at bruge Steen Jensens foto på denne side 
undgår den ueninge redaktion at tage stilling og så 
bringer vi endnu en af kandidaterne til Månedens 

Foto på side 16
Tårnby Kommunes Kastrup Lystbådehavn, der be-

står af den nye havn mod nord og den gamle havn 
mod syd, er én af de fineste havne i Øresund; gode 
faciliteter for sejlere og de klubber som holder til i 
havnen og let adgang til kultur og oplevelser Tårnby 
og København.

Ikke mindst i kraft af den gode sommer med både 
sol og vind har der været virkelig mange gæste-
sejlere i år. 

Det kan nævnes, at der fra fredag 20. juli til man-
dag morgen 23. juli var næsten 100 både på besøg 

i Kastrup Nye Lystbådehavn. De 100 både kom fra 
ikke mindre end 11 forskellige lande. I samme pe-
riode sidste år var der besøg af ca. 40 gæstesejlere.

Kastrup Lystbådehavn er i sammenhæng med 
forstranden, Kastrup Strandpark og Kastrup Søbad 
også et eftertragtet område med mange aktiviteter 
for kommunens borgere året rundt, naturligvis ikke 
mindst om sommeren. 
Supplerende Månedens Foto fra Steen Jensen, 
Amager Fotoklub.

Kilde for tekst: www.taarnby.dk

Fire nordiske ambassadører i Tan-
zania arrangerer på skift en årlig 
nordisk uge i Dar Es Salam. I år var 
det Danmarks tur og Nordlys var 
inviteret

Af Terkel Spangsbo

Norge, Danmark, Finland og Sverige, 
eller Norden, har et særligt forhold 
til Tanzania. Det nordiske udviklings-
samarbejde med Tanzania startede i 
1960’erne sammen med tætte poli-
tiske relationer. Venskabet og sam-
arbejdet har varet lige siden mellem 
regeringer og enkeltpersoner.

Den nordiske uge sidst i maj fejrer 
det voksende forhold mellem de nor-
diske lande og Tanzania med Nordic 
Week, hvor ugen er fyldt med forskel-
lige aktiviteter til fremme af handel 
og investeringer samt udviklingssam-
arbejde, der skal styrke de politiske og 
kulturelle bånd.

Det er i forbindelse med den sidste 
pind, at det var den danske ambassa-
des tur til at stå for Nordic Week. De 
havde inviteret vokalensemblet Nord-
lys fra Tårnby Musikskole som danske 
repræsentanter hele ugen.

Symbol på nordisk sommernat

Første koncert var hos den norske am-
bassadør, Hanne-Marie Kaarstad, som 
håbede, at koret med dets forførende 
toner kunne få tilhørerne til at drøm-
me om en lysere nordisk sommernat 
med en kølig brise og midnatssol. 

Ambassadøren fik sine ønsker op-
fyldt. 

Koret med  dansk-norske dirigent 
Jens Trygve Dreijer i spidsen, henførte 
publikum med dens elegance og for-
finelse - og sammen med de smukke 
omgivelser med lyskæder under Tan-
zanias himmel tror vi, at alle tilstede-
værende kom i en drømmetilstand. 

Senere på ugen var 1.000 gæster 
indbudt til den afsluttende sammen-
komst i den danske residens hos am-
bassadør Ejnar Hebogaard Jensen. Her 
sang Nordlys, mens gæsterne ankom 
og hilste på de fire nordiske ambas-
sadører.

Koncerten sluttede med, at Nord-
lys sang første vers fra hver af de fire 
nordiske nationalsange og til sidst den 
tanzanianske nationalsang på klingen-
de swahili. 

Tanzanias miljøminister holdt tale 

om vigtigheden af den nordiske støtte 
til et land i udvikling og om alle de 
problemer, der er forbundet med at få 
denne støtte anvendt på bedste måde. 

Mere end sang

Under opholdet i Tanzania besøgte 
Nordlys også Nafasi Artspace, hvor 
nordisk støttede kunstnere kan udøve 
og fremvise deres kunstarter, og Baga-
moyo Art School, som er det højeste 
uddannelsessted i Tanzania for musik, 
film og dans. 

Til slut rejste Nordlys til Zanzibar 
og besøgte Stonetown og den danske 

højskole i Paje. Her mødte de Masai-
folket, som fremførte deres særlige 
”hoppedans” akkompagneret af for-
skellige strubelyde, der var ganske 
fremmede for danske ører. Nordlys 
sang: I Danmark er jeg født og den tan-
zanianske nationalsang - så var alle på 
lige fod.

Ved sammenkomsten hos Danmarks 
ambassadør var der over 1000 

tilhørere under teltdugen med de 
nordiske flag-farver.

Nordlys helt til Afrika
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TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

HUSK TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK HAR ÅBENT I WEEKENDERNE

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK: 
MANDAG-FREDAG  8-20 
LØRDAG-SØNDAG, HELE ÅRET  9-16

VESTAMAGER BIBLIOTEK: 
MANDAG TIL FREDAG 9-19  
LØRDAG  9-16  
SØNDAG LUKKET

ER DU JOBSØGENDE? 
Jobcaféen holder åbent hele sommeren
Hver tirsdag kl. 13 - 15 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek,  
Kamillevej 10
Du kan få hjælp til at oprette et CV på Jobnet - søge efter relevante jobs i 
forskellige jobdatabaser - komme i gang med at skrive en ansøgning - skri-
ve et CV - sende ansøgninger elektronisk. Tilmelding er ikke nødvendig.

NETVÆRKSTEDET - Få hjælp til pc, tablet og mobil
Så er netværksværkstedet tilbage efter sommerferie
Hver torsdag kl.14 -16 i Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek,  
Kamillevej 10. Tilmelding er ikke nødvendig. 

JURIDISK FØRSTEHJÆLP
Advokatvagten holder lukket i august måned

EFTERÅRETS IT-KURSER 
med fokus på it-sikkerhed
Glæd dig til 20. august, hvor du kan se 
og tilmelde dig efterårets IT-kurser på 
Tårnby Kommunebiblioteker. I denne 
sæson sætter vi stort fokus på IT-sik-
kerhed og hvordan du kan beskytte dig 
selv mod svindlere, når du er på nettet. 
Kom og hør, hvordan du kan genkende 
en fupbutik på internettet, grunden til 
at du skal holde NemID for dig selv og 
hvordan dine kodeord nemt kan gøres 
mere sikre. 
Se mere og tilmeld dig på taarnbybib.
dk eller hent et katalog på  
biblioteket fra mandag 20. august.

SKRIV DEN BEDSTE 
FANTASY-NOVELLE
Finder vi den næste store fantasy-
forfatter i Tårnby Kommune? 
I år har Tårnby meldt sig til den lands-
dækkende fantasynovelle-konkurrence 
som Herlufsholm Fantasy Bogmesse har 
udskrevet. 
Konkurrencen foregår i tre runder: en lokal, 
en regional og landskonkurrencen. 
I den landsdækkende konkurrence er 1. 
pladsen i hver kategori et besøg for to per-
soner på Warner Bros. Studio i London incl. 
rejsegavekort til fly.

Konkurrencedeltagerne inddeles i tre alderskategorier. Der er en kate-
gori for de 10-12 årige, en for 13-15 årige og en for de 16-18-årige og 
de bedste noveller inden for hver kategori går videre til hovedkonkur-
rencen, hvor en jury bestående af de tre forfattere Nicole Boyle Rødt-
nes, Michael Kamp og Nanna Foss vil udvælge vinderne. 
Den lokale jury til den regionale konkurrence, består af personale på 
Tårnby Hovedbibliotek. 
Deadline for indsendelse af noveller er: fredag 14. september. Send din 
novelle til los.hb.bk@taarnby.dk Ud over novellen skal mailen inde-
holde: Navn, adresse, alder, telefonnummer og e-mail. 
Vinderne får direkte besked senest 4. oktober og bliver derudover an-
nonceret på bogmessen.
Læs om novellekonkurrencen på taarnbybib.dk/novellekonkurrence
Hvis du gerne vil skrive sammen med andre eller trænger til hjælp og 
inspiration til at komme videre er der hjælp at hente i Skiveriet hver ons-
dag kl. 16.00 fra 1. september på Tårnby Hovedbibliotek. 

FOTOUDSTILLING OG KONKURRENCE FOR BØRN
Mig og mit kæledyr - Fotokonkurrencen er for børn til og med 15 år
Fredag 10. til lørdag 25. august / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Tag et billede af dig selv sammen med dit kæledyr og skriv dyrets navn 
og et par ord om, hvad dit kæledyr betyder for dig. Send billedet og tek-
sten i en mail til Laura Michelsen, lnm.hb.uk@taarnby.dk senest man-
dag 6. august, så deltager du i konkurrencen. Du kan vinde et gavekort 
på 250,- kr. til Kastrup Dyrecenter.
Kæledyrsbillederne udstilles fra fredag 10. august - lørdag 25. august 
på Hovedbiblioteket, hvor alle kan stemme på deres favoritbillede. Vin-
deren kåres på kæledyrsdagen lørdag 25. august kl. 13.

Kæledyrsdag - Kom og kram en kanin og mød et marsvin
Lørdag 25. august kl. 11 - 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Drømmer du om at få en hund, en kanin, et marsvin eller et andet kæle-
dyr? Eller er din drøm allerede gået i opfyldelse? Denne sommerlørdag 
inviterer vi alle dyreglade børn og deres kæledyr til at være sammen på 
Scenen foran biblioteket.
Kl. 12 - 12.30 
Dyrlæge Annette Fugl Thomsen fortæller om, hvad det egentlig kræver 
at have f.eks. en hund, en kat, en hamster eller en undulat. I kan også 
få gode råd og inspiration af de børn, der har deres egne kæledyr med. 
Kom og se mit kæledyr! 
Hvis du har verdens sødeste kæledyr, som du gerne vil vise frem på 
kæledyrsdagen, så skriv til Laura Michelsen, lnm.hb.uk@taarnby.dk 
eller Tine Lundsgaard, tlu.hb.bk@taarnby.dk 
Skriv hvilket dyr du har, og hvad dyret hedder. 
Alle kæledyr får et diplom med navn for at deltage i kæledyrsdagen. 
Sidste frist for at tilmelde sit kæledyr er torsdag 23. august. 
NB! Dyret må ikke være højere end halvanden meter og skal være i 
snor eller i bur og under opsyn på dagen. 
Loppemarked - dyreartikler
Har du et hamsterbur, en kaninsele, en hundekurv, en madskål eller 
andre dyreartikler, som er i god stand, men som du ikke selv har brug 
for mere, så kan du sælge dem på kæledyrsdagen, hvor vi også holder 
loppemarked for brugte dyreartikler. 

ARRANGEMENTER  på Tårnby Kommunebiblioteker
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk under ”Det sker på biblioteket”. Du kan også hente en 
månedsoversigt på biblioteket.

TÅRNBY KOMMUNE

Fortsættes næste spalte

Fortsat fra forrige spalte

Fortsættes næste side
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Billetbestilling: 
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt 
fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker. 
Ved arrangementer, der afholdes af AOF Amager i samarbejde med 
Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter på tlf. 3251 1495 eller via 
www.aof-amager.dk Se efter logo. For alle arrangementer gæl-
der, at resterende billetter sælges ved indgangen.

Kreativt Krydsfelt: Lær at kode små robotter
Onsdag 8. august & fredag 10. august kl. 10 / Tårnby 
Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og prøv LEGO WeDo 2.0 - masser af sjov med de 
små robotter
Vi skal både bygge, programmere og lege med vores små hjemmebyg-
gede robotter. 
For børn fra 7 år.

Akvarelcafé
Onsdag 8. & onsdag 22. august kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
I akvarelcaféen er du altid velkommen. Her er plads til alle og mulighed 
for gensidig inspiration og erfaringsudveksling. Medbring selv papir, 
farve og pensler, så finder vi bøger om akvarelmaling med tips og tricks, 
og vi sørger for kaffe.

En gåtur og en god historie
Torsdag 9. august kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Ho-
vedbiblioteket. På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe mens 
Laura Michelsen læser en historie højt. 
Vi mødes kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien 
starter. Turen er knap 2 kilometer lang.

Musik og bevægelse - for 1-2 årige & 3-5 årige
Lørdag 18. august / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
1-2 årige: kl. 09.30, 3-5 årige: kl. 10.30. 
Kom og nyd lørdag formiddag sammen med dit barn eller dit barnebarn 
når Nanna fra Tårnby Musikskole inviterer til Musik og bevægelse. Vi 
skal synge, danse, klappe og puste sæbebobler op.
Begrænset antal pladser.  
Kun børn skal have billet - kun én voksen pr. barn.

Kæledyrsdag - Kom og kram en kanin og mød et marsvin
Lørdag 25. august kl. 11 - 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Se dagens program andetsteds i informationsannoncen.

TårnbyDox: The Salt of the Earth
Onsdag 29. august kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Dokumentarfilm af Wim Wenders og Juliano Ribeiro Salgado, der sam-
men har skabt en gennemført skildring af den brasilianske fotograf Se-
bastiao Salgados liv og karriere. 
TårnbyDOX stiller skarpt på dokumentarfilm, med film på  
Tårnby Hovedbibliotek og Kulturhuset Kastrup Bio.

Kreativt Krydsfelt: Sjov med vinyl
Onsdag 29. august kl. 15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / 
Gratis billetter
Lav klistermærker og stoftryk i vinyl. Du kan lave kli-
stermærker eller tryk til f.eks. en t-shirt på bibliotekets vinylskærer. Med-
bring selv det stof, som der skal trykkes på, hvis du vil det.
For voksne og børn fra 8 år.

Neuropædagogik og Low Arousal ved N. Flensburg  
og E. Vinther
Onsdag 29. august kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek  
/ Fri adgang
Low Arousal er en pædagogisk  
konflikthåndteringsmetode. 
Psykolog Nicolai Flensburg og Emil Vinther, underviser og cand. mag. i 
psykologi og dansk har over ti års erfaring i at arbejde med Low Arousal 
tilgange fra Skolen ved Sorte Hest og har løbende modtaget kurser og 
supervision at en af de mest betydningsfulde personer på området: Psy-
kolog Bo Hejlskov Elvén. Efter foredraget er der afsat tid til spørgsmål. 
Foredraget er arrangeret i samarbejde med  
foreningen LEV Dragør/Tårnby. 

Bytte bytte købmand - Teater for børn 3-6 år
Lørdag 1. september kl. 11 / Vestamager Bibliotek / Billetpris 20 kr.
Olsens Teater opfører Bytte bytte købmand, et stykke med remser og 
vers og glad musik på kryds og tværs.
Om dit og mit og vort, om at bytte og gi’ bort. Om at låne eller dele - det 
halve og det hele. Husk venligst til alle teaterforestillinger at respektere 
aldersgrænserne. Det giver den bedste oplevelse for børnene.  
Varighed: 30 min.

Sensommer på Scenen
Lørdag 1. september kl. 12-14 /Scenen foran 
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Nyd en afslappet stund i sensommersolen med 
soulede, jazzede og bluesede toner fra DJ Urban. 
Find din favoritplads ved Scenen foran  
Tårnby Hovedbibliotek til en stemningsfuld oplevelse.

NYT FRA STADS- OG LOKALARKIVET
Det lokalhistoriske blad, Glemmer Du, har i juli/august nummeret titlen: 

At løfte vægte i flok  
- Atlet Klubben Viking
Det fortæller klubbens historie 
og om store præstationer på 
både det sportslige og men-
neskelige felt.
Bladet kan hentes på bibliote-
ket i starten af juli måned.

Bladet kan hentes gratis på 
bibliotekerne så længe oplag 
haves, eller hentes i en print-
venlig version på taarnbybib.
dk under ”Stads- og Lokalar-
kivet”. 
Du kan også vælge at tegne 
et abonnement på ’Glemmer 
Du’ som nyhedsbrev, så du får 
bladet sendt elektronisk, så 
snart det udkommer.

Fortsat fra forrige side
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I forbindelse med, at det er 25 år siden, Tårnby 
Bladet udkom første gang (15. september 1993), 
udlodder foreningen 50.000 kroner til legater til 

medlemsforeninger 
Det har fra starten i 1993 været Bladforeningens formål at fremme mulighe-
derne for information. Tårnby Bladet har været hjørnestenen i det formål, men 
det vil være lige så sjovt og interessant, hvis bladforeningens medlemmer selv 
stod for den direkte information til medlemmerne i egne foreninger.

Vi udlodder ialt 50.000 kroner (det kan være fem portioner af 10.000 kroner) 
til projekter med et særligt indhold for medlemmerne i de foreninger, som har 
tilsluttet sig Tårnby Bladforening (man kan nå at melde sig ind endnu).

Det kan være, at en forening laver en bustur til et museum eller en begiven-
hed, som har noget specielt at gøre med foreningen. Betingelsen er blot, at der 
er et element af information, ny viden i projektet. Altså ikke noget med nye 
bolde til en boldklub eller nye rafter til en spejdergruppe.

Vi betinger også, at I efterfølgende sender en beskrivelse af turen, besøget, 
oplevelsen med et foto, som vi må offentliggøre i Tårnby Bladet.

Sådan gør I:

Send en ansøgning til Tårnby Bladforening, att. formanden med en beskrivelse 
af den oplevelse, I vil give jeres medlemmer eller et hold i jeres forening.

Ansøgningen skal naturligvis indeholde navn på jeres valgte leder af projek-
tet, samt almindelige oplysninger om foreningen.

I vælger selv, om I kan gøre noget for hele foreningen - hente en sjov mand ud 
til en fest/foredrag - eller om det er et særligt hold, som skal på museum, ud i 
naturen eller hvad I finder på.

Sværere er det ikke, vel?

Men det er altså en betingelse, at jeres forening er medlem af Tårnby Bladfor-
ening - den arbejder jo også for jer.

Bladforeningens bestyrelse vil i midten af august finde fem projekter (eller 
flere, hvis der er nogen, som kan sætte noget i værk for mindre end 10.000 
kroner).

Tårnby Bladet er afhængig af frivillig arbejdskraft - som vi til gengæld passer 
og plejer blandt andet med en årlig studietur eksempelvis til vores trykkeri, 
Vordingborg Slotsruin, kernekraftværket i Barsebäck - og ...

Du kan også støtte Tårnby Bladet ved et personligt 
medlemsskab i Tårnby Bladforening for 50,- kro-
ner om året, foreninger betaler 200,- kro-
ner årligt. Ring dagligt på 32 509 290 
mellem kl. 9 og 12 og sig, at du og/el-
ler din forening vil være medlem. 

Tårnby Bladet laver ikke sig 
selv. Se www.taarnbybladet.dk

Giv jeres medlemmer en oplevelse
Tårnby Bladforening vil være med til at betale for det! 

Visens Venner på Amagerland 
(VVpA) ønsker at fremme glæden 
ved sang og musik, og et af formå-
lene er at udbrede kendskabet til de 
mange viser, nye som gamle, som 
den danske sangskat rummer 

I dag er det, der karakteriserer en vise, 
at teksten er det vigtigste – melodien 
skal blot støtte og fremhæve teksten.

En vise bliver derfor heller ikke 
sunget, men fremført og man behøver 
ikke have en stor stemme for at kunne 
fremføre en vise – det vigtigste er, at 
den har sjæl og nerve. 

Viser er bestemt ikke gået af mode 
– de trives i bedste velgående. I Visens 
Venner på Amagerland anvender vi en 
bred fortolkning af temaet ”visesang”.

 Foreningen VVpA har rundt regnet 
200 medlemmer, heraf er ca. 30 aktive 
og optræder som solister eller musi-
kere. For aktive medlemmer holdes 

”hulemøder”, hvor program til vise-
aftener afprøves, inden det endelige 
program serveres for alle medlemmer 
til festlige viseaftener.

Her kan man både lade sig under-
holde og deltage aktivt i fællessang. 
Der afholdes syv viseaftener årligt i 
festsalen på Korsvejen skole, og disse 
indledes altid med hyggeligt samvær 
med medbragt madkurv - en god mu-
lighed for at skabe nye bekendtskaber 
eller mødes med venner.

Foreningen VVpA udbyder også vi-
seunderholdning, og vi hjælper gerne 
med at sammensætte det rigtige pro-
gram til dit arrangement.

INFO:
www.vvpa.dk
Har du lyst til at være med i vores 
forening som solist eller gæst er 
du meget velkommen, og pt. er der 
ingen eller kun kort ventetid. 

Foreningen Visens Venner kan blandt andet opleves ved vise-festival i 
bakkerne bag Plejehjemmet på Løjtegårdsvej. (Årets festival er netop afviklet 
første søndag i august) Arkivfoto.

Om Visens Venner på 
Amagerland

Syv år som julemand gav Simon 
Brøns titlen af Årets Julemand 2018

Selvom han endnu ikke har været fun-
gerende i jobbet i år fik Simon Brøns 
i sommerens hedebølge en enorm 
flot udnævnelse, da han deltog i Jule-
mændenes Verdenskongres på Dyre-
havsbakken. 

Her blev han nemlig kåret som Årets 
Julemand 2018.

Kåringen skete på Julemændenes 
Verdenskongres hvor Dansk Jule-
mands Laug hvert år kårer årets jule-
mand. Årets julemand er et medlem, 
som har gjort noget ganske særligt 
for lauget, julemandsfiguren eller ju-
leglæden.

- Jeg sætter stor pris på den tillid, 
som medlemmerne har vist mig ved 
at stemme på mig som årets julemand, 
udtaler Simon, som udover den æres-
fulde titel kan bære krone, hermelin-
skindskåbe og scepter det næste års 
tid.

Simon Brøns har været julemand si-
den 2011.

Forbillede for børn

En af grundene til, at Simon blev ind-
stillet til årets julemand 2018, er hans 
professionelle måde at agere jule-
mand på og hans utrættelige arbejde 
for at gøre en forskel for børn fra 
trængte kår ved at stå i spidsen for Ju-
lemærkemarchen i Tårnby, juletræsfe-
ster for udsatte samt hospitalsbesøg 
juleaften.

Også hans måde at tage imod nye 
julemænd på var en del af grundlaget 
for hans indstilling til kåringen.

Simon Brøns blev julemand ved et 
tilfælde, da han tilbage i 2011 blev 
spurgt om han kunne tænke sig at 

være julemand i Juleoptoget på Ama-
gerbrogade.

Han sagde med det samme ja til op-
gaven, som han troede kun var for en 
enkelt gang. Men siden den dag har 
han udført julemandsgerningen hvert 
år ved mange forskellige arrangemen-
ter.

tsp

Julemanden med det borgerlige 
navn Simon Brøns har det næste år 
lov til at sidde i julemandens tronstol 
på Dyrehavnbakken, hvor julemænd 
har en (ikke så) hemmelig plads til 
deres årlige laugsmøde.
Til hverdag må han bruge sin 
mere bedskedne træstub, dog med 
messingplade.

Simon hyldet i 
sommervarmen
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AMAGERTEATRET er den lokale teaterforening i Tårnby og 
spiller i sæson 2018/2019 fire forestillinger i abonnement samt en 
familieforestilling i Kulturhuset KastrupBIO.

Gentegningen er i gang! Såvel gen- som ny-
tegning kan ske på www.amagerteatret.dk, hvor 
der er en udførlig beskrivelse af forestillingerne.

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

Svend, Knud & Valdemar 
En absolut nybearbejdning af det 
Danmarkshistoriske, romantiske ud-
styrsstykke i fem changementer med 
indlagte sange.

18. - 19. og 20. marts kl. 19.30

Den Ny Opera og Figaros 

Holgers forsvarstale 
Holgers Forsvarstale er en musi-
kalsk og grænseløs komedie om 
løse grænser for komik.

28. - 29. og 30. januar 2019 kl. 19.30  
letITbe

Drengen der ville  
være vægtløs
En anmelderrost forestilling for sin 
blanding af humor og skarphed i 
beskrivelsen af, hvor svært det er at 
være mønsterbryder.

19. - 20. og 21. november kl. 19.30
folketeatret | turne

Bridge Over Troubled Water
Historien om to unge drenge fra 
Queens, New York, der gik hen og 
blev verdens mest succesrige duo 
nogensinde - som teaterkoncert.

22. - 23. og 24. oktober k1. 19.30 

Landsteatret ©
 Erling M

ølgaard
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Priser 2018-19
Indmeldelse gælder hele sæsonen. 
Ret til ændringer i repertoire og spilledage forbeholdes.

Abonnement    Løssalg

Gruppe A:  Række 1 til 11 180 kr. (720 kr. + 50 kr. = 770 kr.)  •  230,- kr. 
Gruppe B:  Række 12 til 15 150 kr. (600 kr. + 50 kr = 650 kr.) •  200,- kr.

Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,- kr. for hele sæsonen.  
Der kan tegnes abonnement ved at sende indmeldelsesblanketten til:

AMAGERTEATRETS kasserer

Ole Skibsted • AMAGERTEATRET, Vinkelhuse 5 3.tv, 2770 Kastrup. 

eller på www.amagerteatret.dk/abonnement og priser • Ole Skibsted • 30 23 39 85

w w w .  A M A G E R T E A T R E T. d k

90 stader med skønne kræmmere er 
der på Vestamager Høstmarked, ar-
rangeret af KFUM-Spejderne Vesta-
mager Gruppe 

Høstfesten er en gammel tradition 
som selv bybørn har sunget om i Mar-
ken er mejet…, men det var først når 
høsten var i hus, man tog sig tid til 
at feste. Men et høstmarked kan man 
sagtens holde uden tanke for, hvad 
sankes i lo og lade. Så kan man i stedet 
synge Marked er meget, meget skønt!

- Vi har på forskellig vis været invol-
veret i de fleste markeder på Amager. 
Derfor opstod en dag drømmen om at 
have vores eget, siger René Engelund 
fra Høstmarkeds-udvalget.

- Således opstod Vestamager Høst-
marked i 2011, vores version af den 
bedste lille perle af et familievenligt 
marked.

Markedet holdes hver år den anden 
weekend i august af KFUM-Spejderne 
Vestamager og al overskud fra marke-
det går ubeskåret til spejdernes bør-
ne- og ungdoms-arbejde.

På markedet finder man to Hoppe-
borge for små og større børn og nyre-
noveret klatrevæg byder på udfordrin-
ger for både små og store. Desuden 
legeland/workshop med små-aktivi-
teter for de mindre og en bålplads, 
hvor man gratis kan lave snobrød og 
popkorn. Alle aktiviteterne er gratis.

Her kommer overskuddet

Madsalg, hvor du kan købe store 
kræmmerpølser, grillkyllinger, øl og 

vand til rimelige priser.
Kaffe & Kage, hvor du kan købe kaf-

fe, kage og vand.
Lotteri, hvor du kan vinde alverdens 

ting og sager.
Og naturligvis er der så kræmmer-

staderne. Dem er der mindst 90 af, 
hvor skønne kræmmere sælger alt 
imellem himmel og jord.

Vestamager Høstmarked
11. og 12. august,
Lørdag 10-18
Søndag 10-16
www.Vestamager Høstmarked.dk
Facebook: Vestamager Høstmarked på 
facebook

En klassisk spejderdyd som at 
kunne håndtere en hammer er en 
af ingredienserne på Vestamager 
Høstmarked.

Vestamagerspejderne har en af øens 
mest udfordrende klatrevægge - med 
stor sikkerhed.

 & Marked er meget, 
meget skønt!
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FAR TIL FIRE I SOLEN
11 – 12/8:  kl. 13.00
25 – 26/8:  kl. 12.30 t. f. a. 
HOTEL TRANSYLVANIA 3 – dansk tale
11 – 12/8:  kl. 15.00
18 – 19/8:  kl. 15.30
25 – 26/8:  kl. 13.00
1/9:  kl. 10.45 t. f. a.

MAMMA MIA! - HERE WE GO AGAIN
9 – 15/8:  kl. 17.00
16 – 22/8:  kl. 17.30
23/8:  kl. 19.45
25 – 26/8:  kl. 14.30
27 – 29/8:  kl. 19.45   
30 – 31/8:  kl. 17.30
3 – 4/9:  kl. 17.30
8 – 9/9:  kl. 16.15
Syng med visninger: 
21/8  kl. 17.30 og 23/8 kl. 19.45 

LANDET AF GLAS
11 – 12/8:  kl. 15.30 fr. u. 7

BIEN MAJA – PÅ NYE 
HONNINGEVENTYR, dansk tale
11 – 12/8:  kl. 13.30
18 – 19/8:  kl. 13.30 t. f. a.  
MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT
9 – 15/8:  kl. 17.30
18 – 19/8:  kl. 14.00 
Danmarkspremiere 
BOOK CLUB
9 – 15/8:  kl. 20.00
16 – 22/8:  kl. 18.00
23 – 29/8:  kl. 17.30 t. f. a. 

Danmarkspremiere
THE MEG
9 – 15/8:  kl. 20.30
16 – 22/8:  kl. 20.15
24 – 26/8:  kl. 19.45 
Danmarkspremiere
THE SPY WHO DUMPED ME  
16 – 22/8:  kl. 19.45
23 – 29/8:  kl. 20.15
Danmarkspremiere
DOMMERENS VALG
23 – 29/8:  kl. 18.00
30/8 – 5/9:  kl. 20.00 
Danmarkspremiere
LYKKE-PER
30 – 31/8:  kl. 19.30
1 – 2/9:  kl. 16.45 + 19.00
3 – 5/9:  kl. 19.30
6 – 7/9:  kl. 17.30 + 19.30
8 – 12/9:  kl. 18.00 + 19.30
13 – 18/9:  kl. 17.00
Visningerne kl. 16.45, 17.00, 17.30 og 18.00 
er med danske undertekster 
DE UTROLIGE 2 - 2D med dansk tale
Forpremiere
25 – 26/8:  kl. 15.15
Danmarkspremiere
30 – 31/8:  kl. 17.00
1/9:  kl. 11.15 + 13.00 + 15.45
2/9:  kl. 13.00 + 15.45
3 – 7/9:  kl. 17.00
8 – 9/9:  kl. 13.00 + 15.30
10 – 12/9:  kl. 17.00
15 – 16/9:  kl. 12.30 + 14.30

DE UTROLIGE 2 - 3D med dansk tale
1 – 2/9:  kl. 14.00
8 – 9/9:  kl. 13.30
15 – 16/9:  kl. 12.00 
Doxbio:
THE RAFT
5/9:  kl. 18.00
Danmarkspremiere
DITTE OG LOUISE 
13 – 17/9:  kl. 20.00
18/9:  kl. 20.15 
Danmarkspremiere
THE HAPPYTIME MURDERS  
13 – 17/9:  kl. 20.30
18/9:  kl. 17.15
Re-premiere 
CINEMA PARADISO  
- MINE AFTENER I PARADIS
13 – 17/9:  kl. 17.30 fr. u. 7 
Forpremiere
IQBAL & DEN INDISKE JUVEL
15 – 16/9:  kl. 15.15

 
Opera på lærredet:
18/9  kl. 19.30:
LA BOHÉME fra havnen i Sydney
I pausen serveres et glas cava.

Filmoversigt 

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

BILLETPRISER 
OG RABATKORT
Billetpris 75,- kr.
Børnebillet (til og med 12 år) 60,- kr.
10-turs rabatkort  550,- kr.  (hvert 
klip betaler for en billet op til 65,- 
kr.). 
Tillæg ved 3D film kr. 20,-. 
Der kan forekomme tillæg 
ved helaftensfilm, for- og 
danmarkspremierer.

ÅBNINGSTIDER
Man. til fre. fra kl. 16.30 til sidste 
film starter. 
Lør. og søn. fra kl. 13.00 til sidste 
film starter. 
Ved udvidet åbningstid åbner 
biografen 30 min. før første film 
starter.
BABY BIO kl. 11.00:
4/9: MAMMA MIA!  
– HERE WE GO AGAIN
11/9: LYKKE-PER med danske 
undertekster
18/9: CINEMA PARADISO  
- MINE AFTENER I PARADIS

TIRSDAGSBIO kl. 10.30:
4/9: MAMMA MIA!  
– HERE WE GO AGAIN
11/9: LYKKE-PER med danske 
undertekster
18/9: CINEMA PARADISO  
- MINE AFTENER I PARADIS
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BOOK CLUB
Diane er lige blevet enke efter 
40 års ægteskab, Vivian nyder 
uforpligtende forhold til sine 
mange mænd, Sharon arbejder 
sig igennem en årtier lang 
skilsmisse, og Carols ægteskab 
er i krise. Men alt dette ændrer 
sig, da de fire veninder læser den 
berygtede roman ”50 Shades of 
Grey” i deres bogklub. Nu skal det 
næste kapitel i deres liv være det 

bedste, og sammen tager de på 
en humoristisk rejse, der byder 
på nye romancer og gammel 
kærlighed.

THE MEG
I Stillehavet beskadiges 
et internationalt dybhavs-
observationsfartøj voldsomt. Det 
synker ned til 11 kilometers dybde 
efter et voldsomt sammenstød 
med et gigantisk væsen, der ifølge 
videnskaben burde have været 
uddødt i millioner af år. Dybhavs- 
og redningseksperten Jonas 
Taylor skal forsøge at redde det 
havarerede mandskab.

THE SPY WHO 
DUMPED ME
Trediveårige Audrey og Morgan, 
bedste veninder fra Los Angeles, 
bliver indblandet i en international 
sammensværgelse, da Audreys 
ekskæreste dukker op i hendes 
lejlighed, tæt efterfulgt af et hold 
snedige snigmordere. 

DOMMERENS VALG
Fiona Maye er dommer i 
familieretten ved den britiske 
High Court. Midt i sit livs største 
krise med private sorger og et 
ægteskab står hun overfor sin 
sværeste sag som dommer. Af 
religiøse grunde nægter den 
17-årige Adam at tage imod en 
blodtransfusion, der kan redde 
hans liv, og hans forældre er 
enige. Skal Fiona tvinge Adam til 
at leve mod hans vilje?

LYKKE-PER
Per flytter væk fra sin strenge 
opvækst i det stærkt religiøse 
hjem og sin patriarkalske 
præstefar, og sætter sejl mod 
København for at studere 
til ingeniør og realisere et 
stort visionært og moderne 
energiprojekt, baseret på vind- og 
bølgeenergi. 
Med hans kontakter til en af 
Danmarks rigeste familier og hans 

forlovelse med familiens smukke 
datter ser hans fremtid lys og 
lovende ud. 
Trods al sit held og fremgang har 
Per svært ved at bryde båndene 
og slippe af med de sår, hans 
strenge, religiøse baggrund har 
givet ham, og han frygter, at han 
nu som voksen vil komme til at 
gentage faderens adfærd.

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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DE UTROLIGE 2
Helen bliver bedt om at være 
spydspids i en kampagne for 
at bringe superheltene tilbage, 
mens Bob kæmper sig igennem 
det normale hverdagslivs 
heltegerninger derhjemme 
sammen med Violet, Dash og 
den lille baby Jack-Jack, hvis 
superkræfter begynder at vise sig.
Deres mission støder på grund, 
da en ny superskurk dukker op. 
Skurken truer alt og alting, men 
familien Parr viger ikke tilbage for 
en udfordring, især ikke når de har 
Frozone ved deres side.

DITTE OG LOUISE - 
THE MOVIE
Ditte og Louise er (stadigvæk) to 
midaldrende skuespillerinder som 
indser, at det eneste branchen har 
tilbage at tilbyde dem, er roller 
som nogens mor eller “gammel 
luder”. 
Derfor griber Ditte til en radikal 
beslutning: Hun klæder sig ud som 
mand. Og med ét er verden vendt 
på hovedet! Men samtidig svigter 
hun sin bedste veninde Louise og 
deres fælles drøm om eget firma. 
I afmagt og frustration kaster 
Louise sig ud i en hovedløs affære 
med lægen David.

THE HAPPYTIME 
MURDERS
I Los Angeles allerdybeste afkroge 
lever dukker og mennesker blandt 
hinanden. To detektiver - et 
menneske og en dukke - bliver 
tvunget til at arbejde sammen for 
at finde ud af, hvem der brutalt 
slår de tidligere medlemmer af det 
engang så elskede og populære 
dukkeshow, The Happytime Gang, 
ihjel! 

CINEMA PARADISO 
- MINE AFTENER I PARADIS
Drengen Toto ser tilbage på sin 
sicilianske barndom, hvor han 
delte sin tid mellem kirken, 
hvor han var alterdreng, og den 
fortryllende biograf Paradiso, 
hvor han fra operatørrummet 
oplevede magiske historier, 
spændende verdener - og også de 
forbudte scener, som den lokale 
præst forlangte, bliver fjernet fra 
filmene.
Giuseppe Tornatores Oscar-
vindende mesterværk Cinema 
Paradiso har i år 30 års jubilæum 
og relanceres i en flot ny-
restaureret version.

IQBAL & DEN 
INDISKE JUVEL
Iqbals tante Fatwa er blevet 
udnævnt til vogter af Den Indiske 
Juvel, og Iqbal overtaler sin far til 
at hele familien skal til Indien for 
at overvære ceremonien. 
Men den Indiske Juvel bliver 
pludselig stjålet, og Iqbals far 
beskyldes for tyveriet og kommer 
i fængsel. Så nu går den vilde jagt 
gennem New Delhis gader for at 
finde både Den Indiske Juvel og 
redde far.

MAMMA MIA! 
- HERE WE GO AGAIN
Syng med visninger: 
Tirsdag 21/8  kl. 17.30  
Torsdag 23/8  kl. 19.45

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

FORPREMIERE

RE-PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

FORPREMIERE
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Puccinis opera fra havnen i Sydney
Vises 18/9 kl. 19.30.
I pausen serveres et glas cava

Vind to billetter 
til La Boheme
Puccinis opera La Boheme vises i 
Kulturhuset kastrup Bio i en op-
tagelse fra havnen i Sydney, men 
hvad er en boheme?

Vinderne 
af denne 
lille konkur-
rence får to 
billetter til forestillingen tirsdag 18. 
september.

For at komme i betragtning vil vi 
gerne have en oversættelse af opera-
ens titel. Hvad vil man kunne kalde en 
boheme på dansk. Alle opfindsomme 
og retvisende forslag kan vinde. Det 
kan altså ikke nytte at man skriver 
Hoppalong Cassidy - med mindre der 
følger en kort men troværdig forkla-
ring med.

Svaret mailes til Tårnby Bladet, re-
daktionen@taarnbybladet.dk og skriv 
Boheme i emnefeltet.

Derudover skal vi have navn, adres-
se og telefonnummer på indsenderen 
senest torsdag 30. august kl. 12.00.

Hvordan du indløser præmien får 
du besked om samtidig med, at du får 
at vide, om du har vundet (på mail i 
løbet af mandag 27. august). 

Billetterne kan kun benyttes til 
ovenstående forestilling, de kan ikke 
veksles til kontanter eller byttes til 
andre forestillinger i Kulturhuset Ka-
strup Bio.
La Boheme vises tirsdag 18. sept. kl. 
19.30. I pausen serveres et glas cava.

Konkurrence

Advarsel mod alger
27. juli udsendte Tårnby Kommune 
en advarsel om, at der er konstateret 
et stigende indhold af alger i vandet 
ved Kastrup Søbad og ved vinterba-
dehuset syd for Kastrup Lystbåde-
havn.

Derfor blev et gule flag hejst ved 
Kastrup Søbad. Det gule flag betyder, 
at du skal være opmærksom på for-
holdene, hvis du ønsker at bade.

Når der er så mange alger, at de kan 
ses, kan de være giftige. Algerne kan 
give udslæt på huden og forårsage 
mavepine hvis man sluger vandet.
Bad ikke hvis:
Der er en grønlig, gul eller brunlig 
film på vandet
Der er grålige tråde eller store fnug 
i vandet
Vandet er meget uklart
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GLARMESTER

Pas på Tårnby Bladet - meld dig ind i  
Tårnby Bladforening

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

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

Schæferhundeklubbens 
Kreds 2 har eget hus og træ-
ningsbane og nu begynder 
”skoleåret” for lydigheds-
træning

Nu starter en ny sæson for 
alle hundeejer, der drømmer 
om en lydig hund.

Trods navnet Schæferhun-
deklubben er træningen ikke 
begrænset til nogen bestemt 
hunderace.

De senere år har klubben 
nemlig med stor succes åbnet 
for alle typer familiehunde. 
Flere og flere får hund, og 
klubben opfylder et stort 

behov både for førstegangs-
ejere, og rutinerede hunde-
førere.

- Kan det virkelig gå? En 
stor basse af en schæfer og 
lille gadekryds hjemme fra 
sofahjørnet? spørger nogen.

- Ja da! Det går fint, griner 
klubbens formand, Henning 
Visholm.

- Vi har eksempelvis hold 
for agility, spor, for hvalpe på 
en særlig, indhegnet bane, og 
lydighed, der er åbne for alle.

- Andre ønsker at føre deres 
hund op til Schæferhunde-
klubbens krævende prøver på 
et højere niveau, og derfor har 
vi blandt andet et særligt B-
hold, udelukkende for schæ-
ferhunde.

Flere hold med forskellige 
discipliner

Der er indskrivning til en per-
lerække af forskellige hold 
allerede 11. august mellem 
kl. 10-12 i foreningens klub-

hus på Selenevej (som ligger 
i et for mange ukendt område 
som en sidevej til Sjælands-
broen) 

- En start kan være, at man 
blot kigger forbi og hører om 
vores træning, siger Henning 
Visholm.

- Uanset hvordan man hol-
der hund, vil alle gerne have 
en lydig hund - det gør både 
hund og ejer tilfredse og af-
slappede.

Forholdene er i topklasse 
på de velholdte baner med 
‘højt til loftet’, lærkesang og 
god plads. Arealerne er godt 
drænede arealer, der er lys 
på om aftenen hen på efter-
året, og klubben har gode 
parkeringsforhold - ja, enhver 

hundeejers drøm, når der skal 
øves alt fra indkald til lang-
tids-afdækning.

Klubhuset er klar med kaffe 
og pandekager, hvis man er 
heldig og her er det hyggeligt 
at få en sludder efter endt 
træning.

Schæferhundeklubben har åbent for alle typer familiehunde. 
Foto: Thorsten Schacht.

Hvalpeholdet er altid sjovt at følge - og det går stærkt fra en 
lille nysgerrig hvalp første gang gør store øjne, til den synes 
det er sjovt at lære indkald og gå på plads. Foto: Thorsten 
Schacht

Også skolestart for alle hunde

INFO: 
Schæferhundeklubben
Selenevej 15, 2300 
København S.
Hundeejere uden bil kan 
gå fra metrostationen ved 
Fields.
Formand, Henning Visholm 
5128 9632

Gratis tilbud til 
foreninger

Mange foreninger - for 
ikke at sige alle - har brug 
for frivillige i bestyrelser, 
til praktisk arbejde, hjæl-

peinstruktører etc. 
I kan søge efter person med
Kendskab til Word og excel 
(og hvis du ikke har det sør-
ger vi for gratis oplæring)
Kendskab til klubliv (gerne)
Fleksibel (vi arbejder med 
frivillige)
Ansvarsfølelse

... og tilbyde:
Et levende miljø
Deltagelse i et aktivt klubliv
Kurser i regnskabsprogram-
mer
Til gengæld er lønnen i kon-
tanter ikke eksisterende

Skrive lidt om forenin-
gerne som dette eksempel: 
Kastrup Højdespringer 
Forening har 60 medlem-
mer, eget klubhus på Lille 
Hovedgade og deltager i 
danmarksturneringens 1. 
division. 

Se eksempler på side 38 og/
eller lad redaktionen hjælpe 
jer.
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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

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 •

PENSIONS CENTRET SOLGÅRDEN. Det 
er et hyggeligt sted, hvor der kommer mange 
pensionister og hygger sig. Jeg var der en 
fredag midt i juni, hvor der var sommerfest, 

som de kaldte i mormors kolonihavehus.  
Som det kan ses på vedlagte billede, gik 
bølgerne højt. Tekst og foto: Chr. Hygom. 

I Solgårdens kolonihavehus

Luftakrobatik, klovneri 
og rørende fortællinger
For én weekend transforme-
res Kastrup Lystbådehavn 
med sjove, nervepirrende, 
spændende og udfordrende 
nycirkusforestillinger

Kompagniet GLiMT indbyder 
alle i Tårnby til Himmel og 
Havn Festival med moderne 
cirkus, akrobatik, klovneri, 
fotokunst og live musik – og 
hele programmet er gratis!

- Vi har valgt en række fore-
stillinger, der alle sammen 
både er vild og kompromisløs 
scenekunst af højeste kvalitet 
og samtidig er folkelige og ta-
ler til noget grundlæggende 
og alment menneskeligt i os 
alle, fortæller Lars Lindegaard 
Gregersen, GLiMTs ene kunst-
neriske leder. 

- Uanset om du er ung el-
ler gammel, om du er erfaren 
teatergænger eller aldrig har 
sat fod i en teatersal, så er der 
noget for dig på festivalen.”

Mere end teater

- Det særlige ved at lave en 
festival som denne er det 
sammenhold og fællesskab, 
en festival kan skabe, for-
tæller Camila Sarrazin, 
GLiMTs anden kunst-
neriske leder. 

- Her kan folk 
mødes på kryds 
og tværs og dele 
en helt særlig 
oplevelse. Og 
det er noget 
helt magisk. 

Sideløbende med forestil-
lingerne er det muligt at del-
tage i kreative aktiviteter for 
alle aldre, der vil være live 
latinamerikansk musik spillet 
af Michael Miño, og føler man 
en lille sult eller tørst, behø-
ver man ikke gå langt.

Derudover vil det være 
muligt at opleve en fotoud-
stilling over temaet ”Det der 
gemmer sig mellem Himmel 
og Havn”, med billeder taget 
af Amager Fotoklubs med-
lemmer.

PROGRAM
Lørdag 11. august
Kl. 14.00: Åbning med taler
Kl. 14.15: “opHAV” af GLiMT 
og Teatret OM
Kl. 15.45: “The Balance” af 
Cikaros
Kl. 17.00: “Culbuto” af Cie 
Mauvais Coton (Frankrig)
Kl. 17.30: Slut for dagen
Der er latinamerikansk 
livemusik spillet af 
Michael Miño mellem 
forestillingerne hele dagen 
lørdag.

Søndag 12. august
Kl. 14.00: “Jekyll on Ice” af 
Paolo Nani
Kl. 15.30: “Culbuto” af Cie 
Mauvais Coton (Frankrig)
Kl. 16.30: “opHAV” af GLiMT 
og Teatret OM

Sted: 
Sejlerne i havnen vil 
vide at 55°38’29.2_N 
12°39’16.4 er det samme 
som ydre mole i Kastrup 
Ny Lystbådehavn, som er 
centrum for  Glimts teater/
klovneri festival.
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Eksklusive lejelejligheder i en af Københavns mest innovative bydele

U D L E J N I N G E N  E R  S T A R T E T

KOM TIL 
ÅBENT HUS

Søndag 
kl. 15.00-16.00

Else Alfelts vej 72D, 2. th.
 2300 Kbh. S

Ren natur midt i byen
Det er udsigten, der har givet navnet til Savannehuset. 
Og det er en udsigt helt i særklasse for enhver 
storby-beboer.

Det er på alle måder en lejebolig af høj kvalitet, man 
fl ytter ind i. Der er altaner i alle de smukke gennem-
lyste lejligheder, og fl ere af dem har to altaner. 

God rumfordeling
Lejlighederne i Savannehuset fordeler sig på mellem 
2, 3 og 4 lyse rummelige værelser. Her er der tænkt 
nøje over rumfordelingen. Det gør lejlighederne 
praktiske og lette at indrette og fl eksible i forhold til om 
der skal være mange børneværelser, gæsteværelser 
eller der skal være plads til et hjemmekontor. 

www.savannehuset.dk

Fakta
• 2 - 4 værelser
• Størrelser 66 m2 - 111 m2

• Elevator til døren
• Priser fra 10.700/md
• Indfl ytning fra december 2018
• Mulighed for leje af p-plads i kælderen

LokalBolig Amager
Holmbladsgade 76
2300 København S
Telefon 36 30 15 55
amager@lokalbolig.dk

LokalBolig Projektsalg
Amerika Plads 30A
2100 København Ø
Telefon 32 53 22 22
projektsalg@lokalbolig.dkProjekt udviklet af Topdanmark


