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Fællesskab på
Fortet
Hele Amager med mere til var
inviteret, da foreningen KOF,
Kongelundens Outdoorforening sammen med DGI, Storkøbenhavn og Dragør Ungdomskole satte Kongelundsfortet i
bevægelse

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

I løbet af seks timer en lørdag der
var over 15 gratis aktiviteter på
og omkring Kongelundsfortet til
de outdoor-interesserede, som
kunne prøve SUP, rebklatring i
træerne, mountainbike, snit og
bål, skattejagt, orienteringsløb
og meget andet!
Og naturligvis var der også
musik og godt til ganen!
- Det var en skøn dag med god
stemning. Det var tydeligt, hvad
det gamle fort kan i forhold til
at samle mange mennesker og
skabe fællesskab om udendørs
aktiviteter, siger Morten Christensen, Kongelundsfortet Outdoorcenter.
Læs mere og se
herlige foto side 54.

TÅRNBY BLADET • hver måned til 16.300 husstande i Tårnby • lige ind ad døren
Fire musketerer fra isens
verden til kamp for en
dødsdømt skøjtebane.

Uro om budgettet
Et flertal i kommunalbestyrelsen fik møbleret i det
kommunale budget 2023 før
2. behandlingen. Mange er
utilfredse
Af Terkel Spangsbo

Sjældent har Tårnbys borgere

reageret så voldsomt på et
kommunalt budget, men især
lukningen af to idrætshaller
har vakt vrede.
En misligholdt skøjtehal
står på dødslisten med begrundelsen, at den er dyr i
drift og ’kun’ 385 personer

fra skøjte- og ishockeyklubber benytter den i drift 5,2
mio. kroner dyre hal. Så er
skøjteløbere, som løser billet
til et par timers fornøjelser på
is, ikke talt med. Klubber har
varslet demonstrationer ved
kommunalbestyrelsesmødet

tirsdag 27. september.
I løbet af få timer fik medlemmer og forældre samlet
mere end 4.000 underskriftet
på et borgerforslag, som dermed skal tages op i kommunalbestyrelsen.
- Vi giver os ikke uden protester, lyder det fra mange i
og omkring klubberne, Tårnby
Skøjte Klub og Ama’r Jets Amager Ishockey Club.
- Husk, at man kun ser en
tiendedel af isen over havets
overflade.
Svømmeklubben
KVIK
har svømmeundervisning i
svømmehallen ved Pilegårdsskolen. Her har bassinet den
fordel, at der er et lavtvandsbassin, som især begyndere
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er trygge og glade ved før mødet med det dybe vand.
Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre, Konservative,
Tårnby Listen og løsgænger
Benny Bindslev står sammen
om budgettet, som både rummer besparelser (og lukning
af omtalte haller) og forbedringer samt et kassetræk på
100 millioner.

Læs om budget og kritikken på siderne 3, 4, 6 samt
46 og 47
Sker der store ændringer
ved 2. behandlingen, sætter
Tårnby Bladet ekstra sider i
avisens netudgave
www.taarnbybladet.dk

Farvel til Nye Borgerlige

Benny Bindslev har været Nye Borgerliges enlige repræsentant i Tårnby Kommunalbestyrelse – nu er han løsgænger.
Han skriver til Tårnby Bladet, at han
gennem længere tid har været noget
utilfreds med de beslutninger, som Nye
Borgerliges hovedbestyrelse den seneste tid har truffet. Især farcen omkring
spidskandidaten i København har bragt
en del fnidder/fnadder og uro i geleddet.
- Derudover er der sket en holdningsændring hos enten
Nye Borgerlige eller hos mig, der gør, at Nye Borgerlige og jeg
ikke længere er i harmoni med hinanden.
- Disse ting sat op imod hinanden sendte mig i tænkeboks i
en længere periode. Efter mange grublerier måtte jeg lytte til
mit inderste og sætte mig selv fri. Derfor har jeg meddelt Nye
Borgerliges hovedbestyrelse, at jeg melder mig ud af Nye
Borgerlige og bliver løsgænger for kommunalbestyrelsen i
Tårnby kommune.
Benny Bindslev er medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Færdselsloven gælder onside

Uagtet at køretøjer på lukkede områder ikke skal betale afgifter, skal færdselslovens regler følges.
Det fik et antal chauffører i lufthavnens lukkede område,
kaldet onside, at mærke, da Københavns Politi gennemførte
en målrettet færdselsindsats i lufthavnen.
Det blev til ca. 30 sager – blandt andet for manglende brug
af sele, manglende overholdelse af fuld stop og flere sager,
hvor føreren talte i håndholdt mobiltelefon.
- Det er et sted, hvor der færdes rigtig mange mennesker
i biler, bagagevogne og fly, og derfor kan der hurtigt opstå
farlige situationer, hvis chaufførerne ikke kører efter reglerne
(som gælder udenfor lufthavnen. Red), siger politiinspektør
Claus Birkelyng, der er leder af Københavns Politis Center for
Grænsekontrol.

Ullerup Marked genopstår

Ullerup Marked 1994/95 © Dan Lylloff
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Hvis alle tilladelser falder på plads, vil Ullerup Marked’23
løbe af stablen første weekend i august 2023. Arrangørerne
fortæller, at der er allerede nu er massiv interesse fra kræmmere fra hele landet, efter Ullerup Marked’23 har haft annonce i Markedsbogen’s nyhedsbrev.
Der vil være et kæmpe musikprogram med kendte artister,
da det er meningen, at markedet skal henvende sig mere
bredt, end vi normalt ser; der vil være musik for enhver smag,
oplyser Henrik Kjær fra Ullerup Marked’23 .
- Vi er med andre ord klar til at gøre det der skal til, så det
igen kan blive et kæmpe tilløbsstykke ( Sjællands Største familietradition ) som gerne skulle være en tilbagevende begivenhed.
tsp

Klar, parat, omstillingsparat …
JEG SER MED ØKONOMISK LÆNGSEL på min
nabos solcelletag. Hvorfor fik jeg dog ikke
erstattet mit asbesttag med sådan en indbringende konstruktion, da tid var. Nu skal jeg
vænne mig til varmeregninger, som få det til
at løbe mig koldt ned ad ryggen.
JEG HAR FÅET både gode og andre nyheder
om naboens anlæg gennemgået og afregnings-reglerne har svinget fra fordelagtige,
da anlægget blev etableret, til noget med timeafregning, så økonomien har ændret sig.
Familien er yngre og anderledes omstillingsparat end jeg er med den nys vundne hæder
at været blevet 75 år.
KAN DU HUSKE, DA VI FIK NEMID. Der var ikke
meget nemt over det, men det var værsgo’ og
omstil dig og det gjorde jeg som mange andre
så. Nu er det nemme udskiftet med et mere
personligt system. Trattratterat – nu hedder
det MitID og jeg har ulejliget gode mennesker
til lige at hjælpe mig over hurdlen – det var en
pukkelpist af grandiøs størrelse. Ikke mindst
da jeg skulle føje endnu et kodeord til samlingen. Ja jeg behøver vel ikke at skrive så meget
mere om MitID, jeg ved, jeg har mere end en
million lidelsesfæller og sammen har vi skabt
et større antal arbejdspladser i det kommunale, så frygt ikke, I 39.000 offentlig ansatte,
som skal undværes. Nogen finder sikkert på
en ny omstillingsprocedure, som skal gøre
’det’ meget nemmere og bedre.
RUNDT OM OS og helt ovre i det snusfornuftige Ringkøbing skal man omstille sig til en ny
udsigt – godt nok så langt ude over havet, at
Synoptik får nye kunder, men når man nu ved,
at de vindmøller, som i fremtiden skal skaffe
elektricitet til vores computere, så de kan klare kommende ID-installationer, vil kilde Vorherres engle under fødderne, når de svæver
blandt skyformationerne. HVAD SÅ
SÅDAN EN UDSIGT TIL EN NY UDSIGT kan
samle borgergrupper til protest. Nu har man
(vestjyder og sydsjællændere) haft skønne
solop- og nedgange i hele livet, (hvor kort eller langt det har været indtil nu. Royal frase!!).
Ups, der landede lige SK412 fra Mallorca på

Deadline, trykstart, omdeling
Vel fløjter nyheder og andre informationer om
ørerne på os med en hastighed, som dårligt
kan overgås. Det er nyheder online - mens begivenhederner sker.
Men trykte medier tager den tid, de tager.
Det gør os ikke bedre end de elektroniske, men
vi tvinges dog til at leve med forsinkelsernes
omtanke.
Vi her på vores redaktion så gerne, at Kommunalbestyrelsens mødefrekvens og datomæssige placering tog hensyn til vores distri-
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bane 12/30 – det må jeg vænne mig til, men
vindmøller?
ENGANG MØDTES GRISEAVLERE for at diskutere dyrevelfærd, og godhjertede personer
foreslog nye slagtemetoder, men alle forslag
blev afvist med ordene, at nu havde svinene
jo vænnet sig til den gamle metode, så …!
Snusfornuftig logik.
DET ER IKKE NEMT AT OMSTILLE SIG, jeg holder også gerne på tidligere erfaringer og er
ikke ubetinget fornøjet med nymodens påfund – slet ikke hvis de koster penge. Jeg var
’first mover’, da naturgassen kom til mit boligkvarter. Det kostede og siden har jeg betalt
service, reservedele, udskiftninger af apparatet og nu skal det ud og nyt skal ind. Det vil
naturligvis koste noget, grænsende til meget
og jeg skal omstille mig til nye knapper og
ventiler. Jeg kan også bare tage tykkere sokker på, men jo ikke når jeg skal i bad – hvor mit
blandingsbatteri også er sofistikeret. Før var
der en hane til varmt og en til koldt.
PÅ DEN ANDEN SIDE, selvom jeg stadig siger,
at jeg tager sporvognen til byen og køber ind
hos Lanner, så tager jeg gladelig metroen og
kan linjenumrene udenad. Lanner, som i årevis har heddet Menu, bytter lidt rundt på varerne, men det går fint alligevel.
JEG HAR OGSÅ VÆNNET MIG til rejsekortet,
men synes stadig det er en tåbelig ordning.
BUSSERNES LINJENUMRE er det rene bankospil – jeg aner ikke hvilke numre, der bliver
hevet op af hatten, efter at linje 2 er nedlagt
til Sundbyvester Plads, og linje 5 ikke kører til
Formosavej – og så sker det også, at ruterne
nedlægges. Suk! Jeg farer vild, når min tekop
hjemme i køkkenet ikke står inden for en radius af 10 cm på nederste hylde. Leder alle
steder i hele huset – og så står den
på hylden ovenover.
For et farverigt efterår
Terkel Spangsbo, redaktør

butionsselskabs omdelingsdage. Det gør de
ikke, så Tårnby Bladet skal afleveres til trykkeriets tekniske behandling senest tirsdag morgen ved 3-tiden for at kunne ligge klar ude hos
budene tirsdag eftermiddag.
Ergo kan vi ikke bringe artikler som bunder i
de beslutninger, som vores kommnalbestyrelsesmedlemmer tager tirsdag aften på Rådhuset. Normalt lever vi udmærket med situationen, men når vi er tæt på en revolution, måtte
virkeligheden godt passe os noget bedre.
Hold øje med ekstrasider på
www.taarnbybladet.dk

Omdelingen skal være afsluttet senest
efterfølgende torsdag kl. 21.
Udebliver Tårnby Bladet benyt mail:
kvalitet@fk.dk

DENNE UDGAVE OMDELES
Onsdag/torsdag 28./29. sept.
KOMMENDE UDGAVER
Nr. 11. November: Onsdag 26. okt.
Deadline: Torsdag 20. okt.
Nr. 12. december: Onsdag 30. nov.
Deadline: Torsdag 24. nov.
2023
Nr.01. Januar: onsdag 4. jan.*

Deadline: Onsdag 28. december 2022*
kl. 12

Nr. 02. Februar: Onsdag 25. jan.

Deadline: Torsdag 19. jan. kl. 12
Nr. 03. Marts: Onsdag 22. feb.

Deadline: Torsdag 16. feb. kl. 12
Nr. 04. April: Onsdag 29. marts

Deadline: Torsdag 23. marts. kl. 12
Nr. 05. Maj: Onsdag 26. april
Deadline: Torsdag 20. april. kl. 12
Nr. 06. Juni: Onsdag 31. maj
Deadline: Torsdag 25. maj. kl. 12
* Ændring i udgivelsesdag eller deadline

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

Operationen lykkedes men
hvad med patienten
Efter 1. behandlingen af Tårnby
Kommunes budget for 2023 stod
det klart, at der skulle findes 230
millioner enten som nye indtægter
eller besparelser
Af Terkel Spangsbo

Kommunalbestyrelsens medlemmer
var traditionelt på budgetseminar i
foråret, hvor ønsker til brug af skatter
og afgifter blev drøftet, vel vidende at
man gik strammere tider i møde.
Sammen
med
forvaltningerne
blev så et budget stillet op og forelagt kommunalbestyrelsen på deres
augustmøde.
Den korte version var, at budgettet
skulle justeres med 230 millioner.
En lidt længere forklaring kom
borgmester Allan S Andersen med.
- Som vi drøftede på budgetseminaret, indebærer det budgetforslag,
som ligger foran jer, en overskridelse
af servicerammen med 27 mio. kr., en
overskridelse af anlægsrammen på 71
mio. kr. og et helt uacceptabelt kassetræk på 230 mio. kroner, sagde borgmesteren i sin tale ved 1. behandlingen blandt andet.
Traditionelt var det herefter op til
de politiske partier at komme med
forslag til det endelige budget, som
skal være klar i slutningen af september.

De fleste enige
Bag budgetaftalen står Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre, Konservative, Tårnby Listen og løsgænger
Benny Bindslev. De var enige om, at en
økonomisk opbremsning var nødvendig samtidig med, at hånden holdes
under borgere i en vanskelig krisetid.
Udgifterne til især ældre og udsatte
børn, unge og voksne er i kraftig vækst
samtidig med, at de aktuelle kriser
i form af først COVID-19 og senere
krigen i Ukraine har medvirket til, at
kommunens vigtigste indtægtskilde,
nemlig person- og selskabsskatten,
ikke har kunnet følge med de stigende
udgifter.
I en pressemeddeklelse skriver
borgmesteren på forligspartiernes
vegne, at budgetaftalen også rummer

plads til investeringer og
forbedringer.
Der
investeres i
bedre tilbud
til ledige og sygemeldte, som skal
hjælpes bedre til selvforsørgelse.
Der afsættes penge til en legeplads
ved den planlagte pumptrackbane. De
markante puljer til energi- og skolerenoveringer fortsætter i den kommende 4-års periode. Der afsættes midler
til en fordobling af nyttehaverne ved
Ugandavej.

Klima og energikrisen
Budgetaftalen tager også højde for
det aktuelle behov for at reducere COudledninger og energiforbruget.
Nogle af de største energiforbrugere blandt de kommunale faciliteter
er skøjte- og svømmehaller.
Da kommunens skøjtehal og ene
svømmehal, Pilegårdsbadet, er energimæssigt forældede og står over for
snarlig fornyelse/renovering for et
større beløb, er aftaleparterne blevet
enige om at lukke de to haller.
Til gengæld er der lagt et beløb ind
i 2026 til at starte processen med byggeri af en ny skøjtehal op igen.
Enhedslisten og Dansk Folkeparti
står udenfor budgetaftalen - med hver
sine begrundelser. Se deres indvendinger på efterfølgende sider.
Budgettet bliver vedtaget ved 2.
behandlingen på Kommunalbestyrelsens møde tirsdag 27. september.
Især de berørte foreninger forventes at ville protestere.

Måske ekstraudgave på nettet
Det er efter Tårnby Bladets trykstart.
Såfremt der sker markante ændringer
i budgettet vil Tårnby Bladet sætte
ekstra sider ind i avisens netudgave
samt kommentere ændringerne på
Facebook.

Udpluk af punkter fra budgetaftalen:

Citat: Kastrup Skøjtehal koster 5,2 millioner kroner i drift, fortæller borgmesteren, og det tal bliver 50 procent højere med den energikrise, vi bevæger
os ind i.
For skøjtehallen er nemlig noget af en energisluger. Og det rammer ikke kun
kommunens pengepung, men også kommunens CO2-udledning. Skøjtehallen
står alene for 3,1 procent af kommunens samlede CO2-udslip.
Derfor lukker skøjtehallen. Borgmester Allan S. Andersen
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• Specialområdet styrkes med 5 millioner kroner hvert år fra 2024.
• Klima- og miljøinvesteringerne fastholdes.
• Skøjtehallen og Pilegårdsbadet lukker.
• Rottebekæmpelse takstfinansieres fremover.
• I daginstitutionerne indføres to nye lukkedage og fredagslukket fra klokken
16. Der indføres også to nye lukkedage for SFO’er og klubber.
• Dagplejens gæstehus på Gl. Skovvej lukker.
• Der afsættes 5 millioner kroner til at kunne rekruttere og fastholde personale.
• En fortsat renovering af vores dagtilbud, udbygning af vores klubtilbud
samt en analyse for udbygning af kapaciteten af plejeområdet.

Økonomien skranter og
energikrisen kradser
I Tårnby Kommune har vi stået og
står fortsat overfor en historisk stor
udfordring for at få økonomien til at
hænge sammen i de kommende års
budgetter
Af Dennis Clausen, Venstre

Klinik for Fodterapi
Vestamager
Vi kan tilbyde fodbehandlinger for ren velvære, de
mere komplicerede fodbehandlinger og til dig som
af forskellige årsager har svært ved selv at pleje
dine fødder.
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Statsaut.
fodterapeut,
Susanna
Rasmussen.

Statsaut.
fodterapeut,
Susanne
Engelstoft
Rasmussen.

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

Vi har måttet finde besparelser på
tværs af alle områder, og enkelte steder vil det ramme hårdt. Der har været
mange kompromisser, for det er aldrig
nemt at vælge noget fra.
Vi valgte blandt andet at lukke
skøjtehallen, som har utrolig høje
driftsomkostninger og et relativt lille
brugerantal. Med de store prisstigninger, der har været på elektricitet og
med en formodning om, at dette vil
fortsætte, vil disse omkostninger kun
blive endnu højere fremover.
Vi befinder os samtidig i en tid, hvor
alle opfordres til at spare på energien.
Der skrues ned for varmen i offentlige bygninger, der skrues ned for den
udendørs belysning, mange virksomheder og private har fravalgt julebelysningen, der er
allerede kommet
mange
opfordringer til private om hvordan
der
kan
spares på
energien
i
de
private hus-

Enhedslisten I Tårnby siger nej til
velfærdsforringelser og nej til budgetaftalen
Af Dorthe Hecht,
kommunalbestyrelses for
Enhedslisten

Klinikken har gode parkerings forhold.

email: sund@fod.nu
Hjemmeside: www.fod.nu
Online booking på www.fod.nu
Kongelundsvej 334, 2770 Kastrup

stande, og der forventes at komme
yderligere tiltag og opfordringer til
energibesparelser for både offentlige
institutioner, virksomheder og private.
Vi mener derfor ikke, at det er forsvarligt, at vi samtidig skal bruge så
meget energi på en skøjtehal.
Hæv skatten, siger de hurtige, til
trods for at familier, ældre mfl. allerede nu ikke kan få husholdningskassen
til at slå til, og mange næsten må gå
fra hus og hjem.
Det blev ikke en realitet, og til gengæld gjorde vi det mest ansvarlige
i dette budgetforlig - både for økonomien og for energikrisen, og vi er
glade for at være en del af bredt budgetforlig i en tid med svære vilkår.
tsp

0,5 procent havde sparet
nedskæringerne

• Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark
1 eller 2 har du mulighed for at få tilskud til fod
terapi.
• Pensionister kan søge udvidet helbredstillæg
og dermed opnå tilskud til alm. fodbehandling.
Søges på www.borger.dk inden du får fod
behandling.

Tlf.: 22 56 27 70

Vi gjorde det mest ansvarlige i dette
budgetforlig, siger Dennis Clausen,
Venstre.

Flertallets budget betyder væsentlige
nedskæringer, siger Dorte Hecht.

Et flertal er blevet enige om et budget,
der rummer væsentlige nedskæringer,
på dagtilbud, SFO, skole, og plejehjemsområdet. I budgetforslaget blev
det beskrevet som tilpasninger, men i
realiteten er det tale om rene nedskæringer.

I en tid hvor velfærdsområdet er
presset på grund af mangel på kvalificeret personale, når det drejer sig
om sosu’er, fritidspædagoger, lærere
og sygeplejersker, så mener vi, det er
den helt forkerte vej at gå. Hænderne
mangler derude.
Tårnby Kommune har en skatteprocent på 23,1 %. Til sammenligning
er regionsgennemsnittet 24,3 % og
landsgennemsnittet er 25 %. Kommunen har i de senere år ad 2 omgange
nedsat skatten med 0,4 %, samlet 0,8
%.
Enhedslisten ønsker at føre en økonomisk ansvarlig politik, og det har i
forbindelse med forhandlingerne været tydeligt, at der skal findes penge
nu for bare at vedligeholde det nuværende velfærdsniveau. Vi har derfor i
forhandlingerne stået fast på en skatteforhøjelse på 0,5 procent i 2023.
Vi kan ikke vente, da provenuet pga.
budgetloven først vil slå fuldt igennem om fem år.
Det har der desværre ikke været opbakning til fra de øvrige partier.
Derfor siger Enhedslisten i Tårnby
NEJ til nedskæringer på velfærden og
NEJ til budgetaftalen.
tsp

facebook.com/WoodPedersen

martinwoodpedersen.konservative.dk

Det skal være nemmere at drive virksomhed,
så der er overskud til at sikre den
grønne omstilling!
Lavere skatter og afgifter til danskerne
så de kan få råd til stigende priser på
mad og energi!
Styrke indsatsen på ældre- og sundhedsområdet
med flere varme hænder og mindre bureaukrati!
Disse tre budskaber er blandt andet noget af det jeg vil arbejde for.
Jeg vil gerne gøre en indsats for demokratiet og folkestyret i Danmark.
Derfor stiller jeg op til det kommende folketingsvalg.

Stem personligt på din lokale kandidat
Med venlig hilsen
Martin Wood Pedersen
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Politikere er på glatis
Af Paw Karslund,
Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti er ikke med i næste
års budgetforlig.
Det er der en god/dårlig årsag til.
Forligspartierne har taget munden
for fuld i deres iver efter besparelser.
Nogen bliver sultne, imens de spiser,
det er sket før.
Besparelser, der rækker langt ud
over, hvad vi er forpligtet til, men også
store investeringer, der ikke burde

være nødvendige, set i lyset af, at vi
trods alt skal spare.
Områder som børn/unge og ældre
bliver ramt, hvor andre knap så følsomme områder bliver 100% fredet.

Skøjteidéen var dråben
Lukning af skøjtehallen var for meget
for undertegnet og DF, hvilket betød,
at vi forlod forhandlingerne til sidst.

også meget imod vores vedtagne børnepolitik, såsom blandt andet stærke
børnefællesskaber, trivslen og ’alle
skal have en ven’.
Hvad kan forklares, kan forsvares.
Forligspartierne kan hverken forklare eller forsvare dette her.
Bevar Kastrup Skøjtehal.

Jeg håber ikke, at det sidste ord er
sagt i denne sag, det vil simpelthen
være dybt tragisk, og strider i øvrigt

Paw Karslund mener, det er idioti at
lukke idrætshaller før der er skaffet
andre muligheder.
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Radikale Venstre ser budgetaftalen
2023 som det første skridt i retning
af en mere balanceret økonomi for
Tårnby kommune

Af Ingelise Andersen,
Radikale Venstre

De seneste år har vi skruet op for tilførslen af ressourcer til både drift og
anlæg, hvilket bestemt har været positivt.

Det har vi kunnet i nogle år med
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Mere Cargoplads i CPH
CPH Lufthavn ønsker en ny cargo
standplads til to mindre fragtfly eller til et større fragtfly. Der er ansøgt
om at udvide med cirka 18.490 kvadratmeter. Derudover vil CPH Lufthavn etablere 4 midlertidige toiletbåse til ansatte ved cargopladserne.
Sådanne udvidelser kræver politiske tilladelser, så Tårnby Kommunes
Bygge- og Ejendomsudvalg har givet
landzonetilladelse til projekterne.

Hovedstads kommuner i
den gode ende
Region Hovedstaden er godt repræsenteret i den gode bund i indbrudsstatistikken med færrest indbrud.
København, Frederiksberg og Ishøj
er positive bundskrabere.

Ingelise Andersen: Et budget skal
som hovedregel balancere.

at arbejde for vores miljø og natur og
ikke mindst vores ønske om at nå helt
ud på skolerne til vores børn og unge
med læring om disse temaer.
Vi kommer nok alle til at mærke besparelserne og det vil ramme enkelte
områder hårdt, men jeg fornemmer, at
alle i kommunalbestyrelsen er indstillet på at finde løsninger fremadrettet,
hvis det er muligt og vi har aftalt at
følge budgetaftalens konsekvenser,
eksempelvis på ældreområdet.

I de seneste 10 år har indbrudskurven været for nedadgående over
alt, men Danmark har stadig en mildest talt ærgerlig rekord i indbrud i
forhold til vores nabolande.
Forsikringsbranchen har undersøgt, hvordan det ser ud med indbrud i landets regioner og sat det i
forhold til, hvor mange der bor i de
enkelte kommuner. Og her afsløres
store forskelle.
Hørsholm havde 941, Rødovre
773 og Halsnæs 763 indbrud pr.
100.0000 indbyggere. Tårnby ligger
lige under gennemsnittet med 346
indbrud pr. 100.000 indbyggere. (I
2021 havde Tårnby ialt 93 indbrud,
en stigning fra 90 i 2020, svarende
til 3,3%).

ARBEJDER
FOR AMAGER
OG HELE
DANMARK

PETER

HUMMELGAARD
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TÅRNBY
KOMMUNE
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder møde den 25.10. 2022, kl. 18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside:
www.taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2022
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2022 afholdes i mødesalen på
Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 29.11. og 13.12.2022.
Der tages forbehold for ændringer.

Det er nemlig servicelovens § 112, der bestemmer, om en borger kan få bevilget kompressionsstrømper som hjælpemiddel – uanset om borgerens lidelse
står i vejledningen eller ej, hedder det nu fra Ankestyrelsen.
Hvis du eller en, du kender, har fået afslag, og du mener, sagen måske er en
af dem, der kan genoptages, kan du henvende dig til Hjælpemiddelteamet på
telefon 3247 1815.
Du kan læse mere om meldingen på ast.dk – søg efter ”Principmeddelelse
20-22”.

SUNDHEDSHUSET INFORMERER

DIGITAL SELVBETJENING

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

TÅRNBY KOMMUNES STUDIEPULJE

Studiepuljen yder støtte til unge studerende fra 18-30 år bosiddende i
Tårnby Kommune.
Målgruppen er unge der er optaget på erhvervsuddannelser, eux, gymnasiale ungdomsuddannelser, forberende grunduddannelse (FGU), seminarier, universiteter og andre højere læreranstalter.
For at komme i betragtning til et legat fra Studiepuljen skal man opfylde
kravet om studiested, være bosiddende i Tårnby Kommune og opfylde
nedenstående økonomiske krav:
• Ved hjemmeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige
325.000 kr.
• Ved udeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige
225.000 kr, dog gives der et tillæg på 15.000 kr. pr. hjemmeboende barn
under 18 år.
Husstandsindkomsten består af den samlede indkomst i husstanden,
dvs. at forældres, søskendes og samlevers indkomst bliver regnet med i
husstandsindkomsten. Det er indkomsten fra året før, der ligger til grund
for vurderingen.
Ansøgningsperioden løber fra 1. september til 31. oktober. Ansøgningsskemaet findes på Tårnby kommunes hjemmeside under børn, unge og
familie, uddannelse og vejledning.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Børne- og Kulturforvaltningen på tlf.nr.
3247 1401. Ansøgningsskemaet skal sendes til Tårnby Kommune senest
31. oktober 2022
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HAR DU FÅET NEJ TIL
KOMPRESSIONSSTRØMPER?

Måske skal Tårnby Kommune se på din sag igen
En række sager om kompressionsstrømper skal genoptages på grund af
ændret praksis hos Ankestyrelsen. Læs her, om din sag kan være en af
dem.
De sager, der skal genoptages, er sager, hvor der er givet afslag, fordi
ansøgerens grund til at søge om kompressionsstrømper som hjælpemiddel ikke stod i Ankestyrelsens ”Vejledning om støtte til hjælpemidler og
forbrugsgoder”.

Kom med når Tårnby Sundhedsuge løber af stablen fra lørdag 8. oktober til
søndag 16. oktober 2022. Igen i år venter en masse spændende arrangementer.
Programmet for ugen bliver tilgængeligt på Tårnby Kommunes hjemmeside fra
uge 37 samt det bliver at finde fysisk rundt i kommunen. Det bliver en hyggelig
og sjov uge, og vi glæder os til at se jer.

TÅRNBY FAMILIEDAG LØRDAG 8. OKTOBER

Få vind i håret, friske røde kinder og hyggelige oplevelser sammen,
når Tårnby Familieløb køres i stilling på Tårnby Stadion
lørdag 8. oktober.
Tag børn, forældre, onkler, niecer eller bedsteforældre under armen og løb
eller gå med på enten en 2,5 km eller 5 km frisk tur – vi lover, at I får én på
opleveren, for ruten bliver spækket sjove forhindringer.
Som noget helt nyt, har Elefanten Fjolle stablet et børneløb på benene sammen med alle de frivillige fra Ildsjælene.
Løbet er for børn i alderen 3-10 år og ruten på stadion er hele 400 meter. Du
kan løbe forlæns, baglæns, gå eller hoppe på tungen, indtil du er i mål.
Før og efter løbet vil der være lege og aktiviteter. Midt på dagen overrækkes
årets Sundhedspris og titlen som Sundhedsambassadører. Så hop i løbeskoene og mød op ved Tårnby Stadion til en festlig, hyggelig og aktiv familiedag.
Alle kan være med – uanset alder og kondition.

Program:
8:30 Afhentning af løbsposer, løbsnumre og t-shirts for dem, der skal være
med i Fjolles Børneløb
9:00 Åbning for afhentning af startnumre for dem, der skal gå/løbe 2,5 km eller
5 km
9:05 Åbningstale af borgmester Allan S. Andersen
9:15 Varm op med Fjolle! 9:30 Fjolles Børneløb skydes i gang
9:50 Se, hvem der vinder årets Sundhedspris og bliver årets Sundhedsambassadører
10:20 2,5 km og 5 km-løbet skydes i gang
Tilmelding til Fjolles Børneløb http://www.fjolleslegedag.dk/
Tilmelding til familieløb https://www.dgi.dk/arrangementer
Læs mere om Familiedagen og resten af sundhedsuge-programmet her:
https://www.taarnby.dk/media/ybpj3ljm/ta-rnby-sundhedsuge-program-2022.pdf

TÅRNBY KOMMUNE

Foredrag:

GØR SUNDHEDEN SIMPEL – Med Michelle Kristensen

Mandag 10. oktober 2022 kl. 18:00-19:30. KulturHuset Kastrup Bio
Det skal være simpelt at være sund. Det
er Michelle Kristensens vigtigste budskab,
og det er også den allervigtigste pointe,
når Danmarks ukronede sundhedsdronning
indtager scenen. Vi skal lægge den dårlige
samvittighed langt væk og i stedet fokusere
på de ting, der giver os overskud, energi og
gåpåmod.
Glæd dig til en energifyldt aften med masser
af grin, hvor du får viden og inspiration til at
få kontrol over din hjernes adfærd og til at navigere i de mange råd om
motion, kost og sundhed, som vi konstant bliver bombarderet med.
Pris er 175 kroner pr. billet. Billetter købes på kulturhusetkastrupbio.dk,
på Tårnby Hovedbibliotek eller i Kulturhuset Kastrup Bio.
Foredrag:

DET GODE FAMILIELIV MED ADHD - Med
børnepsykolog Signe Hartvig Pedersen
Tårnby Hovedbibliotek tirsdag 11. oktober 2022 kl. 17:30-19:00
Arrangementet er for forældre, bedsteforældre og andre pårørende til
et barn eller en ung med ADHD.
Det påvirker hele familien, når et barn eller en ung har ADHD. Konfliktniveauet kan være højt, søskende kan føle sig overset, og måske er
det svært at udleve de drømme, man havde om familielivet. Men selvom
ADHD i familien er en udfordring, behøver det ikke udelukke et harmonisk familieliv, mener børnepsykolog Signe Hartvig Pedersen.
Foredraget handler om ADHD og de vanskeligheder, der kan følge med
diagnosen, og sætter samtidig fokus på, hvad der som oftest virker godt
for familier med ADHD. Der vil være hjælp til strategier til at få familielivet
og de gode oplevelser i højsædet og til også at få øje på de positive sider
ved ADHD’en. Foredragsholderen, Signe Hartvig Petersen, er børnepsykolog og specialist i klinisk børnepsykologi.
Arrangementet er planlagt af SundhedsCenter Tårnby, Tårnby Kommunebiblioteker og Folkeuniversitetet.
Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10, Kastrup. (mødelokale 1, 2 og 3).
Det er gratis at deltage. Tilmelding: taarnbybib.dk
Foredrag:

DU ER OGSÅ VIGTIG SOM PÅRØRENDE – Med
pårørende og forfatter Diana Lund
SundhedsCenter Tårnby onsdag 12. oktober 2022 kl. 17:30-19:00
Foredraget er med fokus på dig som pårørende. Der kommer konkrete råd og ideer til,
hvordan du kan passe på dig selv, når du er
pårørende til en med alvorlig sygdom. Diana Lund er
selv pårørende til en alvorligt syg og har skrevet bogen ’Jeg er også vigtig. Husk dig selv som pårørende’
Foredraget foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. Kastrup. Tilmelding: Det er gratis at deltage. Tilmeld dig på taarnby.nemtilmeld.dk/20
Foredrag:

OM AT FORLADE ARBEJDSLIVET OG FINDE
NETVÆRK OG NOGET MAN BRÆNDER FOR

- Med radiovært Nis Boesdal
SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. sal.
onsdag 12. oktober kl. 11:00-12:00
Nis Boesdal afslutter årets seniordag med
både grin, eftertanke og holdninger til pensionistlivet. For de fleste mennesker har arbejdet
styret hverdagens rytme. Nu ligger kalenderen
åben, og for mange af de nye pensionister er
det vigtigt at få nogle nye faste holdepunkter
i ugen. Det er samtidig en mulighed for at få
etableret sociale rutiner og gode vaner, der kan vare ved langt ind i seniorlivet. Ingen tilmelding.

INVITATION TIL GRATIS FOREDRAG
OM LIVET MED KOL - samt opstart af netværksgruppe for

mennesker med lungesygdom og deres pårørende i Tårnby og Dragør
Glæd dig til en eftermiddag med fokus på lungesagen og frivillighed.
Onsdag 19. oktober kl. 13:30-15:30 på Store Magleby Skole,
Multisalen, Kirkevej 8, 2791 Dragør
Program: Velkomst og præsentation v/ Lungeforeningen, Tårnby og
Dragør kommuner.
• ’Livet med KOL’ ved sygeplejerske
Laila Barkani
Laila er sundhedsfaglig konsulent i Lungeforeningen og klinisk sygeplejespecialist med speciale i KOL på lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg
Hospital, og har således stor og bred sundhedsfaglig viden om lungesygdomme. Derudover er Laila pt. også oplægsholder i den virtuelle platform
’Frirummet’, med oplæg om bl.a. åndenød og tidligere inhalationsmedicin.
• Hvad er en netværksgruppe? v/ Ida Kopart Timm, frivilligkonsulent i
Lungeforeningen
• Idéer og muligheder for aktiviteter i netværksgruppen – fælles drøftelse.
• Netværksgruppens næste skridt – herunder tovholderrollen
• Tak for i dag
Der bliver serveret kaffe og kage i pausen.
Hvad sker i netværksgruppen?
Netværksgruppens aktiviteter afhænger af ønsker og aktiviteter fra jer,
der deltager. Det er ønsket at medlemmerne kan mødes om faglige oplæg, sociale arrangementer og høre om hinandens liv. Netværksgruppen
kan også fremadrettet danne ramme om fx motionsaktiviteter, gåture eller
foredrag om diverse emner.
Tilmelding hos Lungeforeningens frivilligkonsulent Ida Kopart Timm
på ikt@lunge.dk eller 5319 0812. SU. onsdag 12. oktober. Du er også
velkommen til at tage kontakt hvis du er forhindret i at deltage i mødet,
men har idéer til eller gerne vil være med til at planlægge kommende
aktiviteter i netværket.
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SANDHEDEN OM SUKKERS REJSE I DIN KROP –
Med forsker og forfatter Anette Sams
SundhedsCenter Tårnby torsdag 13. oktober 2022 kl. 18:30-20:30
inklusive pause og spørgsmål
Kom med på sukkers rejse i din krop, forstå det, der sker – og få en
ny sundhedslogik!
Når du kender madens og sukkers fascinerende samspil med din krop, bliver
hverdagens valg meget lettere at træffe
– og du opdager muligheder for at få
det meget bedre, få et stabilt blodsukker
– og få tændt for kroppens egne sundhedskontakter.
Foredraget er humoristisk og involverende, og de vigtigste pointer understreges
med forsøg undervejs. Du kan slet ikke
undgå at tænke anderledes efter foredraget med Anette! Anette Sams er
PhD, farmaceut, forsker og forfatter. Hun er tidligere diabetes- og kredsløbsforsker, forandringsleder og director i Novo Nordisk A/S. Hun er aktuelt seniorforsker, tilknyttet en forskningsenhed på Rigshospitalet.
Foredraget i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.sal, Kastrup.
Tilmelding taarnby.nemtilmeld.dk/23/ Arrangementet er gratis.

Foredrag:

TÅRNBY
KOMMUNE

informerer

FOREDRAG: ER DU GRAVID?

Når du er i den sidste del af din graviditet, tilbyder vi dig og din partner et
graviditetsforedrag. Her kan I høre om:
• Fokus på den gode ammestart
• Forebyggelse af amme-relaterede komplikationer
• Sundhedsplejens tilbud
• Den sidste del af graviditeten
• Forventninger til fødslen
• Den første tid hjemme efter fødslen
• Forventninger til det spæde barn
• Forventninger til forældrerollen, til hinanden og til parforholdet
• Reaktioner fra søskende
Foredraget bliver afholdt på følgende datoer i 2022:
• Torsdag 6. oktober
• Torsdag 8. december
Foredragene er kl. 16.00-17.30 og afholdes i SundhedsCenter Tårnby,
Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup
Tilmelding er ikke nødvendig – bare mød op

CYKLING UDEN ALDER

Vi søger frivillige cykelpiloter, som er fan af vind i håret, kan lide at cykle
og få en sludder med et andet menneske.
Cykling uden alder er et projekt der skaber glæde, hvor frivillige cykelpiloter cykler ture med beboere på bl.a. plejehjem, og er med til at gøre hverdagen til noget særligt, med en cykeltur i en af vores rickshaws.
I Tårnby har vi 7 steder, du kan cykle fra: alle kommunens plejehjem,
Daghjemmet på Blåklokkevej og boligorganisationen Tårnbyhuse.
Som frivillig er du selv med til at bestemme hvornår og hvor mange ture
om måneden, du vil cykle og du vil få oplæring i at cykle vores rickshaws.
Du kan læse mere og tilmelde dig som frivillig pilot på www.cyklingudenalder.dk (du klikker på ”tilmeld dig” i højre hjørne)
Vi glæder os til at få dig med på holdet!

SOLGÅRDEN

Nordmarksvej 90, 2700 Kastrup, tlf. 32 52 95 00
Solgården er et mødested for friske, raske folkepensionister og deres
ægtefælle/samlever, bosiddende i Tårnby Kommune. (OBS! udvidet for
borgere fra 62 år og opefter i en prøveperiode)
Vi er et hus, hvor du kan komme og gå, som du har lyst.
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i
specialarrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore
mange faste aktiviteter, tage med på udflugter og rejser, og meget,
meget mere.
Åbningstider for centeret for aktiviteter:
mandag til fredag fra kl. 10.00 - 16.00
De faste aktiviteter som vi tilbyder hver uge er:
Billard, vi har 3 forskellige gymnastikhold, 2 darthold,
stolegymnastik, linedans, sanghold, glasværksted, bridge,
mindfulness, petanque, stavgang, sundhedshold, strikke/hæklehold,
sy-værksted.
Torsdag 6. oktober kl. 13.00 - 15.00

Tøjsalg ved Josephine

Fredag 7. oktober kl. 12.00 - 15.30
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Vin og øl fest, hvor Jan spiller op til oktoberfest. (se husopslag)
Sundhedsuge i kommunen:
Mandag 10. oktober kl. kl. 13.30

Onsdag 12. oktober kl. 10.00 - 12.30

Tema/krea/nørkledag

Fredag 14. oktober kl. 13.30

Hjernefitness-banko. Tilmelding i café med betaling (se husopslag)
Torsdag 20. oktober kl. 10.00 - 16.30

Skovtur til Bromøllekro. (se husopslag)

Fredag 28. oktober kl. 13.30 - 15.30

Cafe eftermiddag: Anders Munch kommer forbi og spiller og synger Kim
Larsens sange. (se husopslag)

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN

Kongelundsvej 298, 2770 Kastrup - tlf. 32 52 09 72 (Anne og Bodil)
Udover de faste aktiviteter i huset tilbydes der i oktober måned:
Tirsdag 4. oktober kl. 10.00 - 12.30

Krea-hygge med crepeblomster, materialepris kr. 10,00 pr. blomst.
Tirsdag 4. oktober kl. 13.30 - 15.00

Kaffe og gulerodskage

Tirsdag 18. oktober kl. 10.00 - 12.30

Krea-hygge

Tirsdag 18. oktober kl. 13.30 - 15.00

Kaffe og kage

Onsdag 19. oktober kl. 10.00 - 17.00

Skovtur til Faxe og omegn, (se opslag på tavlen om tilmelding mv.)
Obs! Pilehaven holder lukket i uge 41, (undtaget er dog AOF hold)

PENSIONISTHUSET BORDINGHUS

Klitrose Allé 30, 2770 Kastrup, Tlf. 32 50 73 95

Hver tirsdag og fredag kl. 13.30-16.00 ’åbent hus’

Der hygges med kaffe/kage og en god snak.
Alle er velkomne og der kræves ikke tilmelding.

Hver tirsdag og fredag kl. 13.30-16.00 Åbent hus

Vi hygger med kaffe/kage samt en god og livlig snak omkring bordet. Alle
er velkomne til at deltage/kræver ikke tilmelding.
Søndag 9. oktober kl. 13.30-16.00 Kaffehygge

Vi hygger med kaffe/kage. Alle er velkomne til at deltage/kræver ikke
tilmelding.
Søndag 16. oktober kl. 12.00 Søndagsmiddag

Se opslag i Bordinghus/hjemmesiden. Arrangementet kræver tilmelding.
Torsdag 20. oktober kl. 11.00 Brunchtur

Vi mødes på café Second Base, Amagerbrogade 264. For yderligere
information/tilmelding se opslag i Bordinghus.
Fredag 28. oktober kl. 13.00 -16.30 Fællesfrokost

Medbring egen madpakke og hyg dig sammen med andre til frokosten.
Der vil være mulighed for køb af øl, sodavand, kaffe og kage.
Arrangementet kræver ikke tilmelding.
Fredag 4. november kl. 11.30 Generalforsamling

Bordinghus afholder deres årlige generalforsamling med bl.a. valg til
brugerbestyrelsen. Efterfølgende vil der blive serveret frokost (tilmelding i
Bordinghus senest onsdag 26.okt.)

UDSTILLINGSCENTRET VED DIGET 26

Læs om Udstillingscentret
Ved Diget på Kultursiderne 27-30.

Petanque

Tirsdag 11. oktober kl. 13.30

Walk and Talk og åbent hus

TÅRNBY KOMMUNE

Efterårsfest Store Høj Sø
Så er der snart efterårsfest ved de
fantastiske gangbroer og fugleskjul
ved Store Høj Sø i udkanten af Kalvebod Fælled
FÆLLEDFEST
Foreningen Store Høj Sø inviterer
nabolaget og alle, der sætter pris på
Store Høj Sø, til at samles til en social
efterårsfest ved søen.
Efterårsfesten skal styrke fællesskabet omkring søens gangbroer og

fugleskjul, som lokalsamfundet mobiliserede sig for at redde fra nedrivning. Det var en græsrodsproces, hvor
lokale borgere tog sagen i egen hånd
og rejste 420.000 kroner for at genetablere anlægget, herunder 70.000
kroner fordelt på over 100 donationer.
Nu er anlægget ved Store Høj Sø genetableret, de pågældende regninger
er betalt, og det er også noget, der kan
fejres!
- Til arrangementet vil vi fortsætte

vores gode samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Amager
Skovhjælpere, som vil hjælpe med
bålet og give anden praktisk hjælp til
dagen samt Traktørstedet, som sørger
for drikkevarer, siger foreningens repræsentanter.
spanger

STED: EFTERÅRSFEST STORE HØJ SØ
Lørdag 1. oktober kl. 14.00 - 16.00.
Mødested ved hytten ved siden af
Store Høj.
Om foreningen: www.storehøj.dk

Hent solsikkesnoren gratis

En gul solsikke på en grøn baggrund
hænger i en snor om halsen og
fortæller, at personen,
der bærer den, kan
have behov for
ekstra
forståelse,
hvis det kniber med eksempelvis
at læse navnet på en vare, huske
koden til betalingskortet eller har
brug for ekstra afstand eller tid ved
kassen.
Fra lørdag 1. oktober uddeles solsikkesnoren til medarbejdere og kunder, som henvender sig i kundeservice
eller kassen i Bilka, føtex, Netto, BR,
Salling, Carl’s Jr. og Starbucks.

Se hele programmet for
Familiedagen i
Infrmations-annoncen side 6

Lidt mørkere jul

Øresundsbro Konsortiet slukker for
lyset på broens pyloner på baggrund
af energikrisen. Broen vil kun lyse op
i et korte tidsrum til advent, jul, nytår
og på flagdage fra kl. 18.00 til 22.00.
Motorvejsbelysningen på Peberholm og broen slukkes hver nat klokken 01-05. Samlet giver det en energibesparelse på cirka 9 MWh om måneden i vinterhalvåret.
Det samme sker på Storebæltsforbindelsen – og på Angolavej i Tårnby.
Fra Amagerbrogade lyder det foreløbigt, at der både bliver lys og juleoptog.

Syv millioner i CPH

TÅRNBY BLADET OKTOBER 2022 11

August var travl i Københavns Lufthavn, hvor flere end 2,3 millioner
passagerer var gennem terminalerne.
Samlet set betyder det, at der i årets
tre sommermåneder var syv millioner
passagerer gennem Københavns Lufthavn.
Sommerferien er forbi for de fleste. For Københavns Lufthavn har
det været tre travle sommermåneder med 7.000.376 passagerer i juni,
juli og august. Alene i august rejste
2.328.339 til og fra Københavns Lufthavn. Det svarer til, at otte ud af 10
passagerer er tilbage efter corona.
Sommeren har været travl i alle
europæiske lufthavne. Over hele
Europa er de rejsende kommet tilbage
hurtigere end forventet, og manglen
på mandskab i både flyselskaber og
lufthavne har udfordret hele branchen.

En tredje god nyhed:
Stort fald af teenagemødre i Indien: Piger
får mere kontrol over egen krop
Andelen af indiske teenagemødre er
faldet med to tredjedele på blot en
generation; det er store fremskridt for
pigers sundhed og skolegang.

Verden bedre end
du tror
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.

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

En tidlig morgen først i
september stod foreningen
Pugad og socialdemokraterne i Tårnby ved Tårnby
station og uddelte Verdens
Bedste Nyheder
Af Einer Lyduch, fmd. Pugad

Verden er bedre, end du tror!
Derfor uddeles verdens bedste nyheder med fokus på udviklingen i verden.
Tænd for TV-avisen eller
kig i en avis, og du bliver med
garanti mødt af nyheder om
krige, fattigdoms- og naturkatastrofer, nye terrorangreb,
flygtningestrømme og de seneste corona-tal.
Men målinger viser, at når vi
kun hører om alt det, der går
den gale vej, tror man, verden
er i en langt værre tilstand,
end den i virkeligheden er.

To gode nyheder:
For godt et årti siden skrev
Verdens Bedste Nyheder om,
hvordan halvdelen af verdens fattige var forsvundet.
Nyheden handlede om, hvor-

dan 700 millioner mennesker
havde løftet sig ud af fattigdom siden 1990.
10 år senere er der stadig
fart på den udvikling: Nu er 10
millioner vietnamesere kommet ud af fattigdom på et årti.
I Indonesien har 25 millioner arbejdet sig ud af fattigdom.
Det lyder både tørt og
tungt. Men det er også et
enormt og vigtigt skridt i den
rigtige retning for at bremse
konsekvenserne af klimaforandringerne. USA har udledt
en fjerdedel af alle verdens
drivhusgasser over de sidste
par hundrede år. Flere præsidenter har forgæves kæmpet
for at få loven på plads, mens
stærke kræfter fra alle sider
har trukket den anden vej.
Men pludselig en dag midt
i august lykkedes det, og præsident Biden kunne endelig
sætte sin underskrift.
INFO: https://
verdensbedstenyheder.dk

I 2015 indgik Verdens Bedste Nyheder partnerskab med
EU-kommissionen (DEVCO) om at formidle nyheder om
fremskridt, udvikling og Verdensmålene til alle europæere.
Verdens Bedste Nyheder blev derfor også udgivet i hele EU
på alle medlemsstaters sprog. I 2019 blev Verdens Bedste
Nyheder også uddelt og udgivet som avis i Norge, Holland
og Slovenien.
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De 17 Verdensmål er en plan og ambition for hele verdens
udvikling frem til 2030. På verdensmål.org kan du følge med
i, hvordan Danmark og danskerne arbejder med målene.
Du finder også materialer og idéer til, hvordan du selv kan
bruge Verdensmålene i din hverdag, både som privatperson
og i arbejdslivet i din virksomhed, organisation eller kommune. Siden er drevet af Verdens Bedste Nyheder.

Hold øje med mulige ekstra
sider af Tårnby Bladet
Hvis der sker store ændringer af de
kommunale budgetter ved
2. behandlingen sætter Tårnby Bladet
ekstra sider i avisens netudgave
www.taarnbybladet.dk

TÅRNBY
MUSIKUGE
2022

Lør. 29. okt. kl. 11

Tirs. 1. nov. kl. 19.30

BØRNEFORESTILLING

KONCERT

Kulturhuset Kastrup Bio

LODS HANS – ET
EVENTYR MED
SKRALD I

Tårnby Hovedbibliotek

Tors. 3. nov.
kl. 10.00 og 11.30

Tors. 3. nov. kl. 19.30

Lør. 5. nov. kl. 13-21

CORNELISBAND

SKOLEKONCERT

KONCERT

WORKSHOP
FOR UNGE

Billetpris: 35 kr. Billetter på
www.taarnbybib.dk

Billetpris: 60 kr. Billetter på
Ons. 2. nov. kl. 17
kulturhusetkastrupbio.dk
Kastrupgårdsamlingen
Lør. 29. okt. kl. 16

Skottegårdsskolens aula
ÅBNINGSKONCERT

HOT – TÅRNBY
MUSIKSKOLES
CONCERT BAND

Borgmester Allan Andersen byder velkommen og
åbner officielt musikugen.

Fri adgang

Søn. 30. okt.

Tårnby Hovedbibliotek

MUSIKALSK
MARKEDSPLADS
Kl. 13.30 – 14.30:

VISENS VENNER PÅ
AMAGERLAND

Kl. 14.30 – 15.30:

FYRAFTENSKONCERT

SANGE OM KUNST
VED CHRISTIAN
VEITNER OG
TORSTEN LEFMANN

Tårnby Hovedbibliotek
FÆLLESSANG

SUPERHELTEKONCERT MED
DKDM BRASS

Arrangementet er forbeholdt 3. årgang på Tårnby
Kommunes folkeskoler.
Tors. 3. nov. kl. 17

Tårnby Rådhus

Ons. 2. nov.

Kulturhuset Kastrup Bio

OPERA PÅ LÆRREDET

BARBEREN I
SEVILLA

Tidspunkt og billetter på
kulturhusetkastrupbio.dk
Ons. 2. nov. kl. 19

Korsvejskirken
ÅBEN ØVER

FABRÄK
Support: Øv! +
Some Day Live

Billetpris: 100 kr. Billetter
købes på: kulturzonen.net
Fred. 4. nov. kl. 17.30

Traktørstedet Vestamager

FÆLLESSPISNING
FYRAFTENSKONCERT OG KONCERT

Gratis adgang og plads efter BRANDVÆSNETS
”først-til-mølle” princippet. ORKESTER
Fri adgang

UNDERHOLDNINGS- CROSSROAD
ORKESTRET
GOSPEL
BORDINGHUS
Fri adgang
SPILLEMÆND

Man. 31. okt. kl. 16

Kulturhuset Kastrup Bio

Kulturzonen – Tårnby Musik- Kulturzonen
skole og Kulturhus
SANGSKRIVER-

LØVFALDSJAZZ &
TAPAS

Billetpris: 150 kr. Billetter
købes på taarnbybib.dk

Billetpris: 75 kr. Tilmelding på kulturzonen.net.
Lør. 5. nov.

Tårnby Hovedbibliotek

MUSIKALSK
MARKEDSPLADS
KL. 13.30 – 14.30:

AMAGER
KABARETEN

KL. 14.30 – 15.30:

AMAGER
HARMONIKA
ORKESTER OG
LIDT AF HVERT

Fri adgang

Søn. 6. nov. kl. 16

Tårnby Hovedbibliotek
AFSLUTNINGSKONCERT OG
FOREDRAG

OPERAFORTÆLLINGER
VED SIGNE SNEH
DURHOLM OG
HENRIK
ENGELBRECHT

Billetpris: 75 kr.
aof-amager.dk

SYNG DIG GLAD
VED MARIANNE
KRAGH

Man. 31. okt. kl. 19.30

Kulturzonen

FÆLLESSANG PÅ
TVÆRS AF
GENERATIONER

SE DET FULDE PROGRAM PÅ TAARNBY.DK ELLER HENT FOLDEREN HOS KULTURINSTITUTIONERNE I TÅRNBY.
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Billetpris: 35 kr.
Billetter på taarnbybib.dk

VI SØGER EN
”LUKSUS KASSERER”!

DER ER KUN FÅ KRAV:
Helt konkret så søger vi en kasserer til Tårnby
Bladforening. Når vi skriver ”luksus kasserer”,
så er det fordi, at vi har en bogholder som
klarer al det praktiske med at taste beløb ind,
sende opkrævninger ud og betale fakturaer
med mere. Vi har også folk, der sørger for at
indkradse det, som ikke bliver betalt til tiden.
Den kasserer, vi søger, skal alene sætte sig ind
i tallene, sikre sig at budgettet overholdes og
holde bestyrelsen orienteret.
Og vi kan godt afsløre, at det ikke er et kæmpe
regnskab, som er vildt uoverskueligt, men
man skal blot have en vis interesse for tal og
budgetter.
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Regnskabet kan tilgås online, men det forventes dog, at man kigger forbi redaktionslokalerne en gang eller to om måneden.
Kassererposten er
ulønnet, men vi kan
B
til gengæld tilO
EJ
DRØMM
byde rart samvær,
ES!
TILBYD
kaffe på kanden,
kolde drikke, en god
julefrokost og et job
man ikke risikerer bliver
skåret væk eller nedlagt lige med det samme.
Lyder det fristende så ring eller skriv til:
Tårnby Bladforening, mobil 4038 0450
redaktionen@taarnbybladet.dk

Grøn uddannelse til
unge med udfordringer

Unge med autisme og ADHD får grøn
uddannelse i Københavns Lufthavn,
CPH

De første af seks elever på Grøn
Service-uddannelsen i CPH er klar
- her med faglærer Winnie Kahn.

CPH er helt bogstaveligt en grøn arbejdsplads med masser af beplantning og græs. Det skal passes, og den
opgave skal seks unge med kognitive
handicaps hjælpe med.
I samarbejde med Glad Fonden starter de en toårig Grøn Service-uddannelse i CPH.
- Jamen, det er det rigtige at gøre.
Og det virker.
Så kort kan det udtrykkes, når Lars
Faurschou skal forklare, hvorfor Københavns Lufthavn fortsætter samarbejdet med Glad Fonden og nabokommunerne om at give unge med
kognitive handicap en chance for at
få en uddannelse og komme ind på
arbejdsmarkedet - et samarbejde, der
har været sat på pause under COVID19
pandemien.
I 2018 lancerede Glad Fonden den
2-årige erhvervsrettede forsøgsuddannelse til unge med eksempelvis
autisme og ADHD. Holdet var en succes. Seks ud af syv fik fleksjob og læreplads.

sesprojekt får de unge nogle helt klare
kompetencer og et eksamensbevis.
Af det første hold på syv har fem fået
fleksjobs på blandt andet gartnerier
og kirkegårde, mens vi her i lufthavnen
har ansat en lærling som lufthavnsoperatør, siger Lars Faurschou.
Den nye årgang på Grøn Serviceuddannelsen i CPH tæller seks unge
fra Dragør, Sundby, Brønshøj, Nordvest
og Vanløse - Nicklas, Benjamin, Tobias,
Marcus, Sigurd og Anja. Med sig har de
faglærer Winnie Kahn, der er uddannet
gartner.

Alle kan noget
- De unge mennesker kan en masse,
men det kræver en ekstra indsats.
Alle kan noget, men i dag ender alt
for mange på førtidspension. Sådan
behøver det ikke at være, siger Lars
Faurschou.
- At man ikke kan passe et fuldtidsjob, betyder ikke, at man ikke kan passe et fleksjob. Med det her uddannel-

Vil gøre forsøget permanent
Det er Glad Fonden, der har udviklet
forsøgsuddannelsen sammen med en
række virksomheder og kommuner.
- Samarbejdet med Københavns
Lufthavn og andre store virksomheder
er afgørende. Der er jo desværre mange unge med autisme, ADHD eller andre udfordringer, der ikke kan komme
ind på en ordinær erhvervsuddannelse, så de efterfølgende kan få eksempelvis et fleksjob. Det er svært uden
uddannelse, fortæller Lene Timm, uddannelseschef for Flexuddannelsen
under Glad Fonden.
Hun efterlyser mere politisk opbakning til projektet, der stadig er en forsøgsordning.
- Vores ambition er, at uddannelsen
bliver permanent, men det har der indtil videre ikke været politisk vilje til.
spanger

Man får meget igen ved at give
Flexuddannelsen er et forsøg med en uddannelse på et niveau, der mangler i
dag. Med et eksamensbevis i hånden er der langt bedre mulighed for at få et
fleksjob og dermed noget meningsfuldt at stå op til.
- Når medarbejdere i Københavns Lufthavn i dagligdagen indgår i oplæring
af elever fra Flexuddannelsen, er de med til at uddanne en gruppe unge, der
ellers ville have meget svært ved at få adgang til uddannelse og job. Det kræver selvfølgelig lidt ekstra i hverdagen, men vi hører også fra vores samarbejdspartnere, at de oplever at få meget igen, siger Lene Timm.
Det er Lars Faurschou mere end enig i:
- At hjælpe de her unge på vej, giver simpelthen så meget god energi. Vi
synes jo, vi har verdens bedste arbejdsplads, og den vil vi gerne dele ud af.
- Vi har jobs her i lufthavnen, hvor man skal bruge sine hænder, og de jobs
er der ikke så mange tilbage af. Derfor synes jeg også, vi har et ansvar både i
vores afdeling og i CPH til at bidrage, hvor vi kan.

AMAGERTETRET
Oplev Blinkende lygter som teaterforestilling
Kufferten bliver deres billet væk fra det kriminelle miljø – ud i det mørke udkants-Danmark, og deres
møde med de sære eksistenser, som lever der, hvor den
lille bande må forsøge at passe ind.
Bemærk: Forestillingen anbefales ikke til køer.
Teaterversionen af Blinkende lygter er sjov, overraskende,
tankevækkende og skæv.
FOTO: NT - Lynge Nielsen

Medvirkende: Gordon Kennedy, Thomas Magnussen,
Peter Pilegaard, Jakob Højlev Jørgensen, Kristian Boland,
Marie Sandø Jondal, Gina Marchwinski & Frank Rubæk
Iscenesættelse: Frank Rubæk

Blinkende Lygter. Dansk folkekomedie af Vivian Nielsen
– baseret på Anders Thomas Jensens film.
Tirsdag 4. og onsdag 5. oktober kl. 19.30
Kulturhuset Kastrup Bio
Her er den forrygende og skæve historie om den lille
bande småkriminelle, Thorkild, Peter, Arne og Stefan,
som aldrig har haft det store held med sig.
Da Thorkild fylder 40 år, beslutter han sig for, at nu skal
det være slut med at leve på den måde, men han er nødt
til lige at lave et sidste job for bagmanden ”Færingen”.

FOTO: NT - Lynge Nielsen

Varighed 2 timer og 5 minutter inkl. pause

Ved hjælp af lidt held og en hel del dumdristighed lykkes
det de fire venner at komme i besiddelse af en kuffert
indeholdende flere millioner af Færingens penge.

Billetter á 240-270 kroner kan købes nu på
www.amagerteatret.dk

Hvad der venter...

Køb billet/læs mere på: www.amagerteatret.dk og bestil

Den poetiske raptus ...

billetter til Blinkende lygter og Amagerteatrets øvrge forstillinger i sæson 2022/2023
Pris 240,- til 270,-

Tirsdag 22. og onsdag 23. november. Kl. 19.30
Ernst Bruun Olsens teaterstykke fra 1976 er ikke blot et fermt og vitalt portræt af vores største teatermand, Ludvig Holberg, og hans samtid, men også
en påmindelse om kunstens og kulturens svære, men nødvendige rolle i
samfundet og ikke mindst betydning for et oplyst verdensbillede.
Opført af Folketeatret

Mine forældres ting
Tirsdag 7. og onsdag 8. februar 2023 kl. 19.30

Opført af Teatret ved Sorte Hest

De tre Musketerer, en for alle, alle for en tier

Abonnement til 4 forestillinger
Gruppe A: 850 kr. pr person
Gruppe B: 730 kr. pr person

Amagerteatret er en forening drevet af frivillige, som ikke selv producerer teaterforestillinger, men hjemkøber professionelle opsætninger fra
anerkendte danske teatre, som behersker at bearbejde nye og klassiske
forestillinger, så de egner sig til en turnés vilkår.
Amagerteatrets forestilinger spiller i Kulturhuset Kastrup Bio, så du skal
ikke ind til den store by - og vi begynder allerede 19.30, så man er tidligt
hjemme efter forestillingerne.

Tirsdag 25. og onsdag 26. april 2023 kl. 19.30

Forestillinger spillet i teaterforeninger modtager støtte, så billetpriserne kan holdes i ave.

Intriger, store fægtescener, kærlighed, komik, onde skurke og ædle helte.
Historien fylder 871734 KB som e-bog og 592 sider på engelsk.

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

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

www.amagerteatret.dk
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En kvinde skal rydde sine forældres hus efter deres død. Huset er fuldt af
ting fra kælder til kvist. Det er svært at give slip på genstande, som vi føler
noget for.

Ønsker du at sikre plads til Amagerteatrets øvrige forestillinger
med stor rabat bør du købe abonnement. Du kan skrive til info@
amagerteatret.dk eller ringe direkte til 29 46 60 93 (mandage kl.
10-12 og torsdage kl. 14-16

Bedre plads ved MCD-rundkørsel
En ekstra kørebane vil give
langt bedre plads til at dreje
ind til McDonald’s, Netto
og Circle K i lufthavnen, når
man kører ind fra Kystvejen
nordfra
Der er for ofte for mange biler
omkring frokost og tidlig aften ved indkørslen til McDonald’s i lufthavnen.
Det har flere gange givet
bilkøer ud i rundkørsel og i
perioder gjort det svært at
komme ind på Kystvejen, hvis
man skal mod Dragør. Nu vil
CPH investere op mod 2 millioner kroner i at skabe mere
plads til trafikken, oplyser Københavns Lufthavns direktør
for byggeri og udvikling, Lone
Edelbo.
- Der er brug for mere
plads, så vi kan gøre det lettere for borgerne i Dragør og
for de mange virksomheder
at komme til og fra Kystvejen,
fortæller Lone Edel bo.

Sund & Bælt inviterer til
dialog og idéfase om en
vejtunnel ud for Amagers
Østkyst - Østlig Ringvej

Derfor skal kapaciteten på
svingbanen ind til området
udvides fra 4 til 12 biler. Den
ene kørebane bliver dedikeret venstresvingstrafikken til
Cirklen og forlænget, så der
kan være op til 12 biler.
Derudover udvides den
venstre bane på det første
stykke af Kystvejen, så det bliver nemmere at passere, hvis
man skal ligeud mod Dragør

Det er ved den gule pin, at
svingbanen skal forlænges.
CPH er også i dialog
med McDonald´s om at
restauranten kan optimere
drive-in trafikflowet, så der
bliver plads til flere kunder
(ved den røde pin), uden at
der skabes køer. Foto: CPH/
Tårnby Bladet.

eller til fragtvirksomhederne
langs Kystvejen.
Anlægsarbejdet forventes
at gå i gang i slutningen af
september og være klar inden
udgangen af november.
- For at få lavet den nye udvidelse hurtigst muligt vil arbejdet formentlig komme til
at være i gang hen over efterårsferien, men vi forsøger at
undgå afspærring af vejbaner,
så trafikken forstyrres mindst
muligt, fortæller Lone Edelbo.
tsp

Amager Rammemand
Professionel indramning
på eget værksted

35-års jubilæum
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Idéfase for Østlig
Ringvej er indledt

Få 20% rabat på alle
indramninger, hvis du
medbringer billede af
denne annonce til butikken

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

Indtil 31. oktober gennemfører Sund & Bælt en idéfase
forud for miljøkonsekvensvurdering af en Østlig Ringvej. Med idéfasen inviteres
alle interesserede til at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering af en ny cirka 11 kilometer lang vejtunnel uden om
København.
Projektet hedder Østlig
Ringvej og skal forbinde
Helsingørmotorvejen i nord
med
Øresundsmotorvejen
i syd, så der skabes en ny
østlig ringvej, der forbedrer
fremkommeligheden i hovedstadsområdet og leder
trafik uden om det centrale
København.
I løbet af idéfasen håber
Sund & Bælt at modtage

forslag og ideer til, hvad der
med fordel kan indgå i miljøkonsekvensvurderingen.
Lovgivningen fastlægger
på forhånd en lang række
emner, som skal undersøges,
men øvrige input kan være
med til at sikre, at yderligere aspekter bliver en del
af undersøgelserne. Det
kan eksempelvis dreje sig
om særlige lokale hensyn
til natur- og miljømæssige
forhold, forslag til at håndtere potentielle virkninger
fra projektet eller idéer til,
hvordan projektets positive
effekter som for eksempel
færre køretøjer gennem indre by og brokvartererne kan
forstærkes yderligere.
Den endelige linjeføring
og konkrete udformning af
en Østlig Ringvej er endnu
ikke fastlagt, og projektet
skal først undersøges grundigt, før der kan træffes en
endelig beslutning om projektet.
Den endelige
linjeføring
og konkrete
udformning af
en Østlig Ringvej
er endnu ikke
fastlagt, og
projektet skal
undersøges
grundigt, før
der kan træffes
en endelig
beslutning om
projektet.

BORGERMØDER FINDER STED:

4. oktober kl. 19-21 Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København
5. oktober kl. 17-19 online på www.oestligringvej.dk
Yderligere information om projektet, den videre proces
samt tilmelding til borgermøder findes på hjemmesiden
www.oestligringvej.dk.
Man kan sende sin idé til idefase@oestligringvej.dk

Data fordobler
levetiden af
jernbaneskinner
Vedligehold af jernbanenettet er en særdeles ressourcetung opgave. Derfor har Sund
& Bælt i samarbejde med
COWI arbejdet på at finde
mere effektive metoder til
analyse og udbedring af skinnenettet.
Resultatet er et datadrevet
vedligehold, der reelt kan
fordoble levetiden på skinnerne, og dermed årligt vil
reducere omkostningerne til
vedligehold med flere millioner og sænke klimaaftrykket
markant.
Datadrevne vedligeholdsstrategi skal i første omgang
implementeres på Store-

bælts jernbanedel og på Øresundsbanen over Amager ud
til Øresundsbroen. Den vil
forventeligt også blive implementeret på Sund & Bælts
jernbanestrækninger i korridoren fra Kastrup til Rødby
før åbningen af den kommende Femern-forbindelsen.
Dermed bliver det muligt
at forebygge skader og undgå
omkostningstunge reinvesteringer i skinnerne.
Konkret betyder implementeringen af den nye teknologi,
at skinnernes levetid kan forlænges helt op til det dobbelte. Afhængigt af ydre betingelser som fx trafikbelastning
kan der således være tale om
en levetid på op til 60 år.
tsp

Begrænset glæde over 132 nye boliger
Borgermødet om udvikling af ’Plyssen-området’ var præget af naboernes frygt for indkig og skygger
Af Terkel Spangsbo

Godt 100 borgere var mødt frem, da
borgmester og direktør, formand og
arkitekt bag projekt ’boliger på Plyssen’ havde indbudt til borgermøde i
rådhushallen.
Tilbage i 2019 ærgrede det Torben
Hansen, direktør i boligforeningen
Tårnbyhuse, at så mange industribygninger var forsvundet i Tårnby. Han
var på besøg i London og så, hvordan
de gamle smukke industribygninger
havde fået nyt indhold af boliger og
butikker.
- Bare vi havde bevaret sådan nogle
bygninger i Tårnby, sagde han til sin
hustru.
- Det har vi da, replicerede fruen.
Hvad med Plyssen?
Idéen om boliger på og i den gamle

Skriftlige indsigelser
Borgmester Allan S. Andersen roste
skitsen, som passer fint ind i den form
for byudvikling, som Kommunalbestyrelsen ønsker med blandede boliger.
- Vi tager de indvendinger og kommentarer, som kommer i aften, med
i vores overvejelser, men det er af
betydning, at vi også får jeres kommentarer skriftligt i den høringsrunde,
som foregår indtil 4. november på
plan@taarnby.dk.
Og indvendinger kom i en strid
strøm. Beboere fra de omliggende
veje havde mange kommentarer, negative, om højden på især det syv-etagers hus, som skulle ligge længst mod
nord. Men også risikoen for indkig fra
bygningerne tæt på Saltværksvej blev
nævnt flere gange. Støj fra øget biltrafik blev også nævnt.
Til det sidste sagde borgmesteren,
at meget vil ændre sig, hvis og når en

undersøisk østlig forbindelse kommer.
- Det har lange udsigter, men vil betyde meget for de 18.000 biler, som i
dag bruger Amager Strandvej og dermed på nuværende og kommende beboere i hele området.
En enkelt tilhører havde spørgsmål,
som kunne tolkes positivt overfor projektet.

- Hvornår er byggeriet færdigt og
hvordan får man en lejlighed dér,
spurgte han.
- Næppe senere end 2028 og du
skal være skrevet op på ventelisten
hos Tårnbyhuse (taarnbyhuse.dk), sagde Torben Hansen.

Kastrup
onsdagsvenner

BANKOSPIL

Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

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

plys-virksomhed tog sin begyndelse,
men den slags tager tid. Der skulle
både en ny lokalplan til og et tillæg
til Kommunalplanen, for at ændre
området fra erhverv til bolig. Den proces styres af Kommunalbestyrelsen
med henholdsvis forslag, som skal til
høring og en endelig plan, som også
skal runde offentligheden. Det er sat
i gang nu og derfor var der indbudt til
borgermøde.

Punkthuse og genbrug

På gensyn

TÅRNBY
KOMMUNE
INFORMERER

HVEM SKAL HAVE HANDICAPPRISEN I TÅRNBY I 2022?

Kender du nogen, som har fortjent en særlig tak for sin indsats for kommunens borgere med handicap?
Handicaprådet ønsker at belønne lokale initiativer, der fremmer eller sikrer handicappede borgeres livsvilkår og
livskvalitet. Handicapprisen uddeles 1. december 2022 af Tårnby Kommunes Handicapråd i anledning af FN’s
internationale handicapdag. Handicapprisen handler om det unikke lokale initiativ og den helt særlige indsats for
mennesker med handicap.
Dette for at markere dagen ved at hylde det gode initiativ og det personlige engagement.
Tårnby Kommunes Handicapråd udvælger modtageren af årets Handicappris, som består af en buket blomster og
en gave, der beløber sig til kr. 5.000.
Alle Tårnbys borgere kan søge eller indstille enkeltpersoner, organisationer, sportsklubber, virksomheder eller andre, der gennem deres arbejde har udvist stort personligt engagement og/eller har ydet en konkret indsats til gavn
for mennesker med handicap.
Du kan komme med forslag til hvem der skal vinde årets handicappris her https://www.taarnby.dk/kultur-ogfritid/priser/handicapprisen/
Fristen for at komme med forslag er mandag 31. oktober 2022. Du er også velkommen til at ringe til Handicap- og
Psykiatricentret på telefon 32 47 18 21.
Årets prismodtager vil få overrakt handicapprisen ved et arrangement på Tårnby Hovedbibliotek (rotunden) med
deltagelse af borgmesteren og Handicaprådets formand.
Lad os høre fra dig, hvem du synes fortjener denne særlige anerkendelse.
TÅRNBY KOMMUNE
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Mens det kommunale apparat kørte,
satte Torben Hansen sig sammen med
Mikkel Wulff Iversen fra arkitektfirmaet Mangor og Nagel til det store idéog tegnebord. De fik ad flere omgange
(som lovgivningen ændrede sig) fremstillet et skitseprojekt med 136 familieboliger, ældre- og ungdomsegnede
boliger, fælleslokaler og muligvis en
butik.
Skitsen (og det blev flere gange under mødet præciseret, at der var tale
om en SKITSE) foreslår syv såkaldte
punkthuse i stedet for en eller to
større boligblokke. De syv punkthuse
steg højdemæssigt fra Saltværksvej
og nordpå (mod Søvænget og Bøjlegrunden) fra fire til syv etager.
Flere af bygningerne mod Amager
Strandvej kan i det ydre bevares på
forskellig vis og selv elementer fra
bygningen, der i dag rummer et action-center, vil kunne indgå i nybyggeriet som hele elementer og ikke kun
som knust beton. Beboernes biler blev
henvist til et nordligt parkeringsområde med indkørsel fra Bøjlevej.

Plysfabrikken-EXT-Eye height.
Rendering:Mangor og Nagel.

Palle Nissen – skraldemændenes far (2)
Første del blev bragt i Tårnby
Bladets septemberudgave og
kan læses på taarnbybladet.
dk

Palle har skam været suspenderet engang. En lampehandler havde helt imod reglerne
fyldt en skraldebøtte med
lysstofrør, og dem havde
skraldemændene taget ud og
lagt ved siden af, da de skulle
tømme bøtten.
Lampehandleren blev rasende og anmeldte dem til
R98, han påstod, at han havde
aftale med skraldemændene
om at kunne smide lysstofrørene ud – det var en løbende
forretning med dem.
Så blev folkene – og hermed Palle - suspenderet. Palle påpegede, at det da måtte
være firmaet, der skulle løfte
bevisbyrden for påstanden
– og så blev de midlertidigt
genansat, mens sagen kørte.
Fagforeningen fandt gamle
dokumenter frem, der viste,
at det faktisk var tilladt at
lave aftaler med kunderne, og
så faldt sagen til jorden.

Ål og blomster
Nogen steder var den eneste
adgang til baggården gennem
en butik ud til gaden. Så havde skraldemændene nøgler
til butikken, og det kunne da
hænde, at man havde en buket med hjem til fruen – eller
nogle ål til aftensmaden.
Det var der aldrig noget
ballade over fra butiksejerne.

Palle som præst
Palle har altså været med
hele vejen – også ved nedlukningen af R98 og udliciteringen til diverse private
vognmænd. Da R98 lukkede
i 2011, udførte skraldemændene en offentlig begravelse
med kiste og det hele, hvor
Palle fik æren af at holde begravelses-prædikenen.

Palle og svinemiklen
Ved den anden udbudsrunde
af det Københavnske skrald i
2009 – i den første runde var
der ingen, der bød ind – bød
det berygtede vognmandsfirma H.C. Svendsen ind på
de københavnske distrikter
gennem datterselskabet City

Renovation.
I en kommentar hertil i 3F
Kastrups avis udtalte Palle
uden omsvøb, at man da godt
kendte HCS som en svinemikkel. Han håbede, at Københavns Kommune ikke ville
give dem licitationen – men
det gjorde de, selvom R98
havde lavet et kontrolbud,
der var 11% billigere.
Artiklen er venligst udlånt af
3F Kastrup.

Palle Nissen fik årsprisen 2013 af TUR (Transporterhvervets
Uddannelser) for hans store arbejde for at fremme
uddannelsesaktiviteterne blandt de københavnske
skraldemænd. Ordblindekurser var en vej til at komme videre
med mere uddannelse – og mange skraldemænd er blevet
faglærte, så de står bedre rustede til jobskifte i de perio diske
udliciteringer på renovationsområdet.
Palle fik prisen sammen med 3F Kastrups faglige sekretær
Lene Rosfort, der udover arbejdet for skraldemændene
også havde arbejdet for indførelsen af merituddannelsen i
lufthavnen som faglært lufthavnsoperatør.

Palle Nissens tillidshverv
Palle blev som 24-årig ansat som skraldemand i KGR i 1970.
Han blev hurtigt sikkerhedsrepræsentant – og der var nok
at tage fat på.
I 1982 – 1992 var han tillidsmand for skraldemændene i
R98 – og en del af tiden også fællestillidsmand for de LOansatte.

Landsbrancheklubben
I perioden 1992-1999 påtog han sig opgaven at gå ind og
styrke den landsdækkende Brancheklubben for Renovationsarbejdere i Danmark. Den var blevet dannet i 1987 og
trængte til at få mere liv i kludene – og det er jo noget Palle
kan.
I 1999 blev han igen valgt som skraldemændenes tillidsmand og fællestillidsmand i R98 – og var det frem til han gik
på efterløn i 2010. Palle var utroligt respekteret og populær. I 2002 blev han kåret af LO-Storkøbenhavn som Årets
Tillidsrepræsentant.

I 3F Kastrups bestyrelse – og hæderspris
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Skraldemændene udførte en større symbolsk ceremoni for det nu afdøde
R98. Et begravelsesoptog bar kisten hen til firmaets skulptur med skralden,
som skraldemændene havde givet firmaet ved deres 75-års jubilæum i 1973.
Her holdt Palle Nissen en prædiken, som han afsluttede med ordene: ’R98,
æret være dit minde’.

Flere af Palles
anekdoter
Palle har selvfølgelig masser
af gode historier fra de mange år som skraldemand
Palle Nissen foran
3Fs salsindgang 2010.
Privatfoto.

En god spadseretur med 100
kg på nakken
En af de døve kollegaer havde
væddet om, om han kunne

klare at gå fra KGRs hovedkontor i Herjedalsgade ind til
Rådhuspladsen med en af de
gamle jernkasser med så meget skrammel i, at den vejede
100 kg.
Som ovenfor nævnt var han
en af de virkelig bomstærke,
så han gennemførte denne
gåtur på knap tre km i ét hug –
lige til døren ind til Ekstra Bladet, hvor han fik en fotograf

Palle blev indvalgt i bestyrelsen for 3F Kastrup i 2007 og
blev der til 2010. Men han stoppede nu ikke sin indsats for
skraldemændene ved det.
I 2011 fik Palle afdelingens aktivpris for sit virke som tillidsmand i R98 gennem mere end 25 år – og for hans utrættelige virke som idémand i fronten af et utal af initiativer
som uddannelse, integration, udsatte unge, alkoholbehandling på arbejdspladsen, indsats med udviklingen af kurser
for medlemmerne – bl.a. ordblindekurser - og han har gennem årene virket energisk for forbedringer af arbejdsmiljøet.
til at dokumentere sin dåd.

En askesky i stuen
Engang i den tidlige tid af
Palles karriere som skraldemand stod et vindue åbent i
stueetagen, da han tømte en
skraldebøtte fuld af aske ned
i vognen.
Der må have været gevaldigt gennemtræk i lejligheden, for et pludseligt vind-

stød blæste askeskyen lige
ind i lejligheden og sværtede
møbler og gulve godt til.
Det gav omtale – og pegede
på problemerne med asken i
skraldebøtterne.

MÅNEDENS FOTO: Udover en kort periode, hvor træer og buske indtager flotte
røde/brune/gule nuancer, er efteråret og den tidlige vinter en farveløs tid. I år
vil mange springe de farverige oplyste julefigurer over, guirlander og blinkende
stjerner vil forblive slukkede. Men så er det jo godt, at andre dyr og figurer dukker op. På Søvang allé ligger de to grinende skabninger (den røde kan tolkes som
en kolos af en mariehøne) og mildner deres funktion som parkeringschikaner.

I resterne af den gamle ’folkepark’ Kastrup Fremme har kastaniedyr indtaget
de solvarme flerfarvede kæmpesten. Råmateriale til kastaniedyrene har flere
steder usle vilkår - således har kastanietræerne omkring det gamle vandtårn
allerede indtaget visne kulører og kastanierne er små i år. Collage/foto Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

TÅRNBY BLADET OKTOBER 2022 19

H
Ha ha! Ha ha! a ha!

Ha ha! Ha ha!

Teambuilding og
legendariske OEG Games
400 nye gymnasieelever klar til at
indtage Ørestaden
Af Trine Hvam Madsen

SURPRISE!

SÅDAN SER MAN UD NÅR
MAN BLIVER KÅRET TIL
ÅRETS FORENING!
!
Ha ha Ha ha!

KENDER DU NOGEN DER
FORTJENER EN PRIS?
Vi efterlyser faktisk
netop nu kandidater
til Årets Foreningsleder og
Årets Forening,
to priser som uddeles
på rådhuset onsdag d.
26. oktober kl. 1800!
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Bemærk at det drejer sig
om de ikke-idrætslige foreninger, da idrætten deler
priser ud i foråret.

Kender du en træner
i din dansegruppe,
måske en holdleder
i din spejdergruppe,
en kasserer i hækleklubben eller måske
den person som altid
står klar til at give en
hånd med i foreningen, hvor du selv er
aktiv?
Fortjener han eller
hun ikke et ordentligt

klap på skulderen, for
trods slud og regn,
sure miner og brok,
manglende penge
og utaknemmelige
medlemmer, så er
vedkommende der
alligevel og yder faktisk en imponerende
indsats?
Få straks sat lidt ord
på hvorfor han/hun/
foreningen skal have
prisen, og send dem
fluks til priskomiteen,
som består af formanden for Kultur- &
Fritidsudvalget, Klaus
Bach, samt Tårnby
Forenings Råds forretningsudvalg.
Indstillingen sendes
senest d. 9/10 til

tfr@tfr.dk

I august sagde Ørestad Gymnasium
velkommen til næsten 400 1.g elever
fordelt på 14 nye klasser. De seneste
uger har eleverne haft introuger, hvor
de har lært både gymnasiet og hinanden at kende. Og det er ikke gået stille
for sig.
Allerede få dage inde i det nye liv
som gymnasieelever, bliver skemaet
brudt op. Ørestad Gymnasiums 1.g
elever bliver kastet ud i en hel dag
med social aktivitet og samarbejdsøvelser, da de i busser bliver fragtet
til Kongelundsfortet for at lære deres
nye klassekammerater bedre at kende.
Dagen bliver brugt på forskellige
teambuilding-aktiviteter, og derudover skal eleverne på stjerneløb, der
bl.a. udfordrer dem i partner-yoga og
gådeløsning dybt inde i en gammel
bunker.
Dagene på Kongelundsfortet er
gået over al forventning lyder det fra
Michael Dyrby og Signe Brandt Niebuhr, der begge er klasselærere for de
nye 1.g elever.
- De nye elever går ind til dagen
med masser af gåpåmod. De er gode
til at hjælpe hinanden og der er ja-hat
på, fortæller Signe.
- Eleverne får både glæde og kendskab til hinanden ud af en tur som den
her. De er sammen med deres klasse
hele dagen, så de får et rigtig godt

sammenhold af at være herude, supplerer Michael.

Introdagen på fortet
Ea Trier Beltoft, Vigga Skjerning Holt
og Lena Mouggar, der alle går i GF5,
synes, at dagen er givet godt ud.
- Jeg synes det har været en meget
hyggelig dag. Vi skulle blandt andet
lave katapulter og se, hvem der kunne
få den til at skyde længst, forklarer
Lena.
- Jeg synes, det er blevet meget
nemmere at snakke med nogen, man
ikke kender i forvejen, fordi vi har et
fælles projekt at være sammen om,
fortæller Vigga.

- Vi har en fest!
En anden stor begivenhed, der skal
styrke trivsel og sammenhold er OEG
Games, gymnasiets årlige idrætsdag.
- Vi har lavet hunger games, hvor vi
skulle skyde med bue og pil. Og så har
vi roet en prinsesse over åen i kano
og spillet lasertag i lommeparken bag
gymnasiet. Det sjoveste var helt klart
lasertag, fortæller Freja Utoft. Klassekammeraterne Emmelie Bjørn Marker
og Rikke Ditte Ipsen støder til.
- Vi hepper på hinanden og bakker
hinanden op. Og så ser man sider af
ens nye klassekammerater, som man
ikke kendte i forvejen, forklarer Rikke.
Pigerne er enige om, at det har været en god oplevelse at starte på gymnasiet.

Freja Utoft fra GF 13 er som andre elever klædt ud som Brøndbyfan til
lejligheden og er i den grad i humør til at kaste sig ud i de sjove discipliner.
- OEG Games er det fedeste. Vi har en fest, fortæller Freja.

112 mio. ekstra
Regionsråd Hovedstaden har indgået
en bred aftale om regionens budget i
2023. Ventetider og mangel på medarbejdere er den store udfordring i
årene, der kommer.
De udfordringer tager politikerne
fat på ved at fordele 112 mio. kroner
til blandt andet psykiatrien, Akuttelefonen 1813, børneområdet og
nedbringelse af ventelister i næste
års budget.
Ved forhandlinger blev alle partier
på nær Enhedslisten enige om regionens budget. For fjerde år i træk
friholdes hospitalerne fra generelle

sparerunder.
Med budgetaftalen afsatte politikerne godt 112 mio. kr. ekstra til
sundhedsområdet.
- Sundhedsvæsenet oplever lige
nu et stort pres på grund af manglende medarbejdere. Vi har i den
grad brug for medarbejdere ude på
afdelingerne, og jeg er glad for, at vi
med budgetaftalen har fundet ekstra
midler til initiativer, der skal hjælpe
os med at holde på vores dygtige
medarbejdere og tilbyde attraktive
arbejdspladser til kommende kollegaer, siger regionsrådsformand Lars
Gaardhøj (S).

TÅRNBY KOMMUNE
informerer

INDSKRIVNING TIL 0. KLASSE MED SKOLESTART AUGUST 2023/2024
Er dit barn fra årgang 2017, starter undervisningspligten pr. 1.8.2023.
Der er sendt brev til forældre til skolepligtige
børn fra årgang 2016 og 2017, med nærmere
oplysning om indskrivning til skole.
Tilmelding til 0. klasse sker digitalt på Tårnby
Kommunes hjemmeside www.Taarnby.dk i
ugerne 42 – 43.
Distriktsskole
Tårnby Kommune er geografisk opdelt i 7 skoledistrikter. Bopælsadressen afgør hvilken distriktsskole barnet tilhører.
Ønske om optagelse på anden skole end
distriktsskolen
Hvis forældrene ønsker det, kan der søges om
optagelse på anden skole end distriktsskolen.

Distriktsskole		

Åbningstid			

Indskrivning

Optagelseskriterier til anden skole end
distriktsskolen
Hvis skolen modtager flere ønsker om optagelse
af elever fra andre skoledistrikter, end skolen har
plads til, optages først børn fra familier, der allerede har børn indskrevet på den ønskede skole
og herefter de børn, der bor nærmest ved den
ønskede skole.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en skole
ikke må optage flere elever fra andre skolers
distrikter, når der i gennemsnit er 24 eller flere
elever pr. klasse på det relevante klassetrin.
Kommunalbestyrelsen har dog besluttet at give
dispensation til, at børn fra følgende veje i Løjtegårdsskolens distrikt:
Dortheasmindevej, Fægårdsvej, Kalvebodvej
30, Rytterstien, Skelgårdsstræde, Tømmerupvej
fra nr. 62 og fra 77, Ullerupstræde og Viberupstræde, kan optages på Skelgårdsskolen, hvis
man ønsker det, uanset at elevtals-grænsen på
24 elever er nået.
Fraskilte forældre med bopæl i
Tårnby Kommune, der har aftalt at dele
forældremyndigheden, kan selv vælge hvilken af
de to distriktsskoler, som forældrenes adresser
har, der skal være gældende som barnets
distriktsskole.
Det er en forudsætning, at barnet opholder sig
lige meget hos hver af forældrene, og at der kan
forelægges dokumentation for aftale om fælles
forældremyndighed.
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Udsættelse af skolestart
Der kan ansøges om ét års skoleudsættelse af
undervisningspligten.
Ansøgning om udsættelse sker via Tårnby Kommunes hjemmeside www.Taarnby.dk
Herudover skal der fremsendes skema om skoleudsættelse. Skemaet udfyldes i samarbejde
med børnehaven.

I mørket er alle katte grå

Mathias Steen Hansen debuterer med 1. bind af
Tåsinge historier her i 2022 - bind 2 er på vej, men
begge kan læses og nydes uafhængigt af hinanden. Bogens titel henviser til begivenhed fra de
4 børns/unges tid under opvæksten på Tåsinge.
Kan vel næppe betegnes som en personlig biografi, måske mere en krydderiblanding af minder,
drømme og en gammel kones optegnelser over tøsingernes liv (tøsinge er betegnelse på fastboere
fra Tåsinge)
Anmeldelse af Bitte Christensen

Martin er efter flere år borte fra sin fødeegn, Tåsinge, nu vendt tilbage og vil gå i gang med at indrette sig i den gamle damefrisørs lille hus. Med et
halvt års orlov fra militæret og udsending til verdens brændpunkter, er der behov for en pause, og
da faren nu er syg af kræft, kan det være godt at
være lidt tættere på.
Der er nok at gå i gang med i det gamle hus og
have - men hurtigt genoprettes kontakten til de
gamle venner, og på loftet findes adskillige af damefrisørens notater om mangt og meget fra lokalsamfundets indbyggere gennem årene.
De tre barndomsvenner og en ungdomskæreste
fra skoletiden har ikke udfordret livet særlig meget
uden for deres lille fødeø, men er alligevel forskellige personligheder.
De finder hurtigt sammen igen - godt hjulpet af
øl og hjemmebrændt, men de passer også på ikke
at afsløre for meget af deres egen personlighed - i
mørket er alle katte stadig grå ....
Har man interesse i at få indblik i andres livsformer, generationsafhængighed og andre små og
store særheder, kan bogen anbefales og er samtidig en øjenåbner om forskellighederne blandt de
nu trediveårige gamle venner.
Bogen er svær at slippe, før enden er nået, og jeg
er bestemt klar til at læse 2. del, når den udgives.
Mathias Steen Hansen (1992), cand. mag. i
dansk og psykologi. Tøsing i eksil i København
med hang til tragedie og melankoli.
Udgivet på Forlaget Brændpunkt
ISBN13: 9788794229715

22 TÅRNBY BLADET OKTOBER 2022

Morgenen begynder med et
stærkt, gulligt undergangsskær over efterårshimlen.
Ildevarslende. Dramatisk. Farverne tyder på en spændende
dag. Bare ikke for mig for jeg
er sengeliggende. Dog ikke
mere syg end jeg kan glæde
mig over den stak nylånte bøger, jeg har hentet på biblioteket nogle dage i forvejen.
Jeg sjosker ud i køkkenet for
at sluge pillen, som skal være
med til at gøre mig rask, og laver samtidigt en kop the, Earl
Grey, med honning, en sjat
mælk, og en tør knækker. Nå

Tankemylder i tørretumbleren
Anmeldelse af Else E. Andersen

’Uforstandige historier’ er nitten små historier,
hvor man som læser både bliver underholdt og
oplyst – og ikke mindst kommer i godt humør
Af Ellen Margrethe Kokbøl

Der er mødet på caféen, Den Sorte Svane, mellem
to gamle venner, som mildest talt ender katastrofalt og lidt komisk, hvilket de da også får både læst
og påskrevet.
Om Henriks yndlingsmoster med de enorme
tænder og om hvordan en kvindelig HF-studerende scorer et 10-tal i historie i den kolde krig, for så
20 år senere at benytte sig af Metoo-bølgen! Et tilfældigt møde på Krasnapolsky ændrer Christians
tilværelse, hvor han blot sidder og hygger sig med
at læse Murakami, den japanske digter.
Moderne unges identitets- og kærlighedsproblemer er vel også relevante for ældre – intet nyt
under solen.
Om den kvindelige bioanalytiker, der udgiver sig
som frisør for i baren at kunne score Karsten, der
var på selvsamme galej. Om den tykke fodpædagog med et uudgrundeligt Medusa-fjæs, om manden, der spiser asparges direkte fra dåsen i al hemmelighed, fordi hans kone ikke bryder sig om dem.
Hylende morsomt er afsnittene om hundeliv og
hundeelskere og livet set fra en lille hunds vinkel.
Der er hundelorte med dannebrogsflag, pittbullen Birger, hvis største lyst er at bide, lille Rasmus,
den sorte labrador, der måtte lade livet og om den
nydelige mand Alex, der med forgiftede hundekiks
får renset gevaldigt ud i bestanden af Frederiksbergske hunde.
Det sidste afsnit berørte mig dybt. Det handler
om en engang anerkendt person, der nu ingen
erindring har.
Så kære læsere, her er et par timers god underholdning i stearinlysets skær – vi skal jo spare på
energien!
Sten Jacobsen er cand.mag. i samfundsfag og
historie.
Seneste udgivelser: Novellesamlingerne Blind
trappe, Hvem kan gøre en dukke fortræd? Hulter
til bulter samt romanen Vejen til Berlin.

ja, det skader vel ikke at tabe
et par kilo.
Så skal der vælges. Altid
svært at vælge, men man kan
begynde på én – og, hvis den
ikke passer til humøret, gå
videre til den næste. Jeg er
lidt i undergangsstemning,
så Judith Hermanns ’Alice’ vil
måske være bogen, der underbygger stemningen på den
gode måde. Hvis ellers undergangsstemning kan være god.
Novellerne i ’Alice’ handler
om afsked, den endelige afsked. Roligt, med et vist bølgende vemod og afklarede
erindringstråde til kærlighed

og venskab, tager hun afsked
med mennesker i sit liv. Mænd.
Det er ikke primært den ydre
verden, der beskrives i bogen,
men den indre. Iagttagende,
varsomt beskrivende og med
stort kendskab til menneskers
indre univers.
Som dybest set nok ikke er
så forskellig fra menneske til
menneske, selv om vi udadtil
virker meget forskellige.
Det begynder at regne, som
i styrtregne, og himlen er blågrå og faktisk flot, hvis man
kan lide blågråt. Jeg kan se
den gule græsplæne langsomt
begynder at få farve af grønt.

Tag en midaldrende mand. Måske blot på overfladen kulturelt klædt på. Måske med et tidligere job
med den form for prestige, han har skabt sig ved
at være overalt, være noget og være nogen, eller
måske mest været på stoffer – nok en sammenblanding af det hele.
Og nu står han her, mister M. T. Ness. Kan ikke
mere følge med til det hele, alderen trykker – og han
begynder at tænke. Eller lader i hvert fald som om.
Hvor er mit ego, spørger han. Han føler, at det
ego, han ikke mener, han er, det ego, som han har
været hele livet, fylder ham fuldstændigt, har
overtaget magten over hans liv. Han kæmper for at
finde sig selv, et andet ego, sit rigtige ego – jeg er
ikke sikker på, han bliver glad for det, han finder.
I sin stræben efter at finde sig selv tænker han
på Holger Bech Nielsen, som engang har talt om
Gud. Måske er han Gud, tænker han. Hvis man kan
være, så er man tæt på at være Gud. Gud er væren.
Han vil lære at være, ikke på deltid men i al tid.
Nogle gange tænker han, at han ville ønske, livet var slut. Han forsøger at forlige sig med døden,
som nærmer sig.
Ro i hans liv er også en mangelvare. Men hvor
finder man ro? Hos en ko, naturligvis. Han har prøvet at udspionere en ko for at se, om den falder
ud af rollen som ko, men nej, den går helt sikkert
ikke rundt med andre tanker end at være – og ikke
engang - ko. Det er ko-ro.
Han kan blive grebet af livets klaustrofobiske
meningsløshed. Hans tekster bærer præg af, at
han lytter til musik, så måske kunne han trøste sig
med Are you lonesome tonight – hvor Elvis Presley
synger:
- You know, someone said that the world’s a stage. And each must play a part ...
... og blot betragte livet som et stort skuespil,
hvor vi alle gør vores bedste for at udfylde de roller, vi har fået tildelt.
Livet er fyldt med ord, skriver han. Jeg vil tro,
han måske kommer til den konklusion, at hans kvote af ord er ved at være opbrugt. At han har brugt
og misbrugt dem sønder og sammen.
Resten er stilhed.
KORO af M. T. Ness
Brændpunkt 2022

Livgivende regn.
En pille mere, en banan til
dessert, the, denne gang med
citron og honning. Jeg er træt.
Da jeg igen vågner, skinner solen fra en næsten skyfri
himmel, hvilket under normale omstændigheder omgående ville få mig i tøjet – men
nej, det går ikke. Jeg kigger
på stakken af bøger, har fået
nok af Hermann lige nu, så jeg
snupper den nye af Kim Leine,
Karolines Kærlighed.
Titlen er ikke lige ’my cup of
tea’ – men Leine plejer at være
en sikker vinder. Jeg begynder at læse – og jeg forsikrer

Læsehest: Stig Løvenkrands

Oktoberhest 2022

Herlig underholdning
til den mørke tid

dig: jeg bliver ikke skuffet. På
trods af at denne bog er meget
anderledes end hans øvrige.
Og fordi kærlighed, spionage
og politik også er min ’my cup
of tea’.

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

BESTIL TR

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

YGT FERIE
Du kan ænd
re
30 dage før dato og hotel helt fr
em til
ankomst fo
r kun kr. 99
,-

2 nætter 1.449,-

Hamburgs julemarkeder

Kleinhuis Hotel Mellingburger Schleuse HHHH ved floden Alster

Pr. pers. i dbl. værelse

Tysklands næststørste by er yderst stemningsfuld i juletiden: Her glitrer alt ekstra
meget på julemarkederne, som er både
indbydende og overdådige, og lyset afspejles smukt i alle Hamburgs søer og
kanaler. I skal bo i køreafstand fra alle julemarkederne i Hamburg (18 km); på det
4-stjernede stråtækte bindingsværkshotel, som ligger som en lille oase midt i
Alstertals naturreservat – en fantastisk
feriebase at trække sig tilbage til efter dagens julemarkedseventyr. Lad jer fortrylle
af Hamburgs julemagi på en afslappende
miniferie i december.

er
omm

S

2.149,-

Pris uden rejsekode 2.299,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters
middag/buffet
• 1 x 4-retters
middag/buffet
Valgfri ank. 1.12.28.12.2022.
Hamburg julemarked (18
km):
1/12 - 30/12 2022

3

202

2 nætter 1.049,-

3 børn med rabat
t

Værelse med balkon/terrasse

ba

Go

d

3 nætter 1.699,4 nætter 2.249 ,-

børnera

3 børn med rabat

Familiens feriehit i Tyrol

Pr. pers. i dbl. vær.

3.949,-

Hotel Margarete Maultasch HHHH i Nauders, Østrig
Pris uden rejsekode 4.249,Prøv en ferie i fæstningsbyen Nauders, omgivet af
• 7 overnatninger
alpetoppe få km fra den italienske grænse. Hotellet
• 7 x morgenbuffet
byder bl.a. på indendørs pool og have med gynger
• 7 x kaffe og kage
og sandkasse. Det inkluderede oplevelsespas giver • 7 x 4-retters middag
fri entre til stort friluftsbad, fri lokaltransport m.m.
inkl. salatbuffet
• 1 Summer Card oplevelsespas
Valgfri ankomst i perioden 1.6.-24.9.2023.

En oase på Sydfyn
Hotel Faaborg Fjord Spa & Wellness HHH
Her bor I på første parket til det sydfynske øhav og
alle Fyns fristelser: Hotellet har privat strand, badebro og strandbar til de lune sommerdage samt ny
flot wellnessafdeling til de dage, hvor vejret driller.

Pr. pers. i dbl. vær.

1.499,-

Pris uden rejsekode 1.649,-

•
•
•
•

3 overnatninger
3 x morgenbuffet
3 x 2-retters middag
20 % rabat på entre til hotelValgfri ank t.o.m. 3.11. samt man-torsdag 7.11.-15.12.
lets DAY Spa & Wellness
2022. og 9.1.-23.3.2023. Valgfri ank.27.3.-18.12.2023. • Rabat på greenfee

3 nætter 1.499,-

3 nætter 1.449,-

2 børn med rabat

2 børn med rabat

Toppen af Mols Bjerge

1.049,-

Pris uden rejsekode 1.199,-

2 overnatninger
2 x morgenbuffet
2 x 2-retters middag/buffet
Fri adgang til sportshaller,
badmintonbaner, boldbaner, naturgolf m.m.

Cafebyen Alingsås

Pr. pers. i dbl. vær.

1.149,-

Grand Hotel Alingsås HHHH i Sverige
Omkring 30 minutters kørsel fra Gøteborg ligger
Pris uden rejsekode 1.299,denne herlige svenske by med sine brostensbelagte • 2 overnatninger
gader, træhuse, originale butikker og mange cafeer. • 2 x morgenbuffet
Hotellet ligger midt i centrum og er for dem, som leder • 1 x 2-retters middag
efter noget ekstra med både restaurant, bar, wellness- • 1 x eftermiddagskaffe med
afdeling med sauna og fitnessrum.
bagværk på Nygrens Café
Ankomst fre. og lør. t.o.m. 17.12. og valgfri ank. 7.-22.10.2022.
Kun slutrengøring.

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

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

Teknisk arrangør:

Husk rejsekoden:
TAARNBYBLADET
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Hotel Fuglsøcentret på Djursland
Feriecenter midt i Mols Bjerge med udsigt over nationalparken og kun en gåtur fra Fuglsø Strand (1 km). Nyd ferie- •
centrets gode køkken samt en bunke faciliteter for hele •
familien, og tag på udflugt til Djurs Sommerland (34 km), •
Ree Park Safari (22 km) og Den Gamle By i Århus (47 km •
Ank. tors- og fredage t.o.m. 13.10. og 20.10.-9.12.,
samt valgfri ank. 16.10.-19.10.2022.
Kun slutrengøring.

Pr. pers. i Molbo-dbl. vær.

Jeg nægter at være offer
26-årige Maria Rasmussen
er en af flere tidligere anbragte unge, som hjælper
Børnehjælpsdagen med at
sætte fokus på, at der er anbragte børn i Danmark med
et særligt behov for støtte
og inklusion
Af Mia Engstrøm

Maria Rasmussen tager på
vegne af Børnehjælpsdagen

ud på skoler i kommunen, som
ønsker at deltage i projektet,
og fortæller om sine egne oplevelser både fra børnehjem
og i plejefamilier. Maria har
blandt andet været på Pilegårdsskolen i flere klasser.

Jeg vælger det, der er bedst
for mig
Maria Rasmussen bor i dag i
en meget velholdt og smukt

Da Maria var 5 år deltog hun
i Børnehjælpsdagens julefest
for anbragte børn. Her fik
hun overrakt en julegave af
sangerinden Signe Svendsen.
Foto: Privat.

indrettet lejlighed, hvor hun
i samme værelse har formået
at skabe en sovekrog med
klædeskab, en arbejdsplads
med computer (Maria arbejder hjemmefra med udvikling
af IT-programmer for INM Systems) samt en hyggelig sofakrog med TV.
Lejligheden er præget af
Marias sans for orden og perfektion og minimalistisk design, men emmer samtidig af
hygge og tryghed for Maria og
hendes søde lille hund Kali,
som under hele interviewet
ligger på Marias skød. Maria er
i dag en kvinde, som har styr
på sit liv og på sine prioriteringer; hun ved, hvad hun vil,
og hvad hun ikke længere vil
tolerere.
Hun fortæller åbent og meget reflekteret om sin barndoms tumultariske tid med
anbringelser og udfordringer,
som mange børn ville have
svært ved at håndtere på en
konstruktiv måde.
- Jeg vælger i dag aktivt
mine venner og familie, og
Maria ser frem til at dele
sin anbringelseshistorie på
grundskoler. Privatfoto.

fravælger også, hvis jeg kan
mærke, at de ikke gør noget
godt for mig. Jeg kan ikke lide
offerrollen og søger væk fra
andre ofre.
- Jeg har haft en hård opvækst, men er glad for, hvor
jeg er nu, smiler Maria og giver Kali et ekstra strøg over
pelsen.

Anbragt fra 2-årsalderen
Maria Rasmussen blev fra hun
var to år anbragt uden for
hjemmet, først på to forskellige børnehjem og senere
hos tre forskellige plejefamilier, indtil hun som 17-årig
fik en akut bolig og senere
den 1-værelses lejlighed i Kastrup, hvor hun bor nu.
Marias forældre blev tidligt skilt, og på grund af svær
psykisk sygdom hos moderen
kom Maria i en såkaldt frivillig
anbringelse på et børnehjem.

Her var hun, fra hun var to år
til hun igen kom hjem for en
kortere periode, indtil hun
kom på børnehjem nr. 2, til
hun var 6 år. Herefter flyttede
hun ind hos en plejefamilie,
hvor hun boede, indtil hun var
13 år.
- Jeg blev aldrig rigtigt en
del af familien, fortæller Maria, - jeg følte mig ligesom lidt
i skyggen, og jeg lukkede ikke
nogen ind. Maria ville gerne
væk, men - når en 10-årig
henvender sig med ønske om
at skifte plejefamilie, så lytter
man ikke, siger Maria.
- Børnene bliver ikke rigtigt taget alvorligt, fortæller
Maria, og hun oplever et af
mange svigt fra de voksne
omkring hende.
Som 13-årig kom Maria så
endelig hos en ny plejefamilie, hvor hun faktisk trivedes
godt. Der var tre plejebørn,

Stafet for livet - også i år en stor succes
For 6. år i træk afholdt vi Stafet for
Livet på Tårnby Skole
Ann Madsen, Formand Stafet for livet
Tårnby
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En uforglemmelig 24 timers stafet,
hvor vi sammen fejrede livet. Sammen kæmpede dem, som er ramt af
kræft eller haft kræft. 24 timer i en
kræftrams liv, Fighterne - de er vores
æresgæster.

Stafetten åbnede lørdag 3. september kl. 12 hvor formand for Stafetten,
Ann Madsen, bød alle velkommen,
hvorefter borgmester Allan S. Andersen holdt åbningstalen og skød stafetten i gang. Ikke mindre end 13 hold
havde tilmeldt sig, 333 deltagere og
25 fightere.

Team Kræftspring
Et af holdene, som støtter op hver
eneste år for Tårnby stafetten, er Team

Kræft-spring, som den 10. september
gik 42 km rundt i hovedstadsområdet
og samlede penge ind. Resultatet derfra kender vi ikke endnu. Men stor tak,
fordi de altid kæmper.
For første gang havde Plejehjemmet på Løjtegårdsvej tilmeldt sig som
hold. De afholdt et par timers stafet
fredag 1. september, hvor ikke mindre
end 35 beboere og hjælpere på plejehjemmet gik rundt for at støtte stafetten. En dejlig varm og flot eftermid-

dag - stor tak til dem.
Ligeledes havde vi for første gang
cykelhold, som samlede ind. De kom
samlet kørende ind på pladsen lørdag
eftermiddag - stor tak til dem.

Børnestafet, banko og brandmænd
I løbet af de 24 timers stafet var der
forskellig underholdning; bl.a. børnestafet, som var et stort hit og besøg af
Tårnby Brandvæsen, som altid støtter
op. Musik, dans og sang fra scenen

som havde lidt sin egen længe i huset, og hun kom i denne familie også med på ferier,
hvilket ikke var tilfældet hos
den første familie. Desværre
fik plejemoderen kræft og
døde.

Eksamen med fuldt pensum
Herefter kom Maria hos plejefamilie nr. 3, hvor der også
kom en anden pige i pleje.
De to piger kunne ikke rigtig sammen, og Maria mistrivedes med den evige rivalisering og kamp mellem de to
teenagepiger.
- Jeg var vred hele tiden og
sagde nej til alting, og følte
ingen glæde, fortæller hun.
Maria prøver herefter at få

hjælp gennem sin kontaktperson på kommunen, men
føler sig ikke hørt, og oplever
et tillidssvigt i forhold til at
blive henvist til en psykiater
i stedet for en psykolog, som
hun havde bedt om. Igennem
Børnetelefonen får Maria en
bisidder, og får hjælp til at
komme væk fra plejefamilien; hun får til sidst tilkendt
en akutbolig, da hun er 17
år gammel og i gang med en
gymnasieuddannelse.
Maria har det svært med at
skulle klare sig selv, og komme op til tiden for at tage til
Solrød fra Kastrup hver dag,
men hun er fast besluttet på
at få sin studentereksamen,
og får en aftale med rektor

Om Børnehjælpsdagen
• Børnehjælpsdagen er en landsdækkende hjælpeorganisation, der arbejder med at styrke de personlige og sociale
kompetencer hos anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Læs mere på www.bhd.dk
• Børnehjælpsdagen står bag skoleprojektet ‘Ungdomsværn’, der er rettet mod skoleelever i grundskolen (5.10. klassetrin). Det er gratis at deltage.
• ’Ungdomsværn’ sætter social ansvarlighed på skoleskemaet. De deltagende klasser skal skabe deres egen velgørende event til fordel for anbragte børn og unge i Danmark.
Læs mere på www.bhd.dk/ungdomsvaern
• Aktuelt er cirka 14.000 børn og unge anbragt uden for
hjemmet i Danmark. De bor typisk hos plejefamilier eller
på institutioner. Fælles for dem er, at de ikke kan bo hos
deres forældre.
Læs mere om tilmelding, datoer og deadlines på www.bhd.
dk/ungdomsvaern

samt ’natbanko’, som altid er et populært tilløbsstykke, hvor mange flotte
præmier er på spil.
Madteltet sørgede for, at alle kunne
få noget at spise og drikke i løbet af
stafetten.
Der var summen af liv og af fællesskab under hele forløbet. En stemning
som bør opleves - som man bør være
en del af.

Lysceremonien, en tradition
Der blev i løbet af lørdagen solgt og
skrevet lysposer, som ved mørkets
frembrud blev stillet op foran scenen. En fast del af stafetten er den

om at fortsætte trods fravær.
Maria fuldfører sin eksamen
ved at gå op i fuldt pensum
og får sin nuværende lejlighed, hvor hun kan starte på
en frisk.

Anbragte børn er ikke problembørn
Maria føler, hun har noget at
give til andre, som er i samme
situation, som hun selv var i
som anbragt barn.
- Børnene er ikke skyld i, at
de er anbragt; de er ikke problembørn, men kommer fra
problematiske familier, siger
Maria. Gennem sine foredrag

smukke og stemningsfulde lysceremoni lørdag aften, hvor vi alle får tid
og mulighed for at mindes vores kære,
mindes dem vi har mistet. Tid til refleksion samtidig med, at ambassadør
for Stafet for livet, Leon Kofoed, holdt
en fantastisk smuk lystale, som rørte
os alle.

Fællesskab sikrer overskud
Men hele denne 24 timers stafet kan
ikke gennemføres uden masser af frivillig hjælp, donationer og sponsorater. Det er rørende at se den store opbakning, vi får fra mange forskellige
butikker, firmaer, catering, optræden-

for skoleklasser i projekt Ungdomsværn, føler Maria, at hun
kan gøre en forskel for mange
unge. Både de, der er anbragte og de, som ikke er.
- Jeg kan give et indblik
i, hvordan en hverdag for et
anbragt barn kan være. Ved
at fortælle min egen historie, og hvad jeg har oplevet,
og hvordan jeg har håndteret
det, kan jeg måske være med
til at hjælpe andre til at skabe
sig en tilværelse, hvor de selv
bestemmer i deres liv, og måske samtidig være med til at
nedbryde nogle fordomme,
siger hun.

de kunstnere og private donatorer.
Stor tak for deres fantastiske støtte og
hjælp.
Stor tak til alle og ikke mindst til
alle de frivillige, som er på både før,
under og efter stafetten - uden jeres
støtte og hjælp kunne intet gennemføres.
Da stafetten lukkede søndag kl. 12
var der i løbet af de 24 timer gået
hvad der svarer til en tur syd for Gibraltar. Det endelige resultat kendes
endnu ikke, men lander formentlig i
omegnen af ca. 100.000 kr. i overskud.

I maj 2019 var Maria med
til Børnehjælpsdagens
lasergame-event for
anbragte børn og unge. Det
fandt sted hos Shoot to Thrill
i Kongelunden på Amager.
Privatfoto.

Maria er dybt taknemmelig for den støtte og hjælp,
hun har fået gennem Børnehjælpsdagen og stadig får
igennem det arbejde, hun er
involveret i.

Se også
annoncen side
47.
Stafet for Livet
Tårnby deltager
i Knæk Cancer
ugens lysceremoni
på Nørre Alle 45
torsdag 27. oktober. Kom
og hør Me and Maria, duoen som har
spillet til lysceremoni i Tårnby.
Duoen, der består af Maria Anna
Rosenberg og Johannes Pehrson,
er pladeaktuelle med deres fjerde
album ’Strejf af fred.
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Veteranmøde med læder og lak

Copenhagen Historic Grand
Prix, Copenhagen Wings &
Spark Dæk Kom Sammen
arrangerede for fjerde gang
veteranbiltræf på Kulturzonen

Igen i år var det en stor succes, da mange forskellige

biler - alle med adskillige år
på bagen - gæstede den store
plæne ved Kulturzonen i dejligt sensommervejr.
Det var fjerde gang, Copenhagen Historic Grand Prix og
Copenhagen Wings i samarbejde med Spark Dæk Kom
Sammen afviklede træf for

veteranbiler.
Alle gæster fik en stemmeseddel, så de kunne stemme på dagens bil og der var
heldigvis rigtigt mange, der
stemte denne smukke søndag.
Der er en hyggelig stemning med live musik fra scenen på gårdspladsen, og Tårn-

Denne flotte Plymouth er flankeret af to fine damer i tidstypisk
(Plymouthens) kostume. Bilen kørte med en tredjeplads i dagens
skønhedskonkurrence.

Tårnby Bladet er trods alt og heldigvis ikke alene
om at bringe nyt fra Amager. Øen er ualmindelig
velforsynet med lokalaviser og vi bringer her
udvalgte citater, som vi finder vedkommende for
vores læsere

Metro til Bryggen

Der arbejdes på, at en kommende Metro vil blive
mulig fra Hovedbanegården til Islands Brygge. Forslaget går efter planen ud på at føre Metroen frem til
DR-byen og videre ad Amagerbrogade til Lergravsparken, Prags Boulevard og Refshaleøen og videre
til Lynetteholmen, som endnu ikke eksisterer. I forbindelse med høringen bliver der to borgermøder
om den nye Metro linje.
Bryggebladet 8. september 2022

Trafikale udfordringer

Det vil tage minimum 10 måneder at færdigbygge
det kommende vejkryds fra Englandvej og ned på
motorvejen ved Tårnby Torv. Tidsplanen er rykket
frem til start 2023. Der forventes at blive udfordringer med at komme frem i trafikken, mens arbejdet
foregår.
AmagerLIV 14. september 2022
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Jul med og uden lys på Amager

Vi er tidlig på færde, men julebelysningen bliver
igen i år til noget på Amager. Det kan vi glædes
over. I mange storcentre rundt i København, har man
tænkt sig at skrue ned for blusset i disse sparetider.
Lysene på Amager bliver tændt frem til slut juledagene.
Derimod tændes der ikke lys på Angolavej i år. Her
spares på strømmen.
AmagerLIV 21. september 2022

bys borgmester overrakte
pokaler og præmier til alle
vinderne.
I år var der omkring 230
gamle biler, hvilket i denne
sammenhæng betyder, at de
er mere end 25 år gamle. Det
er en fryd for øjet. Billederne
taler næsten for sig selv.

Af Torben Stenkilde
Foto: Kurt Pedersen,
Amager Fotopklub

Gårdspladsen med omliggende bygninger på Kulturzonen passede fint til de
aldersstegne køretøjer. Forrest en Mustand årgang ?

Heldet følger Amagerbrogade

Det ser ud til, at Amagerbrogade er lykkens gade.
Siden 2020 er der 15 gange blevet udråbt en lottomangemillionær, hvor vinderkuponen er fundet og
købt på Amagerbrogade. Igennem årene er det også
de 2 største gevinster, der er vundet her. Tilsammen
har de glade vindere vundet i alt 107 millioner.
AAmagerLIV 21. september 2022

Chikane

Der bliver desværre ikke taget hensyn til skolepatruljerne, som passer et meget vigtigt job. De sørger
for, at skoleelever kommer godt til skole. Respekten
er dog meget lille bl.a. også hos forældre, der skal
aflevere børn i skole. Der afsættes børn på den mest
upassende måde uden hensyn til regler og trafik,
hvilket skaber mange farlige situationer.
AmagerLIV 14. september 2022

Så er der spist op

Nu er det desværre slut med rigtig god mad til eleverne på tre skoler i Tårnby. Grundet de meget store
prisstigninger på råvarer, er leverandøren desværre
nødsaget til at stoppe. Det fortæller Thomas Skovbo, som må se sin drøm uddø. Samtidig mærker også
forældrene den store prisstigning.
AmagerLIV 14. september 2022

Fælledhestene i læ

Støj

Voldsom byggestøj vil fremover i en periode chikanere beboere på blandt andet Chrilles Tønnesens
Alle. Det har åbenbart ikke været nok at beboerne
først skulle have en ekspropriation hængende over
hovedet, nu skal der også være støjgener. Tårnbys
borgmester meddeler dog, at det forsøges at få A/S
Øresund til at gennemgå projektet for at finde muligheder, der giver færre gener.
AmagerLIV 21. september 2020

Arrangørerne har allerede
sat dato på veterantræf 2023.
Det bliver 3. september.

Ukrainske flygtninge på strandvejen

Den københavnske del af Amager skal fremover
huse mellem 200 og 300 ukrainske flygtninge på
Amager Strandvej 3. Der er etableret en pavillonby i
området. De første ukrainske flygtninge flytter ind i
midten af september.
AmagerLIV 7. september 2022

Mission Måne base i Dragør

Dragør kommune iværksætter et 3- årigt udviklingsprojekt for alle kommunens SFOer. Formålet er at
vække børnenes interesse for naturfag – i dette projekt for månen - på en ny og anderledes måde. Børnene skal b.la. bygge månebase, rumhjelm, månebil,
raket, og lave astronautmad. Erfaringerne fra Dragør
kan senere udrulles til SFOer i hele landet.
Dragør Nyt 7. september 2022

Besparelser på busdriften i 2023

Der skal findes besparelser på 2,3 millioner kroner
på busdriften i Tårnby. Et forslag er at reducere linje
36 fra tre til to afgange i timen i myldretiden samt
forhandle en medfinansiering fra Københavns kommune til linje 32. Reduktionen på linje 36 vil berøre
32.000 passagerer.
AmagerLIV 7. september 2022

Hvad er det gode liv

Hen over det næste års tid vil Dragør belyse hvad
det gode liv er på plejehjemmet, Omsorgscentret
Enggården. Gennem interviews, studiebesøg og
workshops, vil man formulere nogle værdimæssige
pejlemærker. Udover politikere og fagligt personale vil øvrige interesserede også få mulighed for
at komme med input og derved påvirke beslutningerne.
Dragør Nyt 7. september 2022

Politiet på indkøb
Der vil stadig være heste på Fælleden året rundt.
Teknik og Miljøforvaltningen i København vil bygge
to læskure til fælledhestene. Foreningen Fælledhestene havde ikke selv penge til læskur – som lovgivningen nu kræver - så en aflivning lurede. Nu får
hestene lov at leve.
Bryggebladet 8. september 2022

Det kan godt være en god ide at tjekke nettets handelsplatforme, hvis man har fået stjålet sin cykel.
En uheldig cykelejer havde fået stjålet sin cykel og
henvendte sig til politiet, som tog ud og ’købte’ cyklen. Det viste sig at give dobbelt gevinst for politiet,
da de fandt en anden stjålen cykel på adressen. Tyven blev sigtet for at ville sælge cyklerne.
AmagerLIV 31.august 2022

Noget at opleve i oktober.

Havsvømning - jazz og billedkunst ...
... Hvad har det med hinanden at gøre?
Jo - bindeleddet er oktober måneds kunstner på udstillingscentret Ved Diget 26-28.
Karina Døj Turi er flittig svømmer i det åbne hav, hun er jazz sangerinde OG tillige
abstrakt billedkunstner.
Fernisering søndag 2. oktober kl. 13.00.
Der bydes på lidt jazz, lidt til ganen og kunst til alle sanserne.
Naturligvis gratis adgang !

Udstillingscenter Ved Diget 26-28
Åbent søndage 13-16
og efter aftale
Der er gratis adgang til alle udstillinger
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Noget nogen har opnået.

Danmarks Vildeste Kommune kåret
i Naturpark Amager
En mandag eftermiddag i midten af
september kunne Miljøminister Lea
Wermelin overrække titlen som Danmarks
Vildeste Kommune til Vordingborg
Kommune ved et stort arrangement midt i
Naturpark Amager
Foto: Naturpark Amager
Vordingborg kommune modtog blandt andet prisen på
1 million kroner fra Den Danske Naturfond for deres arbejde for at beskytte den sjældne klokkefrø.
Samtlige af Danmarks 98 kommuner var tilmeldt
konkurrencen.
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Danmarks bonderøv nr. 1, Frank Erichsen, fejrede sammen med miljøminister Lea Wermelin Årets vildeste kommune , Vordingborg, ved et arrangement i et kæmpe telt - rejst i Naturpark Amager.

Naturblogger Signe Wenneberg havde været i Naturpark Amager for at plukke
lokale vilde blomster til
vinderen som Danmarks
vildeste kommune.

Noget nogen har erfaret... og kan komme til at erfare.

Ylle, Dylle og Dolle, Tårnbys egne trolde – Science i børnehøjde
Naturcenter Amager
- Friluftshuset
Granatvej 3-15, 2770 Kastrup
Åbningstider:
Hverdage kl. 9-14.
Weekend og helligdage kl. 10 - 16.

Kontakt Friluftshuset friluftshuset@nst.dk Telefon 3246 1053. Mandag 10-12 / torsdag 14-16.
Der kan være travlt eller vi er udenfor, så prøv igen
senere.
friluftshuset@amsh.dk og www.facebook.com/
naturcenteramager
• Trinbræt til oplevelser i Naturpark Amager • Café
• cykelleje • udstyr til friluftsliv • information • naturvejledning • naturskoler • vandposter • toiletter4
mm. • salg af brænde til brug på bålsteder • kort
over bålsteder omkring naturcenter (man kan ikke
reservere) • Start dit foreningsarrangement her og
bliv set af flere - foreningsmuligheder om lån af mødelokale og start af ture

Blå Base v/Tårnby Naturskole

... aktiviteter ved Kastrup Havn og Strand.

Åbent lø - sø kl. 10-14.
Hvis I ikke ved hvem Ylle, Dylle
og Dolle er, så spørg et barn i
børnehavealderen - de vil højest
sandsynligt kende dem
Af Rikke Mortensen, Tårnby Naturskole
Ylle, Dylle og Dolle er Tårnby kommunens
tre science-trolde, der i snart 3 år har
inspireret kommunes daginstitutioner til
at deltage i den landsdækkende Naturvidenskabsfestival.
Temaet i år var Gådefulde verden, og
hvad er mere gådefuldt end farver.
Farver er en naturlig del af børns
hverdag i daginstitutioner. De har måske
en yndlingsfarve, de maler med tuscher
eller farveblyanter og stuen har måske
navn efter en farve. Men hvordan opstår
farver? og kan man selv lave nye farver?
hvilken indvirken har farver på humøret? og kan man smage en farve? Disse

spørgsmål og mange flere har børn og
voksne i kommunens dagpleje og dagtilbud være nysgerrige på i uge 39.
For at skabe viden og inspiration til
processen har kommunens Science udvalg lavet en bog.
Bogen er en historie om Ylle, Dylle
og Dolle og skal hjælpe daginstitutioner
og dagpleje til at arbejde med science i
hverdagen samt inddrage science i det
pædagogiske arbejde.
Historien om troldene har fokus på,
hvordan undren og en legende tilgang til
omverdenen kan give ny og overraskende
viden.
Håbet er, at historien giver lyst til at
undres, undersøge og blive klogere på
verden sammen med børnene.
Så hvis I hører om Ylle, Dylle og Dolle
fra nogle børn, så spørg dem endelig om,
hvad de ved om farver.
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Noget nogen kan deltage i og opleve.

Efterår med musik og aktiviteter
Oktober på Kulturzonen er kendetegnet af
en hverdag, som er godt i gang

Musikskolebørn i alle aldre kommer til undervisning,
forældre tager et pusterum med en kop kaffe i caféen,
og hvor dagplejere og institutioner bruger formiddagene til leg og bevægelsesaktiviteter på den store
græsplæne.

Efterårsferie 17.-22. oktober

Kulturcaféen er åben alle dagene kl. 10-16 med friskbagte boller, pølsehorn, kage, varm kakao og sodavand.
Du kan tilmelde dig aktiviteterne nedenfor eller bare
droppe ind med dine venner og hygge dig i caféen, spille et spil brætspil, bordtennis, bordfodbold eller nørkle
efterårsaktiviteter inden døre.

Fællessang på tværs af generationer
Med Tårnbykoret, musikskolens ungdomskor The Jokers
og Trygve Dreijer. Gratis adgang
Kulturzonen, mandag 31. oktober kl. 19.30

Fabräk

Efterårssjov i skoven
Vi indtager Kulturzonens
udendørs arealer og klatrer i træer, laver bål og
bygger huler. Aktiviteten
sker i et samarbejde med
Tårnby Naturskole. Gratis
at deltage, men tilmelding nødvendig på kulturzonen.
net. Fra 9 år.
Tirsdag 18. og onsdag 19. oktober kl. 10-15.

Bolsjedag
Samtidig er oktober også måneden for en række
faste traditioner som Sundhedsuge, efterårsferieaktiviteter, Amagers (u)hyggeligste Halloween med græskarlygter, klamme kager, ansigtsmaling og meget mere for
børn og deres voksne. Tårnby Musikuge, vores lokale
musikfestival, som løber af stablen hvert andet år, begynder d. 29. oktober og så er der ellers lukket op for
den musikalske godtepose helt frem til 6. november.
Du kan læse mere om aktiviteterne i oversigten nedenfor og på kulturzonen.net.

Forældre-/børn-torsdage i kulturhuset

Torsdag formiddag er ny forældre-/børn-dag i kulturhuset. Musikskolen har babyrytmik-hold og Musik, rytmik
og bevægelse for de 1-5-årige, som man kan tilmelde
sig, men det er også muligt bare at dumpe ind og få en
kop kaffe og en friskbagt bolle og møde andre, som går
hjemme med små børn.
Du kan se undervisningstilbuddene på taarnbymusikskole.dk. Babyrytmikholdene kører typisk i 10 uger,
holdene for de 1-5-årige kører enten i 10 uger eller en
hel sæson.

Tårnby Sundhedsuge 10.-14. oktober
Fællesspisning og godnathygge
Vi spiser sammen ved langborde og runder af med godnathistorie og -sang med Nanna Khoury Sabroe
Mandag 10. oktober kl. 17-18.30. Billetter på kulturzonen.net

Øvrige sundhedsugeaktiviteter i caféen:

30 TÅRNBY BLADET OKTOBER 2022

• Kulturzonens Juicebar – Juicemester Patrick jonglerer
med frugt og grønt i alle afskygninger og frembringer
de lækreste juicer tirsdag-torsdag kl. 16.30-18.30
• Dagens ret går et ekstra trin op ad vitamintrappen
• Smagsprøver på sunde snacks

Det er nemt og sjovt - og
varmt - at lave bolsjer, og
du bestemmer selv smag,
farve og form. Forkæl din
søde tand og mød op til
Den store bolsjedag på

Support: ØV! + Some Day Live
Billetpris: 100,- kr. på: www.kulturzonen.net
Kulturzonen, torsdag 3. november kl. 19.30

Løvfaldsjazz & tapas

Kulturzonen.
Pris: 35,- kr. pr. deltager fra 10 år. Tilmelding på kulturzonen.net senest onsdag 19. oktober kl. 12.00
Torsdag 20. oktober kl. 11-14.

Lækker efterårsjazz med musikere fra Tårnby Musikskole: Ida Kudo, sang, Jacob Broholm, klaver, Christian
Sekjær, bas, og Jacob Smedegaard, trommer.
Billetter: 150 kr. på www.taarnbybib.dk
Traktørstedet Vestamager, fredag 4. november kl.
17.30 - ca. 20.

(U)Hyggelig Halloween

Sangskriver-workshop for unge

Græskarskæring, ansigtsmaling og musikalsk
uhygge. Caféen er åben.
Kåring af dagens flotteste
græskarhoved og det mest
uhyggelige kostume.
Gratis at deltage, men tilmelding på kulturzonen.net senest fredag 28. oktober
kl. 12.
Lørdag 29. oktober kl. 11-14.

Tips, tricks og kreative metoder til sangskrivning for
unge mellem 12 og 25 år. Med Tårnby Musikskoles
sangskrivercoach-team: Ida Kudo, Jacob Smedegaard
og Christian Sekjær
Pris: 75 kr. for undervisning og forplejning. Tilmelding
på kulturzonen.net
Kulturzonen, lørdag 5. november kl. 13-21

Tårnby Musikuge - Kulturzonens
highlights

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

Ledige pladser på Tårnby Musikskole

Musikskolen har stadig enkelte ledige pladser til soloundervisning på:
• Blokfløjte • Tværfløjte • Klarinet • Fagot • Cello •
Vi anbefaler, at man går i 2.-3. klasse, når man
begynder til soloundervisning. Der er desuden ledige
pladser på enkelte hold for 0.-5. klasses-elever. Kontakt
musikskolen for at høre nærmere.

Åbningskoncert med HOT – Tårnby
Musikskoles Concert Band
Åbningstale ved Borgmester Allan S. Andersen - Gratis
adgang
Skottegårdsskolens aula, lørdag 29. oktober kl. 16.

Kulturzonen er Tårnby Kommunes kulturelle samlingspunkt med blandt andet
øve- og mødelokaler, café- og spilleområde og en række inden- og udendørsaktiviteter.
Kulturzonen er åben
Kulturhuset
Mandag-torsdag kl. 9-22
Fredag kl. 9-16
Caféen
Mandag til torsdag kl. 15-21.30
Dagens ret kan købes kl. 17-19

Kulturzonen: tlf. 3076 0335
E-mail: kulturzonen@taarnby.dk
Musikskolen: Telefon: 2029 3813
E-mail: musikskolen@taarnby.dk
www.kulturzonen.net
Administrationen kontaktes
Man. - fre. kl. 10-15

HOT - Tårnby Musikskoles Concert Band åbner ved en
koncert i Skottegårdsskolens aula Tårnby Musikuge
den 29. oktober kl. 16.

Noget man kan deltage i og opleve i oktober.

Bøger, musik og arrangementer …..

Mød Per Pedersen til releaseparty for hans bog,

Det stille vand den dybe grund
I anledning af Dee Pee
alias Per Pedersens 40-års
hip hop jubilæum inviterer
Tårnby Bibliotek til en aften
fuld af anekdoter og gode
historier.
Minder fra en tid hvor
unge mænd i ensartede træningsdragter gik fra at være
gadedansende drenge til
unge stjerner i Rockers By Choice. En af dem, Tårnbys
helt egen hip hop legende Per Pedersen, udgiver nu i
samarbejde med forfatter Michael Sørensen bogen Det
stille vand, den dybe grund. Bogen er kulminationen på
fyrre spændende år med dans og musik. I aften fortæller han selv sin historie og svarer på dine spørgsmål om
dengang, det hele begyndte.

Fra New York til Tårnby
Året er 1982. Hip hop bliver for første gang vist på nationalt amerikansk tv. Hvad der skulle blive starten på
fyrre år med en musikgenre, der senere satte helt nye
standarder for musikbranchen, blev også starten på et
kærlighedsforhold mellem en kultur og en ung knægt
fra Tårnby. Per Pedersen befandt sig nemlig i Rochester, New York den dag i 1982, hvor det hele begyndte.
Grafitti, Breakdance, Electric Boogie og den pulserende
musik var bare lidt af det, som Per tog med sig hjem til
Amager, da han landede i Kastrup Lufthavn i begyndelsen af 80’erne.
Fredag 7. oktober kl. 19.30 på Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 35 kr.

Det gode familieliv med ADHD

Foredrag ved Signe Hartvig Knudsen
ADHD i familien er
en udfordring, men
det behøver ikke
udelukke et harmonisk familieliv.
Det påvirker hele
familien når et barn
eller en ung har
ADHD. Konfliktniveauet kan være højt, søskende kan
føle sig oversete og måske er det svært at udleve de
drømme, man havde om familielivet.
Et arrangement for forældre, bedsteforældre og andre pårørende til et barn eller en ung med ADHD.
Foredragsholder er Signe Hartvig Petersen, børnepsykolog og specialist i klinisk børnepsykologi.
11. oktober kl. 17.30 – 19.00. Tårnby Hovedbibliotek.

Danmark og Rusland

Foredrag ved Lone Vesterager Martinus
Glæde – et skønt og let sagt ord,
men også en kompleks kemisk proces i hjernen.
Tag din egen forunderlige hjerne
med til et foredrag om glædens
kemi. Lone fortæller om, hvor og
hvordan glæden bor i hjernen. For
kan vi lokalisere følelsen, så kan vi
måske også påvirke vores egen oplevelse af glæde i hverdagen.
Lone Vesterager Martinus, cand. psych., neuropsykolog og undervisningsleder på Center for Hjerneskade.
10. oktober kl. 19- 20.30. Vestamager Bibliotek. Billetpris 35 kr.

Livet med bipolar lidelse og vejen til at
få det bedre - Foredrag ved Kim Bach

Kim Bach er én af de
40.000-80.000 danskere
der lider af bipolar lidelse.
I mange år var han ensom
og uden for arbejdsmarkedet. I dag ser livet helt anderledes ud; ensomheden
er skiftet ud med netværk,

arbejde og familie.
Bipolar lidelse er en psykisk sygdom, der kendetegnes ved påfaldende forandringer i humør og aktivitetsniveau. Ved bipolar lidelse svinger humøret mellem
depression og mani eller hypomani. Mellem stemningssvingninger kan der ofte være lange stabile perioder.
Foredraget arrangeres af frivillige fra Depressionsforeningen i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker i anledning af Tårnby Sundhedsuge. Gratis billetter.
12. oktober kl. 19.30 - 21. Tårnby Hovedbibliotek.

Sundhedsdag på Tårnby Hovedbibliotek

Det vil være muligt at få stimuleret
både den fysiske og den psykiske sundhed, når Tårnby Kommunebiblioteker i
samarbejde med en lang række lokale
foreninger og aktører inviterer til Sundhedsdag på Hovedbiblioteket.

Dagens program:
Kl. 10-11 Borgmester Allan S. Andersen åbner dagen
og vi synger fælles morgensang ledet af Pilehavekoret
Kl. 11-13 Patientforeninger og lokale sundhedsaktører gæster biblioteket med information og aktiviteter.
Blandt andre Lungeforeningen, Hjernesagen, Diabetesforeningen, Gigtforeningen, Tårnby Brandvæsen, Fysiq,
Cykling uden alder og Netværkshuset.
Kl. 14-15 Workshop ’Bevæg dine fødder’ med Kastrup
Fodterapi.
Kl. 14-16 Mød Boblberg og Tårnby Kirke.
Kl. 14-16 Smagsprøver på sunde snacks 13. oktober
kl. 10.00 – 16.00. Tårnby Hovedbibliotek. Fri adgang
uden billet til alle dagens aktiviteter.

Forfatteraften med Ole Nørskov

Tårnby har fået sin egen krimiforfatter. Han hedder Ole
Nørskov og debuterede i juni
med kriminalromanen, Eftermæle. Nu kan du møde ham
på Tårnby Bibliotek og høre
ham fortælle om bogen og dens
tilblivelse i samtale med bibliotekar Laura Michelsen.

Om bogen fortæller Ole:
’Eftermæle er en kriminalroman. Men ikke af den slags
hvor en kvinde bliver bortført,

mishandlet, skåret i småstykker og efterladt i plasticposer spredt ud over København, hvorefter en fordrukken
politimand eller journalist går på jagt efter den psykopatiske morder, før han slår til igen. Jeg mente, at der
måtte være plads til en krimi, der spiller på andre tangenter end kvinders frygt. Og der var to andre sjældne
ingredienser, jeg også gerne ville tilføje: Humor og en
vis realisme.’
Ole Nørskov er uddannet journalist og har i mange år
skrevet om mediebranchen, blandt andet som chef for
MediaWatch.
Torsdag 27. oktober kl. 19.30. Tårnby Hovedbibliotek.
Billetpris 35 kr.

Tårnby Musikuge 2022

For femte gang går
Tårnbys kulturinstitutioner og foreninger sammen om at
fejre musikken. I
perioden vil kommunens offentlige
rum være fyldt med
musik af alle genrer og for alle aldre.
Det er en god tradition, at masser af lokale, musikalske kræfter går sammen om at få musik ud til Tårnbys
borgere. Programmet præsenterer alle lag af kommunens musikliv fra amatørerne i de forskellige musikforeninger, over elever og lærere fra Tårnby Musikskole til
koncerter på højt professionelt niveau.
I år er vi derfor stolte over at kunne præsentere bl.a.
renovationseventyret ’Lods Hans’ for børn, topmorsomme CornelisBand, operafortællinger med sopranen
Signe Sneh Durholm og ikke mindst den rå og energiske duo Fabräk, der har taget sommerens festivalpublikum med storm.

Koncerter tilpasset rummet
Et særligt fokus i år har været at tilrettelægge koncerterne, så de relaterer til de rum, de foregår i: således
er der på Kastrupgårdsamlingen ’Sange om Kunst’, på
Traktørstedet Vestamager ’Løvfaldsjazz og tapas’, på
Kulturzonen er fokus rettet mod de unge med sangskriverworkshop og koncerten med Fabräk, som får support af to unge lokale bands.
Glæd dig - uanset om du er mest i humør til at lytte
og nyde, til at synge med, eller om du har lyst til at
være aktivt skabende, er der gode musikalske tilbud
til dig.
Mange af musikugens arrangementer er gratis, andre
kræver billet. Se det fulde program og oplysninger om
billetsalg på taarnby.dk
Tårnby Musikuge: 29. oktober til 6. november 2022.

Bibliotekernes åbningstider:
Tårnby Hovedbibliotek 3246 0520
Mandag-fredag
kl. 8-20
Lørdag-søndag
kl. 9-16
Vestamager Bibliotek 3253 5499
Mandag-fredag
kl. 9-19
Lørdag		
kl. 9-16
Søndag		
lukket

Biletter og info
Til de arrangementer, der kræver billet, kan du købe
/ printe billetten online via taarnbybib.dk eller ved
personligt fremmøde på Hovedbiblioteket eller på
Vestamager Bibliotek.
Ved arrangementer, som afvikles i samarbejde med
AOF, reserveres billetter på tlf. 3251
1495 (OBS telefonerne er åbne mandag-torsdag kl. 10-12) eller via www.
aof-amager.dk
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Foredrag ved Flemming Splidsboel
Rusland er en gigant i vores nærområde, som vi er nødt til at forholde os til.
Danmark er kendt for at lægge
en hård linje i forhold til Rusland –
med fokus på kritik, krav og sanktioner – og et bredt politisk flertal
støtter denne linje som det bedste
redskab til at reformere Rusland.
Flemming Splidsboel ser på det
dansk-russiske forhold efter ophøret af den kolde krig,
og han diskuterer, om vi har haft held med vores linje.
Flemming Splidsboel er seniorforsker i global sikkerhed og verdenssyn. Han har forsket i Ruslands indenrigs-, udenrigs- og sikkerhedspolitik, russisk identitet,
ikke mindst i den aktuelle konflikt i Ukraine.
Et samarbejde mellem AOF Amager og
Tårnby Bibliotek. Billetpris 90 kr. Billetter købes via AOF www.aof.dk
6. oktober kl. 19.30 – 21.30. Tårnby Hovedbibliotek.

Glædens kemi

Noget at være med til og glæde sig til...

Nye store værker af yngre kunstnere
15. juni Fondens ’Kunstpulje til museer’
sikrer endnu engang et flot indkøb til
Kastrupgårdsamlingens grafiske samling
Sidste gang 15. juni Fonden donerede et større beløb
til Kastrupgårdsamlingens grafikindkøb var i 2020, hvor
’Ny Kunstpulje til Museer’ skulle støtte museerne, men
også yngre, danske kunstnere, der under coronakrisen
fik lukket og aflyst deres udstillinger på stribe.
Denne gang har Kastrupgårdsamlingen søgt og fået
tildelt kr. 150.000,- til at supplere deres årlige kunstindkøb med.
Donationen har gjort det muligt at foretage et større
indkøb end normalt, og med udgangspunkt i Kastrupgårdsamlingens forpligtelse som statsanerkendt museum for moderne grafik: at indsamle og formidle den
grafiske kunsts bredde og muligheder, har det været
oplagt at finde værker, der både teknisk og kunstnerisk
udfordrer mediet.
Fællesnævneren for disse værker er først og fremmest deres størrelse, der for den grafiske kunsts vedkommende er pænt over gennemsnittet.
Samtidig har museet lagt vægt på at finde nogle
yngre, danske kunstnere, der arbejder eksperimenterende og nyskabende på hver deres grafiske område.

pesen, Stinne Bo og Victoria Wendel Skousen, der til
fulde leverl op til dette. På hver deres felt har de alle
tre gjort sig bemærket med en vedvarende og varierende produktion, samtidig med at de har en kontinuerlig udstillingsvirksomhed. Desuden er ingen af de tre
kunstnere i forvejen repræsenteret i museets grafiske
samling.
Alle de tre værker, der er skabt i teknikkerne fotogravure, digitalt silkeprint og træsnit, forventes at indgå
i planlagte særudstillinger inden for de kommende år,
hvor Kastrupgårdsamlingen kommer til at rette et endnu større blik på moderne, grafisk kunst og det grafiske
medie generelt.

Nyindkøbte værker
• Adam Jeppesen, Tyler H, 2022, Triptych. Fotogravure,
ætsning Somerset White Satin 300 g / Edition of 8 + 2
AP; Set of 3, 104 x 78 cm.
• Stinne Bo, LUFTSPEJLING VI, 2021, Digital print på
silkeorganza i håndmalet egetræsramme. 70 x 140 x
10 cm
• Victoria Wendel Skousen, Adam’s Needle, 2020,
Håndkoloreret træsnit, olie og akvarelfarve / Oplag edition 1/5, 134 x 153 cm. Indrammet i malet asketræ.

Museet har købt værker af kunstnerne Adam JepStinne Bo med sit eget værk LUFTSPEJLING VI, 2021,
Digital print på silkeorganza i håndmalet egetræsramme. 70 x 140 x 10 cm . Foto: Kastrupgårdsamlingen.

Bliv frivillig i Røde Kors Hovedstadens
MADUDDELINGEN KASTRUPLUND
Har du et par timer til rådighed to torsdage om
måneden fra kl. 15.30-18 til at gøre en forskel for
økonomisk trængte?
I Maduddelingen giver vi en håndsrækning til borgere, som
kan have svært ved at få økonomien til at række og derfor
har stor glæde af at få gratis overskudsvarer – og samtidig
er det med til at bekæmpe madspild. Derudover kan man få
en kop kaffe i netværkshuset og nyde samvær og snak med
andre borgere og frivillige.
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Hvad skal man som frivillig?
Snakke med borgere, som afhenter varer og
sørge for, at de føler sig velkomne.
Sortere og uddele overskudsvarer til de
fremmødte borgere.
Rydde op efter uddelingen, herunder let
rengøring.
Tage minimum 2 vagter om måneden, torsdage
fra kl. 15.30-18.
Maduddelingen Kastruplund i Netværkshuset Kastruplund
har adresse på Kastruplundgade 13, 2770 Kastrup.
Kontakt koordinator Stine Weller på 2811 2110 eller på
stiwel@rodekors.dk for at blive frivillig.

Oktober 2022

LOKALAFDELINGEN

·

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

Politiet kommer og holder foredrag
målrettet ældre i Tårnby
Mandag den 10. oktober kl. 10.00 i Postkassen,
Amager Landevej 71, 2770 Kastrup (dørene åbnes
kl. 9.15)
Politiet kommer ud og holder et foredrag for os. De snakker omkring indbrud, tricktyveri, hjemmerøveri, fupmail,
hvordan håndterer man koder mv. eller hvis I har en
anden problematik inden for deres område.
De har lovet, at der vil være rig mulighed for spørgsmål,
debat mv.
Vi starter med kaffe og rundstykker m.m. fra
kl. 9.30. Arrangementet varer fra kl. 9.30 til omkring
kl. 12.00.
Prisen er kr. 25 for medlemmer af ÆldreSagen og kr. 40
for ikke medlemmer.
Der er 100 pladser – først til mølle princippet, men senest den 4. oktober.
Tilmelding sker via vores hjemmeside:
Aktiviteter og kurser -> ”Politiet kommer”
Ved spørgsmål kan arrangementsudvalget kontaktes på
44 13 14 24.

Fodbold

Danmark Spiser Sammen
Mandag den 31. oktober kl. 13.00
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71,
2770 Kastrup fra kl. 12.30
I uge 44-45 holdes der Danmark Spiser Sammen.
I Ældre Sagen Tårnby vil vi gerne invitere jer til dette
arrangement, for det er dejligt at spise med andre – både
folk man kender og at møde nye ansigter.
Dette arrangement vil naturligvis blive afholdt efter Sundhedsmyndighedernes retningslinjer, hvis der er nogle på
dette tidspunkt. Arrangementet varighed max. 3-4 timer.
Menuen vil bestå af en buffet, som indeholder glaseret
skinke, helstegt kalkunbryst og roastbeef m/stegte løg.
Kartoffelsalat eller flødekartofler, pasta- eller tomatsalat.
Blandet grøn salat. Dressing. Flute m/smør.
Det vil være inklusiv 1 glas vin/1 øl/1 vand. Der vil være
mulighed for at købe ekstra drikkevarer til rimelig pris.
Efterfølgende vil der blive serveret kaffe og æblekage
med 1 glas portvin.
Prisen for dette arrangement er kun kr. 125 pr.
person efter tilskud. Der er 70 pladser (min. 20 tilmeldinger) – først til mølle, men senest den 18. oktober.
Tilmelding sker via vores hjemmeside
Aktiviteter og kurser -> ”Danmark Spiser Sammen
31. okt.”
Ved spørgsmål kan arrangementgruppen kontaktes på
44 13 14 24.

Vi spiller hver tirsdag fra kl. 10-11.15 både sommer og vinter. Alle +60 mænd/damer er velkommen.
Du behøver ikke at have spillet fodbold før. Så hvis du
vil røre dig lidt og det måske skulle være noget for dig så
kontakt:
Kim Veidal (mobil) 2076 8298 –
Fodboldmotionsklubben af 2019

Juletur til Gisselfeldt den 20. november 2022.
Dette vil blive meldt ud på nyhedsbrev og vil
kunne ses på vores hjemmeside, når det endelige
program foreligger og man kan tilmelde sig.

Kontoret
holder lukket i uge 42 i efterårsferien

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

Hold jer orienteret på vores hjemmeside
www.Ældre Sagen Tårnby
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Nu er der mulighed for at spille motionsfodbold hver
tirsdag formiddag på kunstbanen på Vestamager Idrætsanlæg, Ugandavej 105.

Når mørket tager over
Skyerne haster forbi på himlen derude, og
i de mørke efterårshaver falder æblerne
fra træerne. Stærene samler sig på de
elektriske ledninger, til de er mange nok
til i flok at flyve mod lys og varme. De ved,
at det er nu, den mørke tid kommer. Vi
er nok mange der traditionelt hilser den
mørke tid velkommen, fordi vi ved, at med
den kommer hygge indendørs, lys i huse og
lejligheder, lysguirlander der varsler julen.
Men i år varsler den mørke tid for mange en
måske utryg tid.
I medier, danske som udenlandske, læser vi
om den høje inflation, prisen på madvarer
der stiger, prisen på gas og elektricitet, der
for butikker til at dreje nøglen om, og ikke
mindst, hvordan mange familier kæmper
med at få budgetterne til at holde. Man kan
være en nok så god husmor(far), men der
er grænser for hvor mange gange man kan
vende mønterne. Krigen i Ukraine truer,
lidt på afstand, men ikke langt nok væk.
Den har, sammen med Covid19 efterslæb,
problemer i Suez kanalen, og meget

andet, været medvirkende til at skabe den
tilsyneladende perfekte økonomiske storm,
der gør os alle lidt eller meget materielt
fattigere. Derfor synes mørket i år at
være mere truende, fordi der måske helt
bogstaveligt ikke er det samme lys og varme
at se frem til.
Mit ærinde her er ikke, selvom det sagtens
kunne være det, at minde alle om hvordan
mennesker ude i verden lider langt mere
end vi i Danmark, under den fødevare krise
som krigen i Ukraine har forvoldt, tilsammen
med klimakrisen, der ikke blot forsvinder
fordi vores opmærksomhed er andre steder.
Mit ærinde i dag er i stedet, at minde om
at der er lys at finde lige her i blandt os.
Selvfølgelig skal man holde sig orienteret,
og det er pressens anliggende at oplyse os,
men angsten for hvad der venter, kan få os
til at glemme at det vigtigste i livet ikke
forsvinder, ikke kan tages fra os. Nærheden
mellem os mennesker, kærligheden, om den
kommer fra familien, fra venner, kærester,
kirken eller blot fra den daglige gåtur hvor

man får talt om løst og fast, bliver ikke
taget fra os. Den er vi ikke blevet fattigere
på. Fællesskabet er vi ikke blevet fattigere
på. Uanset den økonomiske krise, har vi
stadig det, der er vigtigst, nemlig hinanden.
Lad os samles om kærligheden som stuerne
bliver mørkere.
Sognepræst Julie Aaboe
Nu stå der skum fra bølgetop, og blæsten
river ned og op, hvad Gud en sommer
skabte. Nu kan alene kærlighed, forhindre
at vi synker ned, i bitterhed fortabte. DDS
731

Aktiviteter - September
Orgelrecital

Fredag 30. kl. 17.00

Aktiviteter - Oktober
’Landet på kanten’
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ved Christian Gottlieb
Ukraine og Rusland står på programmet
denne Korsvejstræf: Selv om de færreste
havde forventet, at det anspændte forhold
mellem disse to lande ville ende med en
egentlig krig, er krigen dog ikke kommet ud
af ingenting. Spændingen har mange og dybe
grunde, der rækker langt tilbage i historien,
som alle parter i konflikten bestandig

henviser til, fordi kampen handler om de to
landes fælles fortid og fælles sjæl. Dette
viser sig ikke mindst i den vigtige rolle, som
den ortodokse kirke spiller på begge sider af
konflikten.
Foredraget vil søge at tegne linjerne i
denne komplekse historie med særlig fokus
på tiden efter Sovjetunionens fald og den
dramatiske udvikling i 2022.
Dr.theol. Christian Vincent Galle Gottlieb
er sognepræst i Slagelse-Ganløse Pastorat
og professor på afdeling for kirkehistorie
på Københavns Universitet. Han er tidligere
håndbibliotekar for H. M. Dronningens
Håndbibliotek.
Korsvejstræf onsdag 5. kl. 14.00

Tirsdag 11. kl. 18.00

Orgelrecital med Finn Evald

Oktober				
2.
4.
9.
16.
23.
30.

Højmesse - 16.
Morgensang 		
Højmesse - 17.
Højmesse - 18.
Højmesse - 19.
Højmesse - 20.

s. e. trin.Joh. 11, 19-45
s.
s.
s.
s.

e.
e.
e.
e.

trin.Mark. 2, 14-22
trin.Joh. 15, 1-11
trin.Joh. 1, 35-51
trin.Matt. 21, 28-44

Ved koncerten i Korsvejskirken fremfører
kammerkoret Euphonia følgende program:
J.S. Bach: Motet for kor: Lobet den Herrn
alle Heiden
Heinrich Schütz: Hodie Christus natus est
Vagn Holmboe: Lauda, anima mea
Desuden nogle mindre korsatser.
Koret rejser til Vestlandet i Norge i
efterårsferien og det er dette program vi får
at høre.
Mandag 10. kl. 19.30

Menighedsrådsmøde

Gudstjenester
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

Koncert med Kammerkoret
Euphonia under Ole Reuss Schmidt

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00 Julie Aaboe
10.00		Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
10.00 Anders Christiansen
10.00 Julie Aaboe
10.00 Anders Christiansen
10.00 Julie Aaboe

Finn Evald, der i mange år var Domkantor
og stifter og leder af Roskilde Domkirkes
Drenge- og Mandskor, ligesom han har
komponeret en række korværker og skrevet
adskillige korarrangementer, har efter sin
pensionering været en aktiv koncertgiver
som orgelspiller. Denne fredag eftermiddag
besøger han Korsvejskirken, og han vil give

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

Ny kunst i Korsvejskirken

Koncert med Christine Creutzberg
os en orgelrecital i absolut specialudgave
med Bachs legendariske værk ”Klavierübung
dritter Teil” på programmet.
Fredag 21. kl. 17.00

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

Kunstneren Ina Wittbold har skænket
Korsvejskirken dette maleri i anledning
af kirkens 50-års jubilæum i 2023.
Mange af kirkens kendetegn ses i
maleriet – bl.a. orglet og de skarpe
kanter som arkitekt Holger Jensen
var kendt for. Ina Wittbold er en lokal
kunstner her fra Kastrup. Hun og familien
kommer selv i kirken.
Vi er meget taknemmelige for den flotte
gave og nyder at se på de flotte farver og
finder hele tiden nye detaljer i det flotte
maleri. 1000 tak til Ina Wittbold.
Se flere malerier af Ina Wittbold på
hendes Instagramprofil @iwi_art og @
inawittbold.

Ulvetime - halloween

Kom gerne i halloween kostumer og oplev
kirken i mørke og i lys! Hør bibelhistorien
om, da lyset vandt over mørket og lær hvad
alle helgen er! Vi skal også spise ’halloweeninspireret’ mad.
Af hensyn til indkøb til maden vil vi gerne
bede om din tilmelding senest søndag
den 20. oktober. Send en mail til lone@
korsvejskirken.dk, hvis din familie, og evt.
naboens børn, vil være med! Det koster ikke
noget at deltage.
Værter er Julie Aaboe og Lone Madsen
Torsdag 27. kl. 16.30

Kontakt

Konst. sognepræst Anders Christiansen
Tlf. 2912 2724 • ac@km.dk
Mandag er fridag.
Organist Ole Reuss Schmidt
Tlf. 2581 5762 • olereuss@hotmail.com
Træffes efter aftale.

Kordegn: Tlf. 3251 7424
Britt Marie Övermyr • bmo@ km.dk
Træffes mandag - torsdag
Hans Nabe-Nielsen • hna@km.dk
Træffes fredag
Sognemedhjælper: Lone Madsen.
Tlf. 6116 5509 • lone@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.

Menighedsrådsformand:
Stina Carlberg • Tlf. 6080 6900.
Kirketjener: Tlf. 6116 3336.
Træffes i kirken mandag-fredag kl. 8-12.
Johnny Løndorf • johnny@korsvejskirken.dk
Peter Nielsen • peter@korsvejskirken.dk
Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest
fredag inden kl. 12.00.
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Sognepræst Julie Aaboe. Kbf.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Træffes bedst telefonisk man-tors 10-11.
Fredag er fridag.

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

Tårnby Sogns Kirkeblad

PRÆSTER
Sognepræst
Karsten Møller Hansen
Begravelsesmyndighed/
kirkebogsførende
21 75 10 30 / kmha@km.dk
Træffets tirsdag, onsdag og
fredag kl. 10-11, torsdag 17-18
____________________
Sognepræst
Ida Nielsen
32 50 41 86 / idni@km.dk
Træffetid: Mandag og onsdag
kl. 10-11,
torsdag kl. 17-18, samt
efter aftale
____________________
Sognepræst
Louise Husted Rosenberg
30 46 08 86 / lrr@km.dk
Fri mandag
___________________
Sognepræst
Gunvor Blichfeldt
Præstevikar til udgangen af
oktober.
28 44 00 56 /
gunvor.blichfeldt@gmail.com

___________________

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

_____________

FØLG TÅRNBY KIRKE på
facebook og
Instagram

KOM OG SYNG
MED
Det var jo netop livet med al sin utæmmelige
mangfoldighed som vi savnede så meget under
pandemien, nu er det her igen.

Philip Faber lærte os det: At synge sammen hver
for sig.
I den lange Corona nedlukning, hvor vi
hverken havde arbejde eller hobbys at stå op til,
kunne vi i hvert fald komme ud af fjerene for at
synge morgensang med Philip Faber og resten af
Danmark. Senere blev det også til fredagsunderholdning.
Og ja, efterhånden er det også blevet mere
underholdning end egentlig fællessang, og det er
vel også ok, for nu kan vi jo godt synge sammen
igen, uden at være hver for sig.
Corona er der stadig, men dog så afsvækket, at
vi nu igen kan mødes i vores forskellige vante
sammenhænge: Vi kan igen synge i kor, i
pensionistklubberne og i kirken.
Spørgsmålet er bare, om vi gør det. Får vi taget
os sammen?
Eller lever vi, som der stod i en af sommerens
aviser i TØFLERNES TIDSALDER.
Er vi, som der stod, blevet en flok forskræmte
huleboere, der har glemt, at livet kun for alvor
leves, hvis man tør tage springet ud af tøflerne og
væk fra sofaen ud blandt andre mennesker.
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Ida Nielsen

Meditativ bøns-gudstjeneste - “Tid til Kaffebønner”
ved sognepræst louise husted Rosenberg

5. okt.

2. nov.

- TID TIL BØN

- Tid TIL KAFFE

Bønnens sprog

Fællessang

Bøn og Kærlighed

Bøn som
forandringens
mulighed
GUDSTJENESTER oktober
7. dec.

Hjemmeside

Så lad os mødes til fællessang søndag den 16.
oktober kl. 11.00 i konfirmandstuerne. Det er lige
efter gudstjenesten kl. 10.00, og selvfølgelig
serveres der også kaffe og brød, og først og
fremmest kan vi snakke sammen – om sangene og
alt muligt andet.
Det er den nye mulighed, vi har igen efter
pandemien, lad og bruge den sammen.

Organist Laura Daugule

Lær at lave
papirsblomster
Kransebinding

Den første
onsdag i
måneden
kl. 13.45

Kirkegårdsleder
Henrik Schoubye

Højmesse
Meditativ Bøns-Gudstjeneste “Tid Til KaffeBønner”
Højmesse
Højmesse
Højmesse - Aftengudstjeneste
Højmesse
Højmesse - BUSK Gudstjeneste

søndag
onsdag
søndag
søndag
torsdag
søndag
søndag

2. oktober kl.10
5. oktober kl.13.45
9. oktober kl.10
16. oktober kl.10
20. oktober kl.19.30
23.oktober kl.10
30. oktober kl.10

Louise Husted Rosenberg
Louise Husted Rosenberg
Karsten Møller Hansen
Ida Nielsen
Ida Nielsen
Gunvor Blichfeldt
Ida Nielsen

OKTOBER 2022

Velkommen til
VI SES i Tårnby sundhedsuge
Gunvor Blichfeldt
Mød Tårnby Kirke den
Præstevikar i Tårnby Kirke 13. oktober på Tårnby
hovedbibliotek

Fra kl. 11-13 fortæller sognepræst Ida Nielsen
om kirkens ugentlige Walk & Talk.
Du kan også møde sognepræst Louise Husted
Rosenberg, der fortæller om kirkens månedlige
onsdags-meditationsgudstjeneste ”Tid Til
KaffeBønner”.

Gunvor Blichfeldt er præstevikar i Tårnby
Kirke frem til udgangen af oktober måned.
Hun har tidligere været i Filips Kirken på
Amager, hvor hun var ansat som sygehuspræst
og sognepræst.

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTE
Der er Gudstjeneste på Plejehjemmet Løjtegårdsvej,
torsdag den 13/10 kl. 10.30 ved sognepræst Louise
Husted Rosenberg.
Fredag den 28/10 er der fællessang kl. 10.15 og
Gudstjeneste kl. 10.45 til kl. 11.15 på plejehjemmet
på Irlandsvej i Oasen ved sognepræst Ida Nielsen.

Vi mødes ca. 2 gange om måneden til Gudstjeneste og
efterfølgende samvær. Alle, der har tid og lyst til at
være en del af et socialt fællesskab, er velkomne. I
oktober mødes vi den 16/10 til Gudstjeneste med
efterfølgende sang. Vi drikker først en kop kaffe og så
vil en af vores korsangere, hjælpe os med at synge fra
Højskolesangbogen.
Torsdag den 20/10 kl. 19.30 samles vi til
aftengudstjeneste med ”Ønskekoncert”. Kirkegængerne
vælger selv salmerne. Efter Gudstjenesten er der kaffe i
konfirmandstuerne. Du kan høre mere om
netværksgruppen ved henvendelse til sognepræst Ida
Nielsen på 32504186 eller idni@km.dk.

Vi mødes hver tirsdag
kl. 11 ved Byparken ud for
vandtårnet.

Efter Gudstjenesten er der sodavand
og chips i konfirmandstuerne.

19.30

Busk
gudstjeneste
Børn/unge/sogn/kirke
BUSK Gudstjenesten er tilrettelagt
sammen med FDF Korsvejen.

Søndag
30/10
10.00

- UNDER REGNBUEN

Under Regnbuen er sorggrupper for børn i alderen
4 -9 år, der har mistet en forælder, bedsteforælder,
søskende eller én, som står dem nær.
I sorggruppen vil børnene kunne
spejle deres sorg og deres følelser
i hinanden.

Hver
torsdag
15.45

Få mere information og tilmeld dit barn
hos Sognepræst Louise Husted Rosenberg på 30 46 08 86
eller lrr@km.dk

Dåbskludestrik

Babysalmesang

Vi mødes mandage i lige
uger i Mødestedet mellem
kl. 14-16.

Vi starter nye hold fra
1. november.

Har du lyst til at dele din
strikkeglæde med andre? Så
kom og vær med. Vi strikker,
hækler, snakker om stort og
småt og har en hyggelig
eftermiddag sammen.

Der er enkelte ledige
pladser tilbage for
babyer fra 3-6 mdr.
Du kan tilmelde dig via
kirkens hjemmeside.

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

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

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

Organister
Laura Daugule
Peter Møllerhøj
organist@taarnbykirke.dk

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

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

FDF KORSVEJEN mødes på
”Grunden” Gemmas Allé 100.
Kredsleder: Mette Omega
Christensen,
mettec1985@gmail.com
Bestyrelsesformand:
Hanne Præst Pedersen,
happ1606@gmail.com
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Har du lyst til at få en
snak, eller trænger du til at
få rørt dig, så kom og vær
med.

Halloween gudstjeneste
for konfirmander Torsdag
27/10

SORGGRUPPER FOR BØRN

NETVÆRKSGRUPPEN

Walk & talk

Fra kl. 14-15 kan du møde sognepræst Louise
Husted Rosen Rosenberg til en snak om
sorggrupper for børn, der har mistet en forælder,
bedsteforælder, søskende eller én, som står dem
nær.

KONTAKT

SKELGÅRDSKIRKEN
- EN AKTIV KIRKE PÅ VESTAMAGER

Den feminine kvindecirkel
Kom til Høstgudstjeneste i Skelgårdskirken

Et møde om skyggesider og
muligheden for reflektion
Præst Kamilla Bugge står for
at lede cirklen, og temaet er at
belyse skyggesider så vi kan
få mulighed for at få øje på os
selv.
Aftenen vil starte med en cirkel i kirkerummet 17.00 - ca.18.30
og efterfølgende middag.
Eventet er kun for kvinder og koster 125 kr. Prisen er inklusiv en
lille let middag bagefter med tid til snak og refleksion.
Tilmelding: Send en mail til kabu@km.dk
Tirsdag 4. oktober kl. 17.00

Koncert med Pianoman

Tag gerne grøntsager, frugt, blomster eller andet godt med fra
haven til en auktion. Der vil efter gudstjenesten, som starter
kl.10, være fællesspisning og auktion over de medbragte høstgaver.
Søndag 2. oktober kl. 10

Filmaften
Filmaften Stegte Grønne Tomater
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Evelyn Couch
møder Ninny
på et plejehjem.
Det bliver starten på et venskab mellem de
to og starten på
en fortælling om
livet i cafeen
Whistle Stop,
som blev drevet
af Ninnys svigerinde og hendes veninde i 1930’erne.
Fra den lille fortælling om et stærkt venskab føres vi ind i den
store fortælling om kønsroller og raceproblematik i 1930’ernes
USA.
Evelyn Couch bliver langsomt forvandlet – både i synet på sig
selv og i forholdet til sine omgivelser.
Arrangementet er gratis og der serveres boller med ost og kaffe
til filmen.
Tirsdag 11. oktober kl. 18.30

Chris Holst´s tidligere koncerter her
i Skelgårdskirken
har høstet stor
begejstring og det
er derfor med stor
glæde, at vi kan
byde Chris velkommen tilbage.
Vi byder på vin og
snacks efter koncerten. Det er gratis
at deltage.

Torsdag 27. oktober kl. 19.00

Koncert med Brandvæsenets Orkester:

Traditionen tro holder brandvæsenets orkester koncert i
Skelgårdskirken i ugen op til efterårsferien.
Så kom og vær med til en festlig koncert.
Onsdag 12. oktober kl. 19.00
Kirkekontor:
Daglig Leder: Helle Adelborg
Tlf.: 5122 8194
Kordegn Nina Thorendahl, Sindingvej 9,
2770 Kastrup, tlf. nr. 3253 7744
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10 – 13.
Torsdag kl. 13-18.
E-mail: Skelgaards.sogn@km.dk
Hjemmeside: www. Skelgaardskirken.dk

SKELGÅRDSKIRKEN
- EN AKTIV KIRKE PÅ VESTAMAGER

FASTE AKTIVITETER

Oktober måned i Skelgårdskirken:
Hvis september er skøn, er oktober det absolut også, de
grønne farver svinger over i et fantastisk orgie af gule og
brune farver.
Antallet af lyse timer afkortes og temperaturen falder, det
bliver koldere og vi må trække i vintertøjet og huske vintersko og frakke, hat og hue og vanter og ja, vi venter snart på
vinterens komme.
Oktober har dog stadig nogle gode solskinstimer så vi kan godt slikke lidt solskin indimellem, husk det og gør det, det er godt for sjælen. Besøg os også i Skelgårdskirken her er
gudstjenester og mange forskellige aktiviteter i den mørke tid, her kan nævnes bla.a, film,
koncerter og foredrag.
I ønskes en rigtig god oktober og håber vi ses.

Aktiviterer i oktober i Skelgårdskirken
Søndag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Søndag
Mandag
Torsdag
Søndag

2.
3.
3.
4.
4.
7.
9.
11.
12.
16.
18.
20.
20.
23.
24.
27.
30.

Kl. 10.00
Kl. 11.30
Kl. 19.30
Kl. 13.00
Kl. 17.00
Kl. 18.00
Kl. 10.00
Kl. 18.30
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 14.00
Kl. 10.30
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 19.30
Kl. 19.00
Kl. 10.00

Højmesse v/ Poul Bo Burkal Sørensen
Fortællekreds
Menighedsmøde
Flittige hænder
Den feminine kvindecirkel
Spis sammen
Højmesse v/ Annelise H. Mehlsen
Filmaften
Koncert med Brandvæsenets Orkester
Højmesse v / Kamilla Bugge
Sangcafé
Gudstjeneste på Plejehjemmet Ugandavej
Menighedsrådsmøde
Højmesse v/ Annelise H. Mehlsen
Menighedsmøde
Pianoman
Højmesse v/ Poul Bo Burkal Sørensen

Da mit barn fløj til himmels
– En aften om spædbarnsdød

Børne- og juniorklub
Alle tirsdage kl. 16.15
Vandretur på fælleden
Alle torsdage kl. 13:00
Mødested Hilversumvej
Vel mødt indenfor i
Skelgårdskirken i oktober
Følg med på kirkens
hjemmeside og facebookside
www.skelgaardskirken.dk
facebook/skelgårdskirken

Familiedag med fokus på
yoga, leg & nærvær
Tag dit barn/barnebarn/nevø...
i hånden og kom til familiedag i Skelgårdskirken.
Alderen er 5-11 år og en voksen til et barn, så I må slås om
pladsen.
Flere oplysninger
i næste måned
men reserver datoen lørdag
19. november kl. 11.30

Sognepræster:
Annelise H. Mehlsen
(kirkebogsførende)
Tlf.: 40 40 72 65,
ahm@km.dk
Poul Bo B. Sørensen (provst)
Tlf.: 29 12 35 15
pbbs@km.dk
Kamilla Bugge
Tlf.: 60 80 58 78
kabu@km.dk
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En kvinde kontaktede kirken, hun havde mistet sin søn.
Han var født for tidligt, og mørket ramte den lille familie,
som ellers var i gang med at planlægge livet med lillebror.
Hvor går man hen med denne sorg?
Vi vil gerne invitere til en aften, hvor vi får snakket om
dette mørke.
Majlis Sietam Christensen vil fortælle om sin bog ‘Da
mit barn fløj til himmels’, som belyser sorgen og mørket,
som rammer, når man mister sit barn. Sognepræst Kamilla
Bugge vil snakke om sorg og de skyggesider, som man oplever følger med. Der vil være rig mulighed for meningsskabende dialoger, lystænding for de børn, som er fløjet til
himmels.
Da det er med mad, bedes I tilmelde jer hos mig kabu@km.dk
De varmeste hilsner Kamilla Bugge
Torsdag 17. november:
Vi åbner dørene med et fællesmåltid kl. 18.00.

Andagt og morgensang
Alle onsdage kl. 10.00

Koncert med Poseidonkvartetten
Lørdag d. 8. oktober kl. 14

Sognepræst Allan Ivan
Kristensen
aik@km.dk / Tlf. 2913 8323
Træffetid:
Kastrupvej 412:
Tirsdag - fredag 9-10
Fri mandag
Susanne Worm Steensgaard,
kirkebogsførende og ledende
beredskabspræst
ssan@km.dk
Tlf.: 4045 2530
Træffes:
Saltværksvej 39
Mandag-torsdag 9-10
Fri fredag
Elizabeth M. Laursen
eml@km.dk
Tlf.: 2546 1649
Træffes:
I kirkens kontorfløj tirsdag 1213 + onsdag og fredag 10-11
Kordegn Sandra Burrett
smsb@km.dk /
Tlf. 3250 0972
Træffes på kirkekontoret,
Kastruplundgade 3:
Mandag - fredag 10-13,
tors. også 16-18, med
undtagelse den sidste
torsdag i måneden.
Kirke- og kulturmedarbejder
Lene Trap-Lind
Tlf.: 5151 5997 / let@km.dk
Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk /
Tlf. 2589 3301. Træffes bedst
hverdage 10-11. Fri mandag
Kirketjener I Jens Andersen
kastrupkirketjener@gmail.
com /
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II Annette Honoré
kastrupkirketjener@gmail.
com /
Tlf.: 5144 8110
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Kirkegården Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
jjkk@km.dk
Tlf.: 3250 7193
Kastrup Menighedspleje
hjælper, hvis der er behov,
bl.a. med julehjælp.
Bidrag modtages med tak,
og kan indbetales til Spar
Nord reg.nr. 6509 konto
3052994208

Poseidonkvartetten består af fire
af vores førende kammermusikere
og solister, violinist Jon Gjesme,
violinist Christine Enevold,
bratschist Ettore Causa og cellist
Joel Laakso.
Kvartetten blev grundlagt i 2007,
og siden da har den givet koncerter
i en lang række af Danmarks
musikforeninger og koncertsale.
Kvartetten udgav i 2011 sin
første CD med strygekvartetter af
Schumann og Ravel, og i 2019
fulgte endnu en CD med Griegs
Strygekvartet og Brahms’ B-dur
Strygekvartet op. 67.
Kvartettens navn – Poseidon – er taget efter guden for havet og naturkræfterne, hvilket symboliserer de
fire musikeres stræben efter at få stemninger og kontraster frem i musikken fra vildskab, temperament og
brusende bølger til ro, indadvendthed og blikstille hav.
Poseidonkvartettens medlemmer oplever, at de i deres samspil og samarbejde har en unik fælles forståelse for, hvordan musikken skal fortolkes, fraseres og formidles til publikum.

Madklubben
Tirsdag d. 25. oktober kl. 17
De fleste af os har en travl hverdag, hvor
afhentning af børn, indkøb og arbejde fylder det
meste af vores vågne tid.
Vi vil gerne etablere et “rum” i Kastrup Kirke,
hvor vi bare kan slappe af og hygge os
sammen.
Derfor starter vi nu en madklub. Vi mødes
en gang om måneden, hvor der først vil
være lidt aktiviteter for børn, derefter spiser
vi en god middag sammen, og til sidst er der
godnathistorie for børnene.
Alle er velkomne!
For nærmere info kontakt sognepræst Allan
Ivan Kristensen på telefon 29 13 83 23.

Syng-dig-glad
Torsdag d. 20. oktober kl. 16
Kom til vores sangeftermiddag, Syng-digglad, den næstsidste torsdag i oktober.
Kastrup Kirkes organist, Niels Henrik
Jessen, står for dagen og
akkompagnerer ved flyglet.

Kastrup Kirke
Kastruplundgade 3-7
2770 Kastrup

Først synger vi sange
valgt af Niels og bagefter
sange valgt af publikum.
Indimellem byder kirken
på et glas.

Under regnbuen
– sorggrupper for børn
Onsdag d. 12. oktober kl. 16.30

Sorggruppen for børn i alderen 10-17 år mødes for
første gang osdag 12. oktober i Kastrup Kirke.

Kalender for
Kastrup Kirke
Oktober 2022
Søndag d. 2. oktober
Kl. 10: Højmesse v/ Allan Ivan
Kristensen
Onsdag d. 5. oktober
Kl. 12: Andagt v/ Allan Ivan
Kristensen

Vil I vide mere, er I velkomne til at kontakte Susanne
Steensgaard, sognepræst i Kastrup Kirke på 40 45
25 30 / ssan@km.dk eller Louise Husted Rosenberg,
sognepræst i Tårnby Kirke på 30 46 08 86 / lrr@km.dk

Fredag d. 7. oktober
Kl. 10: Babysalmesang
Lørdag d. 8. oktober
Kl. 14: Koncert med
Poseidonkvartetten
Søndag d. 9. oktober
Kl. 10: Højmesse v/ Allan Ivan
Kristensen

Babysalmesang

Onsdag d. 12. oktober
Kl. 12: Andagt v/ Elizabeth
Laursen

Fredag 7. oktober kl. 10

Fredag d. 14. oktober
Kl. 10: Babysalmesang

Vi starter et nyt hold babysalmesang fredag 7.
oktober. Det er som altid kl. 10, hvor vi mødes i
kirkens våbenhus.
Babysalmesang er rytmik, musik og sang for
det lille barn og dets forældre. Musik har stor
betydning for et barn, og sang og musik er en
naturlig del af børns liv og udvikling.
Sammen skaber vi en dejlig stund med ro,
nærvær og begejstring. Vi bruger fagter og
dans, sæbebobler og tørklæder og andet, der
kan stimulere en baby.
Efter babysalmesangen, som varer ca. tre kvarter, hygger vi os sammen med en kop kaffe eller te.
Tilmelding til sognepræst Elizabeth M. Laursen på eml@km.dk.

Søndag d. 16. oktober
Kl. 10: Højmesse v/ Elizabeth
Laursen
Onsdag d. 19. oktober
Kl. 12: Andagt v/ Susanne
Steensgaard
Torsdag d. 20. oktober
Kl. 16: Syng-dig-glad
Fredag d. 21. oktober
Kl. 10: Babysalmesang
Søndag d. 23. oktober
Kl. 10: Højmesse v/ Susanne
Steensgaard
Onsdag d. 26. oktober
Kl. 12: Andagt v/ Allan Ivan
Kristensen
Torsdag d. 27. oktober
Kl. 18: Menighedsrådsmøde
Fredag d. 28. oktober
Kl. 10: Babysalmesang
Søndag d. 30. oktober
Kl. 10: Kirkebrunch v/ Allan Ivan
Kristensen
Følg Kastrup Kirke og læs mere
på

Søndag 30. oktober kl. 10
Husk, at vi som altid har kirkebrunch den sidste søndag
i måneden!
Vi lægger ud med en kortere gudstjeneste og slutter af
med en skøn brunch.
Indimellem kan børn lave krea, og da vi denne gang er
tæt på Halloween, kan det godt være, at det bliver lidt
uhyggeligt :-)

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

www.kastrup-kirke.dk,
Facebook og Instagram

En opløftende aften i selskab
med forfatteren Kim Leine
I det smukke kirkerum i Kastrup Kirke fortalte forfatteren Kim Leine en torsdag
aften i september om sit
liv og forfatterskab. Mange
havde fundet vej til dette arrangement, hvor der på fine
rødternede duge var dækket
op med vin og snacks. Kim
Leine er født i Norge, i en
familie, der var medlem af
Jehovas Vidner. Han uddannede sig til sygeplejerske og
arbejdede 15 år i Grønland,
men på grund af stofmisbrug
blev han fyret, ramte bunden
og rejste derefter tilbage til
Danmark.
Kim Leine fortalte levende
og med lune om sin opvækst,
og at han allerede som 17årig besluttede sig for at blive
forfatter. Hans debutroman
Kalak udkom i 2007 og han
har i tidens løb modtaget
mange priser, hvor især Kronprinseparrets Kulturpris bør
fremhæves.
Kim Leines seneste bog
Karolines Kærlighed er den
første i en trilogi; den må siges at være brandaktuel, idet
hovedpersonen arbejder ved
den danske ambassade i Moskva og møder Putin!
Man kan ikke andet end be-

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Oktober 2022
Kastrup-Tårnby Pensionistforening

Mødes i Postkassen onsdag kl. 12 (kaffe og brød 15,kr) og fredag kl. 11.15 (kaffe 10,- kr.)
Hygge - spil o.a. 5. oktober
Banko 7. oktober
Spisning kl. 12 kr. 100,-. 12. oktober
Banko 14. oktober
Efterårsferie 19. oktober
Efterårsferie 21. oktober
Hygge, spil o.a. 26. oktober
Banko 28. oktober

OK-klubberne

Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00.
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister.
Peer Faurskov fortæller om Indien 6. oktober
Banko 13. oktober. 3 plader kr.30,-, 1 plade kr.15,Efterårsferie 20. oktober
Lukket 27. oktober

Café Livsglæde

Pensionisthuset Pilehaven

Dansk Blindesamfund

Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/
solgården
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 8-10.
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 8-10.

Hjernesagen Tårnby Dragør

Cafémøder i Postkassen: Tilmelding til Lizzie Gylstoff,
6170 1961 eller Inge-Lise Adelhardt 2883 4785 iadel@stofanet.dk - www.hjernesagen.dk.
Mød os på biblioteket torsdag i Sundhedsugen. Cafémøde: Frokost, musik og sang 24.10 kl. 14-16
Vi går på Hjertestien søndag 16. oktober. Start kl. 11
ved indgangen til Byparken ved vandtårnet.

Bedre Psykiatri

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk
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Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt
Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87
Vi træffes i vor forretning

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

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

Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Scleroseforeningens hjemmeside under lokalafdelinger.
Foreløbig ingen aktiviteter.

Solgården

Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Møde hver
tirsdag kl. 14. Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Bankospil 4. oktober
Cafémøde 11. oktober
Efterårsferie 18. oktober
Cafémøde 25. oktober

Tlf. 22 33 86 66

Scleroseforeningen
Mænds Mødesteder

Gigtforeningen

Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

Mere info på: jane@piasecki.dk eller på
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk
Foreningen deltager i Sundhedshusets Sundhedsuge
uge 41. Vi starter med stavgang mandag kl. 10 fra
parkeringspladsen Løjtegårdsvej 100, hvor vi har
ekstra stave med til dem, der gerne vil prøve dem.
Onsdag: morgenbord i Arkaden i Sundhedshuset og
torsdag: på Biblioteket fra kl. 11-13 med ’Test din
risiko’, brochurer, stave og en snak. Senere på dagen
(kl. 18.30-21.00) er vi medarrangør af et foredrag
med Anette Sams, om maden og sukkerets samspil
med din krop. Se de mange tilbud i programmet for
Sundhedsugen. Vi går stadig i Tårnby og Dragør.

Bordinghus

Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.
www.Bordinghus.dk
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 8-10.
undre Kim Leine, hans barske
opvækst og nedture taget i
betragtning, for i dag fremstår han som en mand, der befinder sig godt i livet og helt
hviler i sig selv.
Ellen Margrethe Kokbøl

Diabetes foreningen

Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. amager@bedrepsykiatri.dk
Alle aktiviteter på Daghøjskolen Peder Lykkes Vej 63,
2300 Kbh.S. Alle er velkomne, gratis uden tilmelding.
Intro til Mindfulnessgruppe med Annette Kjærulf
Andersen. Torsdag 13. oktober kl. 19-21.

Parkinson Klub Amagerland

Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161
1022. • Mødested i Postkassen, Amager Landevej 71.
Torsdag 29. september kl. 14, mødes vi igen i
Postkassen. Vi skal hygge med lidt brød og kaffe og
evaluere vores møde med landsformanden, tale om
pårørendegruppe, samt om Dragør projektet. Vi vil få
tid til lotteri og holde generalforsamling. Vi glæder os
til at se så mange som muligt.
Der er stadig plads til Parkinsondans hver onsdag.

Kræft-café

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

Villaen, Sirgræsvej 134. maends.moedested.taarnby@gmail.com Kontakt Per Eilersen tlf. 4096 3795.
Fast mødedag hver torsdag kl. 16.
Villaen på Sirgræsvej 134. Åbent tirsdage i ulige
uger kl. 10-12. ÆldreSagens café for hjemmeboende
demens-ramte og deres pårørende.
Caféen er åben!
Bente Weinreich, kredsformand. tlf. 7024 0307.
www.blind.dk og taarnbynet.dk
Dansk Blindesamfund Kreds Storkøbenhavn Syd holder klubmøder hver tirsdag bortset fra første tirsdag
i måneden kl. 13.30-16 i Skelgårdskirken. Hyggeligt
socialt samvær og underholdning eller ture. Frivillige
hjælpere til stede - det er muligt at få kørsel.
Kontakt klubvært Lars-Peter Brogaard Nielsen på larspeter-brogaard@nielsen.mail.dk eller 4040 9424.

Netværkshuset

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

Hjerteforeningen ... i København S.

Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Gåture på Amager Fælled søndag kl. 10. Hjertestien
4,4 til 5,8 km - ca. 1,5 time. Start/slut: DR-Byens Metro
’Fodbold for hjertet’ Hjertevenlig fodbold i trygge
rammer for mænd og kvinder. Mandage kl. 11-12.
Sundby Boldklub, Raffinaderivej 3, 2300 Kbh. S.
Kontakt: Flemming Jacobsen, tlf. 4224 4056
eller partner@sundbyboldklub.dk
Gå med. Et nyt koncept – kort tur og hastigheden
afpasses efter deltagerne. Start og slut: Amager
Strandpark – ved Cafe Cibo, Amager Strandvej 53.
Turen varer 1 - 1,5 time.
Fredage 30. september samt 7., 14., 21., og 28. oktober kl. 13. Kontaktperson Margit Grome.

Lisbeth Klubben

Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune. Mandage kl. 10.30 i Kastrup Bio.
Venuseffekten af Anna Emma Haudal. DK. 3. oktober.
Det lille Bageri af Eliza Schroeder. England 2021.
Efterårsferie 17. oktober.
Lamb af Vladimir Johansson. Island 2021.
Marco Effekten af Martin Zandvlet. DK 2021.

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 33.

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 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.
Du bliver medlem af Tårnby Bladforening ved at maile, skrive, ringe til os med navn, adresse,
mailadresse og telefon, som får du en faktura. Når den er betalt er du medlem. Listen offentliggøres ingen steder.

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

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

2 nætter fra 1.149,4 nætter fra 1.999,5 nætter fra 2.399,-

2 børn med rabat

Bo i hjertet af Bremen
ACHAT Hotel Bremen City HHHH i Nordtyskland

Lad dig imponere af Bremens storhed – byen er en perfekt destination til en weekend eller miniferie,
hvor I virkelig kan udforske alle
metropolens seværdigheder! Historisk set var Bremen en af de
førende hansestæder, da der blev
samlet en stor formue blandt de
fremmeste købmænd, og pengene
blev investeret i pragtfuld arkitektur. Det er fantastisk at lade blikket vandre over alle de smukke
bindingsværkshuse og storslåede
renæssancepaladser. I skal bo i
bekvem gåafstand fra den gamle
bydels rige kulturarv.

TI

ÆNDRINGSGARAN

til
og hotel helt frem
Du kan ændre dato for kun kr. 99,t
ms
ko
an
før
ge
RIE
da
30
TRYGT FE

BESTIL

Pr. pers.
i dbl. værelse

1.549,-

Pris uden rejsekode 1.699,Pristillæg t.o.m. 28.12.: 250,1.-30.4.: 100,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag/
buffet
• Velkomstdrink
• 10 % rabat på
entré til Deutsches
Auswandererhaus
i Bremerhaven og
Klimahaus Bremerhaven
Valgfri ank. 1.5.-26.12.2022
samt 1.1.-28.4.2023

2 børn med rabat
1 barn med rabat

2 nætter fra 1.249,4 nætter fra 2.349,-

Slotsferie med golf

Pr. pers.i dbl. vær.

1.799,-

Hotel und Golf Schloss Krugsdorf i Nordtyskland
Pris uden rejsekode 1.949,Her er den oplagte ferie for romantikere og golf- Pristillæg t.o.m. 30.9. samt 1.5.-30.9.: 300,entusiaster: Bo på skønt slotshotel i MecklenburgSuite mod tillæg
Vorpommern med bl.a. egen velrenommeret a la • 3 overnatninger
carte-restaurant, 18-hullers mesterskabsbane og • 3 morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag
mulighed for massage.
• Fri greenfee uden tidsbestilling til slottets golfbane
Ank. søn-ons t.o.m. 19.12.2022 samt 2.1.-19.12.2023.

Julestemning i det gamle Danmark
Pr. pers. i dbl. vær.
Hotel & Restaurant Schimmelreiter HHH i Nordtyskland
Det hyggelige hotel er det perfekte udgangspunkt, hvis I ønsker
at opleve de nordtyske julemarkeder med base på den hyggelige kro. Det tager blot en halv time fra den danske grænse at køre Pris uden rejsekode 1.549,til den lille landsby Silberstedt. Og herfra er det særligt oplagt • 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
at lægge vejen forbi julemarkedet i Nordens ældste by, Slesvig.
• 3 x 3-retters middag
• Velkomstdrink
Valgfri ank. 21.11.-20.12.2022.

1.399,-

Værelse med balkon/terrasse

3 børn med rabat
3 nætter fra 1.199,4 nætter fra 1.549,-

3 nætter fra 1.549,-

Centralt hotel i Skagen

Pr. pers. i dbl. vær.

1.149,-

Sonnenhotel Wolfshof i Midttyskland
Omgivet af skov og enge ligger den lille landsby
Wolfshagen i en indbydende dal kun 10 min. kørsel
fra kejserbyen Goslar (12 km). Byen betegnes som en
luftspa grundet beliggenheden 250 m. over havets
overflade, og her skal I bo på familievenligt wellnesshotel med bl.a. stor swimmingpool og spa.
Valgfri ank. t.o.m. 17.12.2022.

Pr. pers. i dbl. vær.

1.949,-

•
•
•
•
•

Pris uden rejsekode 2.249,Pristillæg t.o.m. 31.10.: 300,-

5 overnatninger
5 x morgenbuffet
5 x 3-retters middag/buffet
1 flaske vin pr. værelse
10 % rabat til Harzer
Schmalspurbahnen

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

Bestil nu på

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

Teknisk arrangør:

Husk rejsekoden:
TAARNBYBLADET
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Foldens Hotel HHH i Nordjylland
Hotellet har været en del af Skagens historie siden 1899, og Pris uden rejsekode 1.299,Pristillæg t.o.m. 31.10.
de gamle mure midt i byens hjerte er fyldt med romantik
samt 1.4.-31.5.: 250,og nostalgi. Dengang som nu valfartede godtfolk til top- • 2 overnatninger
pen af Danmark for at fornemme stemningen og lyset, som • 2 x morgenbuffet
guldaldermalerne havde formidlet til verdensberømmelse. • 1 x 2 retters middag
inkl. velkomstcocktail
Valgfri ank. t.o.m. 30.9.-19.12.2022 samt 2.1.-30.5.2023.
• 1 x 3-retters middag

Familiehotel i Harzen

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Vingegaard effekten rammer Amager
Amager Cykle Ring er nemlig blevet overrendt af børn
og unge efter Jonas Vingegaards sensationelle Tour de
France-sejr
CYKLING
Mere end 30 unge er mødt
op til Amager Cykle Rings
nystartede
begynderhold,
og selv om cyklerne endnu
ikke er racercykler, er der
helt styr på beklædningen.
80 procent af børnene kommer i Jumbo-Visma-tøj. Det
er jo det, de går efter. Det
er Vingegaard-effekten. Det
er der ingen tvivl om, lyder
det fra Julie Wagner, som er
børne- og ungdomsansvarlig i
cykelklubben og er mildt sagt
blæst bagover af glæde.
Der har indtil Tour de
France i år været en nedgang i

unge som ‘gik til cykling’, men
med Tour starten i København
og Jonas Vingegaards samlede sejr er der kommet stor interesse blandt børn og unge,
som vil prøve cykling.
Det ses meget tydeligt på
den lukkede gocart bane på
Amager. Her pisker de små
nye børn rundt på deres cykler til introtræning.

Cykling er blevet fedt
Nu er det cykling, der er fedt.
Der har været en fuldstændig overvældende interesse,
forklarer Julie. Børn fra hele
Storkøbenhavn er væltet ind
i klubben, og billedet er det
samme i resten af landet. Som
noget nyt har klubben udvidet aldersgruppen, så man
kan træne med, når man er
fyldt 7 år – man kan dog først

Net og stænger til
mere volleyball

DIF og DGIs foreningspulje* har fundet 30.000 kroner til
de lokale volleyballspillere
UDSTYR TIL VOLLEYBALL

MEDALJER

Tårnfalkene får støtte til et
projekt med at få flere til at
spille volleyball og få mere
ud af deres faciliteter på
Nordregårdsskolen, fortæller Jesper West, der er formand hos Tårnfalkene.
- Tårnfalkene har fået de
30.000 kroner til at købe
Kids-volleyball-stænger og
net, således at man på vores
enlige langbane på Nordregårdsskolen kan dele banen
op i tre forlængede badmintonbaner og dermed træne
både spilsituationer, differentiere træningen samt få
lidt flere spillere til at spille
volleyball.
Pengene kommer fra DIF
og DGIs foreningspulje.

len kan benytte Kids-volleyball-stænger og net. Det
skulle gerne få flere børn
til at spille volleyball også i
skoletiden.
Tårnfalkene kan endnu
ikke tilbyde ungdomsvolleyball, da man mangler
trænerkapacitet og træningstider.
Tårnfalkene har i indeværende sæson oplevet en
større spillertilgang, således at de på kun fire år er
blevet fordoblet; Tårnfalkene stiller i sæsonen op
med to senior-mixhold og
to dameseniorhold. Det er
gået stærkt siden Tårnfalkene blev stiftet.
SH

Skal skabe interesse

* Gennem Foreningspuljen
støtter DIF og DGI forenings
idrætten med 44 mio. kr.
årligt. Puljen kan bruges til
projekter i idrætsforeninger
til medlemsrekruttering,
udvikling af nye aktiviteter
eller løft af trænerkompetencer.

Sommer-træningen fandt
sted på Amager Strand.
Foto: Tårnfalkene.

styr. Helt konkret har Amager Cykle Ring fået 38 nye
medlemmer siden 1. august,
hvoraf de 26 er børn og unge
og flere er på vej.
At man kan starte i Amager Cykle Ring og blive noget
stort, er der ingen tvivl om, se
bare tidligere Verdensmester

Amalie Dideriksen og senest
Mattias Skjelmose, som her i
september vandt en etape og
den samlede sejr i Luxemburg
Rundt, slutter Jesper Skovbølle.

Det hjuler for cykel-ringen
Masser af medaljer ved
Danmarksmesterskaberne
til ungdom fra Amager Cykle
Ring

Det nye udstyr skal stå frit
fremme, så Nordregårdssko44 TÅRNBY BLADET OKTOBER 2022

køre ’rigtigt’ cykelløb, ude på
landevejen, når man er fylder
9 år; men teknikken kan man
sagtens øve forinden på lukkede områder.
Klubben tilbyder også at
man kan leje racercykler (hvis
der er nok), så forældrene
ikke skal investere i dyrt ud-

Masser af ungdom cykler nu
i Amager Cykel Ring. Foto:
Jesper Skovbølle, Amager
Fotoklub.

Det blev faktisk til fire DMtrøjer, tre sølv og fire bronze,
da der i august blev kørt Danmarksmesterskaber i landevejscykling for Børne- og
Ungdomsklasserne på vejene
rundt om Stigsnæs på Vestsjælland. Det var Slagelse
Cykel Klub, der var arrangør,
sammen med DCU Sjælland.
Amager Cykel Ring stillede
med en gruppe på hele 12
piger og drenge i alderen 8 til
16 år. For nogen var det deres
første DM og for andre deres
syvende, fortæller Jesper
Skovbølle fra ACR.

Eliteklub med stor motionsafdeling
ACR er en elite-cykelklub med
en stor motionsafdeling, men
også en klub med et stort socialt fællesskab og sammenhold på tværs af aldre, køn og
erfaring som cykelrytter.
Ambitionerne var store hos
flere af de unge ryttere og det
lykkedes at komme hjem med
en masse flotte resultater;
heriblandt fire nye Danmarksmester-trikoter, tre sølv- og
fire bronzemedaljer, masser
af erfaring og fede oplevelser.
Især var sølvmedaljen il Peter
Bheki Kring Laursen bemærkelsesværdig. Det var et utrolig stærkt U17 felt med flere

UCI-vindere, hvor farten var
+44 km/t i gennemsnit over
rutens 75 km.
Men også spurtsejre og
dermed
Danmarksmesterskaber i henholdsvis U11 til
Carlo Daugaard Christiansen
og i U15 til Alexander Louis
Svenningsen samt solo-sejr
til Valdemar Wagner var superflotte og vidner om et
godt træningsmiljø med dedikerede trænere og ledere.

Danmarksmester i enkeltstart
Valdemar blev også Danmarksmester i enkeltstart.
Valdemar og Alexander følger
begge deres fantastiske sæson op med at vinde danske
mesterskaber. De har begge
været suveræne i deres aldersklasser og levede flot op
til deres favoritværdighed i
weekenden.
Næste generation ser der-

DM-sølvvinder Peter Bheki
Kring Laursen fører Jonas
Vingegaard og Team
Jumbo-Visma sikkert
gennem Københavns
gader ved Tour de Franceholdpræsentationen i Tivoli.
Foto: Jesper Skovbølle,
Amager Fotoklub

med ud til at være på vej til at
følge efter de flotte bedrifter,
som Amalie Dideriksen, Mattias Skjelmose, Rasmus Bøgh
Wallin og Magnus Bak Klaris
har leveret. Og de kan dermed
også indgå på klubbens Junior- og elitehold henholdsvis Team Bach Advokater og
Team CoPlay.
SH

Nu skal lærerne lære at
sætte fysisk bevægelse i
undervisningen.
Genrefoto: DIF

- Det er en stor sejr for os i
DIF, for vi har kæmpet for det i
lang tid. Men den største sejrherre er børnene, siger direktør for DIF, Morten Mølholm
Hansen.
- Vi ved, at bevægelse i folkeskolen er godt for børnenes
sundhed, trivsel og indlæring.
Når fremtidens lærere er uddannede i, hvordan man inddrager bevægelse i skoledagen, så får det helt sikkert en
positiv effekt på børnene.

Skoleelever skal sættes i bevægelse
Ny læreruddannelse er en
sejr for børns sundhed, trivsel og indlæring
BEVÆGELSE I SKOLEN
En reform af læreruddannelsen indeholder et krav om, at

bevægelse skal prioriteres i
alle undervisningsfag. Dette
møder stor opbakning fra
Danmarks Idrætsforbund, og
den store vinder vil blive skolebørnene.
DIF har arbejdet for, at bevægelseselementet
skulle
fylde mere på læreruddan-

Folkeskolereformen

nelsen. Så det var en stor dag,
da en ny reform af uddannelsen tidligere på ugen blev
vedtaget af et bredt flertal
af folketingets partier. Reformen betyder, at bevægelse
fremover skal prioriteres i alle
undervisningsfag på læreruddannelsen.

Den folkeskolereform, der
blev indført for otte år siden,
indeholder et krav om, at
eleverne skal have 45 minutters bevægelse i forbindelse
med undervisningen. Men det
er aldrig lykkedes at få alle
skoler og alle lærere med på

vognen.
- Det bliver forhåbentlig
anderledes, når bevægelseselementet nu bliver fast
integreret i alle fag på læreruddannelsen. Så får lærerne
bedre forudsætninger for at
involvere bevægelse i deres
undervisning.
- Det er efter vores mening
en afgørende forudsætning
for, at mange flere børn og
unge i skolen kan opleve, at
de 45 minutters bevægelse
også bliver realiseret, siger
DIF-direktøren.
SH

Alberte Saugmann Schmidt med et perfekt stød på 52 kg;
dansk og nordisk ungdomsrekord. Foto: AK Viking.

Unge vikinger i Ålholm Cup
- Så har de unge mennesker
atter været ude at løfte,
denne gang til Ålholm Cup
i Hillerød, fortæller Erling
Langtved, ungetræner i AK
Viking
VÆGTLØFTNING

Amager P96 petanque klarede en oprykning
Efter en tæt sidste match i
weekenden i Dansk Petanque
center, Karlslunde, lykkedes
det for Amager P96 Tårnbys
førstehold at rykke op i 2. division under Dansk Petanque

Forbund.
Holdet har over sommeren dystet i fire weekender
med ca. 8 kampe pr. weekend
fortæller klubbens formand
Brian Roth

Et flot resultat der vidner
om en målrettet træningsindsats over hele sæsonen.
SH

Seneste nyt
Ved Øst Master, der blev afholdt i Valby, blev Li Ying Wu,
der løftede i klassen fra 40 til
44 år, nummer et, og vores nyslåede europamester Amanda
Obel Rosendahl, der løftede i
klassen 60 til 64 år, blev ligeledes nummer et.
SH
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Spillerne på det vindende hold. Knælende fra venstre: Finn Pedersen og Flemming Nielsen
og stående fra venstre: Mona Bendixsen, Tommy og Lena Svendsen, Verner Larsen, Doris
Erlandsen, John Bendixsen og Gitte Larsen (holdleder). Foto: Amager P96 Tårnby

Billy Nielsen var eneste dreng
fra AK Viking og det var kun
hans andet stævne; han lavede en lille fremgang. Men lille
Alberte Schmidt ville atter
engang overgå sig selv. Hun
er nu rykket en vægtklasse op
i 40 kg klassen. Hun stødte 52
kg, ny dansk ungdoms rekord,
men også uofficiel nordisk
rekord (man kan først sætte
rekorder, når man er fyldt 13
år) og 87 kg sammenlagt (ligeledes rekord) gav en førsteplads.
Elin Nilsson er også rykket en klasse op; hun fik en
førsteplads og i samme klasse
løftede Selina Lund Hansen.
Det var kun hendes andet
stævne, så hun var lidt nervøs,

men hun fik en tredjeplads. I
49 kg klassen løftede Frida
Tolba sig til en førsteplads.
I 64 kg klassen deltog Emily
Lykke og Samia Danris og fik
henholdsvis en første- og andenplads.
Til slut skal lige nævnes, at
Emily Lykke fik en pokal som
bedste ungdomsløfter. Samia
Danris fik en pokal som bedste juniorløfter og Alberte
Schmidt fik en pokal for bedste teknik. Alberte satte med
et perfekt stød på 52 kg dansk
og nordisk ungdomsrekord.

Der har været fuldt hver gang der i
de forløbne uger har været kaldt til
fællesmøder.

Stærkt sammenhold hurtigt etableret
TSK og AIC kaldte sammen til hastemøde, da dødsdommen blev kendt
Af Terkel Spangsbo

Medlemmer og venner fra begge
klubber mødte talstærkt op sammen
med deres respektive forbund, Dansk
Skøjte Union og Ishockey Union, da
rygtet spredte sig. Også pressen og
politikeren Paw Karslund deltog og

alle støttede protestsiden på nettet
#BevarKastrupSkoejtehal.
Siden har senere fået mere end
4.500 følgere, nok til et borgerforslag
som skal drøftes i kommunalbestyrelsen.
Det var uforståeligt for de forsamlede, at politikerne i Tårnby kommune
går så drastisk til værks at ville lukke
Kastrup Skøjtehal uden dialog og med

så kort varsel midt i en skøjtesæson.
Der blev arbejdet i workshops, så
deltagerne kunne kaste sig ud i opgaver med at producere videoer, TikTok
og Instagramopslag. Mens forældre
fik indsendt borgerforslag til Tårnby
Kommune.

Har stadig forslag til redning

som ønsker og opfordrer Tårnby Kommune til at indgå i en proaktiv og positiv dialog, hvor vi i fællesskab finder
en løsning for at bevare Kastrup Skøjtehal, lød det på et af møderne.
Klubberne er stillet i udsigt, at en
ny hal vil blive påbegyndt i 2026, men
hvad så hvis der ikke er nogen klubber til den tid, den er jo tidligst færdig
i 2028 eller senere, lød et af spørgsmålene.
- Se bare på svømmehallen på
Vestamager; det tog vel mere end
12 år fra idé, til der kom vand i bassinerne!
- Klubberne giver ikke op uden
kamp, og vi går til klingerne, lød det
fra de fire formænd (de havde dog lidt
humor i behold i den triste stund).
Borgerforslaget samler sig om:
• at bevare Kastrup Skøjtehal.
• at komme i dialog omkring muligheder for bevarelse. (Fælles drift /
Indsamling / budget mm )
• at komme i dialog omkring frasalg
af Kastrup Skøjtehal og overdragelse
til privatejet virksomhed.

- Vi er mange bekymrede borgere,

Vi har modtaget:

’Vand-vittigt’ at lukke Pilegårdsbadet
Med lukning af det lave vand er man
ude på det dybe ocean - Pilegårdsbadet lukker med kæmpe konsekvenser for 850 KVIK-medlemmer!
Af Jan Urban, formand i
Svømmeklubben KVIK
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PROTEST
Tårnby Kommune har et stort socialt
medansvar for flere tusinde borgeres
trivsel, motion og ikke mindst tilvænningen til sikkerhed i vand. Men det
sociale ansvar påvirkes i væsentlig
grad negativt af Tårnby Kommunes
netop indgåede budgetaftale.
Mandag 19. september udsendte
Tårnby Kommune en pressemeddelelse med information om, at Kommunalbestyrelsen havde indgået en aftale om kommunens budget for 20232026. I den indgåede budgetaftale har
Tårnby Kommune besluttet at lukke
Pilegårdsbadet pr. 1. januar 2023.
Pilegårdsbadet er en af kommunens
fire svømmehaller. Pilegårdsbadet
og Kastrup Svømmehal er de eneste
to svømmehaller i Tårnby Kommune
med et undervisningsbassin med lav
dybde.
Lukningen af Pilegårdsbadet har
kæmpe konsekvenser for især de yngste medlemmer i Svømmeklubben
KVIK.

Favner enormt bredt
I 2020 åbnede kommunen Vestamager Svømmehal, som er kommunens
største svømmehal. Desværre er den
bygget uden et undervisningsbassin.
Pilegårdsbadet, der åbnede i midten
af 1970’erne, er kommunens næstældste svømmehal. Det er en meget
mindre svømmehal, men til gengæld

har den et undervisningsbassin, hvorfor en stor del af Svømmeklubbens
aktiviteter foregår netop her.

Reduktion af undervisningshold
er en forventet konsekvens
Med lukningen af Pilegårdsbadet, vil
KVIK blive tvunget til at skære i antallet af undervisningshold for de yngste
børn, hvilket kan have store konsekvenser, idet KVIK forventer, at der bliver færre børn, der lærer at svømme i
Kastrup i fremtiden.
Svømmeklubben KVIK har gennem
de sidste 20 år udviklet sig fra at være
en klub, som nærmest kun arbejdede
med elite, til at være en klub, der i dag
favner babyer, børn og unge i alle aldre, elitære svømmere i verdenseliten,
udfordrede børn, voksne svømmere,
vandpolospillere fra 11 år til Danske
seniormestre, Triatleter der deltager
ved VM på Hawaii samt unge og gamle
motionister.

Ingen dialog eller inddragelse
Da Allan Andersen blev valgt som ny
borgmester i Tårnby lovede han, at
man som borger ville blive hørt, når
der skulle tages store beslutninger.
Svømmeklubbens ledelse og administration har ikke været inddraget i
nogen form for dialog om lukningen,
ligesom klubben først har fået kendskab til lukningen via pressemeddelelsen.
KVIK’s ledelse havde selvsagt gerne
indgået i en dialog omkring de besparelser, der er en del af budgetaftalen.
Der er ingen tvivl om, at KVIK ville
have kæmpet for, at Pilegårdsbadet
kunne forsætte som svømmehal og for
at indgå alternative løsninger.
Selvom KVIK naturligvis ikke ønsker,
at nogle af kommunes svømmehal-

ler skal lukkes, så havde en lukning
af Korsvejens svømmehal potentielt
været en langt bedre løsning for alle
parter.

Korsvejens Svømmehal har ligesom
Vestamager Svømmehal ikke et
reelt undervisningsbassin til børn.
Hvis Tårnby Kommune i stedet besluttede at lukke Korsvejens svømmehal, så vil der fortsat være en betydelig besparelse. Samtidig vil det være
muligt at bevare et nødvendigt og
solidt tilbud om svømmeundervisning
til alle, der i dag er i gang med at lære
at svømme.
Også borgerne i Pilegårds– og Skelgårdsskolernes område ville fortsat
kunne lære at svømme i deres nærområde. Som konsekvens af den nye
budgetaftale begrænses tilbuddet
om reel svømmeundervisning for de
mindste til Kastrup Svømmehal.

Et urimeligt kort varsel
Pilegårdsbadet forventes lukket pr. 1.
januar 2023. Et varsel på tre måneder
er helt urimeligt og utilfredsstillende.

Tårnby er velforsynet med
svømmehaller, men de har
forskellige kvaliteter. Pilegårdsbadet
har eksempelvis ’begynder-bassin’
med lav vanddybde. Det har ikke
engang kommunens nyeste hal på
Vestamager. Foto: KVIK

Konsekvensen heraf er at hundredvis
af medlemmer ikke kan færdiggøre
svømmesæsonen.

Det sociale ansvar og dialogen
om anvendelse af tilgængelige
faciliteter
Svømmeklubben har sammen med
Tårnby Kommune et stort socialt ansvar for flere tusinde borgeres trivsel,
motion og ikke mindst sikkerhed i
vand – et ansvar som tages dybt seriøst og som kræver faciliteter.
Klubbens ledelse ønsker at indgå i
positiv dialog med Tårnby Kommune
for at optimere anvendelsen af de
tilgængelige faciliteter og ser frem
til hurtigst muligt at blive inviteret til
dialog med henblik på at optimere anvendelsen af tilgængelige faciliteter.

Vi har modtaget:

Et koldt lyn fra en klar himmel
Næppe var blækket tørt
på pressemeddelelsen fra
borgmester Allan S. Andersen og et flertal i Kommunalbestyrelsen, før Brian
Skibby, formand for Tårnby
Skøjteklub skrev til Tårnby
Bladet sportsredaktør
Som jeg kort beskrev i telefonen, så er lukningen af Kastrup Skøjtehal en katastrofe
for Tårnby Skøjte Klub og
Amager Ishockey Club.
Lukningen af hallen kommer som et lyn fra en klar
himmel. Kommunen har ikke
været i dialog med os og har
ikke på nogen måde givet os
en chance for at komme med
løsningsforslag. Det kunne
være sponsorater, legater eller at lade et firma købe halnavnet, som man ser i mange

andre haller og stadions.
Det er ikke muligt for vores
medlemmer at finde et andet
sted at skøjte. Det er desværre
ikke lige som fodbold, håndbold, badminton eller svømning hvor man ’bare’ kan tage
et andet sted hen i kommunen.
Vi har ikke fået lov til at
komme med forslag til, hvordan man kan spare på strømmen. Eksempelvis kan isen
fryses knapt så meget, det er
ikke optimalt, men det er klart
bedre end ikke at have is. Så
vidt jeg ved, er der ikke lavet en energiberegning, efter
man har valgt at skrue ned for
varmen i hallen og flere andre
tiltag som er gjort.

Ny hal - engang i fremtiden
Kommunen har i de sidste 10

år sat en ny hal i sigte og har
derfor ikke brugt penge på at
renovere hallen. Det bliver
hallen naturligvis ikke i bedre
stand af. Vi er kommet med
flere forslag til, hvordan man
kan isolere banen bedre, eller
sætte et nyt og moderne køleanlæg op, men det har der
ikke været villighed til.
Vi har nu fået lidt mere end
3 måneder til at sige farvel til
ca. 150 medlemmer, som nu
ikke har noget sted at dyrke
deres sport. Det samme gælder for ishockey, som har ca.
200 medlemmer. Læg dertil
de mange, som køber billet,
når hallen er åben for offentligheden.
Begge klubber har et stort
socialt engagement, som har
gjort, at mange unge drenge

og piger har haft et sted at gå
hen, i stedet for at hænge på
gaderne. De yngre har altid
haft rigtig gode rollemodeller
i de ældre løbere og på den
måde er de blevet inspireret
til at blive bedre skøjteløbere
og tager skole og uddannelse
alvorligt.

Formanden for Tårnby
Skøjte Klub, Brian Skibby,
har været en optaget
person i den forløbne uge.
Både bogstaveligt som
interviewoffer for TV2/
Lorry, B.T. og andre, som ville
have kommentarer til det at
være formand for en klub,
som står foran lukning 1.
januar. Også Tårnby Bladet
og kollegaerne i Tårnby
Ishockey Club ville have ham
med til møder. Privatfoto.

STAFET FOR LIVET TÅRNBY
tænder lys torsdag 27. oktober

Fire formænd, Benny Skibby, TSK, repræsentanter fra Dansk
Skøjteunion og ditto fra Dansk Ishockey Union samt Jacob
Karlsen fra Amar Jets - Amager Ishockey Club, samlet til
møde.

Diverse om Kastrup skøjtehal
Løst og fast om isbane, ishal, klubliv og fremtiden for
skøjteliv i Tårnby
Fabuleringer af
Terkel Spangsbo,
redaktør og medlem af
Folkeoplysningsudvalget

Klubberne
Klublivet opstod som én klub

Skriverierne
Borgmester Allan S. Andersen
har sagt, at hallen koster 5,2
millioner i drift, heraf næsten
halvdelen i strøm. Skal der
spares 5,2 millioner skal personalet vel afskediges - det
skal de efter forlydende ikke,
men overflyttes til andet arbejde.
Jens-Kristian Lütken, borgmester i København, vil have
undersøgt, om København
kan leje/købe hallen.
- Vi mangler desperat
idrætsfacilliteter i København
og den ene af vores skøjtehaller har været lukket på grund
af renovering.
Om Tårnby-klubberne så
kan leje sig ind og få lokaletilskud er uundersøgt.

Stafet For Livet Tårnby deltager i Knæk Cancer Ugen

Der er mulighed for at købe og udfylde lysposer til
lysceremonien på stedet.
Lysposer kan købes via nettet, hvis man ikke selv har
mulighed for at møde op. Det sker via Knæk Cancers
hjemmeside under ‘Sådan støtter du’ og ‘Tænd et lys’.
Kl. 18.30 starter lysceremonien med en lystaler og
der vil være stemningsfyldt musik leveret af Me and
Maria, som kendes fra vores afholdte stafetter på
Tårnby Skole.
Arrangementet hedder Tænd et Lys og finder sted
torsdag 27.oktober mellem kl. 15-, Nørre Alle 45,
(overfor Amorparken ved Rigshospitalet).
Alle er indbudt til en
stemningsfyldt lysceremoni
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Kastrup fik sin første skøjtebane i 1964/65 under åben
himmel, anlagt på asfalt og
uden nogen særlig form for
isolering nedenunder. Efterfølgende blev det til Kastrup
Skøjtehal.
Gennem tiderne er der opstået den opfattelse, at der
skulle have dannet sig regulær permafrost i flere meters
dybde. Hvis det er tilfældet,
vil optøning af arealet tage
flere år (eller mange meter
frosset jord skulle fjernes mekanisk). Hallen vil altså ikke
umiddelbart kunne overgå
til anden, mindre energikrævende, aktivitet, som eksempelvis indendørs atletik.
Men… trods indsigt i kommunens dybe arkiver (efter
ansøgning om aktindsigt) har
det ikke været muligt at konstatere, at der er gennemført
undersøgelser, som bekræfter
teorien om permafrost.

allerede i 1964. I 1985 skete
en opdeling og Tårnby Skøjte
Klub af 1985 (TSK), der er stiftet 10. maj 1985.
Amager Ishockey Club, senere med tilnavnet Amar Jets,
har i dag otte børne- og ungdomshold og tre voksenhold.
Tårnby Curling Club blev
dannet 13. maj 1985. De byggede senere deres egen hal
og spillede første gang på
egen is 1. december 1999 og
indviede Tårnby Curlinghal 1.
januar 2000.

TÅRNBY
KOMMUNEBIBLIOTEKER Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk
NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

KOMMENDE ARRANGEMENTER
3/10
4/10

kl. 13-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Filmperler

kl. 16-18 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter
Hent programmet på biblioteket

Erindringscafé: Skal vi danse?

kl. 14-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Tidligere skulle næsten alle forældre forholde sig til,
om ”ungerne” skulle gå til dans eller ej. Hvordan var din
oplevelse med dansen?

Livestreaming: Kvantefysikken

kl. 19-21 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Hør om de eksperimenter og teoretiske overvejelser, der
førte til Niels Bohrs atom- og kvantefysik.

6/10

Barselsyoga
ved Cathrine Nees
Filmperler

kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Hent programmet på biblioteket

Danmark og Rusland
ved Flemming Splidsboel

kl. 19.30-21.30 / Tårnby Hovedbibliotek
Billet: 90 kr. via AOF

Et aktuelt foredrag om forholdet mellem Rusland og
Danmark.
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10/10 En gåtur og en god historie

kl. 14-15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem
Byparken til Hovedbiblioteket.

Papirdesign - workshop

venteliste

kl. 16-19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Glædens kemi
ved Lone Vesterager Martinus

Tag din egen forunderlige hjerne med til et foredrag
om glædens kemi med neuropsykolog Lone Vestera
ger Martinus.

11/10 Litteraturcafé

kl. 15-17 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Kom og få bibliotekarernes anbefalinger til sæsonens nyheder og andre læseværdige bøger.

Det gode familieliv med ADHD

kl. 17.30-19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Fredrag for forældre, bedsteforældre og andre
pårørende til et barn eller en ung med ADHD.

Bogrelease:
Det stille vand, den dybe grund
ved Per Pedersen

12/10 Fransk samtalegruppe

I anledning af Dee Pee alias Per Pedersens 40-års hip
hop jubilæum inviterer Tårnby Bibliotek til en aften fuld af
anekdoter og gode historier.

12/10 Livet med bipolar lidelse og
vejen til at få det bedre
ved Kim Bach

kl. 19.30-21.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: 35 kr.

8/10

Kom og spil med denne lørdag fyldt med nye,
overraskende og medrivende spiloplevelser, når
vi præsenterer og anbefaler brætspil fra bibliotekets
samling.

kl. 19.00-20.30 / Vestamager Bibliotek / Billet: 35 kr.

kl. 11-12 / Vestamager Bibliotek / Billet: 35 kr.

7/10

8/10 Brætspilslørdag - workshop

Udstilling - Amager MiniRace

kl. 10-14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Kan du lide at få fartvind i håret? Så kom og mød Amager
MiniRace - en lokal forening med fuld fart på. De kører
nemlig med modelracerbiler.

Hvis jeg var - EN HUND
børneteater

venteliste

kl. 11.00-11.35 / Vestamager Bibliotek / Billet: 25 kr.

kl. 10.30-12.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Har du lyst til at få pudset dit franske af, så kan du
deltage i vores franske samtalegruppe.

kl. 19.30-21 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Kim Bach er én af de 40.000-80.000 danskere, der
lider af bipolar lidelse. I mange år var Kim Bach
ensom og uden for arbejdsmarkedet. I dag ser li
vet helt anderledes ud; ensomheden er skiftet ud
med netværk, arbejde og familie. Kom og hør Kims
fængslende historie om at leve med bipolar lidelse.
Foredraget arrangeres af frivillige fra Depressions
foreningen i anledning af Tårnby Sundhedsuge.
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13/10 Sundhedsdag på Hovedbiblioteket
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

kl. 10-11

Morgensang og borgmesterbesøg

Hør borgmesterens åbningstale og vær med til at
synge dagen ind.

kl. 11-13

Mål din sundhed

Har du lyst til at få tjekket dit helbred? Mød patient
foreningerne og få testet din sundhed.

Mød Cykling uden alder

20/10 Yoga - helt nede på jorden
Workshop ved Cathrine Nees
kl.19-21 / Vestamager Bibliotek / Billet 35 kr.

Denne aften fortæller Cathrine om yoga, så det
kommer helt ned på jorden, så alle kan være med.

21/10 Sjov med ord
Forfatterworkshop for 12-18-årige
kl.10-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

25/10 TårnbyDox: Det er ikke slut endnu
kl. 14-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Mød de lokale frivillige og prøv en tur i en richshaw.

Dansk dokumentarfilm fra 2021

Kan du førstehjælp?

Livestreaming:
Søvn og immunforsvaret

Lær grundlæggende førstehjælp med Tårnby Brandvæsen.

Mål dit BMI

FYSIQ står klar til at måle dit BMI og vejlede dig om
sund vægt og aktiv livsstil, så du har FYSIQ til det
liv, du gerne vil leve.

Mød Netværkshuset

Kom og mød netværkshusets frivillige og hør om
husets mange spændende aktiviteter.

kl. 14-15

Bevæg dine fødder

Fodterapeuterne fra Kastrup Fodterapi inviterer til
workshop med fokus på kroppens fundament.

13/10 Barselsyoga ved Cathrine Nees
kl. 11-12 / Vestamager Bibliotek / Billet: 35 kr.

13/10 Juridisk førstehjælp - OBS ændret dato!
kl. 17-18 / Tårnby Hovedbibliotek / Henvend dig i
INFO fra kl. 16.30 og få et nummer i køen.

17/10 + 20/10 Blomstrende børn
- højtlæsning og gåtur for børn

kl.16-17 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

20/10 Rock Forum

kl.18:30-20 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

En gruppe af engagerede, lokale musikelskere har
taget initiativ til et helt nyt forum for at dyrke rocken i
dens forskellige forgreninger.

26/10 Fransk samtalegruppe

kl. 10.30-12.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

27/10 Barselsyoga ved Cathrine Nees
kl. 11-12 / Vestamager Bibliotek / Billet 35 kr.

Forfatteraften med Ole Nørskov

kl. 19.30-21 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 35 kr.
Mød Tårnbys nye krimiforfatter Ole Nørskov, der
i juni 2022 debuterede med krimien ”Eftermæle”.

29/10 Babysang og bevægelse
ved Gitte Ziebell

kl. 10-11 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.

31/10 Syng dig glad - sangeftermiddag
kl. 16-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 35 kr.

FASTE TILBUD
Hjælp til jobsøgning

Tirsdage kl. 13-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

Netværkstedet - Hjælp til IT

Torsdage kl. 14-16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

Åbent tegne- og maleværksted

Onsdage i lige uger kl. 10-13 / Tårnby Hovedbibliotek

Strikkecafé

Onsdage i lige uge kl. 16-18 / Tårnby Hovedbibliotek
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Det vrimler med insekter og blomster i billedbøgerne og i
naturen omkring biblioteket.

kl. 19-21 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Gravid som 12-årig:

Grace måtte selv forme sin fremtid
I februar 2021 bragte Tårnby Bladet
en artikel om et ulandsprojekt i
byen Kilifi i Kenya. Nu har vi, Viktoria Olesen og Christine Loftager
Kristensen besøgt skolen e-Kids
Kilifi. Her mødte de Grace Wangeci
Wanjiku
Af Christine Loftager Kristensen
og Viktoria Olesen

Den turkise
højt, inden
brag. Grace
forskrækket

dør i baggården knirker
den smækker i med et
Wangeci Wanjiku bliver
og rejser sig for at lukke

den helt til. Rummet er et lille klasselokale med kun et vindue, som lukker
lys ind. Udenfor løber der børn rundt
og leger, kvinder hænger tøj til tørre
og høns går og klukker. Det er juli måned, det betyder, at det vinter i Afrika,
men solen bager stadig ned over eKids Kilifis tag.
Grace sætter sig til rette og smiler. Hun har en hvid kjole på og store
guldfarvede øreringe. Hendes hår er
flettet i hundredvis af små fletninger.
Grace er tilmeldt skolens frisørkur-

sus, hvor eleverne lærer om god hygiejne, at flette hår og lægge makeup.
Hun fortæller, at hun ønsker at åbne
sin egen salon en dag, så hun kan give
sin yngste søn mulighed for at komme
i skole. Men vejen til det liv, som Grace
lever nu, har ikke været nem.
- Jeg mødte en mand, da jeg var 12
år. Jeg troede han elskede mig, så
jeg gav mig hen til ham, fortæller
Grace med oprejst pande.
- Jeg blev glad, da jeg fandt ud af,
at jeg ventede et barn, men da han
fik det at vide, forlod han mig.
Da Grace fortalte sin mor om
graviditeten blev hun smidt ud
hjemmefra. Grace stod nu på
egne ben, uden barnets far, som
på det tidspunkt var 23 år, og
uden sin egen familie. På det
tidspunkt boede Grace i Nairobi,
hun var alene, lige fyldt 13 år og
gravid.
- Jeg fik lov til at sove på
gulvet i kirken, men vejret er
koldt i Nairobi, så da jeg fik
mit barn, blev han meget syg,
fortæller hun.
- Vi boede i kirken i fem måneder før jeg kunne skaffe et job,
så jeg kunne forsørge ham.
Ulandsprojektet e-Kids Kilifi minder
om en dansk produktionsskole, hvor
eleverne bliver undervist i færdigheder
som bagning, flot håropsætning
og meget mere. Der er også et
computerkursus, da det ofte i Kenya
er et krav, at man kan betjene en
computer for at få et job.

Da Grace var under 18 år på det
tidspunkt, kunne hun ikke få et arbejde, men det var nødvendigt for, at hun
kunne vende sin situation og give sin
dreng mulighed for et ordentligt liv.
Derfor måtte hun på ulovlig vis snyde
sig ældre. Hun fik lavet et offentligt
ID-kort, men hun opgav ikke sin rigtige alder. I dag er Grace i virkeligheden
30 år, men hendes officielle kenyanske ID viser derfor, at hun er 38 år.
I 2019 tog Grace til Dubai for at
arbejde som aupair, hun lod sin søn
blive hos hendes søster. Meningen
var, at Grace skulle arbejde nogle måneder og tjene penge til barnets skole,
for derefter at komme tilbage til Kilifi.
Hver måned hun var afsted, sendte
hun pengene hjem til søsteren, så de
var i sikkerhed.
- Jeg havde det forfærdeligt i
Dubai. Der er meget racisme der
og jeg blev udsat for nogle ubehagelig ting, fortæller hun og kigger
ned på sine håndflader.
- Jeg tog hjem og opdagede, at min
søster havde taget alle pengene,
så alt mit hårde arbejde var spildt.
Efter lidt tid mødte Grace en ny
mand, som hun håbede kunne hjælpe
hende med at forsørge sønnen Hassan. Hassan var begyndt at have lidt
kontakt med sin far, men faren havde
fået en ny kone og børn, som han skulle forsørge. Derfor fandt Grace hurtigt
en tryghed hos den nye mand. Der gik
ikke længe, før Grace blev gravid. Igen
blev hun glad og fortalte det til sin
nye kæreste. Derefter forsvandt han
fuldstændigt. Hans bopæl var tom og
familien var væk. Ingen vidste, hvor

Musik, samvær og tøjbytte- marked
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For at bringe kulturen til Ørestad og
bidrage til fællesskabet i bydelen,
holder Ørestad Gymnasium festivalen OEG Festival i deres flotte
bygning
OEG Festivalen bliver et arrangement,
hvor alle er velkomne uanset alder.
Musikalske trækplastre er blandt andet rap-kollektivet M2, der lige er
blevet signet af Universal og bandet
Odd Loop, der er blevet udvalgt til
karrierekanonens talentforløb. Alle
fire bands, der optræder på festivalen,
består af tidligere elever fra Ørestad
Gymnasium.
Det er gymnasiets elever, der har
fået ideen til konceptet for OEG Festival og de står også selv for planlægning og afvikling af det store event.
Marcus Jørgensen, Kaya Ørbæk og Nicolai Samson er med i planlægningsgruppen, der består af udvalgsforpersoner og udvalgte medlemmer fra
gymnasiets mange elevudvalg.
De håber, det bliver starten på en ny
tradition på Ørestad Gymnasium.
- Det er en super fed ide med et
koncept, hvor man kan få inddraget
rigtig mange mennesker på tværs af

festivalen skal løbe af stablen.
- Det er fedt, at skolen giver os det
ansvar, fordi det motiverer os. Festivalen er helt elevstyret, og vi har næsten
fået lov til at gøre, hvad vi vil.

… at være en del af processen

På OEG Festivalen kan man blandt
andet høre Odd Loop.

interesser og alder, siger Marcus.
- Det bliver ret spændende at få
prøvet konceptet af, fordi det jo er noget helt nyt for os, men jeg er sikker
på, det nok skal blive godt, fortsætter
Nicolai.
Nicolai er glad for, at eleverne har
fået frihed til selv at definere, hvordan

Det er første gang, eleverne prøver
kræfter med at planlægge et event af
den størrelse og kaliber.
- Jeg er rigtig glad for at se de små
ideer vokse sig store og blive til virkelighed, fortæller Kaya.
- Det er jo også et ansvar, vi har lyst
til at tage på os. Vi hygger os med at
planlægge eventet, fordi alle er engagerede og brænder for det.
- Det er godt, at festivalen også er
åben for folk udefra, så vi kommer
til at møde en masse mennesker fra
Ørestaden og omegn. Det er fedt at få
integreret lokalmiljøet i skolens liv, så
alle har mulighed for at se, hvad vi går
og laver på OEG, siger Nicolai.

Mere end musik
Marcus, Kaya og Nicolai håber, at der
dukker en masse lokale op til festivalen, og minder om det store byttemarked.

Ved siden af musikken har de unge
arrangeret et tøj-byttemarked og opfordrer gæsterne til at tage tøj med,
som man kan bytte væk.
- Man kan tage lige så mange stykker nyt tøj, som det antal man har
medbragt. Som en lille gimmick er der
i byttemarkedet en DIY bod, hvor man
kan få hjælp til at upcycle det nye tøj,
man har byttet sig til, siger Nicolai.
- Tøjet skal selvfølgelig være vasket
og i ok stand.
Endeligvil der være tivoli og andre
boder, og der er mulighed for at købe
snacks og drikkevarer.
tsp

INFO:

OEG Festival fredag 7. oktober
på Ørestad Gymnasium fra kl.
15.15-18.30
Gratis adgang
Spilleplan:
kl.15.30-16.00: M2
kl.16.15-16.45: ØV!
kl.17.00-17.30: Some Day Live
kl.17.45-18.15: Odd Loop
Se mere på Facebook.

Nu var Grace igen alene og hun
fik endnu en søn, James. I skrivende
stund er James 12 år og Hassan er 18.
Grace vidste, at hun måtte arbejde
for at kunne skabe en fremtid for sig
selv og sine to sønner. Derfor er hun
nu hos e-Kids Kilifi, for hun håber på,
at hun en dag selvstændigt kan åbne
sin egen salon.
- Jeg kan godt lide selv at se godt
ud, så at jeg kan få lov til at flette
andres hår, er helt iddelt for mig,
fortæller hun grinende.
Selvom om Grace har haft et liv
med mange udfordringer, bærer hun
ikke nag.
- Jeg hader ikke min mor, selvom
hun efterlod mig, da jeg var barn
eller min søster for at tage mine
penge. Jeg klarede mig selv, jeg
beholdt min tro og jeg elsker mine
sønner, siger hun med et alvorligt

udtryk i ansigtet.
- Jeg arbejder hårdt, så jeg kan
give min søn en fremtid og en uddannelse.
Grace er blevet svigtet af mænd
to gange i sit liv. Det var mænd, som
hun elskede, og som hun troede ville
hjælpe og støtte hende økonomisk. I
Kenya er normen, at det er manden,
som går på arbejde og tjener penge til
familien. I Graces tilfælde er hun færdig med at følge den norm.
- Jeg vil kunne passe på mig selv
og mine sønner, fortæller hun med
en stærk udstråling.
- Jeg vil aldrig føle, at jeg har brug
for en mand til at passe på mig
igen.
En vind tager i de små hvide gardiner, som rasler. En af Graces veninder kommer ind i lokalet og de snakker sammen på Swahili. Veninden går
igen og Grace kigger forventningsfuldt frem. Da hun bliver spurgt, om
hun håber på at finde kærlighed en
dag, er svaret klart.
- Jeg leder ikke efter kærlighed.
Det forstyrrer mig for meget. Jeg
vil fokusere på min karriere, siger
hun.
- Selvom det ville være rart at
finde en, som vil elske mig og kan
hjælpe med børnene.
Grace ser altid fremad. Hun ønsker
at skabe det bedste liv for sig selv og
sine sønner. Hun ser ikke tilbage på
sin fortid og bliver trist, for den har
gjort hende stærk og har tvunget henGrace Wangeci Wanjicu er nu efter
mange år godt på vej til at etablere
sig selvstændigt.

På billedet ses Helge og Birgitte Pommer Dybdahl, der startede
Ulandsprojektet e-Kids Kilifi tilbage i 2015.
Tårnby Bladet brsagte i februar 2021 en artikel om projektet. Den kan
findes på vores hjemmeside www.taarnbybladet.dk

de til at kæmpe.
- Jeg bliver ikke træt, og jeg giver
aldrig op, fortæller hun smilende.
- Jeg elsker at være glad, at danse
og synge og når man er glad, så
bliver man ikke gammel, fortæller
hun efterfulgt af et lille grin.

Skolelærere har oprettet en skole i Kilifi
- Indholdet af containeren var med
til, at vi kunne starte projektet, fortæller Birgitte og Helge.

Søgte om støtte

På ressourcecenteret i Kilifi undervises eleverne blandt andet i IT, bagning og klipning.

Et lærerpar fra Tårnby har oprettet
en skole i Kilifi, Kenya. Skolen er for
unge, som ikke har haft råd til eller
mulighed for at tage en uddannelse
Af Viktoria Olesen.
Privat foto

Facebook
Inde på e-Kids Kilifi’s facebookside
kan man læse flere portrætter af
eleverne og meget mere. Facebookgruppen hedder: EKids-Kilifi (Denmark) – en u-landsforening. Man kan
blive medlem af foreningen ved at
kontakte Helge Pommer Dybdahl;
det koster 100 kroner om året at
være medlem. Mobilepay: 33915.

Helge og Birgitte Pommer Dybdahl på
henholdsvis 69 og 68 år er begge pensionerede lærere fra Tårnby Kommune. I 2015 dannede de ulandsforeningen eKids-Kilifi i Danmark, men for at
kende baggrunden for, at det netop
blev Kilifi, skal vi en del år tilbage.
Helges morfars to brødre bosatte
sig i Kenya i 1921. Den ene bror flyttede til Australien efter, at Kenya i
1963 blev uafhængig, men den anden
bror, Svend, blev og fik sammen med
sin kusine fire børn.
To af Svends børn flyttede til England, mens en døde. Datteren Lilli, der
var lærer i Nairobi, blev i Kenya.
Da Svend blev gammel, ville han ud
til kysten og bo, det blev i Kilifi.
Lilli flyttede med for at passe sin
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han tog hen og Grace har ikke set ham
siden.

gamle far. I Kilifi sørgede hun for, at
der blev bygget en skole. Hun begyndte at producere sine egne lærebøger,
da hun ikke syntes, at dem, de havde,
var lærerige nok.
Lilli inviterede sin danske familie på
besøg i 1971 og det var første gang,
at Helge var i Kilifi. I 2004 havde han
Birgitte og deres to døtre med og de
har gennem årene skabt gode relationer til befolkningen. I 2014 døde Lilli i
en alder af 86 år.

IT-manden som startede tankerne
- Vi kom tilfældig i snak med en edbmand, som skulle reparere en computer, vi havde. Helge fortalte om vores
interesse for Kilifi og at vi ville skaffe
noget elektronik, de kunne bruge der
nede.
- Det viste sig, at edb-manden havde erfaring med andet støttearbejde
og han foreslog, at vi startede en produktionslignende skole, når vi nu havde udstyret til det, fortæller Birgitte.
I 2015 dannede de en forening her
i Danmark, som de kaldte eKids-Kilifi

og som skulle arbejde for at oprette
en skole i Kilifi for unge, som ikke
havde råd til eller mulighed for at tage
en uddannelse efter at være færdige
med ’primery school’, som cirka svarer
til en 8. klasse herhjemme.
- Den skole, vi fik oprettet, kan sammenlignes med en produktionsskole,
fortæller de.

Skoleredskaber fyldte en container
I løbet af 2015 havde Birgitte og Helge skaffet skoleredskaber og værktøj,
som skulle sendes til Kilifi.
De fik blandt andet indsamlet borde, høvlebænke og teknisk udstyr. Det
hele blev samlet i en container, som
var længe undervejs, men indholdet
var det hele værd.
- Vi kender en, som arbejder med
træ. Han fik en høvlebænk fra containeren. Han har nu et lille værksted,
hvor den høvlebænk står og det er
med den, han fremstiller sine produkter, fortæller de.
Bordene og det tekniske udstyr fra
containeren står på skolen.

Birgitte og Helge var meget glade for at kunne være med til diplomoverækkelsen.

Efter mange afslag fik Helge og Birgitte støtte fra Cisu til at fortsætte
deres projekt i Kilifi. Cisu hjælper små
U-landsforeninger og giver støtte til at
starte projekter, som med tiden skal
blive selvkørende.
Helge og Birgitte har fået bevilget
penge, så projektet kan fortsætte i
endnu to år; derefter er det meningen,
at skolen skal kunne klare sig på egen
hånd og selv skaffe midler til fortsættelse.
Udover arbejdet med at få startet
skolen op, har Birgitte og Helge sørget
for, at man kan støtte de lokale i Kilifi
gennem sponsorater.
- Man kan blive sponsor for et barn
og hjælpe med at betale deres uddannelse, fortæller Helge Pommer Dybdahl.
Helge og Birgitte håber på, at projektet med skolen er selvkørende fra
år 2023.

De unge skal have ’en stemme’
Det overordnede formål for projektet i
Kilifi er at få de unge i job, enten gennem direkte jobskabende kurser eller
ved kvalificerede kurser for at hjælpe
dem videre til relevant uddannelse.
- Når de unge får læring og kompetencer, betyder det, at de på sigt kan
blive ’en stemme’ i det lokale samfund.
- De kan fremme rettigheder og lige
muligheder både for dem selv og for
andre. De får gode forudsætninger for
at indgå i det lokale demokrati og det
lokale foreningsarbejde, skrev Helge i
sin ansøgning til forlængelse af projektet.

Man kan tage kurser som frisør og barber. Her får man
mulighed for at klippe folk, som besøger ressource-centeret.

Amager Litteraturfestival - et tilløbsstykke!
Ingolfs lille Kaffebar var ramme om
stor festival om stor litteratur
Tekst og foto: Ellen Margrethe
Kokbøl

Jazz og poesi i baghaven
Søndagen startede med Jazz og poesi i
haven Ingolfs Allé 14 og i kaffebarens
hyggelige have sad der igen rigtig
mange bogelskere, da forfatteren Merete Pryds Helle gjorde sin entre. Hun
fortalte om sin bog ’Det vågne hjerte’
der er den sidste i trilogien af ’Folkets
skønhed’ og ’Vi kunne alt’ – også her
var Malene Botoft en glimrende og
kompetent samtalepartner.
Amager Litteraturfestival sluttede
med forfatteren Maren Uthaug, som jo
er brandaktuel, da hun netop har udgivet bogen ’11%’ som handler om de
eviggyldige problemer, som gør os til
mennesker – alt er i den grad vendt på
hovedet i et fremtidsscenarie.
Michael Scharff var en glad og travl
mand, da folk søndag eftermiddag
stod i lange køer for at købe forfatternes bøger og bagefter få dem signeret.
Amager Litteraturfestival kan noget helt særligt, den er kommet for at

Ovenfor: Tilhørerne stod i kø for at
købe og få signeret bøger.
Til højre: Maren Uthaug og Malene
Botoft

blive og kan kun vokse sig større. Vi er
rigtig mange, der allerede nu glæder
os til næste års festival.
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Michael Scharff, der sammen med Malene Botoft og Henrik Lehmann er indehaver af boghandleren ’Det var Zittans’ fortæller, at ideén til festivalen
opstod sommeren 2021, da Coronaen
sang på sidste vers. I samarbejde med
Ingolfs Kaffebar og bibliotekshuset
Rhodos blev den første festival således en realitet og dengang var indbydelsen en A4-side, hvorimod den i år
er en flot, farverig flyer!
Fredag var emnet ’Klog på en time’
og det blev man. Politikens veloplagte
litteraturredaktør Jes Stein Pedersen
havde en forrygende pingpong-dialog
med den charmerende kromutter Malene Botoft om den irske forfatter Sally Rooneys forfatterskab. Der var fuldt
hus og rigtig mange unge mennesker.
Fredag aften var fire unge forfattere
forsamlet hos Zittans: Oskar Fehlauer,
Melanie Kitti, Olivia Hasle Petersen og
Lukas Ballin; og Michael Scharff beretter stolt, at der var stuvende fuldt.
Lørdag var der forskellige arran-

gementer, også for børn, samt en litterær byvandring ved Majken Astrup,
og Bjørn Colstrup fortalte ’Noget om
Rifbjerg’.

LYKKELIGE OMSTÆNDIGHEDER

Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

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.

© Nordisk Film

BILLETPRISER
OG RABATKORT

DANMARKS-

FORPREMIERE

MUGGE OG HANS
MÆRKELIGE HJERNE

HVOR FLODKREBSENE SYNGER

Rygterne om Marskpigen har hjemsøgt Barkley Cove
og isoleret den skarpsindige og stålfaste pige fra
samfundet. Men da en af mand bliver fundet død,
bliver Kya straks, af samfundet, udråbt som den
hovedmistænkte.

DANMARKS-

PREMIERE

SMUK

Frida starter i 1.g på Rosenholm gymnasium sammen
med sin bedste veninde Selma. De to piger finder
sammen med Nadja, der er lillesøster til 3.g’eren Pelle
og kæreste med Pelles bedste ven Emil.
Men da Emil og Frida hurtigt får et godt øje til
hinanden, og da Frida ovenikøbet efter en audition
bliver udvalgt til at deltage i den eftertragtede
puttemiddag, men Selma ikke gør, bliver der lagt
afstand mellem pigerne. Frida bliver hængt ud og
mister fodfæstet i det sociale spil…

© Another World Entertainment

© SF Studio

Han beslutter sig derfor for at starte sin egen skole.

PREMIERE

Ella ser frem til en drømmeuge hos sin yndlingsonkel,
Tommy. Pludselig en dag står der en fremmed
i lejligheden. Han hedder Steve og er Tommys
nye kæreste fra Holland. Drømmeugen bliver
til en mareridtsuge, hvor Ella, med hjælp fra
klassekammeraten Otto, på alle mulige kreative
måder forsøger at slippe af med Steve og vinde sin
bedste ven tilbage.

PREMIERE

Første dag efter sommerferien skal eleverne på
Basserup Kommuneskole til prøve. Og da den ellers
så glade dreng, Mugge, viser sig at have en hjerne,
der er så mærkelig, at hans svar får computeren til at
eksplodere, går hele systemet i panik. Mugge sendes
omgående i specialklasse og spås en sort fremtid.

DANMARKS-

DANMARKS-

PREMIERE

MINI-ZLATAN OG ONKEL
TOMMY

Søstrene Katrine og Karoline var tætte som børn, men
kunne i dag ikke leve meget mere forskelligt. Karoline
lever i et forgældet forhold med den arbejdsløse DJ
Ronny. Katrine har derimod det hele i sit forhold med
den succesfulde bygmester Markus. Det vil sige alt
undtagen børn. Men da Karoline bliver gravid ved et
uheld, udtænker Katrine en snedig plan, som kan løse
alles problemer: Katrine betaler søsterens gæld og lidt
til – og får til gengæld hendes kommende baby.

www.kulturhusetkastrupbio.dk

Billetpriser og rabatkort:
Voksne fra kr. 80,Børn (til og med 12 år) fra kr. 65,Voksenrabatkort, 10 billetter (dækker op til 65,00 kr.
pr. stk., af billetprisen) kr. 550,Forhøjet billetpris ved Danmarkspremierer,
forpremiere, helaftensforestillinger, foredrag,
særarrangementer og 3D-forestillinger

DANMARKS-

PREMIERE

© SF Studio

Kulturhuset
Kastrup BIO

© Scandinavisk Film Distribution

© Søren Kirkegaard

Filmoversigt

DANMARKS-

PREMIERE
FORPREMIERE

© Disney

SKOLEN MED MAGISKE DYR

DANMARKS-

PREMIERE

AMSTERDAM

Tre tætte venner finder sig selv i centrum af nogle af
de mest chokerende og hemmelige begivenheder i
amerikansk historie.

Danmarkspremiere:
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HVOR FLODKREBSENE SYNGER
29 – 30/9:
1 – 2/10:
3 – 5/10:
6 – 12/10:

kl.
kl.
kl.
kl.

17.30
14.00
17.15
17.00

+
+
+
+

19.30
17.30 + 19.30
20.00
19.35

TICKET TO PARADISE
1 – 2/10:

kl. 15.15

BAMSE med danske undertekster
29/9 – 2/10:
8 – 9/10:

kl. 17.00
kl. 15.30

Ida Kronborg har det svært i klassen, hvor der kun er
én siddeplads tilbage til hende ved siden af outsideren
Benja. De møder Mortimer Morrison, der rejser rundt
i verden og leder efter ’magiske dyr’. Fra nu af har
Benja den ældgamle og kloge skildpadde Henrietta
ved sin side og Ida den snedige ræv Rabbat, og da
genstande begynder at forsvinde fra skolen, må
børnene og de magiske dyr holde sammen for at løse
mysteriet om ’skoletyven’.

Danmarkspremiere:

MINI ZLATAN OG ONKEL TOMMY

LYKKELIGE OMSTÆNDIGHEDER med

SMUK

6 – 12/10:
kl. 20.00
Danmarkspremiere:
danske undertekster
6 – 9/10:
kl. 17.30
12/10:
kl. 17.30

MUGGE OG HANS MÆRKELIGE
HJERNE

DON’T WORRY DARLING

Forpremiere:
8 – 9/10:
kl. 12.45
Danmarkspremiere: 13/10

MINIONS – dansk tale

SKOLEN MED MAGISKE DYR – dansk

29/9 – 2/10:
1 – 2/10:
8 – 9/10:

kl. 20.15

kl. 13.15
kl. 13.15

Danmarkspremiere: 15/10

AMSTERDAM

tale
Forpremiere:
8 – 9/10:
kl. 14.50
Danmarkspremiere: 15/10

– dansk tale
Danmarkspremiere: 13/10

Programmet for efterårsferien 15 – 23/10
byder på bl. a. tre nye film for hele familien:

MUGGE OG HANS MÆRKELIGE
HJERNE, SKOLEN MED MAGISKE
DYR, MINI ZLATAN OG ONKEL
TOMMY, ungdomsfilmen SMUK og meget

andet.
Programmet for efterårsferien kan ses på
www.kulturhusetkastrupbio.dk sidst i uge 40.

Elizabeth – en film
Værdig, privilegeret, kontroversiel og ukuelig!
Elizabeth II er den længst

siddende monark i britisk historie. Gennem utallige års
samfundskriser og historiske
begivenheder har hun regeret
det britiske kongerige og været den absolutte frontfigur
overfor omverdenen. En dronning, som alle har en holdning
til, men som få virkelig kender.
I Roger Michells (Instruktøren bag ‘Notting Hill’) film
om Elizabeth dissekeres et
Filmen vises i følgende
biografer:
Grand Teatret
CinemaxX Odense
CinemaxX Aarhus
Øst for Paradis
MovieHouse Hellerup

Konkurr
e

nce

næsten 100-årigt langt liv og
krydres med utallige historiske milepæle. Resultatet er
et indsigtsfuldt, kærligt, fornøjeligt og definitivt portræt
af den ikoniske Dronning af
Storbritannien.

Tårnby Bladet sætter to x to
billetter på højkant.
For at vinde skal du svare på,
hvad hendes mand hed – stavemåden underordnet.
Svaret mailer du til redaktionen@taarnbybladet.
dk med oplysning om navn,
adresse og telefonnummer. I
emnefeltet skriver du ’Elizabeth’ og i mailen skal vi have
svaret. Kun mail, som er kodet
som angivet, kommer i betragtning. Vi skal have svaret

senest fredag 7. oktober klokken 12, hvor vi trækker lod.
Naturligvis tager vi også
mod løsninger på postkort
eller uden på kuverter på
adressen Tårnby Bladet, Englandsvej 290, 2770 Kastrup
eller lagt direkte ned i vores
postkasse.
Vinder du, får du yderligere
oplysning om afhentning af
billetterne.

Kroningen af den ganske
unge dronning Elizabeth

Hvis du vinder, bliver du
kontaktet og du skal selv
hente billetterne på Tårnby
Bladets redaktion på Englandsvej. Billetterne kan ikke
ombyttes eller erstattes.

Høstmarked på asfalten
Kofoeds Skole slår dørene op til
Høstmarked første lørdag i skolernes efterårsferien
I skolens flotte efterårshave kan du
lave æblemost og bålpandekager. I
skolens social-økonomiske butikker
kan du finde legetøj, vintage-varer
og håndværk fra skolens værksteder.
Skolens kreative undervisere afvikler
børnevenlige aktiviteter.
Most egen bæredygtige æblemost
En stor del af Høstmarkedets aktiviteter finder sted i det grønne område
omkring værkstedet Køkkenhaven på
Kofoeds Skole. I Køkkenhaven lærer
skolens elever om bæredygtighed,
havearbejde og produktion af og med
egne råvarer.
Til Høstmarkedet kan du prøve
kræfter med nogle af de opgaver, som
skolens elever arbejder med til daglig

- for eksempel æblemostproduktion.
Siden 2017 har Kofoeds Skole drevet
sit eget mosteri, hvor frugten er donationer fra private haver på Amager.
Til Høstmarkedet kan du selv være
med til at producere bæredygtig ‘storbymost’. Har du overskudsfrugt hængende på æbletræet kan du endda
tage det med og bytte det til friskpresset most på dagen. 10 kg frugt giver
én flaske.

Bålpandekager og børnefamilier
I år er der gjort noget ekstra ud af at
gøre det børnevenligt. Der bliver bål,
hvor du kan lave dine egne pandekager og skolens kreative undervisere
har planlagt flere børnevenlige aktiviteter. Også tidspunktet, der - til forskel
for Kofoeds Skoles andre markeder
- ligger på en lørdag, er med blik for
børnefamilierne.

Med bålpandekager
og kreative aktiviteter
håber Kofoeds Skole, at
mange børnefamilier
vil få en god start
på efterårsferien.
Billedet er fra sidste
års Høstmarked. Foto:
Michael Magnus
Nybrandt

- Der sker meget i lokalområdet her
omkring Holmbladsgade. Inden for få
år er der etableret rigtig mange nye
lejligheder og om lidt åbner der en ny
folkeskole lige overfor os i Holmbladsgade 113, fortæller Signe Ulrich, der
til daglig koordinerer Kofoeds Skoles
socialøkonomiske aktiviteter, som
teamleder for Kofoeds Skoles Butikker.
- Det er naturligt at der kommer
mange børnefamilier til. De kender
ikke Kofoeds Skole endnu og derfor
er det vigtigt for os at invitere dem
indenfor og vise, at Kofoeds Skole er
en positiv og bidragende del af det
lokalområde de er flyttet til – ikke et
sted man skal gå udenom.

Shopping med god samvittighed
Kofoeds Skoles socialøkonomiske
butikker i Nyrnberggade holder også

åbent til Høstmarkedet. Her kan du
finde lækre re-designede møbler og
tekstiler, wellness-produkter og honning, produceret af skolens egne bier,
samt legetøj, møbler og genbrugstøj.
Al overskud fra Høstmarkedet går
til Kofoeds Skoles arbejde med socialt
udsatte mennesker i Danmark.
tsp

PRAKTISK INFO:
• Høstmarked på Kofoeds Skole
• Alle er velkomne. Der er gratis adgang
• Nyrnberggade 1, 2300 Kbh S.
• Lørdag 15. oktober kl. 10 - 14

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby
Kommune

Kære Lisbeth medlemmer

Høstmarkedet er en
fejring af de råvarer
Kofoeds Skoles elever
dyrker i skolens
køkkenhave, som lige nu
bugner af grøntsager,
krydderurter og andre
planter. Foto: Kjeld
Andersen

Første film på vores program er Nomadland d. 26.09.
Dørene åbnes kl. 9:30 med forevisning kl. 10:30.
Salg af sæsonmedlemskort
For dem der endnu ikke har fornyet sæsonkort, så er der restsalg af
sæsonkort torsdag 22. september kl. 10:00 i foyeren i biografen efter
først til mølle-princippet
Der kan nu betales med Mobile Pay
Meddelelser fra klubben
Rabatkort til kaffe/the sælges for 25,00 for 10 kopper.
Du finder os på facebook
www.facebook.com/groups/lisbethklubben
Gruppen er en lukket gruppe, så du skal ansøge om medlemskab.
I skrivende stund er der over 150 med i gruppen.
Program for sæsonen 2022/23 kan du også finde her
www.kulturhusetkastrupbio.dk/program/lisbeth-klubben/
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Planterne der dyrkes i
Køkkenhaven indgår i
skolens undervisning
og videre forarbejdning.
De færdige produkter
sælges i skolens
socialøkonomiske
butikker i Nyrnberggade.
Foto: Kjeld Andersen.

Kongelundsfortet sat i bevægelse
Efter to år med coronaaflysninger kunne Kongelundsfortet atter lukke op
for en hel dag med outdooraktiviteter
Af Camilla Lærkesen,
Dragør Ungdomsskole
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Den sidste lørdag i september
blev det gamle fort vakt til
live i den gyldne efterårssol,
da legebørn i alle aldre besøgte Kongelundsfortets Outdoor-center. Her stod lokale
foreninger, DGI og ungdomsskole klar til at give inspiration til sjove, nye udendørseventyr til de mange gæster fra
hele Amager og omegn, som
fandt vej til det spektakulære
område.
De 300 gæster kunne prøve kræfter med op mod tyve

forskellige aktiviteter for alle
aldre. Der var for eksempel
mulighed for at sejle kano i
voldgraven, udfordre balancen på et paddle board, låne
en mountainbike og køre en
tur i skoven, klatre i træer med
sikkerhedsreb og instruktør,
komme en tur til hest eller ro
om kap med Dragør Roklub
på deres romaskiner. Der blev
kæmpet blandt både store og
små om at sætte bedste tid på
200 meter i romaskinerne, og
både reb- og træklatring var
som altid populært.
I fortælleteltet stod historiefortæller Pernille Stockfleth og foredragsholder Gregers Gjersøe klar til at tryllebinde publikum med vilde
historier om rejser til fjerne
horisonter. Gregers Gjersøe er

polarfarer og den ene af de to
første danskere til at tage på
ski til Sydpolen.
Omkring bålet blev der
snittet i træ og drukket te og
kaffe, mens bandet Teak satte
stemningen. Amager Pilefletforening stod klar med pileflet-workshop, mens naturvejlederen tog imod gæster
i naturhjørnet og spottede

fugle, lavede naturpostkort
og foto-orienteringsløb.

Åbent fort
I 2018 startede DGI Storkøbenhavn og Dragør Kommune
et partnerskab med støtte
fra Nordea-fonden. Formålet
var at gøre Kongelundsfortet
til et aktivt sted, som skulle
summe af liv og aktive fælles-

skaber. Nøjagtig som denne
lørdag i september.
Siden er foreningen KOF,
Kongelundens
Outdoorforening, blevet stiftet. Her
mødes medlemmerne om
outdoor-aktiviteter på fortet og i Naturpark Amager, så
man ikke behøver at vente til
næste år, for at prøve kræfter
med udendørslivet.

Priser og familieløb tyvstarter
Sundhedsugen
Som en optakt til Sundhedsugen i uge 41 afvikles et
Tårnby-familieløb med start
på Stadion (pt. byggeplads)
Et familieløb lørdagen før
sundhedsugen for alle interesserede byder på enten 2,5
eller 5 km igennem en hyggelig sjov rute med små udfordringer på vejen. Alle festlighederne starter på Tårnby
Stadion.
Samme sted uddeles Sundhedsprisen 2022 og der udnævnes sundhedsambassadører

Fjolles Børneløb
For de mindste i familien er
der mulighed for at deltage i
Fjolles Børneløb. Her kommer
elefanten Fjolle og melder
klar, parat til start kl. 9.30.
Alle, der deltager i Børneløbet, får en goodiebag med
en løbstrøje, løbenummer,
kildevand, snack og en Fjollegymnastiktaske.
Foreningen Ildsjælene vil
stå for, at der kan købes forplejning på dagen.
Løbet er en del af part-

Tilmeldingen til familieløbet skal ske over
www.dgi.dk/arrangementer/202221064007

nerskabsaftalen mellem DGI
Storkøbenhavn og Tårnby
kommune, der bygger på

at skabe endnu flere aktive
muligheder for borgerne i
Tårnby.

GLARMESTER

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

mobil 28651923
www.smeden.one

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 •

Fax: 3252 0344

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

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

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup

firma@osbaeckvvs.dk
På Tårnby Bladets ekstra sider på nettet finder du
artikler om travtræneren Robert Jensen (2. del), tilbud fra
Happydays, om bærebygtighed på skemaet på Tårnby
Gymnasium og andet som er kommet til efter deadline.0
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PROGRAM:
8.30: Afhentning af
løbsposer, løbenummer
og t-shirt for Fjolles
Børneløb
9.00: Åbning for
afhentning af startnumre
for 2,5 km og 5 km
deltagere
9.05: Åbningstale af
Borgmester Allan S.
Andersen
9.15: Opvarmning med
Fjolle
9.30: Fjolles Børneløb
skydes i gang for de
mindste
9.50: Overrækkelse
af Sundhedsprisen og
Sundhedsambassadører
10.20: 2,5 km og 5 km
starter.

Lokal smed tager imod alle opgaver,
store og små. Stor erfaring med alle typer
af metalarbejde, inde og ude, også på både.
Kontakt mig, så taler vi om dine ønsker.

Dennis Nielsen

3250 4218

TID OG STED:
Dato: Lørdag 8. oktober
fra kl. 8.30
Sted: Tårnby Stadion,
Gemmas Alle 41

Smeden
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