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Tak til dem, der Tak til dem, der 
tænder lys i tænder lys i 
mørketmørket
Næppe har november kastet 
sit mørke over land og by, før 
haveejere og andre kaster sig 
ud i smil-fremkaldende orgier 
af kulørte lamper, lyskæder, 
nisse- og snefigurer, som sam-
let kan tage kampen op med 
Las Vegas neon-overdrev.

Flere år var Nick Clemmen-
sen og venner på Angolavej 
Tårnbys udflugtsmål, når det 
handlede om en aftentur i 
volt, ampere og watt-verden 
og de har ikke slappet af i 
år trods corona; men nu har 
også mange andre slået sig 
sammen og skabt lys-miljøer, 
som kan lokke børn og voksne 
udendørs i kærlig krans.

Til venstre er det Kastrup-
krogens buskadser, som lyser 
op, som om der var faldet 
stjernestøv over hækkene 
og på side 14 er der foto fra 
Æblerosevej og flere fra An-
golavej.

Se mere side 14.

Helle Bøgh, som er pædagog i 0. klas-
se på Nordregårdskolen, fortæller, at 
de før har brugt yoga i undervisningen 
og at de tydeligt kunne se, at børne-
nes koncentration og smidighed blev 
bedre. 

Derfor valgte hun at søge om at få 
25 yogamåtter fra Mejeriernes skole-
mælkslegat. Skolen modtog måtterne 
sidste efterår og de bliver brugt flit-
tigt. 

Tårnby Bladet fik lov til at være 
med, da seks børn fra 0. klasse skulle 
lave en halv times yoga og meditation.

Børnene begyndte med åndedræts-

øvelser, hvorefter de kastede sig ud i 
forskellige børneyoga-øvelser med 
navne som katten, træet og vaskema-
skinen.

- Yoga giver en stærk og smidig 
krop; vi kan se, at eleverne har fået en 
bedre holdning, fortæller Heidi Kutz 
Larsson og fortsætter:

- De sidder ikke og falder sammen, 
men sidder flot og rankt.

På billedet ses øvelsen, som hedder 
Bjerget. Den går ud på, at man står og 
gør sig stærk i hele kroppen. Imens 
børnene laver øvelsen, går Heidi Kutz 
Larsson rundt og puffer forsigtigt til 
børnene. Det gør hun for at se, om de 
står så stærkt, at de ikke mister balan-
cen af det lille puf. 

Efter yogaøvelserne laver børnene 
meditation, hvor de kan slappe helt 
af. De får læst en historie, som får bør-
nene til at mærke deres krop og sind. 

- Meditation giver børnene en indre 
ro. Vi bruger det tit også i undervisnin-
gen for at få dem ned i gear, fortæller 
Heidi Kutz Larsson.

Pædagogerne fra Nordregårdssko-
lens 0. klasse ønsker at brede viden 
om yoga og effekten af det ud til an-
dre klasser. 

- Vi vil rigtig gerne brede yoga og 
meditation ud til de andre klasser på 
årgangene, fortæller Helle Bøgh.

Læs mere på side 12.

Katten, træet og bjerget får børn ned i gear

Denne mærkelige jul bliver endnu 
mærkeligere, når Tårnby Bladet 
skal udkomme i december uden den 
populære julekonkurrence
 

Af Terkel Spangsbo,  
redaktør og formand for Tårnby 

Forenings Råd

Det er vist mere end 10 år siden, 
Tårnby Bladet introducerede en jule-
konkurrence, som drev læserne rundt 
i avisen for at finde en annonce, som 
skulle parres med puslespilsbrik  på 
konkurrencesiderne.

Det er både nemt, men også korrekt 
at give corona skylden for den mang-
lende meget populære aktivitet, men 
de deltagende restauranter og rejse-
arrangøren Happydays ved ikke, om 
de har kapacitet og mulighed for at 
indløse præmierne - så vi har valgt at 
droppe julekonkurrencen i år.

Til gengæld har vi samlet artikler og 
historier fra helt nye leverandører, så 
tidsfordriv skulle der være nok af.

Tak for i år

Som bekendt er det frivillige og uløn-
nede medarbejdere, som måned efter 
måned bruger timer i ukendt antal for 
at indsamle artikler og informationer 

fra rigtig 
mange leverandø-
rer, som til gengæld i høj grad står 
for frivilligt forenings- og kulturliv i 
Tårnby sammen med de kommunale 
institutioner.

Alle har været begrænsede i deres 
udfoldelsesmuligheder i 2020 og alle 
drømmer om bedre tider, så kultur- og 
fritidslivet kan sparkes i gang, når pe-
sten er under kontrol.

Ingen tvivl om at det vil kræve 
kreativitet og idé-rigdom og al mulig 
støtte fra kommunal side - så skal for-
eningsfolket nok gøres deres.

Fra Tårnby Bladet og Tårnby For-
enings Råd skal vi nok støtte op om 
den svære opgave - som de frivillige 
støtter op om os, der har valgt den no-
get særrprægede hobby - at redigere 
og skrive Tårnby bladet.

God jul alle sammen og vi ser frem til 
et meget bedre nytår. Skal hilse fra 
redaktionens mange medarbejdere

God jul - også 
uden konkurrence

Ingen konkurrence 
Ingen konkurrence i år !i år !
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Kastrupgårdsamlingens Venners 
nytårskoncert ...
... er igen i år med Maria Carmen Koppel. Den finder sted man-
dag 11. januar 2021 i Stakladen på Kastrupgård. 
Hun synger i år 2 koncerter à 45 min: kl. 16.30 og kl. 19.00. 

Således tilgodeser vi, at flest muligt kan deltage, idet udstil-
lingens beskaffenhed 
samt corona giver 
store udfordringer 
mht. antal pladser. 
Billetter kan for 200 
kr. stykket købes på 
Kastrupgård i åbnings-
tiden (14-17, ons.14-
20, man. lukket) fra 
8.dec. efter ‘først til 
mølle - princippet’... 

Vi beklager, at man-
ge måske ikke når at få billet, da der er en del færre end van-
ligt til salg. Koncerten afholdes i samarbejde med Kastrup-
gårdsamlingen.

Ny bydel ved Sjællandsbroen 
Dansk Metal har sammen med Design Group Architects fået 
udarbejdet en start-redegørelse med blandt andet 44.500 
kvm boliger samt 11.500 kvm erhverv omkring fagforenin-
gens eksisterende domicil, Skriver Byens Ejendom. 

Dansk Metal købte i 2015 den 9.100 kvm store Sydporten, 
der er tegnet af Henning Larsen Architects og opført i 2009 
som 1. etape af et erhvervsprojekt på i alt 40.000 kvm. Ifølge 
Finans stod bygningen tom i årevis, men i 2015 købte Dansk 
Metal den for 169 millioner kr.

Nu har fagforeningen planer for den 41.000 kvm store 
erhvervsgrund mellem Sjællandsbroen, Bådehavnsgade og 
Øresundsbanen mellem Vigerslev og Kalvebodløbet. Områ-
det vil fra 2024 blive betjent med metro ved sluseholmen.

Åbning af Comfort Hotel i CPH udskydes
Til januar skulle Comfort Hotel Copenhagen Airport åbne som 
Danmarks femtestørste hotel. Men starten er igen rykket, 
hvilket skyldes forsinkelser i byggeprocessen og manglende 
efterspørgsel. 

Med 605 værelser bliver trestjernede Comfort Hotel Co-
penhagen Airport det femtestørste hotel i Danmark. Og nabo 
og søsterhotel til familiemedlemmet Clarion Hotel Copenha-
gen Airport.  Åbningen er flyttet til omkring 1. marts.

Byggeriet varetages af et norsk firma, der har svært ved at 
komme ud og ind af Danmark på grund af coronakrisen. 

Også til marts næste år åbner konkurrenterne fra Scandic 
Hotel ved Københavns Lufthavn, Scandic CPH Strandpark 
med 357 værelser. 

Fra Dragør til Stevns
Den tidligere dragørborger og markante udlændinge ordfører 
i Dansk Folkeparti, Martin Henriksen, er flyttet til Stevn og er 
på DF’s kommunale opstillingsmøde valgt som spidskandidat 
og dermed også som borgmesterkandidat, hvis muligheden 
byder sig.

NOGET AF DET TÆTTESTE vi drenge fra bolig-
karreerne kunne drømme om, når det kom til 
pels, var en rævehale. Tilværelsen nærmede 
sig det himmelske, hvis man oveni blev beri-
get med en svirpepind, så man kunne sætte 
den på sin cykel og sammen - med et par 
klemmer på egerne på forhjulet som lydgiver 
- kunne drøne rundt i gaderne omkring Ama-
gerbrogade.

DER VAR EN DEL FAKTORER, der skulle bringes 
i orden. Man skulle have en cykel, en ræve-
hale, en svirpepind af en vis længde, et pas-
sende antal elastikker til montagen – så hver 
faktor udgjorde et Fata Morgana, altså en 
umulighed.

UDE PÅ LANDET, på historiske bondegårde 
kunne det ske, at pigerne i deres sparsomme 
klæd-ud kasser kunne mønstre ikke bare en 
rævehale men en hel endnu ikke mølopædt 
krave af ræv, sådan med hoved og hægte, så 
en cottoncoat kunne pyntes op med højeste 
luksus. Sådanne løse kraver af ræv så ud, som 
om de var kørt over af en breddækket Massey 
Ferguson, flade som pandekager, der ellers 
var tykkere på landet end i København S, når 
de lå der med hoved med glasøjne og fire ben 
endnu med klør på benene.

DER SKULLE GÅ MANGE ÅR, før pels igen kom 
ind i familien. Jeg troede faktisk, jeg havde 
pels, men det var teddybear, som i regnvejr 
godt kunne lugte lidt af ægte et eller andet. 
Som 10-årig fik jeg en koalabjørn af min sto-
rebror hjembragt fra Australien, hvor dyret 
var af kænguruskind og ørerne af lamme-
skind. Jeg har den endnu, men man skal vide, 
hvad skindet består af eller rettere bestod af, 
for børn og børnebørn har stort set rundbar-
beret dyret i godnat-kram.

OG SÅ ER DER OGSÅ DEN POSE med sæl-
skindsafklip, som der blev råd til på en sæl-
skindsfabrik i Julianehåb, men så er repertoi-
ret med pels også udtømt.

INGEN AF DE PELSE, som har rundet mit liv, 
er fremelsket til at udvikle kropsbeklædning, 
som har præcis samme hårtæthed som sine 
brødre og søstre eller har været farvebestem-
te, så man kan ønske sig skind i nuancer, der 
kan udpeges gennem et Flügger farvekatalog.

HVERKEN JEG ELLER MIN KONE har de store 
traumer over, at minkpelse hel- og halvlange 
ikke er i garderoben eller opbevaret i som-
merhalvåret i en professionel nedkølet bank-
boks. Vi kan godt pjanke med tanken om at 
sælge bilen eller tage et banklån, men seriøst 
tror vi ikke på invitationer fra kredse, hvor det 
vil være naturligt at varme sig med de tilret-
tede vilddyr.

Nu er vi så med til at betale erstatninger til de 
konkurstruede virksomheder, hvis livsindhold 
er smadret, hvilket dokumenteres i hvert ene-
ste nyhedsprogram i æteren for tiden.

DET SÆTTER HELT AUTOMATISK GANG i ska-
belsen af erindringsbilleder eller det Storm 
P. kalder ’at lide af sammenlignende billed-
dannelser i ubevogtede øjeblikke’. Jeg var 
begyndt at yde til fælleskassen/statskassen, 
da udviklingen, den uvilkårlige, opfandt edb 
og udryddede typografernes levebrød. Nu 
var de også nogle venstreorienterede bisser 
hele bundtet, som kunne finde på at strejke, 
da den (ekstra-) gamle konge døde, jævnfør 
forargelsen i de varnæske kredse i tv-serien 
Matador.

SENESTE KOMMUNESAMMENLÆGNING fik 
den virkning, at mange af landets lokale avis-
redaktioner lukkede, reklamer over internet-
tet klemte livet ud af lokalaviser og reklame-
tryksager (og dermed trykkerier og leveran-
dører til hele trykbranchen).

HVOR ER DE MINDRE LANDBRUG og husmænd, 
som ikke bare klarede sig og deres familier på 
få tønder land, men som også havde overskud 
til at bespise bybørn i lange sommerferier; 
hvor er håndværk som gørtlere, karetmagere, 
bødkere, hattemagere, nålemagere, mølle-
byggere, stukkatører og drejere blevet af. I 
bedste fald arbejder de overlevende på mu-
seale værksteder. Men stort set er de væk – 
uden erstatninger og uden 10 minutters be-
rømmelse på tv.

NU HAR NOGEN SÅ GJORT EN INDSATS for, at 
du og jeg og især dem, som er mere op i årene 
end vi trods alt er, har formindsket risiko for 
at blive ramt af c-sygen, men det skal de af 
andre kredse have skideballe for.

JEG ER NØDT TIL AT REPETERE en skotte-joke, 
som jeg har skamredet før. Vi er på havnen i 
Aberdeen (alle skotske jokes arnested). En 
mand kommer med en drivende våd dreng 
ved hånden med alvorligt blik hen til en lige 
så drivende våd mand og siger:

- Er det Dem, der har reddet min dreng op af 
havnens kolde vand?

- Ja, det er det, siger den dryppende mand 
ydmygt.

- Hvor er så hans hue?

God jul
Terkel Spangsbo, redaktør

TÅRNBY BLADET ...
... udgives af Tårnby Bladforening, Eng-
landsvej 290,  
Postboks 34 • 2770 Kastrup 
Tlf. 32 509 290

BANK: 
Arbejdernes Landsbank 
5325 0507711

MAIL, WEB OG FACEBOOK:
redaktionen@taarnbybladet.dk 
www.taarnbybladet.dk
www.facebook.com/taarnbybladet

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

REDAKTION:
Tårnby Bladet skrives, redigeres og lay-
outes af medlemmer af Tårnby Bladfor-
ening.
Ansv. redaktør Terkel Spangsbo, dj.

Redaktionssekretær Birgitte Barkholt, Mia 
Engstrøm, Mona Gjedved, Ninna Feldvoss, 
Anne Palm Henriksen, redaktionsmedar-
bejder, Viktoria Olesen, praktikant.
ANNONCESALG: Redaktionen og Tonny 
Stanley Aarkrogh, 29 84 30 00, ton@hel-
lerupgrafisk.dk.

OPLAG: 23.500. 16.500 husstandsomde-
les, resten distribueres via butikscentre, 
biblioteker, Rådhuset, Udstillingscenter 
Plyssen, oa. 

TRYK: Provins-Trykkeriet
DISTRIBUTION: Omdeles typisk sidste 
onsdag hver måned af FK Distribution. 
Omedelingen skal være afsluttet senest 
efterfølgende torsdag kl. 21.
Udebliver Tårnby Bladet kontakt venligst 
FK Distribution dette link 
https://ws.fk.dk/reklamation/reklamation.
jsp?kundeid=KR041Fdk 

... som du finder på forsiden af Tårnby 
Bladets hjemmeside hurtigst muligt efter 
udeblivelse af blad. Husk at opgive nøjag-
tig adresse.

DENNE UDGAVE OMDELES  
Onsdag/torsdag 25./26. nov.

FØRSTKOMMENDE UDGIVELSE HERFTER  
er 01 januar 2021. Onsdag 6. jan. * *  Dead-
line onsdag 30. december 2020 kl. 12 * * 

DEREFTER: 
02.  februar. Onsdag 27. jan. Deadline 
fredag 22. jan. kl. 12
03 marts. Onsdag 24. feb. Deadline fre-
dag 19. feb. kl. 12
04 april. Onsdag 31. marts. Deadline 
fredag 26. marts. kl. 12
05 maj. Onsdag 28. april. Deadline fredag 
23. april. kl. 12

06 juni. Onsdag 27. maj. Deadline fredag 
21. maj. kl. 12
07 juli/aug. Onsdag 30. juni. Deadline 
mandag 25. juni. kl. 12

08 aug. Onsdag 11. aug. *  *  Deadline fre-
dag 6. aug. kl. 12 **
09 sept. Onsdag 1. sept. * * Deadline fre-
dag 27. aug. **
10 Okt. Onsdag 29. sept. Deadline fredag 
24. sept. 
11 Nov. Onsdag 27. okt. Deadline fredag 
22. okt.
12 Dec. Onsdag 24. nov. Deadline fredag 
19. nov.

* * Ændring i udgivelsesdag eller deadline

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

Ændringer i verden ... og i livet
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... ønsker Allan S. Andersen, 
borgmester, Tårnby Kommune

December nærmer sig hastigt. Det 
samme gør advent, jul og dejligt sam-
vær med den nære familie.  

Det bliver en anderledes december 
og en anderledes jul, end vi er vant til. 
Så meget ved vi. 

Det alt imens et meget anderledes 
år går på hæld. Et år der i den grad har 
været præget af sundhedskrisen og 
Corona. 

I Tårnby Kommune er vi blevet ramt 
hårdere end andre steder i landet. Her 
tænker jeg på de tusindvis af arbejds-
pladser, som er forsvundet i og om-
kring lufthavnen. 

Det har været et hårdt slag for de 
berørte, deres familier, for vores er-
hvervsliv og for vores fællesskab. 
Krisen i luftfarten har virkelig været 
mærkbar i Tårnby.

Vi har igangsat en række initiati-
ver for at afbøde krisen, blandt andet 
vores fremskudte jobcenter i lufthav-
nen. Hjælpepakker, lønkompensation, 
arbejdsfordeling mv. har også hjulpet 
rigtigt meget for at afbøde krisen, men 
løser ikke hele krisen, som er mærk-
bar. Mine tanker går til de berørte fa-
milier og erhverv, som vi vil have et 
særligt fokus på i det kommende år. 

Vores hverdage er ikke, som vi 
kendte dem før sundhedskrisen – me-
get har ændret sig. Mange af os har 
også fået øjnene op for de savn, som 
krisen har betydet.

Mange ældre har været nervøse for 
smitte, og ældre på plejehjemmene 
har været ramt af de restriktioner, der 
har været for besøg. Alt i alt en utrolig 
trist situation for alle. 

De gode sider

2020 har også vist sig fra sine gode 
sider. Vi kunne i oktober slå dørene op 
til vores fantastiske, nye svømmehal 
på Vestamager. 

Jeg er også utrolig glad for den op-
bakning, der har været i Kommunal-

bestyrelsen i forbindelse med bud-
getlægningen for næste år, hvor alle 
medlemmer stod samlet bag en aftale. 
En aftale der bl.a. betyder et løft på 
vores velfærdsområder, men også et 
stort og nødvendigt løft til hele vores 
beskæftigelsesområde. 

Næste år bliver forhåbentligt et år, 
hvor vi kan glæde os over en effektiv 
vaccine mod corona. 

Vi kan lokalt også i 2021 tage første 
spadestik til byggeriet af mange nye 
boliger, som der er brug for.  

Det bliver forhåbentligt også et år 
med bedring i beskæftigelsen i vores 
kommune. Det vil jeg og hele Kommu-
nalbestyrelsen arbejde hårdt for kom-
mer til at ske. 

December kan være travl for man-
ge, men måneden leder frem mod ju-
len og højtiden, hvor vi forhåbentlig 
kan få tid og ro til nært samvær og 
eftertanke. Vi har mange udfordringer 
i Tårnby, men vi har også et godt sam-
menhold og fælleskab, som vil være 
afgørende for, at vi kommer gennem 
sundhedskrisen. 

Vi er stadig en veldrevet og popu-
lær kommune, som tilbyder rammer 
for alle typer af mennesker og fami-
lier. Vores velfærdstilbud til borgere 
i alle aldre er velfungerende, og det 
skal de blive ved med at være. 

Jeg vil gerne ønske alle i Tårnby en 
dejlig december måned, og en rigtig 

glædelig jul.

Borgmester Allan S. Andersen ønsker 
alle en god jul og et godt nytår.

Tårnbys borgmesters julehilsen i Tårnby Bladet

Glædelig jul til alle i Tårnby

Af Terkel Spangsbo,  
redaktør på Tårnby Bladet

Vi må erkende paradokset - uden edb 
havde det ikke været muligt, at frivil-
lige med minimalt kendskab til den 
grafiske verden nu i 27 år har kunnet 
producere Tårnby Bladet, men samti-
dig er det også edb, som er ved at tage 
modet fra redaktionens medarbejdere 
- givet på samme måde som du selv 
oplever din computer derhjemme.

Fra at være det mest fantastiske 
hjælpemiddel med alle tekniske mu-
ligheder forvandler netforbindelser, 
printere, opdateringer, versions-æn-
dringer, konverteringer fra tidligere 
versioner af de ellers professionelle 
programmer sig til monstre, der 
fuldstændig tager magten og vil se 
stort på, at vi har tænkt os at produ-
cere Tårnby Bladets decemberudgave 
2020 i en weekend.

Jeg er sikker på, at enhver, som selv 
laver andet end at spille på sin com-

puter/Ipad, kender til edb’ens svøbe 
og er det ikke computeren, så er det 
tv’et, som mener at have krav på din 
opmærksomhed.

Nu er det sandsynligt, at redaktio-
nen ved 20-tiden på denne deadlines 
mandagaften alligevel når frem til et 
resultat, som vi sender til trykkeriet 
og der i løbet af natten kommer en 
avis ud af det, som kan omdeles til un-
derholdning og oplysning til Tårnbys 
borgere.

Og så skulle vi alle sammen gøre 
os klar til den mærkeligste jul nogen-
sinde, hvor den største julegave vil 
være noget, som vi ikke kan købe til 
hinanden, men håbe på at vores fæl-
les samfund vil opfinde og sprede ud 
til os alle, coronavaccinen!

Så bliver det vel et godt nytår, hvor 
vi skal bygge en såkaldt normal 

tilværelse op igen - også med ebd-
problemer, som der ikke er nogen 

vaccine imod.

Redaktionens julehilsen
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Allan S. Andersen er 54 år.  
Han er uddannet elektriker fra  
B & W’s skibsværft.  
Inden han overtog  
borgmesterposten i 2018,  
kom han fra en stilling som  
valgt forbundssekretær i  
Dansk El-Forbund.

Allan S. Andersen er også et rutineret medlem af 
Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune, hvor han første 
gang blev valgt ind i 2006.

Klinik For Fodterapi
| Vi har ydernummer |

| Vi tilbyder også hjemmebesøg |

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

Vi behandler bl.a. 
følgende  
Fod-poblemer

- Hård hud

- nedgroede negle

- Ligtorne

- Vorte

- Leddegigt

- Diabetes

- Fejlstillinger

Carsten Fuhr (borgmesterkandidat), Patrick Lehto Dahl, og Monika Karpinska Dollerup. 

Surprice:

Allan S. Andersen også borgmesterkandidat til næste valg
Tårnby Kommunes borgme-
ster Allan S. Andersen er nu 
valgt til Socialdemokratiets 
borgmesterkandidat ved 
kommunalvalget i 2021

Det er partimedlemmerne af 
Socialdemokratiet, som udpe-

ger partiets borgmesterkandi-
dat. 

Allan S. Andersen var ind-
stillet af bestyrelsen for de to 
partiforeninger i Kastrup og 
Tårnby. Herefter var der mu-
lighed for, at medlemmerne 
kunne opstille andre kandi-

dater. Men Allan S. Andersen 
viste sig at være den eneste 
kandidat, skriver Jan Jakobsen 
fra Fællesledelsen i Tårnby 
Kommune.

- Jeg er både glad, beæret og 
stolt!  Efter tre år i borgmester-
stolen kan jeg se tilbage på, 

De konservative i Tårnbys  Top-3 kandidater
De Konservative i Tårnby har valgt deres 
Top-3 kandidater frem mod kommunalval-
get 2021: Carsten Fuhr (borgmesterkan-
didat), Patrick Lehto Dahl (kandidat) og 
Monika Karpinska Dollerup (kandidat). 

Borgmesterkandidat Carsten Fuhr er et kendt 
og erfarent ansigt såvel blandt konservative 
som generelt i Tårnby Kommune. Vælgerfor-
eningens medlemmer bakker alle op om Car-

sten Fuhr som partiets borgmesterkandidat. 
Carsten Fuhr og Patrick Lehto Dahl er i 

dag siddende i kommunalbestyrelsen og får 
i valgkampen følge af flere kandidater, som 
hver især repræsenterer et blandet udsnit af 
såvel alder som erhverv. 

Ved vælgerforeningens ordinære general-
forsamling i januar 2021, vil yderligere kan-
didater blive tilføjet listen.

at vi har nået meget, også i et 
godt samarbejde med de an-
dre partier. Men der er samti-
dig meget mere at nå til gavn 
for borgerne i Tårnby Kom-
mune, siger Allan S. Andersen.

- Arbejdet med Tårnby som 
mulighedernes kommune er 
ikke færdig endnu. Mit mål er, 
at vi fortsætter med udbygn-
ing og udvikling af kommunen. 
Vi skal sikre gode muligheder 
for ældre og udsatte, gode 
skoler og dagtilbud til vores 
børn og unge og et rigt fritids- 
og foreningsliv.

Malurten i Tårnby

- Men der er også malurt i bæ-
geret pga Corona-krisen, der 
har ramt Tårnby og især luft-
havnen særdeles hårdt. Derfor 
skal vi fortsat sikre en ansvar-
lig økonomisk udvikling sam-

men med en aktiv erhvervspo-
litik og en grøn klimaindsats, 
fortæller den genvalgte borg-
mesterkandidat.

Nu går Tårnbys socialde-
mokrater i gang med den mere 
konkrete udforming af partiets 
og borgmesterens valgpro-
gram.

Det er tanken at gennemføre 
en række borgermøder i den 
forbindelse, hvis det kan lade 
sig gøre i forhold til Corona-
krisen.
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- Det er meget træls, lyder 
det underdrivende fra natur-
vejleder Jes Aaagaard
Træls, det er den umiddel-
bare reaktion fra Jes Aaga-
ard, naturvejleder i Naturpark 
Amager, efter at to bord-bæn-
kesæt midt i november blev 
brændt ned ved shelterplad-
serne Viben og Sneppen i Na-
turpark Amager.

De var en del af 25 nye 
bord-bænkesæt, der er under 
et halvt år gamle, som man 
havde købt i forbindelse med, 
at corona har gjort det meget 
populært at komme ud i natu-
ren og overnatte i sheltere.

- At nogle klaphatte ikke 

kan finde ud af at bruge vores 
fællesressourcer ordentligt, 
det er så ærgerligt, siger Jes 
Aagaard.

Udover de to natten til tirs-
dag har to andre bord-bæn-
kesæt tidligere måttet lade 
livet.

Ikke penge til nye

- Jeg har kæmpet for at få 
midler til at få nye bord-
bænkesæt. Dem vi havde, var 
meget slidte. Jeg finder ikke 
lige penge til nye. Af de 25 er 
der altså blevet brændt fire 
af nu rundt omkring på vores 
lejrpladser. Det er smadder-
ærgerligt, siger Jes Aagaard 

blandt andet til TV 2 Lorry.
Ifølge Jes Aagaard er shel-

terpladserne Viben og Snep-
pen utrolig velbesøgte og på 
førstnævnte, der ligger ved 
Hejresøen, er der næsten 
4000 overnatninger i løbet af 
et år, lyder det.

På begge shelterpladser er 
der friske spor fra flere knal-
lerter og Naturpark Amager 
har da også anmeldt afbræn-
dingen til politiet.

Samtidig opfordres folk, 
der har hørt eller set noget, 

som kan hjælpe på sporet af 
gerningsmændene, til at skri-
ve til politiet. 

Københavns politi: 

Tlf: 3314 1448. 
E-mail: kbh@politi.dk

Ved redaktionens slutning 
(søndag 22. november) 
var der ikke kommet nye 
oplysninger.

En af de nedbrændte bord-
bænkesæt. Foto: Martin 

Rivero

Shelterpladserne Viben og 
Sneppen udsat for brand-hærværk

D gnåbent
Genbrug døgnet rundt

Tilmeld dig Døgnåbent på: a-r-c.dk

Fra 1/12 kan du aflevere affald, når det  
passer dig på Kirstinehøj Genbrugsplads.

Fredag 4/12 giver vi et   
honninghjerte 

Kig forbi på
Kirstinehøj 25c

(fra kl. 10)

Der ligger et specialrederi på Ama-
ger Strandvej, som skal stå for sik-
kerhed på Femern-byggeriet

Dansk selskab Northern Offshore Ser-
vices A/S fra Amager Strandvej  skal 
sammen med et tysk firma stå for le-
verancen af vagtskibe, der skal sikre 
sejladsen gennem Femern Bælt, mens 
Femern-tunnelen bygges. 

Under hele anlægsfasen vil to vagt-
skibe fungere som myndighedernes 
forlængede arm, hvis et skib kommer 
for tæt på byggeaktiviteterne.

Femern A/S har indgået kontrakt 
med det danske selskab Northern 
Offshore Services A/S i Kastrup, der 
skal stå for leverancen af vagtskibene 
samt et tilsynsskib til bygherren. 

Det tyske selskab EMS Maritime 
Offshore GmbH i Emden vil stå for det 
mandskab, der agerer bindeled mel-

lem de tyske myndigheder og vagtski-
bene.

Vagtskibene er en del af et marint 
overvågningssystem, som under byg-
geriet af Femern-tunnelen vil over-
våge skibstrafikken i Femern Bælt. 
Systemet består foruden vagtskibene 
af et fælles dansk-tysk døgnbeman-
det såkaldt VTS-center (Vessel Traffic 
Service), som kommer til at ligge i Tra-
vemünde i Tyskland.

Stærkt trafikeret

- Vi har stort fokus på sikkerheden 
til søs under byggeriet af Femern-
tunnelen. Femern Bælt er et stærkt 
trafikeret farvand, og vi har gode erfa-
ringer med denne type systemer, som 
også blev benyttet under byggeriet 
af Øresundsforbindelsen, siger Pedro 
da Silva Jørgensen, kontraktdirektør i 
Femern A/S.

VTS-centeret vil være bemandet af 
repræsentanter for både de danske og 
tyske søfartsmyndigheder, der skifte-
vis vil holde øje med trafikken fra cen-
teret og sejle med vagtskibene.

- Vi er taknemmelige for at være 
valgt til dette projekt. Det er et godt 
eksempel på, at vores skibe og be-
sætning præsterer godt, og at vi skal 

fortsætte dette gode arbejde, fortæl-
ler David Kristensson, bestyrelsesfor-
mand for Northern Offshore Services 
A/S.                                      jli

Amager-rederi skal sikre sejlads ved Femern

Det er potente og hurtige fartøjer, der 
skal kontrollere sejladsen ved den 

store arbejdsplads under Femernbælt. 
Tårnby har en beskeden andel.
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Fortsættes næste spalte ...

TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder møde 15.12.2020, kl. 18.30 online via 
Teams.
Lydoptagelsen af mødet bliver lagt ud på kommunens hjemmeside, så 
snart referatet er klar.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2021
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2021 afholdes i mødesalen 
på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 26.1., 23.2., 30.3., 
27.4., 25.5., 22.6., 31.8., 28.9., 26.10., 30.11. og 14.12.2021.Der ta-
ges forbehold for ændringer.

IVÆRKSÆTTER-INTRO I TÅRNBY
Har du en idé eller en drøm om at blive selvstændig? Iværksætterintro 
giver en all-round intro til alt det, du skal have styr på. 
Dato: Arrangementet holdes tirsdag 15. december kl. 09.00 - 12.30
Sted: Foreningscentret Postkassen, Amager Landevej 71 
Pris: Gratis
Tilmelding er nødvendig på www.ehhs.dk 

SUNDHEDSCENTER INFORMERER
Tårnby Kommune tilbyder pårørendegrupper for alle pårørende til bor-
gere med en demens-sygdom.
Ved demenskoordinator og forebyggelseskonsulenterne.
Pårørendegruppen er for alle pårørende, uanset om den demente bor 
hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens, kan skabe et stort 
pres, da mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver og 
daglig støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn og gode venner. 
Målet med pårørendegruppen er at tilbyde et forum, hvor det er muligt:
• At få råd og vejledning omkring at være tæt på et menneske med 
demens
• At få information omkring kommunens tilbud
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
Møderne foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th. Mø-
derne foregår enten i Træningskøkkenet eller i lokale A, og vi byder på 
kaffe, the og vand. 
December 2020
Tirsdag 15. december kl.16
Onsdag 16. december kl.13 (for pårørende til demente på plejehjem).
Torsdag 17. december kl10

Tilmelding er ikke nødvendig. Vær dog opmærksom på at mødet kan 
aflyses pga. COVID-19 restriktioner. Har du spørgsmål, er du velkom-
men til at kontakte Tårnby Kommunes demenskoordinator  
på tlf. 5154 1364

Foredrag:  
ER DU GRAVID?
Graviditetsforedraget er igen åbent efter COVID-19.
Når du er i den sidste del af din graviditet, tilbyder vi dig og din partner 
et graviditetsforedrag. 
Her kan I høre om:
• Den sidste del af graviditeten 
• Forventninger til fødslen 
• Amning 
• Den første tid hjemme efter fødslen 
• Forventninger til det spæde barn 
• Forventninger til forældrerollen 
• Forventninger til hinanden i foræl-
drerollen/parforholdet 
• Reaktioner fra søskende 
• Mødregrupper 
• Sundhedsplejerskens tilbud 
• Mulighed for spørgsmål undervejs
Foredraget er mandag 7. december kl. 15.00-16.30 og holdes i Sund-
hedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup.
Grundet COVID-19 sørger vi selvfølgelig for sprit og afstand mellem 
stolene.
Tilmelding er ikke nødvendig. Har du spørgsmål kan du kontakte os på 
tlf.: 3247 0070 hverdage kl. 13.00-14.00.

SMÅT OG GODT
Er appetitten dalende og har du svært ved at holde vægten, så tilbyder 
SundhedsCenter Tårnby forløbet ”småt og godt”. Her bliver du introdu-
ceret til små retter og drikkevarer, der er rige på energi og protein. 
Afholdes fredag 4. december kl.10-11 i SundhedsCenter Tårnby, Kamil-
levej 4, 1. th., 2770 Kastrup.
Tilmelding hos diætist Stine Kjær på tlf. 2033 8462.

SIG NEJ TIL CIGARETTERNE!
Ønsker du værktøjer til, at komme lettere igennem dit rygestop? 
Interesseret? Ring til vores rygestopvejleder på 3076 0569 til en ufor-
pligtende indledende samtale. Her vil du få mere information omkring 
vores rygestopforløb. 
Deltagelse er gratis. Hvis du ryger mere end 15 cigaretter om dagen, 
har du også mulighed for at få tilskud op til 900 kr. til rygestopmedicin. 
Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4 1.th, Kastrup

SOLGÅRDEN 
er et mødested for friske, raske 
folkepensionister og Deres ægte-
fælle/samleverske, 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 specialar-
rangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore mange faste 

 

TÅRNBY KOMMUNE

DIGITAL SELVBETJENING
Skal du fx. flytte, giftes, søge boligsikring, have pas 
eller andet, så er der på www.taarnby.dk og på www.
borger.dk en lang række muligheder for digital selv-
betjening 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 insti-
tutioner, muligheder for oplevelser i Tårnby og aktuelle nyheder. 

Fortsat fra forrige spalte
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Fortsat fra forrige spalte

Fortsat fra forrige spalte ...aktiviteter, tage med på udflugter og rejser, og meget, meget mere. 
Der er fortsat begrænset deltagerantal på vores aktiviteter/
arrangementer m.m. idet vi følger de retningslinjer som 
sundhedsmyndighederne har fastlagt vedr. covid19.
Åbningstider for centeret for aktiviteter:
Da vi fortsat har en gradvis åbning, er åbningstiderne nu fra mandag - 
fredag kl. 10.00 - 15.30. Følg med i vores husopslag på opslagstavlen i 
caféen.
Hver mandag:
Stavgang kl. 11.00.
Startstedet er indgangen foran huset.
Torsdag 3. december
Temadag: Juleklip og julemusik. Tilmeldingsliste i caféen. Max 
10 deltagere. 
Fredag 4. december
Caféen tilbyder gløgg og æbleskiver mod forudbetaling. 
Begrænset antal.
Fredag 11. december 
Caféen tilbyder juleplatte mod forudbetaling. Begrænset antal.
Fredag 18. december
Vi kommer i julehumør i foredragssalen denne eftermiddag lige 
inden jul.

”Nu ´det jul” synger Lotte Riisholt, når hun veloplagt åbner 
gavesækken med julens populære sange. 
(se husopslag vedr. salg af billetter)

Solgården åbner igen i det nye år mandag 4. januar 
2021.
God jul og godt nytår.

PILEHAVEN 
Kongelundsvej 298 tlf.: 3252 0972
Obs: Indgang fra Pilegårdsalle
v/ Bodil Zachariassen  
og Anne Christensen ... byder velkommen 
i huset! 

FASTE AKTIVITETER
Mandag 10 - 13 kl. 10.00 - 11.00  Morgensang • plads 
 kl. 11.15 - 12.30 Gåtur 3 km. • plads 
 kl. 13.00 - 14.30 Livsanskuelser - plads 
 kl. 14.00 - 15.00 Gåtur 5 km. • plads 

Tirsdag 9 - 16 kl. 10.00 - 11.30 Fiskesnakkeklub •plads  
 kl. 10.00 - 12.00 Billard - holdet er fuldt  
 kl. 14.00 - 15.00 Seniordans - stand by  
 kl. 12.00 - 13.30 Edb-snakkeklub lige uger 
 kl. 12.00 - 13.30 Slægtsforskning -  
  stand by - ulige uger

Onsdag 9 - 16 kl. 9.00 - 11.30 3D kort klipperi - plads 
 kl. 9.30 - 12.00  Knipling - gør selv - plads  
 kl. 9.30 - 12.00 Billard • holdet er fuldt  
 kl. 10.00 - 12.00 Kortspil • holdet er fuldt  
 kl. 10.00 - 11.00 Gåtur ca. 5 km. - plads  
 kl. 12.30 - 14.00 Frokost - husk tilmelding 

Ca. 3. onsdag  kl. 13.15 - 14.30 Litteratur • på stand by 
 kl. 14.30 - 16.00 Folkedansere mødes 

Torsdag 9 - 15 kl. 9.00 - 11.00  Frimærkesamlerne 
 kl. 9.30 - 11.00  Petanquehold - fuldt 
 kl. 9.30 - 12.00  Billard holdet er fuldt 
 kl. 10.00 - 11.30 Fællessang • fuldt hus 
 kl. 12.30 - 13.45 Gymnastik AOF 1+2 
 kl. 13.30 - 15.30 Historie nov+dec

Fredag 9 - 15  kl. 9.30 - 12.30 Pilehavekoret hold 1+2 
 kl. 13.00 - 14.30 Gym. Krop/hjerne 1+2 
Lørdag og søndag lukket

BORDINGHUS
Tårnby Kommunes Pensionisthus 
Klitrose Alle 30 
Tlf. 3250 7395

Idet vi følger retningslinjerne som sundheds-
myndighederne/Tårnby kommune har sat, vil 
der derfor fortsat være begrænset klubaktivitet/
arrangementer samt deltagerantal i Bordinghus. Det gør desværre også 
at der pt. holdes pause med ”åbent hus”, søndagsåbning samt gæster til 
spillemændenes øvedag om torsdagen.
Frem til 2. januar 2021 skal alle brugere i huset samt ansatte bære 
mindbind/visir.
December:
Kaffehold hver tirsdag og fredag kl. 14.00 – 16.30 (lille hold på max 
10 inviterede gæster)
Håndarbejde hver onsdag kl. 13.30 – 16.30
Frimærkehold hver onsdag kl. 9.30 – 11.30
Litteratur 1 den 1. onsdag i måneden kl. 14.00 – 16.00
Litteratur 2 den 2. mandag i måneden kl. 15.00 – 17.00
Bordinghus spillemænd øver hver torsdag kl. 9.30 – 12.30 (pga.covid-19 
er det desværre ikke muligt, at møde op og overvære, når der øves)
Madhold hver mandag kl. 10.00 – 15.00 
(Det vil desværre kun være lukkede madhold som i forvejen er etableret. 
Desuden produceres der ikke mad i Bordinghus). 
Bordinghus holder lukket fra 21.december 2020 – 4. januar 2021 

UDSTILLINGSCENTRET GÅRDEN VED DIGET 26
Etape 1 af det nye udstillingscenter, der erstatter det gamle Plyssen, er 
åbent hver søndag kl 13-16.
Der udstilles lokalt materiale fra Amager - især Tårnby. Desuden vil Ud-
stillingscentret i etape 1 fremvise enkelte stykker kunst og håndarbejde. 
Hav god tid - der er meget at se på og studere. 
Gården Ved Diget 26 har gode parkeringsforhold, og det er kun  
5 minuters gang fra nærmeste metrostation.
Email: Diget26@youmail.dk • Adresse: Ved Diget 26, 2770 Kastrup

TÅRNBY KOMMUNE
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Er et firma som tilbyder dig eller en der står dig nær praktisk hjælp i hjemmet, haven 
eller ude af huset. Personlig støtte ved lægebesøg, samtaler eller behandlinger, 

naturligvis med værdighed, omsorg og gensidig respekt 

GAVEKORT I JULEGAVE 
Glæd en du holder af med et gavekort eller giv dig selv et i julegave. 

Gavekort udstedes på det beløb, du ønsker 
 

 
Mange års professionel og menneskelig erfaring.  

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak.  
 

Med ønsket om en glædelig jul til dig og dine nærmeste     
 

 
V/ Anette Bruun 
Mobil: +45 51 90 23 28 
CVR.nr. 40720979 
Mail: kontakt@digogdintid.dk  
Hjemmeside: www.digogdintid.dk   
 
BEMÆRK! Jeg tager alle nødvendige forholdsregler i forhold til Covid-19 

Af Erik Gregersen, afgående 
regionsrådsmedlem og 

nyvalgt seniorrådsmedlem

Seniorrådsvalget er overstået. 
Personligt fik jeg et godt valg, 
men den lave stemmeprocent 
på lidt over 11% er bestemt 
ikke tilfredsstillende, trods 
Covid-19 og dårligt vejr på 
valgdagen.

Og hvad kan der gøres ved 
det?

Et flertal i det nuværende 
Seniorråd afviste at åbne mu-
ligheden for elektronisk af-
stemning.

En klar fejl efter min opfat-
telse. En anden men gammel 
fejl var, da den daværende 
kommunalbestyrelse i for-
bindelse med oprettelsen af 

Seniorrådet besluttede, at Se-
niorrådsvalget skulle afhol-
des uafhængigt af kommu-
nalvalget. I de kommuner, der 
afholder Regions- og Kom-
munalvalg på samme dag, er 
stemmeprocenten ofte på 
over 60 %.

Hvordan det sidste kan 
ændres, er jeg ikke klar over. 
Men jeg vil arbejde for begge 

muligheder. Den første er jo 
rimelig nem at løse.

Derimod vil jeg anbefale, at 
det nye Seniorråd bliver mere 
synligt. Anbefale og reklame-
re for linket til Seniorrådets 
mødereferater, men også via 
lokalpressen fortælle, hvad 
Rådet beskæftiger sig med og 
indstiller til kommunalbesty-
relsen.

Jeg har været i kontakt med 
ÆldreSagen og Faglige Senio-
rer og begge organisationer 
udtrykker stor interesse for 
en bedre kontakt  med Senior-
rådet.

Det tror jeg bliver nødven-
digt!

Seniorrådsvalget 2020 med lave procenter

Der var 10.763 stemmeberettigede 
(borgere over 60 år) til det nyligt 
afholdte valg til det kommunale 
Seniorråd.  1.193 benyttede sig af 
muligheden

Af terkel Spangsbo

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

De valgte er Erik Rosell Gregersen 
(247 stemmer), Johnny Fredelund 
(217 stemmer), Kirsten Sietam (192 
stemmer), Kate Rasmussen (132 stem-
mer) og Jonna L.S. Jensen (110 stem-
mer.

De to veteraner i tidligere Senior-
råd Kurt Wriedt (tidligere formand) og 
Jørgen Maibom nåede sammen med 
Ester Steffens og Lone Pintos Pereira 
ikke valg/genvalg og vil være supple-
anter til udvalget.

Erik Gregersen...

... har gennem årene i Regionsrådet 
arbejdet for, at ældre kan behandles 
for smerter i trygge rammer i hjem-
met eller på plejehjem i stedet for ved 
hospitalsindlæggelse.

Gregersen har siden 2007 været i 
bestyrelsen for Solgaven, specialple-
jehjem for ældre synshandicappede 
og fagpolitisk aktiv i en af Metal Se-
niors bestyrelser. Erik Gregersen har 
fokus på, at der mangler ældre-/se-
niorboliger i kommunen til en over-
kommelig pris. 

Gregersen har desuden i mange år 
været aktiv både i forhold til aktivi-
teter for ældre, AOF og UngTårnby og 
har i den forbindelse erfaring i sam-
arbejde med kommunen som både 
mod- og medspiller. 

Johnny Fredelund...

... har i årtier været aktiv inden for for-
eningsarbejde blandt andet i Ældre 
Sagen, Foreningen Norden, Kastrup-
gårdsamlingens Venner, Kræftens Be-
kæmpelse og Venligboerne og ikke 
mindst medstifter af og mangeårig 
formand for LEV Dragør/Tårnby (me-
get tidligere Handidot). 

Johnny Fredelund har sammen med 
sin hustru været forældre til to børn 
med svære funktionsnedsættelser.

Arbejdet i de mange ’samfundsrela-
terede’ foreninger har givet Fredelund 
et indgående kendskab til politikere, 
forvaltninger, hjemmeplejen, pleje-
hjem og bosteder i kommunen på 
samme måde som engagementet som 
brugervalgt repræsentant i råd og ud-
valg i Tårnby Kommune, Københavns 
Amt og Region Hovedstaden har givet 
et bredt kendskab til hospitalsvæse-
net. 

Kirsten Sietam...

... er optaget af en reel kommunika-
tion med borgerne om, hvad der er 
vigtigt for, at også ældre kan føle sig 
hørt og undgå ensomhed.

Endvidere ligger åbenhed og en 
værdig kommunikation på eksempel-
vis plejehjem hende på sinde, så de 
ældre og deres pårørende kan opleve 

at blive taget alvorligt.
Dertil et synligt Seniorråd, hvor det 

er muligt at benytte lokalpressen og 
kommunens hjemmeside til referater, 
som alle kan forstå. 

Kirsten Sietam har arbejdet i 23 år 
på Sundby Hospital og senere som 
privatpraktiserende zoneterapeut. I 
alle årene har hun været aktiv blandt 
andet i forskningsrådet og som for-
mand for FDZ-foreningen (Forenede 
Danske Zoneterapeuter) med 3000 
medlemmer.

Endvidere har hun arrangeret rejser 
for blandt andet scleroseramte og væ-
ret aktiv i Venligboerne i Tårnby.

Kate Rasmussen...

... fokuserer på beboere på plejehjem 
og ældre i eget hjem. Ingen skal ud-
skrives til et tomt hjem efter sygdom, 
hvis det står til hende. Pårørende og 
kommunen skal have besked, inden 
den ældre bliver udskrevet, og famili-
en skal kunne være til stede på hospi-
talet, fordi mange ældre har brug for 
hjælp. Endvidere skal information og 
lignende ikke sendes til e-boks. 

Kate Rasmussen har fokus på at 
være synlig på plejehjemmene og ar-
bejde for mærkesager som 
• Billigere kollektiv trafik, hvor pen-
sionistkortet ikke stiger i pris
• Nej til private plejehjem
• Flere bofællesskaber til ældre etab-
leret som almene boliger 

Kate Rasmussen er næstformand i 
en seniorklub, der holder til på Øre-
sundsvej, går i en motionsklub og 
kommer på hovedbiblioteket, ser film 
og elsker at gå i teatret.

Jonna L.S. Jensen...

... har været beskæftiget med menne-
sker i hele sit arbejdsliv blandt andet 
på alderdomshjem og 18 år på hospi-
tal. Som pensionist med mulighed for 
at anvende mere tid er hendes mær-
kesager at arbejde for at give ældre 
borgere i Tårnby Kommune en god al-
derdom med allerbedst mulig trivsel.

Som hun siger: Der er altid brug for 
nye tiltag for udvikling.

De blev valgt til Seniorrådet
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Af Benny Bindslev, Nye Borgerliges 
Spidskandidat i Tårnby

Hvor er det sørgeligt, at jeg som po-
litibetjent igennem 23 år nærmest 
var gift med det danske retssystem. 
Kæmpede og troede på retsbevidst-
heden, retsfølelsen og ikke mindst 
retfærdigheden. Nu sidder jeg og 
tænker, om hele retssystemet blot er 
et skuespil - en illusion - altså en bri-
stet en af slagsen.

19-årige Lauritz blev tidligere på 
året overfaldet, gennemtæsket og 
sparket i hovedet. Under voldshand-
lingen blev han skubbet ud på køre-
banen, hvor han netop undgik påkør-
sel af en bil. Med brækket næse og 
tand, flækket øjenbryn og mistanke 
om hjernerystelse blev Lauritz ind-
lagt på hospitalet.

Voldsmændene blev anholdt og 
kendt skyldige - 6 måneder til den 
ene - den anden afventer dom, da han 
var tiltalt for yderligere kriminalitet.

Voldsmanden, der fik 6 måneders 
fængsel, er to gange tidligere dømt 
for vold. Derfor er det mig ubegribe-
ligt, at han slipper med 6 måneders 
fængsel. Manden er jo decideret livs-
farlig og om 4 måneder er han igen på 

fri fod. Klar til nye voldshandlinger. 
Min retsfølelse og retfærdighedssans 
trædes ned i det ildelugtende juridi-
ske mudder. 

Men hvad gik galt i forbindelse med 
retsmødet? Jeg tror, at dommerne har 
svært ved at fatte alvoren af den rå 
gadevold, når offeret syv måneder 
efter voldshandlingen afgiver forkla-
ring uden en brækket næse eller otte 
sting over det flækkede øjenbryn. 

mel rub

Så har vi Cecilie, der i maj blev udsat 
for fuldbyrdet voldtægt af en herbo-
ende somalisk statsborger. Han blev 
anholdt og fik 3½ års fængsel samt 
en advarsel om udvisning. Men straf-
fen er ikke det mest komiske i denne 
sag. Voldtægtsmanden er tre gange 
i sensommeren 2019 blevet idømt 
voldsdomme – og tre advarsler om 
udvisning, hvilket vil sige, at vold-
tægtsmanden nu har 4 udvisningsad-
varsler. Når han løslades om under 3 
år, kan han bare forsætte sin volds- og 
voldtægtsspiral, imens han modtager 
advarsel 5, 6 og 7.  Såfremt den første 
dommer havde haft modet og udvist 
manden for vold, så var to uskyldige 
mennesker ikke blevet slået til uken-
delighed og Cecilie var ikke blevet 
voldtaget. 

Dommerne dømmer med fortidens 
stemme og kigger på gamle domme, 
der gav præcedens i 70’erne. Disse 
grove voldshandlinger kræver et nyt 
og nuanceret syn på strafudmålingen, 
således at der igen bliver respekt, når 
hammeren falder og dommens klare 
stemme lyder – Thi kendes for ret. 

Indlægget er forkortet af 
redaktionen.

Vi har modtaget:

Er Danmarks lovgivning  
blot et skuespil

Fra december kan du aflevere affald 
på Kirstinehøj Genbrugsplads i alle 
døgnets timer. Den 4. december 
indvies ’Døgnåbent’ med honning-
hjerter

Du vil gerne nå på genbrugspladsen, 
inden den lukker, men børnene vil 
både spille bold og hoppe på tram-
polin med dig. Snart er der tid til det 
hele og du vil ikke være begrænset af 
genbrugspladsens åbningstider. Fra 1. 
december i år gør ARCs ’Døgnåbent-
service’ det nemlig muligt for dig at 
køre til Kirstinehøj Genbrugsplads 
med affald, lige når det passer dig. 

Genbrugspladsen fortsætter de nu-
værende bemandende åbningstider: 
Hverdage kl. 10-18, lør-, søn- og hel-
ligdage kl. 10-17. 

Uden for disse tidsrum er det frem-
over muligt at køre på genbrugsplad-
sen de øvrige timer i døgnet, hvis man 
er tilmeldt. 

Når genbrugspladsen er ubeman-
det, kan man af sikkerhedsmæssige 
årsager dog ikke aflevere farligt affald, 
som olie, kemikalier og asbest.

- Vi åbner for en fleksibilitet, som 
jeg ved, mange har efterspurgt, siger 
Tårnbys borgmester Allan S. Andersen 

om den nye mulighed.
- En travl hverdag og skiftende ar-

bejdstider er med til, at borgerne har 
brug for netop at kunne komme på 
genbrugspladsen, når det passer dem 
bedst. Initiativet er også med til at 
sprede brugen af pladsen ud på man-
ge flere timer – det er på alle måder 
positivt.

Lært af Hvidovre

Initiativet kommer efter fire års erfa-
ringer med ’Døgnåbent’ på Hvidovre 
Genbrugsplads. 

- Erfaringerne fra Hvidovre er po-
sitive og viser, at kunderne er glade 
for den udvidede service, som de i 
stigende grad benytter sig af. Antallet 
af tilmeldte kunder til ’Døgnåbent’ i 
Hvidovre har nu rundet 9.000 tilmeld-
te mobilnumre, forklarer projektleder 
fra ARC, Linda Rebien .

Vær med når ’Døgnåbent’ indvies 
fredag 4. december
’Døgnåbent’ indvies officielt ved 
at genbrugsvejlederne fredag 4. 
december deler honninghjerter ud 
til alle besøgende på Kirstinehøj 
Genbrugsplads, Kirstinehøj 25C. 

Alle er velkomne !

Genbrug døgnet rundt

Nu øges tempoet på 
Øresundsbroen
Fem procent af Øresundsbroens 
stålkonstruktion er blevet malet om, 
siden man tog den første maleplat-
form i brug i april 
Nu sættes tempoet yderligere i vejret 
med to specialbyggede maleplatfor-
me og flere malere, uden at hverken 
jernbane- eller motorvejstrafikken 
påvirkes.

Dette års malesæson startede i 
midten af april og afsluttedes i slut-
ningen af oktober. Stålkonstruktionen 
er ved at blive malet om for at sikre 
fortsat beskyttelse mod vind og vejr, 
og det omfattende arbejde forventes 
først at være afsluttet i 2032. Der skal 
males stålkonstruktioner, som udgør 
et areal på næsten 300.000 kvadrat-
meter.

I starten af efteråret blev yderligere 
to maleplatforme monteret, hvilket 
betyder, at tempoet vil stige betyde-
ligt ved årets udgang og derefter. 

Den perron, der først blev sat i drift, 
hænger på broens sydlige side, cirka 
500 meter fra Peberholm. 

I løbet af efteråret er der blevet 
monteret en platform i nærheden af 
brofæstet på den sydlige side og en 
tredje er monteret på den nordlige 
side i nærheden af Peberholm.      tsp
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Ridderkors til lokalpolitiker Vibeke 
Rasmussen fra Socialdemokratiet

Af Mia Engstrøm Foto Per Jægersted.

Vibeke Rasmussen besluttede tidligt, 
at hun ikke bare ville stå på sidelinjen 
og brokke sig; hun ville handle, og hun 
har været aktiv i politik, fra hun i sine 
meget unge år meldte sig ind i partiet. 
Hun vidste på det tidspunkt egentlig 
ikke helt, hvilket parti hun tilhørte, 
men vidste, at det var et sted til ven-
stre for midten. Så hun besluttede, at 
hun ville forsøge sig med socialdemo-
kratiet og det fortrød hun ikke, for det 
er her, hun stadig er.

Hun er da også vokset op i en fami-
lie, hvor det faktisk var en livsstil at 
være socialdemokrat. Sådan var det 
bare. Senere fandt hun eksempelvis 
ud af, at de årlige juletræsfester var 
arrangeret af socialdemokraterne og 
det viste sig, at hun var 4. generations-
socialdemokrat.

Efter nogle år i partiet blev hun 
opfordret til at stille op til kommu-
nalbestyrelsen i 1977, men sagde 
nej i første omgang. Det var et dår-
ligt tidspunkt, da hun var i gang med 
en universitetsuddannelse, men man 
manglede i den grad en ung kvinde på 
listen af opstillede, så da de spurgte 
anden gang sagde hun ’ja, måske’, og 
efter 3. gang sagde hun ja og regnede 
med, at hun nok ikke fik stemmer nok 
til at komme ind. 

Vibeke fik ret, hun kom ikke ind, 
men blev 2. suppleant, og da to kom-
munalbestyrelsesmedlemmer afgik 
ved døden i valgperioden, måtte Vi-

beke alligevel trække i arbejdstøjet 
fra januar 1981. Med et studie, et barn 
og erhvervsarbejde fik hun virkelig 
travlt, så studiet blev sat på standby - 
igen og igen.

Vigtigt at kunne gå på kompromis

I efteråret 1981 skulle der være kom-
munalbestyrelsesvalg, så Vibeke Ras-
mussen blev straks kastet ud i en valg-
kamp. Noget af en start for en nybagt 
kommunalpolitiker, men også meget 
lærerigt.  

Vibeke husker, at alle var meget 
søde til at støtte op og guide på vej. 
Der er meget, der skal ind under hu-
den og som man ikke altid kan læse 
sig til. 

Det er blandt andet kutyme, at man 
ikke stemmer imod sit parti, og det 
lærte Vibeke på den hårde måde. Hun 
måtte til samtale hos borgmesteren, 
men i dag er det for Vibeke netop de-
mokrati i en nøddeskal.  Man skal være 
villig til at gå på kompromis, man skal 
lytte til hinanden og give og tage. Det 
er ikke hver gang, man får sine ting 
igennem, men nogle gange gør man. 

I lokalpolitik handler det om sam-
arbejde, også partierne imellem. Det 
handler ikke om, at hvert parti skal 
profilere sig, som det måske i højere 
grad gør, når vi taler landspolitik. Dog 
ser Vibeke en øget tendens til parti-
profilering, som hun er ked af, også 
snige sig ind i lokalpolitik. Det er så 
nemt på de sociale medier lige at 
skrive lidt, som ikke altid befordrer 
samarbejdet.

Formandsposter og hjertebarn

Vibeke Rasmussen har været alle 
kommunale forvaltninger rundt: Fire 
år som formand for Teknisk Udvalg, 
otte år som formand for Socialudval-
get og otte år for Kulturelt Udvalg. Alle 
poster har været spændende og har 
givet en indsigt i alle hjørner af det 
kommunale arbejdsfelt, men hjertet 
banker for kulturen. 

Uden for Kommunalbestyrelsen er 
Vibeke i dag formand for Kastrupgård-
samlingen og hun er stolt af, at en lille 
kommune som Tårnby har et så an-
erkendt museum på landkortet. Hun 
glæder sig til, at corona-restriktioner-
ne kan ophæves, så vi kan holde ferni-
seringer igen med mange besøgende.

40 år i lokalpolitik og prioriteter

Til januar er det så blevet til 40 år i 
kommunalbestyrelsen, og Vibeke fik 
aldrig genoptaget universitetsstudiet, 
men hun har ikke fortrudt. 

Lokalpolitik fylder alt, og til unge 
mennesker, som overvejer at gå ind 
i politik, kan Vibeke kun sige, at man 
bliver tvunget til at prioritere. For Vi-
beke har 1. prioriteten været det po-
litiske liv, da hun synes det er vigtigt, 
at prioritere de mennesker, der har 
stemt på hende højest; dernæst kom 
det almindelige arbejde, da der skulle 

brød på bordet (man bliver ikke rig af 
lokalpolitik) og til sidst kom familien. 

Muligvis, funderer Vibeke, er dette 
forklaringen på, at det er svært at re-
kruttere unge og måske især unge 
kvinder til lokalpolitik. 

Så når valget til næste periode skal 
stå i 2021, så bliver Vibeke Rasmus-
sens pensionsplaner måske sat på 
standby, for der mangler kvinder på 
opstillingslisten.

– Og en liste uden kvinder, det kan 
jeg altså ikke bære!, siger hun.

Jeg ville ikke bare være en brokker på sidelinjen

SÅDAN FÅR MAN RIDDERKORS …
Vibeke Rasmussen fra Tårnby Kommunalbestyrelse 
har efter anmodning fået tilkendt Dannebrogor-
denens Ridderkors. Ordenen tildeles blandt andet 
borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer 
for en særlig fortjenstfuld indsats. 
Departementschefen i Social- og Indenrigsmini-
steriet indstiller efter sagsbehandling til Hendes 
Majestæt Dronningen, som tager endelig stilling til 
tildelingen af ordenen. 
Vibeke Rasmussen skulle aflevere et CV med an-
søgningen, og Vibekes CV er langt og varieret, men 
også præget af en høj grad af loyalitet og stabilitet. 

Ledsagerjob tre timer ugentligt
Varmtvandsmotion/-hygge

Vi søger en M/K, der har lyst til at hjælpe Steffen hver tirsdag  
fra kl. 18 til ca. kl. 21

Steffen er en glad multihandicappet mand på 36 år,  
der skal hjælpes med det hele.

Du henter Steffen på hans bosted Kamager, Brønderslev Alle 21, 
Kastrup og kører til svømmehallen på Hans Bogbinders Alle, Kbh. S, 

enten i Steffens egen bil, eller med Flextrafik.

Du hjælper Steffen før, under og efter svøm,  
hvorefter I kører retur.

Der er fast træner. Vi sørger naturligvis for indøvning/vejledning.

Yderligere oplysninger: Johnny Fredelund
hjfredelund@yahoo.dk, mobil 21 91 50 36
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Vi har travlt med vores daglige 
gøremål, som til tider kan virke 
stressende. Vi burde måske have 
travlt med at redde os selv, fra os 
selv

Af Jesper Johnsen

I sidste måned of-
fentliggjorde det 
Europæiske miljøa-
gentur deres årlige 
rapport om EU’s 
beskyttede naturs 
tilstand. Her ligger 
Danmark i den ab-

solutte bund sammen med Belgien.  
Det er skræmmende læsning, især når 
der kan gøres så meget og med så få 
midler. 

I Danmark er vi meget privilegerede 
på mange måder og lever i et samfund 
med meget frihed under ansvar.  Men 
vi formår ikke at løfte vores ansvar i 
forhold til at skabe en ordentlig sam-
menhængende natur til os alle. Mange 
vil mene, at der bliver taget rigtig 
meget ansvar i de enkelte kommuner 
og at der gøres rigeligt.  

Men fakta er, at der forsvinder en 
stigende del af jordens natur. Det sker 
op mod 1000 gange hurtigere end 
naturligt og en fjerdedel af jordens 
arter af planter, svampe og dyr i alle 
størrelser er nu truet af udryddelse. 

Det sker, fordi mange er bange for at 
slippe kontrollen og brugsretten til de 
enkelte områder, så naturen reelt kan 
slippes fri på dens egne præmisser. 

En win win- situation 

Hvis vi skal starte med den bynatur, 
vi har lige ude foran vores hoveddør 
i Tårnby, så kunne vi måske komme til 
at tænke anderledes. 

Vi bliver nødt til at gøre op med 
de grønne græsørkner, som i stor stil 
præger vores kommune og slippe lidt 
på vores kontroltrang; at lige kanter 
og kortklippet græs er den eneste mu-

lighed for, at vi signalerer, at man har 
styr på sine ting, så man kan få ro i sit 
hoved. 

Der skal selvfølgelig være plads til 
fysisk udfoldelse som boldspil, hun-
deluftning, cykling osv. Men, hvad 
med de områder, som ikke bliver brugt 
og henligger til grønt græs, som bliver 
slået 1-2 gange om ugen. Kunne vi her 
gøre en forskel ved at tænke naturen 
ind og spare noget diesel? Så gør vi 
samtidig noget godt - det må da være 
win win for alle. 

Et positivt rodet Tårnby

Tårnby kommune er en af de kom-
muner, der er begyndt at tage deres 
opgave på sig og har forstået hvilke 
dynamikker, der skal til for at få mere 
natur ind i kommunen. Der er kommet 
vej-heller med bi-venlige blomster og 
stauder og så er der kommet større 
områder, som får lov til at passe sig 
selv og der er planer om store om-
råder til opsamling af regnvand, som 
samtidig skal gøre noget godt for bio-
diversiteten.

Det er dog efter min bedste over-
bevisning nødvendigt at forklare for-
bipasserende, hvorfor der ser så rodet 
ud nogen steder, især om vinteren; 
ellers kan folk ikke se meningen med 
rodet. Vi bliver nødt til at vise og 
forklare tingene, ellers dør kommu-
nens gode intentioner i manglende 
forståelse. 

Herunder hører også det personale, 
som gør en kæmpe indsats hver dag, 
for at områderne skal se ud, som vi 
borgere  gerne vil have det. De skal 
også klædes bedre på til at kunne 
forklare, hvorfor de nu ikke skal passe 
områderne på samme måde som 
tidligere. De skal lære hvornår og 
hvorfor de eventuelt skal slå udenom 
de enkelte blomster og så videre, så vi 
på sigt får et meget større blomster-
flor i byens områder. 

Biodiversiteten er lige så 
alvorlig som klimakrisen

Se efter skiltene 
og bliv glad. Der 
bliver flere og 
flere af dem.
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Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

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

Katten, træet og vaske-
maskinen er nogle af de 
øvelser, der bruges til at få 
børnene helt ned i gear 

Af Viktoria Olesen. Foto: Kurt 
Pedersen.

Sidste efterår modtog Nordre-
gårdsskolen i Tårnby 25 yoga-
måtter. 

Det var Helle Bøgh, som er 
pædagog i 0. klasse, der søgte 
om yogamåtterne gennem 
Mejeriernes Skolemælksle-
gat, der uddeles to gange år-
ligt. 

Visuel yoga

Tårnby Bladet fik lov til at 
være med, da seks elever fra 
0. klasse skulle lave en halv 
times yoga og meditation. 

- Vi laver yoga på børne-
niveau, hvor vi visuelt med 
billeder viser øvelserne, for-
tæller pædagogerne. 

- Vi fortæller historier un-

der meditationen, så det kom-
mer i børnehøjde. 

De seks elever satte sig 
stille og roligt ind på yoga-
måtterne og ventede til, at 
alle var klar til at starte. Det 
var Heidi Kutz Larsson, som er 
pædagog i klassen, der under-
viste børnene. 

Der var helt ro i det lille 
klasselokale på Nordregårds-
skolen, da Heidi og børnene 
startede med åndedrætsøvel-
ser.

- Deres selvkontrol bliver 
styrket, fordi de skal sidde 
helt stille og styre deres ån-
dedræt, fortæller Hedi Kutz 
Larsson. 

Fælles men hver for sig

De fire pædagoger i 0. klas-
serne, Heidi Kutz Larsson, 
Helle Bøgh, Marcus Valeur 
og Trine Kirkegaard fortæller, 
at yogaen skaber en fælles-
skabsfølelse, fordi børnene er 

på samme niveau og der ikke 
er nogen konkurrence om, 
hvem der er bedst. 

Det er samtidig meget selv-
stændigt at lave yoga, det ud-
vikler selvkontrol og disciplin, 
men øger også selvtilliden og 
selvværdet.

En historie om hjertelys

Da børnene havde været 
igennem alle yogaøvelserne, 
skulle de lægge sig ned og 
slappe helt af. Heidi Kutz 
Larsson fortæller, at de altid 

slutter yogaen af med at lave 
meditation. 

Da børnene ligger ned, læ-
ser Heidi Kutz Larsson, med 
rolig stemme, en historie om 
hjertelys. 

Historien fortalte, at bør-
nene skulle mærke sig selv 
og deres krop og at de skulle 
sætte pris på den. De skulle 
sætte pris på deres medmen-
nesker og dele ud af deres 
hjertelys, men også elske sig 
selv. 

De seks elever lå helt stille 
og lyttede til historien med 
lukkede øjne. 

- Meditation giver børnene 
en indre ro. Vi bruger det tit, 
også i undervisningen, for at 
få dem ned i gear, fortæller 
Heidi Kutz Larsson. 

- Før corona sluttede vi også 
vores idrætstimer af med me-
ditation, for at børnene blev 
helt rolige, inden de skulle ud 
i omklædningsrummet. Vi har 
også brugt det efter frikvar-
teret, hvis de har leget nogle 
vilde lege, fortsætter hun. 

Det tager fem minutter

De fire pædagoger fortæller, 
at mange lærere er bange 
for, at meditation og yoga vil 
tage meget af deres undervis-
ningstid, men de ser det på en 
helt anden måde. 

- Det kan tage 5 minut-
ter at meditere eller lave lidt 
yogaøvelser og med den ro, 
børnene får, synes vi, at de får 

mere ud af undervisningen, 
fortæller de. 

Børnene lærer at tale med 
små stemmer, hvilket gør un-
dervisningen mere behagelig, 
både for lærerne, men også 
for eleverne. 

- Vi vil rigtig gerne brede 
yoga og meditation ud til de 
andre klasser på årgangene, 
fortæller Helle Bøgh.

- Det vil vi, fordi vi kan se 
stor forbedring af børnenes 
koncentration, fokus og op-
mærksomhed. 

Heidi Kutz Larsson fortæl-
ler, at de hver morgen, inden 
børnene møder i skole, sør-
ger for, at der er dæmpet lys 
i klasselokalet og at der er 
behageligt musik, sådan at 
børnene kommer ind i et ro-
ligt klasselokale. Så sætter 
børnene sig og tegner, indtil 
alle er mødt ind. 

- Det giver en rigtig god og 
rolig start på dagen, siger hun. 

De fire pædagoger fortæl-
ler, at de tydeligt kan mærke 
forskel på børnenes koncen-
tration og indre ro på de dage, 
hvor de laver yoga og medita-
tion fremfor de dage, hvor de 
ikke gør.

  

Der er ro at finde på Nordregårdsskolen

BØRNEMASSAGE BRUGES OGSÅ
Klassen bliver normalt delt op, så den ene halvdel laver bør-
ne-yoga, mens den anden halvdel laver børnemassage. 

- Vi bruger børnemassage, så børnene kommer hinanden 
ved og kommer tæt på nogen, de måske ikke er vant til at 
være tæt på, forklarer de 4 pædagoger fra 0. klasserne. 

- Hvis der er to børn, som har været i konflikt, så sætter vi 
dem bevidst sammen, så de giver hinanden massage. 

Børne-massagen giver børnene ro og pædagogerne ople-
ver, at de glæder sig til massagen og synes, det er dejligt. 

- Det er vigtigt, at børnene får rørt ved hinanden. Det styr-
ker fællesskabet og relationerne mellem børnene, forklarer 
Heidi Kutz Larsson. 

- Det var dejligt at 
slappe af, sagde 

Gilbert.

- Det var rart at få 
strukket ud, sagde 

Olivia. 

Her ses yogaøvelsen 
’Flyvemaskinen’. 

Fra venstre: Liva, Olivia, Magnus, Vincent, Gilbert og Aiza.
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Så lykkedes det - første forestiling afviklet

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

Nu bliver det endelig lunt i natNu bliver det endelig lunt i nat
Det er lykkedes at købe en ekstra forestilling af ”Det’ lunt i nat” 
(forestillingen, som vi stadig skylder medlemmerne), således at 
tilskuerne fordeles over fire forestillinger i stedet for tre og med be-
hørig afstand imellem i henhold til gældende corona-restriktioner. 
Ud over de tre annoncerede forestillinger i 2021 mandag 18. og 
tirsdag 19. januar kl. 19.30 og onsdag 20. januar kl. 20, bliver der 
en ekstra forestilling onsdag 20. januar kl. 16.00.
Onsdags-abonnenter vil inden forestillingen blive kontaktet af 
Amagerteatret pr. tlf. vedrørende de to onsdags-forestillinger der 
tilbydes, således at antallet af tilskuere kan fordeles i overensstem-
melse med restriktionerne. Man møder altså på hidtidige dage og 
tidspunkter, med mindre man har aftalt med bestyrelsen at møde til 
ekstra-forestillingen om onsdagen kl. 16.

Være lige opmærksom på ...
Man kan desværre ikke forvente at få de bestilte pladser, da hvert 
andet sæde skal spærres. 
Ved ankomsten til Kulturhuset Kastrup Bio bliver sæderne anvist 
fra sideindgangene på Kastrupvej, således at salen fyldes op fra en 
ende af i den rækkefølge, som tilskuerne ankommer efter ”først til 
mølle-princippet”. Der vil kun være adgang til foyeren for toiletbe-
søg – de ledige sæder er til overtøj (og stokke). Baren vil være åben 

for indkøb til at tage med i salen.

Billetter i løssalg til onsdag kl. 16
Der er mulighed for at købe usolgte 
billetter i biografen fra mandag 18. 
januar, dog kun til den ekstra forestil-
ling onsdag 20. januar. kl. 16.

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

22. - 23. og 24. februar 2021

De tre musketerer, Porthos, Athos og Aramis, franske 
elitesoldater ”with a license to kill”, opdager et 
ondskabsfuldt komplot, der skal vælte den franske trone. 
De tager den unge D’Artagnan under deres vinger, og 
sammen kaster de fire helte sig ud i kampen for at afsløre 
komplottet og redde ikke bare den franske trone og 
Dronning Annas ære og ægteskab, men hele Europas 
fremtid.

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

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”.

HVIS EN FORESTILLING BLIVER AFLYST

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

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

forestillinger, der aflyses pga. covid19-retningslinierne.

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

færre) til det rigtigt gode program for sæsonen. 

Læs mere om Amagerteatret på  
www.amagerteatret.dk  

eller ring 29 46 60 93

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

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

Forsalget er åbent i billetsalget 
i Kulturhuset kastrup Bio

Datoen er onsdag  
27. januar 2021 kl. 18

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

abonnement.

Med stor kreativitet og velvilje fra mange sider er 
det lykkedes at gennemfør Amagerteatrets efter-
årssæsons forestillinger og nu kommer også en 
aflyst forestilling fra sidste sæson.

Der er endda en mulighed for de hutige til at sikre 
sig en billet til ekstraforestillingen onsdag 25. 
november klokken 16. Billet købes i KulturHuset 
Kastrup Bio.

Tegn trygt abonnement

Kommende forestillinger 
nu kun i løssalg en uge før annoncede forestillingsdatoer
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Èn lyskæde fra Fields blev 
til tusindvis af julelys i alle 
julens farver og former

- Det hele startede jo for 
snart 15 år siden, da nabo-
erne i nummer 14, Henrik og 
Mary-Ann, købte deres første 
lyskæde i Field’s, dengang de 
åbnede. Kæden kunne nå hele 
vejen rundt om deres hus. 
Sådan en, mindst, måtte jeg 
også have, skriver Nick Clem-
mensen på 28 år til Tårnby 
Bladet. 

Så fandt jeg en lyskæde og 
satte på en busk i indkørslen 
og fordi jeg var så ung den-
gang, jeg var omkring 11-12 
år, så gik der konkurrence om 
at få mere end naboen, men 
det skal lige siges, at naboen 
er mine gudforældre, så det 
var en sød familie-konkurren-
ce. Det gjalt om at få fat i no-
get, som naboen ikke havde. 

Julepynt fra hele verden

En lyskæde blev to og så be-
gyndte man at kunne købe 
isbjørne og rensdyr, kaner, 
julemænd og det blev mere 
og mere udbredt at finde jule-
ting rundt om i Danmark, men 
vi har os købt i England, USA, 
Holland og Kina.

Det gjalt altid om at finde 
nye ting og man måtte aldrig 
fortælle hinanden, hvad man 
havde af nye ting.

- Vi siger altid til hinan-
den, ’det kan jeg ikke udtale 
mig mere om’ og så blev det 
først offentliggjort den dag, 
vi tændte lysene, skriver Nick 
Clemmensen.

- Vi har altid haft den tra-
dition, at vi sidste fredag i 
november omkring kl. 18 var 
fælles om at  tændt alle jule-
belysningerne på hele vejen 
og sådan er det stadig. Bare 
ikke i år på grund af corona, 

men næste år er vi tilbage den 
sidste fredag i november, hvis 
det tillades at samles. 

Efter jeg er blevet ældre, 
har vi ikke som sådan en kon-
kurrence, nu gør vi det, fordi 
det er hyggeligt og vi samles 
om det; og så det jo blevet en 
tradition, at vi skal pynte op. 
Der er heller ikke flere træer 
og buske, man kan komme 
lyskæder i og hele haven lig-
ner jo zoologisk have, da vi 
har så mange forskellige dyr 
stående efterhånden. 

Det er det hele værd

Folk kommer jo fra hele Dan-
mark, fordi de vil opleve 
Angolavejs julelys og nogle 
kommer allerede i oktober og 
november og spørger, hvor-
når vi tænder lysene, mens vi 
stadig hænger som kornfede 
duer i træerne og sætter lys-
kæder op.

Når vi så har tændt, så prø-

ver vi at stå ude på vejen om 
lørdagen og søndagen, mel-
lem 16-20; så snakker vi med 
en masse mennesker og folk 
stiller specielt to spørgsmål: 
Hvor længe tager det at sætte 
op? Hvor meget strøm bruger 
i?

Vi bruger omkring 5 week-
ender, så vi starter allerede i 
oktober med at sætte de før-
ste kæder op. 

Vi har jo kun tændt i de-
cember til og med 31. decem-
ber og det koster mellem 12 
og 1300 kroner i strøm for en 
hel måned. 

Min mor siger altid, at 1200 
kroner ikke er meget for en 
hel måned, hvor man glæder 
mange børn og mennesker. 
Når man går ud og spiser, ko-
ster det hurtigt det samme og 
er overstået inden for 2 timer. 

Så det er godt givet ud, når 
man ved, at vi glæder så man-
ge tusinder af mennesker. 

Vi gør det selvfølgelig for 
os selv, men der er intet bedre 
end at høre små børn snakke 
om julemænd, rensdyr og alt 
hvad de nu opdager, når de 
kommer på aftentur på vejen. 

Det er den bedste følelse at 
høre, hvor meget vi kan glæ-
de andre mennesker ved at 
sætte nogle lyskæder op. Der 
kommer jo flere tusind i løbet 
af december.

Angolavej er blevet et til-
løbsstykke og mange har det 
som tradition, at de skal ud 
og kigge; og før de har været 
forbi, er det ikke blevet jul for 
dem. 

- Det var lidt kort historie 
omkring det hele, jeg kan jo 
snakke og skrive om det i ti-
mer, da det er så hyggeligt, 
skriver Nick Clemmensen. 

- Hele haven ligner jo zoologisk have, da vi har 
så mange forskellige dyr stående efterhånden, 

skriver Nick Clemmensen fra Angolavej.Historien bag Angolavejs julelys 

Udsmykning og nissesamling er lidt af en 
provokation, men dog ikke fra nissernes 
side

Af Terkel Spangsbo. Foto: Kurt Pedersen, 
Amager Fotoklub

Det er Niels Broholm, beboer på Æblerosevej, 
som egenhændigt står for det kombinerede 
nisse- og julebelysningsprojekt, som oplyser 
hushjørnet ned mod Sirgræsvej.

Det med nisserne, som ikke kun er et jule-
projekt, begyndte for 35 år siden, da en kræm-
mer provokerende spurgte Niels Broholm, om 
han dog ikke havde noget at samle på. Det 
burde alle have! sagde kræmmeren. Niels Bro-
holm havde den gang en kæreste med et lille 
barn, så meget hurtigt blev valget nisser.

- Det har så grebet om sig, i lejligheden, på 
trappen og lidt udenfor, fortæller Niels Bro-
holm.

For to år siden, vurderede Niels Broholm, 
at nissesamlingen var på 2600 med pil opad, 
som hver eneste jul pryder hele hans 2-værel-
ses lejlighed. 

Dertil kommer hans kæmpe jule-lys-show 
som efterhånden er blevet en lokal attraktion 

for børnefamilier og andre nysgerrige sjæle i 
højtiden. Desværres skæmmes det store pro-
jekt i år af en skurby bag ejendommen. Det 
skyldes igangværende renoveringsarbejder.

Gerne besøg  af børnehaver og nisseglade

- Jeg synes det er så sjov og glædebringende 
en samling nisser, at den skulle deles med jer 
alle sammen, siger Niels Broholm, der sammen 
med kammeraten Mick Friis har produceret en 
video, som ligger på Facebook.

- Er der mon nogen, som kender til en større 
nissesamling end min? spørger Niels Broholm, 
som kan overtales til besøg i lejligheden af 
børnehaver og andre nisseglade personer.

Det lange link til Facebook-videoen lægger 
vi ud på Tårnby bladets Facebook-side.

Det var nisserne der begyndte
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Fra Rislunds arkivalier
Den gamle smed, Leif Ris-
lund, har samlet anekdoter 
fra et rigt håndværkerliv 
som i høj grad tager ud-
gangspunkt i Søværnets 
flådestation Holmen. Tårnby 
Bladet har fået lov at plukke 
i udvalget

Af Leif Rislund, Tårnbystræde

Statens ejendomsselskab Fre-
ja er ved at sælge store dele 
af den næsten 500 år gamle 
Flådestation, men der lever 
endnu mange, som har aftjent 
deres værnepligt eller haft 
deres arbejdsliv på den store 
militære arbejdsplads med 
både værksteder og orlogs-

værft, der var berømt for ud-
vikling af blandt andet ubåde. 

I tidligere ’smalle tider’ 
sikrede såvel orlogsværft 
som militære værksteder 
lærepladser i stort omfang 
og titlerne konstabelelev, 
konstabel og overkonstabel 
dækkede over fagligt uddan-
nede håndværkere inden for 
fag som skruestiksarbejdere 
(maskin), elektronik, elektro-
teknik og kontorarbejde. 

Søværnet havde deres ud-
dannelser ligesom både hær 
og flyvevåben havde deres.

Leif Rislund kredser natur-
ligt nok om Søværnets aktivi-
teter.

Hvorfor lærlinge i forsvaret
I folketingssamlingen 1958-
59 havde et internt udvalg 
udarbejdet et lovforslag om 
lærlinge i forsvaret. Februar 
1960 afgav udvalget be-
tænkning

Forsvarsminister Poul Hansen 
konstaterede, at der i marts 
1960 var flertal for lovfor-
slaget. For første gang i dette 
århundrede var der indgået et 
forlig mellem de 4 gamle par-

tier: socialdemokratiet, ven-
stre, konservative og de radi-
kale. Den dag blev de radikale 
medlem af Nato-klubben.

Forslaget indeholdt forud-
sætningen for at nedsætte 
værnepligten fra 18 til 12 
måneder; at man skulle 
hverve 5000 frivillige, som 
man kaldte ’Forsvarets hårde 
kerne’. Man skulle henvende 
sig til unge med almen fol-
keskoleuddannelse. Hverv-

ningen skulle ske gennem 
dagbladsannoncer. Der skulle 
så etableres en række lærlin-
geuddannelser i de tre værn. 
Denne nye personel-ordning 
skulle træde i kraft januar 
1961. Søværnet havde udar-
bejdet planer for de nye lær-
lingeuddannelser.  Televæs-
net, artilleriet, torpedo, radio 
og intendantur havde deres 
egne lærlingeskoler, men ma-
skinfolket kunne ikke få plads 

nogen steder. Måske kunne 
man oprette noget i enten 
Frederikshavn eller i Korsør. 
Et medlem af kommissionen 
mente, at man måtte bygge 
noget nyt, men det ville nok 
blive for dyrt.

Ude på Lynetten sad to æl-
dre maskin-orlogskaptajner 
og havde strikket en uddan-
nelse til maskinfolk sam-
men. Den måtte ikke hedde 
en smedeuddannelse, men 
kunne kaldes skruestiksar-
bejder, fordi den kun havde 
1½ års uddannelse på skolen 
inden den såkaldte nyttetje-
neste, hvor lærlingen skulle 
udbygge sin uddannelse og 
samtidig indgå i den daglige 
tjeneste ombord på Søvær-
nets skibe. På den måde kun-
ne man give noget tilbage for 
uddannelsen på skolen.

Man skulle så vende tilbage 
til skolen efter tre år, repetere 
færdighederne, udføre og 

Den faglige skoleuddannelse 
af maskinkonstabler til 

Søværnet foregik i 60’erne 
på Våbenarsenalet på 

Islands Brygge og ud over 
krævende færdigheder i 
håndværktøjer blev der 
undervist i drejebænk, 

shepper, fræser, alle 
svejsning med gas og el og 

ikke mindst et semester i 
motorlære – det var typisk 

der, maskinkonstablerne 
udførte praktisk tjeneste ’i 

maskinen’ (hvorfor de også 
kaldte sig selv bødere). 

Privatfoto.

Leif Rislund har livet 
igennem kredset om 
værksteder med tilknytning 
til det ’civile’ søværn på 
Holmen og sluttede som 
faglærer på konstabel-
uddannelsen/maskin 
som filelærer (men han 
kunne også alle andre 
jerndiscipliner). Foto: Kurt 
Pedersen, Amager Fotoklub.

Mange ’lærlinge’ var 
fra povinsen og boede 
under lærligetiden på 
Margretheholm. Flere aftener 
om ugen tilbød lærerne fra 
skolen, at man kunne komme 
og fuske. Her er Leif Rislund 
med en af de mindre modeller. 
Foto: Kurt Pedersen, Amager 
Fotoklub.

bestå en svendeprøve, som 
skulle ende med et svende-
brev.

Man kunne så vælge at for-
lade Søværnet med en pæn 
pose penge, eller man kunne 
fortsætte enten på sergent- 
eller officersskole og på den 
måde skabe sig en karriere i 
forsvaret. Man håbede på, at 
omkring 30% ville gøre tje-
neste i forsvaret efter lærlin-
getiden. 

Man må vel sige, det var 
en succes, eftersom omkring 
små 2000 maskinkonstab-
ler gennemgik uddannelsen, 
inden sidste hold, kaldet MS 
3/89, slukkede og lukkede. 

MS står for maskinhold og 
3/89 for tredje kvartal i 1989, 
hvor holdet blev indkaldt til 
Søværnets Ekserserskole i 
Auderødlejren i Nordsjæl-
land og sluttede uddannel-
sen med svendebrev i 1994 
efter i alt fem års uddannelse 
og faglig tjeneste.

Det vides, at flere amarka-
nere har gennemgået uddan-
nelsen.



1
6

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 D
EC

EM
B

ER
 2

0
2

0

Godt arbejde er godt for alle

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

Nej tak til højre pensionsalder

68 år er nok!

Det store fald på over 90 procent 
rejsende på grund af rejserestriktio-
nerne, gør det nødvendigt at mini-
mere omkostninger i Københavns 
Lufthavn, så vidt det overhovedet er 
muligt. Derfor lukkes 40 procent af 
lufthavnen ned

CORONAKONSEKVENSER

Før Corona-krisen gik 83.000 pas-
sagerer dagligt gennem lufthavnen. 
Men i dag er det antal i gennemsnit 
5.600 om dagen. Det skyldes de rejse-
restriktioner, Udenrigsministeriet har 
udstukket, der fraråder alle unødven-
dige rejser til stort set hele verden. 
Derfor er det besluttet at lukke om-
kring 40 procent af terminalområdet 
i den vestlige del af lufthavnen, der 
huser 24 gates.

Konkret betyder det, at Finger A og 
Finger Vest komplekset med gates A2-

A34 lukkes, ligesom adgangen til den 
centrale sikkerhedskontrol fra Termi-
nal 2 lukkes.

For passagerer, der tjekker ind i Ter-
minal 2, betyder lukningen af den ene 
adgang til sikkerhedskontrollen, at 
man skal gå tilbage til Terminal 3 for 
at komme op til kontrollen. Resten af 
lukningen får ikke mærkbare konse-
kvenser for de rejsende.

Hver en krone sparet…

- Vi kan spare lidt på strøm, rengøring, 
vedligehold og patruljering. Hver en 
krone, vi kan spare, er helt afgørende 
i en tid, hvor lufthavnen har mistet 
stort set alle indtægter og vi må låne 
et større tocifret beløb hver måned 
for at holde åbent, siger CPH’s drifts-
direktør Christian Poulsen.

- Samtidig kan vi give de få rej-
sende, der stadig er her, en lidt bedre 
oplevelse ved at rykke os sammen, så 

det ikke bliver en helt så tom oplevel-
se som i dag, dog fortsat med fokus på 
fysisk distance og sikker drift af luft-
havnen siger han.

Nedlukningen effektueres fra ons-
dag 25. november 2020 og vil vare 
hele 2021 med mulighed for genåb-
ning, hvis antallet af passagerer stiger 
så meget, at behovet for mere plads 
skulle melde sig.

Natlukket hele ugen

I sidste uge blev det i samråd med 

flyselskaberne også besluttet at nat-
lukke for alle kommercielle passager-
flyvninger fra midnat til kl. 06.00 alle 
ugens dage. Fragtflyvninger er ikke 
omfattet af natlukningen.

- På trods af beslutningen om at 
natlukke og nedlukke vil Cph fortsat 
kunne leve op til vores forpligtelser 
som Danmarks internationale luft-
havn, understreger Christian Poul-
sen. 

jli

Fra i dag og indtil videre hele næste år lukkes hele den vestligste del af 
lufthavnen ned for at spare penge på både strøm, patruljering og rengøring. 

Den kan dog åbnes igen med to måneders varsel, hvis passagererne skulle 
komme igen. Illustration CPH

Lufthavnen drosler kraftigt med

Tårnby Gymnasium er 
netop blevet optaget i det 
anerkendte europæiske 
talentnetværk ECHA, der har 
som målsætning at sætte en 
stærkere agenda for talent-
udviklingen internationalt

GYMNASIUM

Tårnby Gymnasium har i år 
optaget 10 elever fra Aka-
demiet for Talentfulde Unge 
(ATU Junior). Eleverne har væ-
ret igennem et særligt forløb 
med andre talenter, der hvert 
år afvikles på Tårnby Gymna-
sium. 

Talentindsatsen er båret af 
TGs nye talentkoordinator, Ul-
rika Villaro, der arbejder mål-
rettet med talentindsatsen 
på TG. Ulrika understreger, at 
talentarbejdet ikke kun hand-

ler om ekstra faglig stimulans, 
men også om trivsel: 

- Det er vigtigt at have et 
tilbud og et fagligt miljø for 
de allerdygtigste elever. Det 
handler både om at udvikle 
faglige talentprogrammer, 
men det handler i lige så høj 
grad om trivsel, og at de disse 
elever føler sig hjemme og 
som en del af et fællesskab 
med ligesindede.

En del af talentarbejdet 
foregår på gymnasiet, andet 
finder sted uden for gymnasi-
ets rammer i form af konkur-
rencer og olympiader. Georg 
Mohr-konkurrencen er en 
matematik-konkurrence for 
de dygtigste matematikelever 
i gymnasiet. Fire TG-elever er 
netop her i efteråret gået vi-
dere i konkurrencen. 

Rektor Mikkel Harder Sø-
rensen mener, at er sket et 
skift over de sidste år: 

- I de senere år kan vi kon-
statere, at der er kommet fle-
re meget talentfulde elever 
på TG. Herunder flere elever 

fra ATU. Det er et skifte, som 
vi har kunnet se ske gradvist 
i løbet af de senere år, så det 
er meget naturligt, at vi også 
opdyrker et godt tilbud og 
fagligt miljø til denne elev-
gruppe.  

Tårnby Gymnasium dyrker talenterne

Rektor Mikkel Harder 
sammen med nogle af Tårnby 

Gymnasiums talenter. Foto: 
TG.
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Valgfri ank. 26.11.-19.12. 2020.  
Ank. tors-, fre- og lørdage 7.1.-
19.6. 2021. Ank. 4.4. og 23.5. 
2021.

Et nordtysk feriehit Pris pr. pers. i dbl. værelse  

899,-
Pris uden rejsekode 1.049,-

Best Western Hotel Prisma HHH i Neumünster
Besøg bestseller-hotellet 95 km syd for den danske græn-
se: Her bor I helt ideelt midt i Schleswig-Holstein mellem 
Vadehavet og østersøkysten, hansestæderne og middelal-
deridyllerne, golfbanerne og storbyeventyrene. Områdets 
originale charme fornemmes stadig på klosterøen, langs 
floden Schwale og på byens torv med de smukke borger-
huse, der huser cafeer, ølstuer og butikker i stribevis. Ho-
tellet ligger i udkanten af byen og tæt på den store park, 
hvor det tropiske vand- og wellnesscenter også ligger.

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 1	x	3-retters	middag/buffet
•	 Velkomstdrink
•	 	10	%	rabat	i	Designer	Outlet	

Neumünster
•	 15	%	på	entré	til	badeland
•	 	Op	til	37	%	rabat	på	

greenfee	på	tre	forskellige	
golfbaner

3	nætter	1.149,-

Kurafgift EUR 2,30 pr. person pr. døgn.Valgfri ank. t.o.m. 19.12.2020 samt 2.1.-19.12.2021.

Oplev	Goslar	&	Harzen Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.099,-
Pris uden rejsekode 1.249,-
Pristillæg fra 1.1.2021: 50,-

Kloster-Remise	Wöltingerode	HHH i Tyskland
Dette hotel er, som navnet antyder, tæt forbundet med 
byens gamle kloster fra 1174, der ligger 900 meter her-
fra. Her skal I glæde jer til at nyde alle opholdets måltider 
mellem de historiske klostermure, hvor fortællingerne 
fra fortiden lever bl.a. i det originale snapsebrænderi fra 
1682. Jeres hotel ligger i Vienenburg – kun 10 km fra 
kejserbyen Goslar.

•	 3	overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet	på 
	 Klosterhotel	Wöltingerode
•	 3	x	3-retters	middag/buffet		
	 på	Klosterhotel	Wöltingerode
•	 	1	x	guidet	rundvisning	på	

lokalt	snapsebrænderi	
•	 	Kurkort	med	fri	lokal	bus-

transport,	rabat	på	entre	til	
seværdigheder	m.m.

2	nætter	fra	749,-5	nætter	fra	1.849,-

Valgfri ank. t.o.m. 21.12.2020, 2.1.-30.4.  samt  7.-30.5.2021.

Den	tyske	Vadehavskyst Pris pr. pers. i dbl. værelse  

899,-
Pris uden rejsekode 1.049,-

Hotel Arlau-Schleuse HHH i	Schleswig-Holstein
Tjek ind på det stråtækte hotel mellem enge og diger i 
det smukke Nordfriesland. Lige ud til det yderste dige lig-
ger hotellet med sin populære restaurant og et væld af 
naturoplevelser lige uden for døren: Tag f.eks. en tur ad de 
snirklede cykelruter, eller besøg kanalbyen Friedrichstadt 
(32 km), der også går under navet Lille Amsterdam. I kan 
også tage biltoget fra Niebüll (33 km) til ferieøen Sylt.

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 2	x	3-retters	middag/buffet
•	 1	flaske	vin	eller	sekt	0,2	l	

Børnerabat	(ved	2	voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.

3	nætter	1.249,-4	nætter	1.599,-

Ankomst fredage og lørdage
t.o.m. 18.12.2020 samt 8.1.-
18.6.2021. Valgfri 12.-27.2., 
31.3.-3.4. samt 13.-14.5.2021.

Dansk	herregårdsferie Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.049,-
Pris uden rejsekode 1.199,-

Tillæg vær. med balkon fra 200,-

Hotel	Schæffergården	HHHH Nordsjælland
Romantiske rammer og Danmarks største attraktioner 
inden for rækkevidde: Det er essensen af en miniferie 
på det historiske jagtslot Schæffergården, der ligger 
næsten klos op ad Dyrehaven og tæt på alle perlerne i 
Nordsjælland, langs Strandvejen, Øresund og i hele Stor-
københavn. Nyd en ferie med hyggelige gåture i dyre-
skoven og måske en tur til Korsbæk på Bakken (4 km). 
Hotellet er smukt beliggende kun 12 km fra Københavns 
centrum.

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 Velkomstkurv	på	værelset

3	nætter	1.399,-4	nætter	1.849,-

     Julemarked i Tivoli 
åbner 13.11.2020

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

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

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

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

KØR	SELV-FERIE	I	SAMARBEJDE	MED

 Kroferie	på	Sydhavsøerne Pr. person i dobbeltværelse

1.299,-
Pris uden rejsekode 1.449,-

•	2	overnatninger
•	2	x	morgenbuffet
•	1	x	2-retters	middag
•	1	x	3-retters	middag
•		Værelse	med	terrasse	og	tekøkken

Børnerabat	(ved	2	voksne)
1 barn 0-5 år pris 649,- i forældres seng.

COVID-19 
Vi tager forbehold for evt. 

restriktioner, der kan påvirke 
faciliteter og ydelser 

på hotellerne!

The	Cottage	HHH i	Nysted	på	Lolland
Historien bag den hyggelige bindingsværkskro The Cottage er præcis så engelsk som navnet: I begyn-
delsen af 1900-tallet kom den britiske skolefrøken Miss Jackson til Lolland og blev bestyrer af områdets 
engelske skole – og hun lod i 1908 huset opføre som en tro kopi af sit hjem i England. De karakteristiske 
skorstenspiber og det hvide stakit byder stadig velkommen til The Cottage, og den intime atmosfære er 
bevaret med buldrende ild i pejsen, originale paneler på væggene og gamle æbletræer i haven. Og så er 
jeres ophold lagt i naturens smukkeste rammer kun et stenkast fra stranden ved Nysted Nor.

Kør selv-ferie hitter, og du kan booke
med læserrabat hos vores faste leverandør. 
Husk rejsekoden for at få din specialrabat!

Ankomst onsdage, torsdage og 
fredage t.o.m. 11.12.2020 samt 
10.3.-25.6.2021. Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Teknisk arrangør:
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Siden august har Tårnby Forsyning 
været i gang med første etape af 
klimatilpasningsprojektet i Kristian 
d. II’s Villaby i Kastrup

Af David Schmidt, Tårnby Forsyning

Erfaringerne fra dette projekt vil nu 
blive brugt i de næste etaper og i an-
dre lignende projekter i kommunen.

Det færdige projekt kan håndtere 
og forsinke det regnvand, der falder 
på den nordlige del af Guldregn Allé 
og den østlige del af Snebær Allé. 

Regnvandet ledes via regnvands-
ledninger, der ligger under fortovene, 
hen til et stort såkaldt kasettebassin 
under Guldregn Allé. Bassinet kan 
rumme ca. 90 m3 regnvand, der hol-
des tilbage i bassinet, til der er plads i 
det øvrige kloaknet.

Grundejerforeningsformand Per 
Christensen er glad for resultatet og 
siger:  

- Som grundejere er vi glade for at 
være kommet i mål med første etape 

af klimasikringsprojektet i vores for-
ening i samarbejde med Tårnby Forsy-
ning. Selvom vi stadig har til gode at 
få testet installationen med en kraftig 
skylle, forventer vi fremover at kunne 
håndtere mere regn og at vores kæld-
re og området i det hele taget har fået 
sænket risikoen for oversvømmelser. 
Det giver en god følelse, selv om man 
jo aldrig kan sikre sig mod rigtigt me-
get regn.

Inden for en årrække vil en stor 
del af grundejerne ud til vejene også 
koble regnvandet fra kloakken. Det vil 
sige, at regnvandet, der løber af tage, 
fliser og asfalt, ledes i faskiner eller 
regnbede, i stedet for i kloakken. Det 
samlede klimaprojekt vil kunne hånd-
tere en kraftig øget regnmængde, der 
statistisk set forekommer en gang 
hvert 10. år. 

Tårnby Forsyning frem til at få erfa-
ringer med det nye anlæg og fortsætte 
med lignende projekter andre steder.

Interesse for lignende projekt

Hvis man bor i et område, hvor der er 
interesse for et lignende klimatilpas-
ningsprojekt, har Tårnby Forsyning 
her beskrevet de overordnede overve-
jelser og krav til projektet i Kristian d. 
II’s Villaby.

Projektet startede i 2015 med en 
henvendelse fra grundejerforeningen 
Kristians d. II’s Villaby, der forslog kli-
masikring i området. Grundejerne var 
trætte af alt for meget vand i området, 
når det regnede kraftigt. Der blev mel-
lem grundejerne og Tårnby Forsyning 
derfor enighed om at lave et såkaldt 
klimamedfinansieringsprojekt, men er 
det endt med en løsning, hvor projek-
tet gennemføres som en almindelig 
del af selskabets indsatser for at be-
grænse regnvand i kloakkerne.

Det er dog ikke alle områder i kom-
munen, der egner sig til sådanne sær-
lige indsatser. Indsatsen fra Tårnby 
Forsyning vil således afhænge af en 
helt konkret vurdering, ligesom det er 
en forudsætning, at der er interesse 
og samarbejdsvillighed fra grundejer-
foreningens.

I dette projekt har fokus været på 
at håndtere og forsinke regnvandet, i 
stedet for at lade det fylde op i kloak-
kerne og skabe oversvømmelser. I et 
andet projekt i Tårnby skal regnvandet 
udnyttes – for eksempel til vanding af 
boldbaner i Travbaneparken.
Er du interesseret i et lignende 
projekt i din grundejerforening, 
kontakt Tårnby Forsyning på e-mail:  
info@taarnbyforsyning.dk

Kassettebassin, der er lagt under 
vejen på Guldregn Allé.Klimaprojekt er stort set i mål

Yderligere 12 kommuner i hoved-
stadsregionen, deriblandt Tårnby, 
har sagt ja til et nationalt klimasam-
arbejde, hvor de forpligter sig til 
at udvikle lokale klimaplaner, der 
lever op til Parisaftalens mål

KLIMAKAMPAGNE

I et helt nyt klimapartnerskab mellem 
Realdania, Kommunernes Landsfor-
ening (KL) og de fem regioner invi-
teres samtlige af landets kommuner 
til at blive en del af klimaprojektet 
DK2020. Kommunerne forpligter 
sig til at udvikle en ambitiøs, lokal 
klimaplan, som viser vejen til netto 
nul-udledning for kommunen som 
geografisk område senest i 2050 og 
som dermed også lever op til Paris-
aftalens mål.

Fem kommuner i hovedstadsregio-
nen er allerede i gang. Og med dette 
nye skridt kan altså yderligere 12 nye 
kommuner gå i gang nu. De resteren-
de følger næste år. Kommunerne vil 
via en fælles indgang kunne få hjælp 
med at udforme klimaplanerne.

I alt er det 18 kommuner i hoved-
stadsregionen nu med i samarbejdet.

Tårnby er også med nu

Med de nye underskrifter så går Tårn-
by, Gentofte, Gladsaxe, Brøndby, Fre-

densborg, Herlev, Hvidovre, Furesø, 
Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre 
og Ballerup så også i gang med arbej-
det.

- DK2020-projektet bliver en kæm-
pe fordel for os fremadrettet i forhold 
til at sikre, at vi når vores målsætnin-
ger. Det haster, hvis vi skal sikre, at der 
også er en mangfoldig og bæredygtig 
planet til vores børn og børnebørn, si-
ger formand for KKR Hovedstaden og 
borgmester i Albertslund kommune 
Steen Christiansen (S).             jli

Regionsformand i Region 
Hovedstaden Sophie Hæstorp 

Andersen (S) er sikker på, at det 
nye klimapartnerskab rent faktisk 
vil komme til at gøre en forskel for 

klimaet. Især, hvis erfaringerne også 
anvendes i Greater Copenhagen. Foto: 

Socialdemokratiet

Tårnby i klimapartnerskab
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Sættes i fakta.boksen

Klumme for læseheste:

Et med naturen
Det bliver mørkere og mørkere for 
hver dag, der går. Bøgerne hober sig 
op på bordet, der er nok at vælge 
imellem og de siger alle ”tag mig, 
tag mig”, men lige nu har jeg fået 
nok. Nok af ord, spænding, skyld og 
skam og må ha´ luft. Skoven lokker, 
den er lige der, uden for døren, den 
nedgående sol frister med et lys så 
overjordisk smukt, at jeg må ud og 
tage dybe åndedrag og blive et med 
naturen, som det så smukt hedder,

Jeg går op ad stien. Den er stejl 
nok til at få motion uden samtidigt at 
få åndenød. Stilheden går i stykker i 
takt med støvlernes kvasen på blade 
og grene. Det er ikke som i sommer, 
da jeg kunne gå lydløst som en in-
dianer og snige mig ind på en ugle, 
som pludselig lettede fra en gren, 
tydeligt utilfreds.

Bregnernes bleglyse blade lyser i 
tusmørket, inden de overgiver sig til 
den brune død. Forinden har de sør-
get for at sprede milliarder af sporer 
ved hjælp af hvilke, de har overlevet 
millioner af år. En plante der hverken 
har blomster eller frø. Ingen befrugt-
ning. Godt man ikke er bregne.

Det tænker hverken grævlingen, 
ræven eller rådyrene over, når de 
færdes i skoven. Det gør jeg for så 
vidt heller ikke; det var bare nu, hvor 
tankerne havde revet sig løs fra bø-
gerne og fået frisk luft, det dukkede 
op. Som så meget andet gør, når man 
færdes frit i naturen. Noget er da frit 
endnu.

Stik modsat når man læser. Dér er 
tankerne bundet op på handlingen, 
indholdet, man tager til sig og er i en 
anden verden, bundet af bogen. Og 
der er en verden af bøger, alt alt for 
mange til ét liv. Men nogen mener jo 
også, der kommer et liv efter dette. 
Vi får se. God læselyst.

Læsehesten

Når et menneske 
langsomt forsvinder
En hjertegribende bog om kampen 
mod den dårlige samvittighed og 
forsøg på at få kontrol over samme

Boganmeldelse af Else C. Andersen

At finde en måde at gribe ting an på 
illustreres ofte med en værktøjskas-
se. Man skal finde det rigtige værktøj, 
eller man skal måske opfinde et helt 
nyt. I Jobbe Pilgaards (JP) bog om 
moderens demens bruger han ordet 
finte – et ord, der nok bliver opfattet 
lidt negativt, ligesom snyd – men som 
i denne sammenhæng, hvor man selv 
skal overleve og have overskud til en 
demensramt, er en rigtig god måde 
at løse mange problemer på, især når 
finten glæder både den syge og den 
raske. 

Og problemer er der mere end nok 
af. JP giver nogle forslag til, hvorle-
des man kan tackle problemerne for 
at undgå, den dårlige samvittighed 
tager over. Han anvender i stor ud-
strækning ligeledes filosofien til at 
få styr på den krævende opgave at 
give sin mor så mange gode stunder 
som muligt; stunder, som han er sik-
ker på, trænger ind og giver glæde 
hos den demensramte. Det siges, at 

øjnene er sjælens spejl. Det er i øj-
nene, han stadig kan se den mor, der 
var engang.

Ud over det følelsesmæssige om-
råde giver bogen dig tips til, hvad du 
kan og skal - og ikke skal - i forhold til 
det offentlige, bankerne med mere. 
Når man står i en situation, man al-
drig har prøvet før, er mange ting 
gode at vide på forhånd. Megen tid 
kan spares og megen energi kan bru-
ges til bedre formål, hvis man kom-
mer på forkant med en udvikling, der 
ikke kan afværges.

Jeg har selv ingen erfaring med 
demensramte, men hvis jeg får, vil 
jeg bestemt mene, at denne bog vil 
være en hjælp i en tiltagende fortviv-
lende situation. Den giver læseren 
en både følelsesmæssig forståelse 
og praktiske bud på, hvorledes op-
gaverne med en elsket dement 
kan håndteres, så 
begge parter kan 
få det bedste ud 
af en i øvrigt håb-
løs situation.
Forfatter: Jobbe 
Pilgaard
Forlag: 
Grønningen 1.
146 sider, vejl. 
pris 199,95.

Et hold af tidligere uro´ere har be-
sluttet at fortælle om det arbejde, 
de var sat til at udføre i de ca. 30 år, 
patruljen eksisterede

Boganmeldelse af Else C. Andersen

Bogen er vanvittigt underholdende, 
ind imellem sympatisk og fra den 
tid, der fandtes tilgivelse. Den viser 
os endnu engang, at intet i verden er 
sort/hvidt, men med alle nuancer af 
grå ind imellem.

Dybe spor i unge sjæle

De tidligere uro´ere fortæl-
ler om rå og barske episoder 
fra dagligdagen på Vesterbro, 
Christiania, Nørrebro og om 
gummifabrikken og rydningen 
af ’byggeren’. Men også om at 
man med rydningen af denne 
bygning aldrig i patruljens histo-
rie havde mødt så mange militante 
og voldelige borgere, autonome og 
bz´ere, med et så stort had til politiet. 
Hvilket satte dybe spor i unge sjæle, 
nok både på den ene og den anden 
side.

Men der er også fortællinger om at 
tilpasse sig et miljø, så der kunne gi-
ves de bedste resultater både for de 
udsatte stofmisbrugere, kriminelle, 
prostituerede med flere. Og også for 
politiet. 

Uro´erne gik ikke i uniformer, men 
prøvede i klædedragt at ligne de men-
nesker, de færdedes iblandt. De blev 
kendt i miljøet og fik meddelere, som 
de oftest kunne stole på, men som – 
i den historie, der her gengives – tog 
bagdelen på dem noget så eftertryk-
keligt. 

Historierne om rockerbander er 
læsning, der kan kalde minder frem 
for en amar´kaner og det er lige før, 
man kan blive helt nostalgisk. Beskri-

velsen af især Bullshit og Hells Angels 
organisering og forhold til politiet 
giver indblik i, hvorledes disse grup-
peringer dannedes og efterhånden 
udvikledes eller afvikledes. 

Bemærkelsesværdige navne

Der lægges ikke skjul på, at det mil-
jø, betjentene forsøgte at trænge 
ind i, satte sine spor hos dem selv. 
Uro´ernes måde at arbejde på var ikke 

for tøsedrenge. Deres måde at 
have fester på ville gå lige ind 

hos mange machomænd (hvis 
der er nogen tilbage), men 
ikke ret mange andre steder. 
Det er selverkendelse at 
hente i tilbageblikket og 
sjove historier om, hvorfor 
og hvordan de fik øge-
navne. Hvorfor fik Johnny 

tilnavnet Gunslinger og hvor-
dan opstod navnene Osten og 

Dræberen? 

Sympati for de udsatte

Uro´erne blev betragtet som bar-
ske fyre af omverdenen. Men set fra 
uro´ernes side, er der en anden histo-
rie, som nu er skrevet. 

Deres sympati for nogle af de ud-
satte bliver her sat på tryk, bliver 
gentaget og forklaret, for hvilken ret 
havde de for eksempel til at tage et 
fix fra en prostitueret, som førte til, at 
hun igen skulle på gaden for at tjene 
til sit sovefix. 

Men ret var ret og skulle følges, 
også af uro´erne. 

Frustrationen over ikke at kunne 
hjælpe en ung dreng, som af sin pro-
stituerede mor sendes til Rådhus-
pladsen for at trække og tjene penge 
til hendes narkotikaforbrug, skinner 
stærkt igennem og den videre histo-
rie fortælles. 

Og hvordan trøster man bedst 

’fnuggi’, en voldsomt overvægtig pro-
stitueret, som tror hun skal giftes med 
sin lille, svenske drøm af en mand, 
som umiddelbart inden brylluppet 
bliver hentet af sin kone, som han har 
været gift med i 9 år?

Uropatruljen blev nedlagt i 2001 
som selvstændig enhed og lagt sam-
men med bevillingspolitiet og narko-
tikapolitiet. 

Spørgsmålet om de ca. 30 års ind-
sats fra patruljen har været med til 
at gøre København en bedre by at 
bo i, vil blive besvaret forskelligt, alt 
efter hvem, man spørger. Men svaret 
på spørgsmålet, som du skal læse i 
denne bog, er entydigt. Læs bogen, 
hvis du vil underholdes – og samtidig 
få indblik i en verden, der var engang.

Uro’erne kommer af Tom Guldbæk 
Olsen, hovedforfatter, med indspark 
fra de tidligere urobetjente Stig 
Pedersen, Johnny Majgren, Claus 
Hjelm Olsen, Jan Rasmussen, Henrik 
Blandebjerg, Lars Lundberg, Henning 
Jessen, Ole Bertelsen, Preben 
Jørgensen, Per Jørgensen.
Forlag: Byens forlag
273 Sider, vejl. Pris 299,-

Uro´erne kommer!

Roman af Barbara Oppenhejm; en 
satirisk roman, der udspiller sig i 
Paris, men hvad er det nu, navnet på 
bogens titel minder os om?

Boganmeldelse af Bitte Christensen

Alice er en almindelig 17-årig teen-
ager, der passer sit gymnasium og le-
ver sammen med sin far efter morens 
sygdomsforløb og død.

Dagene ligner hinanden uden de 
store begivenheder; de ligner bestemt 
ikke de eventyrlige liv, Alice ser på 
film og på lnstagram. Faktisk har hun 
kun 226 facebook-venner, 291 følgere 
på instagram og hendes YouTube-vi-
deoer bliver gennemsnitlig set af 239 
personer.

Tiden til at hellige sig de sociale 
medier bliver også begrænset af, at 
hun må hjælpe sin far i hans slikbutik, 
så drømmene står lidt i stampe.

En dag sker der et større trafikuheld 
med en del ravage lige uden for butik-
ken. Tilsyneladende er der ikke sket 
større kvæstelser, men nogle bred-
skuldrede mænd i mørkt tøj løber 
desperate rundt og giver ordre til, at 
de fra slikbutikken skal være opmærk-
somme på, om de observerer nogen 
fra uheldet. Tingene falder til ro, men 

da Alice og hendes far lukker butikken 
og rydder op, finder de en ung halv-
nøgen fyr, der frysende har gemt sig 
på lageret.

Den unge mands forklaring på, 
hvorfor han opholder sig der, lyder 
temmelig usandfærdig og de tilkaldte 
betjente kan heller ikke kan finde ho-
ved og hale i hans tilstedeværelse; 
han siger, han ingen navn har, at han 
har været anbragt i en celle hele sit liv 
og han har slet ingen Facebook profil.

Så anmoder betjentene Alice og fa-
ren, om de kan tage ham med op og 
overnatte i deres lejlighed .... det bli-
ver en lang nat.

Alice får lov til at tage deres loge-
rende med til undervisning - noget af 
en øjenåbner for ham, men han har 
en fantastisk evne 
til at blive aner-
kendt og taget 
godt imod. Og 
Alice får plud-
selig indfriet 
nogle af sine 
ungdommelige 
drømme. Men 
ikke alt er ufar-
ligt i den store 
verden.

Barn af Zuckerberg
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Udvalgt og redigeret af  
Else C. Andersen

Fastliggerne 

Fastliggerne er en samling noveller, 
hvor vi møder personer, som på en 
eller anden måde står alene, fastlå-
ste i bestemte mønstre og forsøger 
at håndtere noget uforløst. Det er no-
veller om afmagt og om ikke at kunne 
finde ind til andre.

Forfatter: Bjørn 
Isak
Forlag: 
Brændpunkt
183 sider, vejl. 
pris 199 kroner, 
også som E-bog

Månelandskaber

Månelandskaber består af 10 noveller, 
hvor novellernes hovedpersoner føler 
sig anderledes og isolerede og har 
svært ved at finde plads til sig selv i li-
vet. Spørgsmålet om virkelighed/ikke 
virkelighed bringes i spil.

Forfatter: Jens 
Rosenbirk
Forlag: 
Brændpunkt
142 sider, 
vejl. pris 
199,- også 
som E-bog

Skrotferien

En bog om Sven og hans søskende, 
som på deres cykelferie gang på gang 
støder på mystiske hændelser og dra-
matiske optrin. Både deres mors liv og 
en værdifuld skat er på spil.

Forfatter: Frank 
Christoffersen
Forlag: 
Brændpunkt
158 sider, vejl. 
pris 199,- også 
som E-bog

Den natblå baret og andre spøjse 
historier

Den natblå baret er skrevet af den 
unge, estiske forfatter Mehis Heinsa-
ar. Bogen indeholder 19 noveller med 
almindelige men dog sære menne-
sker, som på en eller anden måde er 
mislykkedes med et eller andet i de-
res liv (hvem er ikke det?). Samtidig 
hører vi, hvorledes de så reagerer på 
problemet. Heinsaar har både humor 
og menneskekendskab i sine fortæl-
linger.

Forfatter: Mehis 
Heinsaar
Forlag: Apuleius
220 sider, vejl. 
pris 225,-

Velvet morning

Velvet Morning er en udviklingsroman 
om den hårfine balance mellem ung-
dommens styrke og skrøbelighed, om 
rastløshed og rodløshed, subkultur og 
identitet samt et indblik i den kultu-
relle og politiske opgangstid, England 
oplevede kort før årtusindeskiftet 
– alt sammen til tonerne af ikoniske 
bands som Pulp, New Order og The 
Stooges. Måske refererer titlen til san-
gen af samme navn af bandet The 
Verve.

Forfatter: Trine 
Bøhm
Forlag: 
Brændpunkt
404 sider.
Vejl. pris 249,-

Pletfri

77-årige Knud lever et trist og begi-
venhedsløst liv efter at have mistet 
sin kone Betty og sit kørekort. Betty 
søgte før sin død tryghed i det spiritu-
elle, og Knud forsøger i sin ensomhed 
at holde en form for åndelig kontakt 
med hende. Romanen handler om 
det moderne samfunds syn på ældre 
mennesker og marginaliserede indivi-
der og er en historie om etik, retfær-
dighed og selvtægt.

Forfatter: Peter 
Qvist
Forlag: 
Brændpunkt
Vejl. pris 229,-

Alletiders JULEQUIZ

Gætterier til de fleste i familien – med 
løsninger bagest i bogen hvis man 
skulle være i tvivl. 

Den oplagte (mandel)gave for den 
videbegærlige og dem, der godt kan 
lide at vinde!

Køb et par ekstra bøger, så taberne 
kan få et eksemplar af bogen.

Forfattere: Michael 
Rist & Lene Alfa 
Rist
Sælges og sendes 
af: Adlibris
Vejl. pris 145,-

Bølgen

Bølgen er en prisbelønnet og højak-
tuel roman, som har en hel del lig-
hedspunkter med coronapandemien, 
selvom konteksterne er forskellige.

I den lille fiktive by DF ved Mid-
delhavet finder en lokal fisker en dag 
liget af en sort mand ved stranden. 
Snart kommer der flere lig, alle sorte 
og ens, og til sidst ender byen med at 
blive oversvømmet med lig, der skyl-
ler ind over byen med en stor bølge. 
Romanen afspejler på en grotesk og 
makaber måde, hvordan et lille sam-
fund, og det store, håndterer sådan en 
krisesituation. 

Bølgen er en dystopi og en satire 
over et samfunds håndtering af en 
omfattende krise, eller som en itali-
ensk anmelder af romanen skrev: Det 
er en bog, som, skønt den er helt igen-
nem fiktiv, har chokerende og endda 
foruroligende analogier til vores ak-
tuelle tid.

Romanen er oversat 
fra italiensk af 
Cecilia Banfi
Forlaget Apuleius’ 
Æsel
256 sider.
Vejl. pris 225,-

1. juli 1916

Af og til sker det, at noget – en person 
eller en begivenhed – får mig til at 
tvivle på denne verdens videnskabe-
lige forklarlighed. 

En sådan begivenhed fandt sted, da 
jeg en morgen for nogle år siden sad 
på Bagatelle, min rundt-om-hjørnet-
café i Nice, for at indtage den tradi-
tionelle cappuccino og dagens første 
varme croissant. Det startede med, at 
en britisk soldat satte sig ved mit bord 
og spurgte: Tror du på genfødsler?

Denne bog er beretningen om den 
historie, en helt fremmed mand ved 
navn Andrew Thompson over nogle 
måneder fortalte mig, mens jeg drak 
min morgenkaffe. Hvem fanden var 
Andrew Thompson?

Forfatter: Lars 
Ølun
Forlag: 
Brændpunkt
Vejl. pris 249 

Julegaver til en læsehest
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Er du selvstændig med 2 eller flere
ansatte? Oplever du, at dine ansatte har 
ledige timer i løbet af ugen? Så bliv under leverandør og hjælp 
os med at omdele reklamer og aviser til private husstande.

Som underleverandør til FK Distribution kræves:

✓ Du skal hente reklamer og aviser på vores terminal
✓ Du har ansvar for, at dine ansatte omdeler korrekt
✓ I skal omdele onsdag og torsdag
✓ Du vælger selv antallet af ruter, afhængig af jeres ledige tid
✓ Det er en betingelse, at du har en varebil eller lignende

Er du selvstændig med 2 eller flere
ansatte? Oplever du, at dine ansatte har 
ledige timer i løbet af ugen? Så bliv under leverandør og hjælp 
os med at omdele reklamer og aviser til private husstande.

”     Jeg har tre ansatte. Vi om deler 
onsdag og torsdag. På den måde 
udfylder vi de ledige timer.”

Kontakt os i dag!

Ring 61 24 66 83  – eller skriv til nordsjaelland@fk.dk

Tjen flere 
penge til din 
virksomhed!

”      Fem af mine 
chau� ører om deler 
nu reklamer og 
aviser, og vi undgik 
en fyringsrunde.”

Pølsemandens  
store øjeblik
Noget om Karl Heins Neu-
mann, kendt pølsemand på 
Frederiksberg

En fortælling 
af Leif 

Rislund  

Tegning: 
Benny Bang Jensen

Da Karl Heins efter 2. ver-
denskrig havde fået job i Dag-
liglivets Oase (en pølsevogn) 
på hjørnet af Nyelandsvej og 
Fasanvej på Frederiksberg, fik 
jeg et rigtig godt kendskab til, 
hvem Karl Heins egentlig var. 

Da Karl Heins under besæt-
telsen kom til Danmark, blev 
han sygepasser på lazaret-
tet på Nyelandsvej. Han blev 
kaldt ’Englen fra Nyelands-
vej’, fordi han slet ikke kunne 
lide at være soldat og derfor 
hjalp med at smugle danske 
modstandsfolk ud fra lazaret-
tet, når de var lappet sammen 
efter at være blevet såret.

Dengang lå der oppe under 
taget på Godthåbsvej Skole, 

Frederiksberg Fritidsklub, 
som var åben hver aften. Når 
jeg skulle hjem, skulle jeg 
lige omkring Karl Heins for 
at spise en hotdog eller to. 
Samtidig var der altid en el-
ler anden historie, han kunne 
fortælle. Det kunne være som 
sygepasser under krigen. Men 
det kunne også være oplevel-
ser fra 20’eme eller 30’erne, 
som tysk variete-kunstner og 
skuespiller. 

En historie jeg husker me-
get tydeligt. Den handlede 
om den senere verdenskend-
te sangerinde Catarina Va-
lente (mange drenges våde 
drømme og voksne mænds 
med for den sags skylds). Da 
hun var 7 år i 1938 optrådte 
Catarinas mor, Maria, som mu-
sikalsk klovn på samme va-
rietet i Berlin som Karl Heins 
Neumann. Karl Heins fortalte, 
at når Catarinas mor var på 
scenen, skulle Karl Heins 
sidde i kulissen med Catarina 
på skødet, så hun hele tiden 
kunne se sin mor.

Lidt filmroller

Men også andre sjove histo-
rier, fordi han på den tid i 

begyndelsen af 50’erne, fik 
roller i danske film; jeg skal 
her nævne ’Der kom en dag’ 
fra 1955, hvor han spiller 
gestapo officer og ’Venus fra 
Vestø’ fra 1962, hvor han er 
tysk officer.

Om vinteren kunne man 
købe varm bouillon i pølsebo-
den og skulle den være rigtig 

god, blev den toppet med en 
æggeblomme. Med disse æg 
viste Karl Heins sine evner 
som jonglør. Men han kunne 
også over for os drenge, give 
udtryk for, hvor glad han var 
for at være i Danmark. 

Men en gang imellem kom 
han med beske kommenta-
rer om ting, som foregik ude 

i samfundet, som han ikke 
syntes om. Men han accep-
terede tingene, som de var 
og beklagede sig aldrig. Han 
levede i mange år som dansk 
folkepensionist i Brønshøj. 
Han døde i 1988 og ligger be-
gravet på den katolske del af 
vestre kirkegård.

Tårnbys ihærdige natur-
menneske, Jesper Johnsen 
har i samarbejde med Lions 
Club booket Katrine Turner 
fra DR1 programserien 
’Giv os naturen tilbage’. Et 
program hun laver sammen 
med Bonderøven, Frank 
Erichsen 
Naturen er trængt, og det er 
på tide at udnytte det store 
potentiale, vores haver udgør. 

De nye områder i bymiljøet 
er spændende nye økosyste-
mer, og vi kan nemt forvandle 
vores haver og grønne områ-
der til legepladser, hvor vi kan 
genopdage kærligheden til de 
nære naturoplevelser, og give 

noget plads til den trængte 
natur. 

- Vi kan eksperimentere og 
revurdere gamle paradigmer, 
blande og matche naturlige 
og kultiverede planter, gen-
designe klassiske strukturer 
og omdanne dem til miljøer, 
der skaber nødvendige res-
sourcer for liv og oplevelser 
i haven, siger Jesper Johnsen. 

bbark
Katrine Turner holder 
foredrag onsdag 17. 
marts 2021 klokken 
19.30 til 21.00 et sted i 
kommunen. Den aktuelle 
corona-situation er med at 
bestemme mødestedet.

Katrine Turner, biolog, havedesigner og ejer af Vildskab.

Booket i god tid
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Noget at gå til i juliNoget at gå til i juli

FRI  
ENTRÉ

JACOB  
RANTZAU  
SO FAR
AWAY
12.NOV 2020 –  
21.FEB 2021

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

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

Udstillingscenter Gården ved Diget 26 er åben:
Søndage kl. 13 - 16 hvor klaptræet byder dig velkommen. 

Eller efter aftale
Der er naturligvis gratis adgang til at se på det udstillede.

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

PLYSNISSEN er flyttet med til 
Udstillingscentret Gården ved Diget

PlysNissen er en nisse, som 
flytter med fra sted til sted for 
at hygge, hjælpe og drille mv
Plysnissen er oftest en flittig nisse, der 
har en finger eller mere rodet ind i et 
eller andet projekt; der findes dog af-
ventende plysnisser, der kigger på de 
andre plysnisser før de selv kommer op i 
omdrejninger.

PlysNissen må ikke forveksles med 
en grum drillenisse, selvom der er store 
ligheder, da både PlysNissen og DrilleNis-
sen har det med at glemme og forlægge 
ting og sager. Drillenissen gør det vist 
med vilje med andres ting, hvor PlysNis-
sen gør det uforvarende med egne ting.

PlysNissen er en ældre sag, som følger 
sine husgivere, når deres opholdssteder 
ændrer sig; man hører ofte udtrykket 
at nissen flytter med, og det er ganske 
sandt på mange områder.

PlysNissen bliver oftest set i weeken-
derne, hvor der er besøg i dens område, 
men her ses den sjældent foretage sig 
noget fornuftigt andet end at hygge sig.

PlysNissen går ofte alene rundt i huset 
og tilstødende bygninger og foretager sig 
mange ting på mange måder, som ingen 
andre ser og ænser, før det er sket.

PlysNissen er oftest en ældre sag, 
hvor teenagealderen ligger langt tilbage 
og PlysNissen har ofte adskillige efter-
kommere, som er spredt ud på andre 
lokationer.

Nyt fra
’Musik kan skabe fællesskab 
og glæde og giver os en 
fornemmelse af, at vi ikke er 
alene i verden’ 
Det var nogle af musikskoleleder Martine 
Fogts ord, da hun indledte Tårnby Mu-
sikskoles harmoniorkester HOT’s 25-års 
jubilæumskoncert midt i november.

 Det blev en festlig eftermiddag med 
et orkester i topform, sangsolister og 
orkestrets faste dirigent gennem 20 år, 
Carsten Larsen, der som både konferen-
cier og dirigent førte publikum gennem 
orkestrets historie og yndlingsnumre fra 
deres repertoire gennem tiden. 

Orkestret bakkes til hverdag op af 
både en elev- og en forældreforening, 
så det var helt naturligt, at forældre-
foreningen FUT’s formand Kjeld Jensen 
også fremhævede bl.a. det helt særlige 
sammenhold, der er i orkestret på tværs 
af instrumenter og aldre: fra de yngste 
på 11-12 år, som kun har spillet i ganske 
få år, til de ældste som er godt oppe i 
20’erne og har spillet med i orkestret i 
mange år. 

At orkestret har rundet et skarpt 
hjørne, betyder på ingen måde, at de 
nu læner sig tilbage og tager den lidt 
med ro. De er i fuld fart videre med at 
holde prøver til deres kommende store 
koncerter sammen med Sigurd Barrett 
i Kulturhuset Kastrup Bio i slutningen af 

januar, og til Tårnby Musikskoles store 
show ’Verden er din’, som løber af sta-
blen samme sted i april.

På selve Kulturzonen vil der i løbet af 
december være en række koncerter med 
musikskolens elever, for de allernærme-
ste forældre, søskende og bedsteforæl-
dre. 

Kulturzonens store årlige julemarked, 
Jul på Kulturzonen, må desværre aflyses 
i år pga. corona, men datoen for 2021 er 
allerede fastlagt til 27. november.

Det er også i den kommende måned, 
at vi kan se frem til en længe tiltrængt 
renovering af Kulturzonens aktivitets-
rum. Aktivitetsrummet er et gammelt 
staldrum og rummer til daglig bl.a. so-
fahjørne samt bordtennis- og billardspil, 
men er også et populært sted at holde 
koncerter både med musikskolens og 
med professionelle kunsterne. 

I 2021 fejrer Kulturzonen 10-års jubi-
læum som kulturhus og base for Tårnby 
Musikskole. Arrangementerne lægges på 
Kulturzonens hjemmeside i løbet af de-
cember måned, men vi kan allerede her 
nævne, at en af de første begivenheder 
bliver overrækkelsen af Tårnby Kom-
munes nye kulturpris onsdag 3. februar. 
Man kan indstille kandidater til prisen 
frem til 31. december. Læs mere på ta-
arnby.dk om hvem, der kan indstilles til 
prisen og hvordan.

HOT i stærkeste opstilling. 170 glade publikummer havde fundet vej til Skottegårds-
skolens aula til jubilæumskoncerten.

Noget at glæde sig tilNoget at glæde sig til
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Verdens største farvelitografi på Kastrupgårdsamlingen
Siden midt i november har man på 
Kastrupgårdsamlingen kunnet opleve 
verdens største farvelitografi skabt 
af kunstneren Lars Nørgaard på det 
legendariske værksted, Atelier Clot, 
Bramsen og George i Paris 

Ved hjælp af 12 litografiske sten samlet til en stor flade 
har den danske kunstner Lars Nørgaard skabt verdens 
største farvelitografi. 

Litografiet er trykt på det legendariske værksted, 
Atelier Clot, Bramsen og George, der ligger i hjertet af 
Paris. Værkstedet har, siden det blev grundlagt i 1896, 
dannet rammen om store kunstneres grafiske arbejder 
på tværs af tid, stilarter og nationaliteter. Så Lars Nør-
gaard har arbejdet på de samme sten som Bonnard, 
Degas, Chezanne, Matisse og Asger Jorn. I nyere tid og 
den dag i dag har Pierre Alechinsky og Bjørn Nørgaard 
deres jævnlige gang i værkstedet. 

Udnyttede hele gulvarealet
Den danske kunstner Lars Nørgaard er uddannet på 
kunstakademiet i San Fransisco og hans kunstneriske 
udtryk har rødder i den abstrakte, ekspressive ame-
rikanske kunst. Det færdige farvelitografi er ingen 
undtagelse, hvor de mange linjer og farver skaber et 
billede,  som først fremstår som et virvar, men så toner 
der figurer og farvemønstre frem. Hver farve og linje er 
udtryk for en gennemfarvning af en litografisk sten og 
værket er trykt med over 120 gange igennem trykpres-
sen. Værket måler 194 X 264 cm, hvilket svarer til det 
maksimale gulvareal, de kunne finde på værkstedet i 
Paris. Her er værket sat sammen som et puslespil af 
flere mindre litografiske sten, som så er samlet til det 
helt store værk og derefter trykt en sten af gangen. Det 
er det værk, man nu kan se på Kastrupgårdsamlingen. 
Derudover viser museet værket i små dele, hvor hvert 
af de 12 tryk, som udgør det store værk kan ses hver 

for sig. Således kan man selv gå på opdagelse og styk-
ke værket sammen af de forskellige mindre tryk.

Processen på film
Processen bag det store værk kan ses i en film i to 
dele på Youtube, hvis man søger på værkets titel ’The 
French Clot-nection’. Værket præsenteres uden glas, så 

trykkets stoflighed, farvernes klarhed og dybe intensitet 
kan opleves uden, at der kommer glas imellem øjet og 
værket. 

I et helt nyt stort værk, ’Reality refugees’, ser man en 
overfyldt redningsbåd med mennesker i de karakteri-
stiske orange redningsveste, som vi nu forbinder med 
flygtningestrømmene over Middelhavet. Men personerne 
i båden er hvide og ligner i højere grad en gennemsnitlig 
europæer end en flygtning fra det afrikanske kontinent. 
På den vis retter Rantzau linsen mod os selv i sine vær-
ker. 
Foto: Jacob Rantzau. 2020. Olie på lærred. 270x140 cm. 
Privateje.

So far away – fortsætter ind i det nye år
Udstillingen rummer den danske kunstner 
Jacob Rantzaus monumentale malerier, 
hvor realisme, klimakrise og mystiske 
menneskeskæbner går hånd i hånd

Det er Jacob Rantzaus første større museumsudstilling; 
den rummer en lang række værker, hvor den men-
neskelige tilstand og vores forhold til naturen vises i 

et realistisk og til tider foruroligende udtryk. Gennem 
de store malerier og værksinstallationer påkalder 
udstillingen sig, med en insisterende stil, beskuerens 
opmærksomhed.

Et gennemgående tema er begrebet FOMO: - Ang-
sten for at gå glip af noget - og oplevelsen af den nuti-
dige informationsstrøm. 

I Rantzaus værk er menneskefiguren central, men 

også landskabet har fået plads i hans værker og står 
som kontrast til teknologien og udtryk for den uskyld, 
vi har mistet. På den vis lægger Rantzau sig i forlæn-
gelse af en malerisk tradition, hvor landskabet er med-
spiller for den menneskelige sindsstemning. Rantzaus 
værker peger på beskuerens selvopfattelse og i høj 
grad, vores nationale udgangspunkt. 

I portrætserien ’Verdens lykkeligste land’ konfronte-
res beskueren med bredt smilende ansigter, der i deres 
insisterende tilstedeværelse både er på og samtidig sy-
nes fraværende. Motiverne bevæger sig fra det skarpt 
detaljerede, over det opløselige til det abstrakte.

Kastrupgårdsamlingen, indtil 21. februar 2021.

Værket er venligst udlånt af forlaget Atelier Clot, 
Bramsen & Brunholt.

Noget at se på langt ind i det nye årNoget at se på langt ind i det nye år
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Bibliotekets arrangementer – op mod julBibliotekets arrangementer – op mod jul
Biblioteket følger Kulturministeriets 
retningslinjer for genåbning af 
kulturarrangementer 
Det betyder bl.a.: 

- Begrænset antal billetter til alle arrangementer.
- Publikums stole sættes op med en meters afstand.
- To meter mellem optrædende og første stolerække

Juletraditioner gennem tidenJuletraditioner gennem tiden
Erindringscafé

De fleste forbereder sig stadig 
på julen hele december måned. 
Men de forberedelser, vi har i 
vores tid, er en hel del anderle-
des end den måde, man forbe-
redte sig til julen før i tiden. 

Hvilke traditioner har du bibe-
holdt, og hvilke nye traditioner 
er der kommet? Vi kigger også 

på den gamle julepynt. Hvis du har noget, som du vil 
vise os, så tag det med. Vi er både interesseret i hjem-
melavet pynt og fine ting, der er købt. Vi får rummet til 
at emme af jul, så der rigtig kan komme liv i minderne. 

Erindringscafé - Vi mødes uformelt over en kop kaffe/
te og udveksler vores erfaringer, måske endda til inspi-
ration og glæde for nogen af de andre fremmødte.

Måske kender du en, der vil være glad for at følges 
med dig til arrangementet.
Tirsdag 1. december kl. 14 – 16. Tårnby Hovedbibliotek. 
Gratis billetter

Litteraturcafé
Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser?
I Litteraturcafeen er der kaffe og te på kanden, mens 
bibliotekarerne fortæller om et udvalg af sæsonens ny-
heder og andre læseværdige bøger - romaner, krimier 
og fagbøger.

Vi afholder Litteraturcafé hver måned undtagen i 
sommerperioden, alle gange på Hovedbiblioteket. Ud-
valget af bøger, vi fortæller om, skifter hver måned. 

Vi håber også, 
du selv har lyst 
til at komme på 
banen med me-
ninger, spørgs-
mål og gode 
læseoplevelser, 
men du er også 
velkommen til 
bare at møde op 
og lytte.
Tirsdag 8. dec. kl. 

15 – 17. Tårnby Hovedbibliotek. Gratis billetter.

En gåtur og en julehistorie en julehistorie
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem By-
parken til Hovedbiblioteket. På biblioteket runder vi tu-
ren af med en kop kaffe eller te, mens Laura Michelsen 
læser en historie højt.

Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne!
Onsdag 16. december kl. 14 - 15.30. Ved rundkørslen 
på Englandsvej, hvor Hjertestien starter. Fri adgang

Julekalender-Quiz! Julekalender-Quiz! 
Det´ sør´me, det´ sandt, det´ december
Deltag på taarnbybib.dk
Så blev det endelig december. Og ingen december uden 
en julekalender-quiz fra dit yndlingsbibliotek!

Hver dag i december måned åbner vi for et nyt 
spørgsmål, som du kan besvare. Dermed deltager du i 
lodtrækningen om et gavekort til Kulturhuset Kastrup 
Bio.

Du kan deltage én gang pr. spørgsmål. Den 11. og 
den 21. december trækker vi lod blandt ugens korrekte 
besvarelser om biografbilletter. Efter jul trækker vi lod 
blandt alle besvarelser om den store førstepræmie, som 
er en nytårskurv.

Hovedbiblioteket, Kamillevej 3246 0520
Man - fre: Kl. 8 – 20 • Lør - søn Kl. 9 – 16

Vestamager bibliotek, Ugandavej 3253 5499
Man - fre: Kl. 9 – 19 • Lør Kl. 9 – 16. Søn lukket.

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

Ved arrangementer, som afvikles i samarbejde 
med AOF, (mærket) købes billetter på tlf. 3251 
1495 eller via www.aof-amager.dk

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

Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller 
printes på www.taarnbybib.dk 

Nyt fra UngTårnby
UngTårnby summer af aktivitet! 
Lørdag 14. november var der fuldt hus på Løjtegårdsvej 
med sushi, julebag og musikproducerhold. Vi havde et 
maksimalt antal elever i forhold til Covid-19-restriktio-
nerne på holdene. 

Sushi var en stor succes og noget, som vi forventer 
at gentage efter nytår. Julebagning var ligeledes en 
succes, hvor samtlige deltagere hyggede sig med jule-
bag og kreering af diverse former for bagværk. 

Næste bagehold bliver et fastelavnsbagehold, hvor 
vi går all in på fastelavnsboller, og man kan allerede nu 
tilmelde sig på vores hjemmeside www.us.taarnby.dk. 
Sidst, men ikke mindst, var der gang i vores musikpro-
ducerhold, hvor næste års julehit i radioen måske blev 
skabt.

Ungdomsskolen har åbent sidste aften inden jule-
ferien torsdag 10. december. Vi åbner igen i uge 2 og 
de fleste af vores hold fortsætter frem til påske. Man 
kan naturligvis stadigvæk melde sig til hold på vores 
hjemmeside.

  Naturcenter Amager 
- Friluftshuset

Åbningstider indtil 13. december: 
 
Alle hverdage undtagen mandag kl. 9 - 15. 
Weekend kl. 10 - 16.  
Derefter juleferie til 10. januar 2021

Kontakt Friluftshuset   friluftshuset@nst.dk  friluftshuset@nst.dk   -   
Telefon 3246 1053. Der kan være travlt eller vi er 
udenfor, så prøv igen senere.

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

 

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

Der er gang i Julebagningen på Ungdomsskolen.

Noget at gå til op mod julNoget at gå til op mod jul
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Det er ikke alle sangfulge der 
trækker sydpå om vinteren

Af Rikke Mortensen, Naturskolen
Mens de fleste sangfugle for længst er 
blevet tavse og har trukket sydpå, er 
der et par standhaftige småfugle, som 
stædigt bliver ved med at synge og lader 
omverdenen vide, at de er til.

Sangen markerer terrotoriet
Midt i vintermørket, ganske tidligt, kan 
man pludselig høre en strøm af sprøde 
toner. Det er de to små fugle gærde-
smutte og rødhals. 

Fuglene bruger sangen til at markere 
deres territorium. Om sommeren er det 
typisk yngleterritoriet der skal holdes i 
hævd, men her om vinteren handler det 
om retten til at finde føde. 

Store øjne til stor fordel
Rødhalsen har en fordel i forhold til gær-
desmutten og andre fugle. 

Det skyldes, at de er udstyret med 
relativt store øjne. På grund af de store 
øjne behøver rødhalsen ikke så meget 
lys som andre fugle, før den kan finde 
mad og se eventuelle fjender. 

På den måde kan de få et gevaldigt 
forspring i kampen om at finde mad 
længe før andre fuglearter.

Livretten til fælles
Rødhals og gærdesmutten lever begge af 
smådyr som edderkopper, biller og andet 
småkravl. Det finder de typisk i kvas, 
krat og brændebunker. Derfor er det 
vigtigt at vi haveejere lader nogle bun-
ker ligge, hvor fuglene kan finde deres 
naturlige føde.

Gærdesmutten varmer sig
Selvom de to fugle har det til fælles, at 
de begge synger om vinteren og spiser 
insekter, så har de meget forskellige so-
ciale kompetencer. 

Begge fugle konkurrerer intenst med 
både artsfæller og andre arter i løbet af 
dagen, men om natten har gærdesmut-
ten fundet ud af, at man sammen kan 
holde kulden fra døren.

Så mens gærdesmutterne konkur-
rerer internt om dagen, sover de gerne 
sammen om natten. I England er der 
set eksempler på, hvordan over 60 
gærdesmutter har overnattet i samme 
fuglekasse.

Vi kender den stort set alle sammen, den 
lille spurvefugl med det markante rust-
røde bryst, Rødhalsen eller Rødkælken.
Tegning rødhals. Kilde: Naturcenter 
Amager

Gærdesmutten kendes let på den rust-
brune farve og den oprette hale. Den er 
ikke større end en tændstikæske og ve-
jer kun omkring 10 gram. Til gengæld 
kan den slå sine markante triller med en 
enorm volumen, så den kan høres langt 
væk.
Tegning gærdesmutte. Kilde Naturcenter 
Amager.

Fuglesang om vinteren – jo, 
den er god nok

Bramgåsen er en af de største 
succeshistorier på fugleområdet 
de senere årtier

Af Jacob Jensen, Naturvejleder, Tårnby 
Naturskole

Amager er en del af historien. Fra at 
være ganske få i 1970’erne, hvor bram-
gåsen blev fredet, til i dag at tælle 1,2-
1,4 million individer. 

Den positive fremgang ses på antallet 
af bramgæs, der søger føde på Kalvebod 
Fælled. Langs Granatvej og helt ud i 
Klydesøen ses bramgåsen stort set alle 
dage året rundt. Efterår og vinter i store 
flokke med tusinder individer. Et giga 
fedt syn! 

Bramgåsen er let at kende på den 
hvide kind og på stemmen, der lyder 
som en lille hunds bjæffen. 

Der er mange gæs at se
Ornitologer har talt 40.000 bramgæs 
trækkende over Sydamager på en dag! 
Fremgangen skyldes en række forhold, 
blandt andet et internationalt netværk af 
reservater til vandfugle, hvor det Sydlige 

Amager indgår. Landbrugets omlægning 
til grønne marker året rundt har også 
haft positiv betydning. Og de hyppige 
mildere vintre, der byder på mere føde 
for vegetarer i landskabet generelt. På 
Saltholm ynglede bramgåsen for første 
gang i 1992 – i dag yngler måske 4.000 
par på øen i Sundet.

Bremgåsen må ikke jages
Vi har tre forskellige bestande af bram-
gæs: en russisk-baltisk, en fra Svalbard 
og en fra Østgrønland. De fugle vi ser 
på Amager er fra den russisk-baltiske 
bestand.

Nogle bliver måske helt sultne ved 
talen om alle de potentielle gåsestege 
her op imod jul? Dertil skal siges, at 
bramgåsen er ganske lille uden meget 
sul på kroppen og med en kraftig tran-
net smag. Bramgæs er totalfredet og 
må derfor ikke jages, men som et af få 
steder i Danmark er det tilladt, at skyde 
bramgæs på markerne omkring Kastrup 
lufthavn. Her er formålet at holde gæs-
sene væk fra lufthavnens nærområde.

Giga gåsesucces

Bremgæs
Foto: Kurt Pedersen, Amager fotoklub.

Der ventede et hold rævejægere noget af 
en overraskelse, da de i weekenden var 
på reguleringsjagt på i Pinseskoven på 
Kalvebod Fælled 
Op af en såkaldt kunstgrav til ræve, sprang nemlig en 
grævling... til både jægernes og den lokale skovfoged 
Sven Norups store overraskelse. 

- Der er for første gang nogensinde at vi med sikker-
hed har set grævling herude, fortæller skovfogeden. 

- For 6-7 år siden blev der på et vildtkamera taget et 
billede af en grævling i Kongelunden og der har siden 
været spredte meldinger om grævling set i den sydlige 
del af Naturpark Amager, forklarer han. 

Da grævlingen kan blive op til 10 år gammel, kan der 
sagtens være tale om det samme individ, som har væ-
ret i området hele tiden. 

- Men vi ved det ikke med sikkerhed; hvis der er 
flere grævlinger herude, skal de være gået over en af 
broerne til Amager, understreger Sven Norup. 

Ideelle levevilkår men også problematisk
Mens naturparkens rolige omgivelser i syd er helt ide-
elle for grævlingen, kan den samtidig være et problem 
for dele af områdets fugleliv. Specielt de jordrugende 
vadefugle, som terner, strandskader og klyder: 

- Grævlingen er et rovdyr, som blandt andet spiser 
æg, og derfor kan den være en trussel for den biodi-
versitet, der er særlig for Kalvebod Fælled, slutter Sven 
Norup. 

Det karakteristiske sort-hvide pattedyr er yderst sky, 
primært nataktiv og derfor meget sjældent et som vi 
mennesker får at se.  

bbark

Grævlingen er blandt de få store rovdyr, som 
lever i Danmark. Og den er nu med sikkerhed 
set på Amager for første gang nogensinde. 
Foto: Colourbox 

Grævling set på Kalvebod Fælled

Noget at se på i naturenNoget at se på i naturen
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Hold jer orienteret på vores hjemmeside 
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby

December 2020

LOKALAFDELINGEN 
AMAGER LANDEVEJ 71 · TLF. 21 70 05 16 

Kontortid: Hver tirsdag kl. 10-15 
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/taarnby 

aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

MobilePay: 35267

     

Sorg/ livsmodsgruppen 
holder juleferie fra den 7/ 12 og starter op 
igen mandag den 11/1, har du mistet en æg-
tefælle eller pårørende og har brug for at dele 
sorgen med andre, der også har mistet, kan du 
kontakte Lissi på tlf. 22 15 60 29 eller ældre-
sagen på tlf. 21 70 05 16.

Besøgstjenesten holder lukket fra tirsdag d. 
24/11-2020 til tirsdag d. 2/2-2021. Der er 
naturligvis telefonkontakt på 22 33 80 72.

Kontoret holder lukket fra søndag 6.dec og 
åbner igen tirsdag den 5. januar 2021.

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.

EN STOR TAK TIL ALLE VORES 
FRIVILLIGE !

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

Tusinde tak for det.

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

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

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

Vi ønsker alle en 
glædelig jul og 

et godt 2021, hvor 
vi forhåbentlig kan 

genoptage vores normale 
aktiviteter.
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Vi kommer til at kramme igen, sådan lyder 
en reklamespot vi både kan se på tv, ved 
busstoppesteder og lign. i øjeblikket. Dette 
simple budskab ikke alene rørte mig første 
gang jeg hørte det, men vækkede tillige 
en længsel til live efter en ”præ-covid19” 
hverdag, men også, og måske mere vigtigt, 
en længsel udsprunget af den mangel på 
nærhed som Covid19 synes at udfordre. 

Nu skal vi jo ikke blande skidt og kanel 
siges det, men i en tid hvor også #Me2# 
problematikken og konflikten over uønsket 
berøring raser, er det paradoksalt hvordan 
vi alligevel mangler berøringen pga. 
afstandskrav. Vi mennesker har brug for 
hinanden, for at se og røre hinanden, holde 
i hånd, holde om og være tæt på hinanden, 
for vi er simpelthen ikke kun væsener der 
kommunikerer verbalt, men også, og i høj 
grad, væsener der kommunikerer fysisk. 
Bare det, at holde et andet menneske i 
hånden, kan vække stor glæde hos en syg 
på hospitalet, i ens kæreste eller et barn. 
Navnene er mange på dem vi elsker, og vi 

glædes som mennesker i samhørighed ved 
berøringen, der sammen med ånden, talen 
og synet, knytter os tættere sammen.

Men vi kommer jo som bekendt til at 
vente lidt endnu med den fysiske nærhed. 
Længslen efter denne kan måske så til 
gengæld få os mennesker til at komme 
hinanden ved og være hinanden nær på 
andre måder. Det fællesskab, som vi er 
en del af som et kristent fællesskab, har 
som sin essens og kerne at vi mødes ikke 
alene i fællesskab, men også i samhørighed 
og gensidig afhængighed, og i kærlighed. 
Kærlighed til Gud ja, men i lige så høj grad 
også til vore medmennesker.  Vi har ofte et 
stort behov, synes det, for at individualisere 
os i samfundet så lige netop vores subkultur 
kan blive hørt, for at få lige netop vores 
ønsker igennem. Men måske skulle vi huske 
på dette enkle budskab, vi kommer til 
at kramme igen, og lade det give os håb 
om det der kommer, men også lade det 
inspirere den kærlighed, som vi har og kan 
få, imellem os mennesker, hvis vi mødes i 

kærlighed og fællesskab. Det er det, som 
julens budskab handler om. Simpelthen 
kærlighed. Vi her i Korsvejskirken, 
Menighedsråd og personale, ønsker jer alle 
en rigtig glædelig jul. På gensyn.

Sognepræst
Julie Aaboe

Knus, kram og kærlighed

Korsvejskirken vi gerne byde jer velkommen til juleaftenens gudstjenester. For at følge 
sundhedsmyndighedernes anbefalinger er vi dog nødt til at begrænse hvor mange, der kan 
deltage. Derfor bedes I venligst tilmelde jer ved hjælp af de formularer I kan finde ved at 
scanne nedstående QR koder. I kan også tilmelde jer på www.korsvejskirken.dk  eller på 
kirkekontoret.
Vi håber meget på jeres forståelse og glæder os til at se jer og fejre jul i vores kirke — på 
sikker afstand. 

Tilmelding til 
familiegudstjeneste d. 24. 
dec. kl. 12.00 ved Miriam 
Joensen 

Tilmelding til 
familiegudstjeneste d. 24. 
dec. kl. 13.30 ved Julie 
Aaboe

Tilmelding til 
julegudstjeneste d. 24. dec. 
kl. 15.00 ved Julie Aaboe

Vi hilser et nyt kirkeår og vores 
nye menighedsråd velkommen

Fra søndag 28. november udgør følgende 
personer Korsvejskirkens menighedsråd: 
Allan Henriksen, Christine Creutzberg, 
Stina Carlberg, Niels Michael Broed, Vivi 
Jensen, Maria Løndorf, Johnny Fredelund, 
Finn Hansen, Elinor Wilms Olsen, Jette 
Thaarup Pedersen.

Stedfortrædere er:
Poul Dybro Jørgensen, Hanne Sten, 
Jessica Hjortlund, Kristian Hjulsager, Bent 
Jeppesen.
Ved det konstituerende møde 10. 
november blev Stina Carlberg valgt til 
formand, Jette Thaarup Pedersen til 
næstformand og Niels Michael Broed til 
kasserer. Allan Henriksen fortsætter som 
kirkeværge og ligeledes fortsætter Julie 
Aaboe som kontaktperson.
Det nye råd holder det første møde i 
funktionsperioden tirsdag 1. december 
kl. 19.00

Vi glæder os til 
samarbejdet!
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Gudstjenester
November    
Søndag 29. 1. s. i advent, Matt. 21, 1-9 kl. 10.00 Miriam Joensen

December    
Søndag 6. 2. s. i advent, Luk. 21, 25-36 kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag 13. 3. s. i advent, Matt. 11. 2-10 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 13. Julegudstjeneste for børn og voksne kl. 14.00 Julie Aaboe
Torsdag 17. Julegudstjeneste på Tagenshus kl. 11.00 Julie Aaboe
Søndag 20. 4. s. i advent, Johs. 1, 19-28 kl. 10.00 Miriam Joensen
Torsdag 24. Julegudstjeneste på Pyrus Alle  kl. 11.00 Miriam Joensen
Torsdag 24. Juleaften, Luk. 2, 1-14 / Matt. 1, 18-25 kl. 12.00 Miriam Joensen
Torsdag 24. Juleaften, Luk. 2, 1-14 / Matt. 1, 18-25 kl. 13.30 Julie Aaboe
Torsdag 24. Juleaften, Luk. 2, 1-14 / Matt. 1, 18-25 kl. 15.00 Julie Aaboe
Fredag 25. Juledag, Luk. 2, 1-14 kl. 10.00 Miriam Joensen
Lørdag 26. 2. juledag, Matt. 23, 34-39 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 27. Julesøndag, Luk. 2, 25-40 kl. 10.00 Julie Aaboe

Januar    
Tirsdag  1. Nytårsdag, Luk. 2,21 kl. 14.00 Miriam Joensen
Søndag 3. Helligtrekongers søndag, Matt. 2, 1-12 kl. 10.00 Miriam Joensen

Aktiviteter i november 

Koncert med kirkekvartetten

Kom til koncert med de fire dygtige sangere, 
der hver søndag synger til gudstjenesterne 
i Korsvejskirken! Her vil man få lejlighed til 
at opleve hver enkelt sanger optræde som 
solist, og desuden vil kvartetten opføre et 
værk, som er skrevet af organist Ole Reuss 
Schmidt: ”Julekantate for kor og orgel”. 
Der bliver således lejlighed til at høre 
både ny og gammel musik, og enhver er 
hjertelig velkommen. Efter koncerten er alle 
velkomne til en uhøjtidelig reception.
Lørdag 28. november kl. 16.00  

Aktiviteter i december

Musik-andagt – En tid til eftertanke
 v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Med stemningsfuld musik og læsninger 
reflekterer vi over skriftens ord ud fra et 
moderne og personligt perspektiv. Efter 
andagten nyder vi fællesskabet over en kop 
kaffe m.m.
Tirsdag 1. december kl. 10.00

Menighedsrådsmøde 
Det nye menighedsråd samles til det første 
møde i funktionsperioden
Tirsdag 1. december kl. 19.00

Korsvejstræf: Julehygge 
Vi synger julens smukke salmer, klipper 
julepynt og forbereder os på den kommende 
højtid. Medbring venligst en julegave til 
cirka 30 kroner.
Onsdag 2. december kl. 14.00

Julecafé med overraskelser
Kom og vær med til denne hyggelige 
julecafé lige efter gudstjenesten, med musik 
og med salg af gløgg, sodavand, æbleskiver 

og pølser. Når I har forsynet jer med mad og 
drikke, så står vi klar med gaver, som man 
kan vinde i bankospil. Overskud fra salget 
går til at hjælpe mennesker i sognet, som 
har brug for en ekstra håndsrækning i julen. 
Søndag 6. december efter gudstjenesten

De ni læsninger
Kirkens liturgiske kvartet medvirker sammen 
med oplæsere fra kirken og fra menigheden. 
Lørdag 12. december kl. 16.00

Julegudstjeneste for børn og voksne

Vi inviterer til en børnevenlig og 
stemningsfyldt gudstjeneste med lys i 
adventskransen, juletræer i kirkerummet, 
julesalmer og en lille gave til børnene.

Bagefter er der æbleskiver. På grund 
af covid 19 må vi desværre ikke danse 
om juletræet. Tilmelding til lone@
korsvejskirken.dk senest 9. december. 
Hurtig tilmelding tilrådes, da der kun er et 
begrænset antal pladser.
Søndag 13. december kl. 14.00

 

Orgelrecital
Kom forbi Korsvejskirken til en til en lille 
samling, hvor vi lader freden og roen sænke 
sig over os, midt i juleræset. Organist Ole 
Reuss Schmidt spiller og fortæller. 
Fredag 18. december kl. 17.00

Koncert med Euphonia
Kirkens eget kor – Euphonia – fremfører et 
program med blandet julemusik. På grund af 
restriktionerne for at begrænse smittefaren, 
synger vi med et mindre kor, sangerne 
står med 2 meters afstand og vi har lagt 
programmet derefter: ”Fire Julemotetter” 
af den franske komponist Poulenc, og til slut 
julesange fra hele Norden, hvor vi i høj grad 
kan profitere af, at et af korets medlemmer 
er fra Finland. Efter koncerten er der 
reception. 
Lørdag 19. december kl. 14.00

Kontakt  

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

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

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

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

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

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

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

Menighedsrådsformand: 
Jessica Hjortlund.  Tlf. 3141 6030.

Kirketjener: 
Johnny Løndorf. Tlf. 6116 3336. 
johnny@korsvejskirken.dk  
Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 8-12.

Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og 
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse 
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest 
fredag inden kl. 12.00. 
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TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Glædelig jul

Gudstjenester

November
Søn 29. Højmesse 1. søndag i advent    10.00 F. Skovhus

December
Søn 6. Højmesse 2. søndag i advent     10.00 Nielsen  
Søn 13. Højmesse 3. søndag i advent    10.00 H. Rosenberg
Søn 20. Højmesse 4. søndag i advent    10.00 Risum
Tors 24. Juleaftensdag      10.00 Nielsen *
       11.00  Nielsen * 
       12.00 Nielsen *
       13.00 Risum * 
       14.00 Risum *
       15.00 M. Hansen * 
       16.00 M. Hansen *
       23.30 H. Rosenberg *
Fre 25. Højmesse Juledag      10.00 M. Hansen
Lør 26. Højmesse 2.Juledag      10.00 H. Rosenberg
Søn 27. Højmesse Julesøndag      10.00 Nielsen
Fre 31. Nytårsgudstjeneste      15.00 Risum

*Tilmelding til årets juleaftens-gudstjenester er nødvendig. Tilmeldingen til 
gudstjeneste foregår via et elektronisk billetsystem, som man finder på kirkens 
hjemmeside: www.taarnbykirke.dk
For deltagelse i gudstjenesterne kl.10.00, 11.00 og 12.00 er der dog også 
mulighed for telefonisk tilmelding ved kontakt til Ida Nielsen, tlf. 3250 4186. 

Som barn blev man holdt på 
pinebænken, når årets julekalender dag 
for dag afslørede at julen var i fare. Til 
alle tider har julen været truet.
I Jul på slottet bliver julen afskaffet, da 
kongen skal på skrump, så han kan betale 
sin vægt i guld i krigserstatning. Og det 
går jo ikke, når julen er fyldt med godter 
og regenten har en sød tand. 
I Nissebanden mister julemanden sit 
gode humør. 
Og julen er truet, da bogstaverne falder 
ud af bøgerne i Rigsarkivets gamle bøger, 
fordi Pyrus tryller forkert. Snart er alle 
ord skrevet om julen forsvundet. Og 
hvem kan så huske hvad jul er?
Jeg husker ikke et år, hvor det gamle 
plot har føltes mere aktuelt end i år, 
hvor det kniber med både godt humør 
og penge, og med meget af de vi kender 
og forbinder med julen. Mange af julens 
traditioner har måttet aflyses eller tænkes 
om. Sådan er det også i kirken. De 
mange julebesøg af store og små gennem 
december, og skolebørn der samles og 
ønsker hinanden god juleferie i kirkens 
rum, vil mangle. Duften af gran, når de 
ældre laver juledekorationer, og rasler 
med terninger til pakkeleg i Mødestedet, 
udebliver. Selv juleaftens gudstjenester 
har vi måttet gentænke, så der nu holdes 
flere og kortere gudstjenester med færre 
kirkegængere. Jeg må indrømme, at 
jeg føler mig lidt som Kejser August i 

julens evangeliefortælling. Det føles som 
om det hele handler om at tælle. Tælle 
mennesker, tælle kvadratmeter, tælle 
timer, og så håbe på at det hele går op. 
Velvidende at der ikke er en løsning, hvor 
der er plads til det hele. 
Tårnby Kirke er gerne fyldt til 
bristepunktet juleaften, når vi sidder 
skulder om skulder eller står tæt i 
midtergangen. Børn og forældre sætter 
sig på knæfaldet, og præsten møver sig 
ned gennem menigheden for at komme 
op på prædikestolen. 
I år vil der være mindre plads end 
nogensinde. Og det er ikke fordi kirken 
er blevet mindre, men fordi vi ikke kan 
sidde knæ mod knæ på hattehylderne, 
og lige få plads til én ekstra  på de smalle 
bænkerækker.
Når jeg går på prædikestolen for at tænde 
stearinlyset og læse juleevangeliet højt, så 
vil jeg savne den fyldte kirke. 
Hvem skal redde julen for os? Julen 
er hverken glemt eller skal afskaffes, 
alligevel føles det som om alt det 
velkendte er i fare. 
Det første svar er, at det skal barnet 
i krybben. Der var ikke plads til den 
højgravide Maria og Josef i herberget. 
Men der blev plads til miraklet og det 
lille barn kom som et klart lys i den 
mørke nat. Jul handler om det, der 
allerede er sket, og som bliver ved at ske: 

Gud kommer til os. 
En julesalme jeg holder meget af lyder:
Mit hjerte altid vanker
i Jesu føderum,
did samles mine tanker
i deres hovedsum;
dér er min længsel hjemme,
dér har min tro sin skat,
jeg kan dig aldrig glemme,
du søde julenat.

 
Og det giver mig det andet svar: Det er 
os, der skal redde julen. For julen starter 
dér, hvor vores længsel bor. Håbet og 
glæden opstår, når vi lever i forventning. 
Som børn, der tæller ned hver dag 
med en julekalender. Som de vordende 
forældre, der drømmer og længes efter 
at holde den lille ny. Vi skal finde 
julestemningen midt i det stemningsløse. 
Ikke en forloren udgave af godt humør. 
Men en glæde over at der er noget, der 
kommer til os, som vi ikke selv skal 
skabe. Ligesom juleglæden, der har 
klangbund i julesorgen. Det glædelige 
budskab kommer til os, som har brug 
for at høre at der er godt nyt. ”En stor 
glæde som skal være for hele folket”, som 
englen sagde. 
I år har jeg ikke været træt af, at der blev 
spillet julemusik tidligt i november, jeg 
har ikke engang mugget over butikkernes 
julestads på hylderne i oktober. Og jeg 
har allerede spist en brunkage. Og det er, 
selvom vi præster og kirken virkelig godt 
kan lide at holde adventstiden i hævd og 
sige, at det først er jul, når det faktisk ér 
jul den 24. december. Men i år tror jeg at 
adventstiden skal bruges til at finde hver 
eneste lille gran af juleglæde og håb og 
forventning frem, og tyvstarte på julen. 
Jul bliver det altid i julekalenderen. 
Jul bliver det også i år. For hvert lys vi 
tænder i adventskransen, så nærmer vi os 
julen og det lys, som aldrig kan slukkes. 
Glædelig adventstid. Og glædelig jul.

Fra Desirée Risum og resten af Tårnby Kirke. 
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DECEMBER 2020
Møder og arrangementer
Netværksgruppen
Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis 
bestående af enker og enkemænd. Men andre, 
der har tid og lyst til et nyt socialt fællesskab, 
er også velkomne.

Så er arbejdet ikke så krævende længere, og 
er børnene flyttet hjemmefra, så er det måske 
noget for dig.

Vi mødes ca. 2 gange om måneden. Det er 
ofte i forbindelse med gudstjenester, enten 
aftengudstjenesten den 3. torsdag i måneden, 
eller om søndagen efter en Højmesse.

Der er altid kaffe og nogle gange et andet 
arrangement. Vil du vide mere om gruppen, 
kan du kontakte Ida Nielsen på 32504186.  
I december mødes vi til:
Adventshygge onsdag 16. december kl. 18. 
Tilmelding er slut.
Gudstjeneste søndag 27. december kl. 10. 
Efter gudstjenesten er der julehygge i 
konfirmandstuerne.                                   
Gudstjeneste på plejehjemmet
På grund af Covid-19 er der i øjeblikket ingen 
gudstjenester på plejehjemmet Tårnbygård, 
Løjtegårdsvej 100.                                                                                
På grund af covid-19 er der i øjeblikket ingen 
gudstjenester på plejehjemmet på Irlandsvej.                         
Julegudstjenester på Psykiatrisk Center Amager, 
Digevej
Årets julegudstjenester vil blive annonceret ude 
på de enkelte afsnit i løbet af december. For 
yderligere information kontakt hospitalspræst 
Desirée Risum

Tak
Tak til alle dem, der kom og gjorde min 
sidste dag meget hyggelig. Tak for alle 
gaverne, dem er jeg meget glad for, håber 
stadig vi ses.
Mange knus Anette

FOR BØRN                                                                       
Babysang
På grund af coronavirus skriver vi i øjeblikket 
ikke op til Babysang. Vi vender tilbage, når der 
er noget nyt
For konfirmander og forældre
På grund af corona er der i øjeblikket ingen 
fællesarrangementer for konfirmander og 
forældre. 
Børnegudstjeneste
Daginstitutioner beliggende i Tårnby sogn kan 
kontakte sognepræst Ida Nielsen for at høre 
nærmere om julegudstjenester.
Juleaften
Juleaften vil de tre første gudstjenester, kl. 10, 11 
og 12 være tilrettelagt for mindre børn.
FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”,  
Gemmas Allé 100.
Kredsleder:
Allan Christensen: abc.cph@gmail.com
Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen: 
happ1606@gmail.com 
www.fdfkorsvejen.dk

JulehjælpJulehjælp
Som altid er der mulighed for at søge julehjælp for dem, som bor i Tårnby Sogn.
Hvis man har svært ved at få det til at hænge sammen økonomisk, kan man ikke

give sine børn en gave eller invitere sin gamle mor på julemiddag, 
så kan man søge om hjælp hos os. 

Et udfyldningsskema kan hentes hos kordegnen på kirkekontoret, og det skal være samme 
kordegn i hænde - denne gang udfyldt inden mandag 7. december kl.12.00. 

I løbet af en uge vil vi kontakte dem, som vi har tildelt julehjælp, og de vil kunne komme 
forbi og hente den.

Med venlig hilsen Menighedsplejen  
ved Tårnby Kirke.

ADRESSER • 
TELEFONNUMRE

Sognepræst: 
Ida Nielsen
Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4186, e-mail: idni@km.dk  
Træffes man., tir., ons. kl. 10-11, 
torsdag kl. 17-18 samt efter aftale.
Sognepræst: 
Desireé Risum  
Tlf.: 3046 2040, e-mail: dr@km.dk 
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fri mandag.
Sognepræst: 
Louise Husted Rosenberg 
Tlf.: 3046 0886, e-mail: lrr@km.dk
Træffes på kontoret, Englandsvej 330. 
Fredag fri.
Vikarierende sognepræst: 
Susanne Freddin Skovhus
Tlf. 2367 4237, e-mail sus@km.dk
Mandag fri
Sognepræst: 
Karsten M. Hansen (kbf)  
Orlov indtil 17. december.

Organist: 
Poul Anders Lyngberg-Larsen. 
Priorvej 6,3.th., 2000 Frederiksberg 
Tlf.: 2784 6045, e-mail: pall349@
hotmail.com
Kordegnekontor: 
Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 
330, 2770 Kastrup  
Tlf.: 3250 4195, fax: 3250 4129, 
e-mail: thbe@km.dk
Kontortid: 
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag 
også kl. 16-19
Kirkegårdskontor: 
Kirkegårdsleder Henrik Schoubye, 
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5798 Fax: 3250 5708; 
e-mail: taarnbykigrd@mail.dk 
Kontortid: Man - fre kl. 11-13 
Menighedsrådets formand:
Flemming Niemann Pedersen  
Tlf.: 3252 0603 (kontor) hver tirsdag 
kl. 10.00-11.00
Kirketjener:
Jens Peter Kondrup Jepsen og Mads 
Gravers Nielsen, Englandsvej 330, tlf: 
2166 7030
Hjemmeside:
taarnbykirke.dk
Mødestedet:
Englandsvej 330, tlf: 3252 0729.
Tirsdag mellem kl. 13 og 16.
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kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

KB Sognepræst  Susanne 
Sognepræst Susanne 
Worm Steensgaard (kb) 
beredskabspræst
ssan@km.dk /  
Tlf. 4045 2530
Træffetid Saltværksvej 39: 
Mandag - torsdag 9-10 
Fri fredag
Sognepræst Allan Ivan 
Kristensen
aik@km.dk  / Tlf. 2913 8323
Træffetid Kastrupvej 412: 
Tirsdag - fredag 9-10 
Fri mandag
Sognepræst Elizabeth M. 
Laursen
eml@km.dk /  
Tlf. 2546 1649.
Træffetid: Tirs. 12-13, ons. 
og fre. kl. 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 
Grethe Hamborg
grbh@km.dk / Tlf. 2447 
3830
Træffetid: Ons. og tors. 11-
12 samt efter aftale
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 / 5144 8110
Kirkegården Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Johnnyjensenkk@yahoo.dk 
Tlf. 3250 7193

Kastrup Menighedspleje 
hjælper, hvis der er behov, 
bl.a. med Julehjælp. Bidrag 
modtages med tak, og kan 
indbetales til BankNordik 
reg.nr. 6506 konto 
3052994208

Det velsignede bud er til børn
I 1839 spadserede Johannes Ferdinand Fenger, sognepræst, rundt i det smukke vinterlandskab, der omgav 
præstegården i Lynge. Johannes gik og grublede over en mangel i den danske sangskat: Juleviser til børn. 
Måske grublede han over dette spørgsmål, fordi hans datter Johanne var meget musikalsk og nød at synge 
viser for farens gode ven Bernhard Severin Ingemann, når denne var på besøg. 
’Mon ikke Ingemann kan skrive en lille julevise til børn?’ har Johannes nok tænkt, da han gik rundt i det 
bakkede landskab. I hvert fald henvendte han sig til Ingemann og ganske få dage efter modtog pastoren 
salmen ’Julen har bragt velsignet bud’. 
Og salmen tog netop udgangspunkt i barnet og den glæde, som julen bringer:

’Julen har bragt velsignet bud,
nu glædes gamle og unge.
Hvad englene sang i verden ud,
nu alle små børn skal sjunge.
Grenen fra livets træ står skønt
med lys som fugle på kviste;
det barn, som sig glæder fromt og kønt,
skal aldrig den glæde miste.’

Ja, julen har bragt glæde mange gange og til mange mennesker igennem årene. Således også i år. Men julen 
bliver nu alligevel lidt anderledes i år på nogle områder - både for unge og for gamle. Det skyldes Covid-19, 
der nu på 9. måned afstedkommer forskellige restriktioner landet over, således også i Kastrup Sogn. 
Vi er underlagt de retningslinjer, som er blevet udstukket af Kirkeministeriet. Det betyder, at vi ikke må være 
lige så mange til gudstjenester i kirken, som vi plejer. Vi har derfor lavet nogle praktiske foranstaltninger, der 
skal være med til at sikre, at vi kan passe på hinanden - også juleaften. 
Hvis man ønsker at deltage i en af de fire gudstjenester juleaften, skal man kontakte kordegnen og bestille 
(og afhente) en billet. Dermed sikrer vi os, at flest muligt kan komme i kirken under de vilkår, vi nu engang 
lever under. Og vi sikrer os samtidig, at alle kan sidde med behørig afstand til hinanden. 
Vi glæder os til at se jer juleaften, hvor vi endnu engang skal fejre, at ’Himmerigs konge blandt os bor,
han juleglæden os bringer’.

God jul alle sammen!  
Allan Ivan Kristensen

Syng dig (Jule)glad
Vi genoptager succesen med eftermiddage, hvor 
vi synger sammen efter nye og gamle salmebøger, 
højskolesangbogen osv., med Niels Henrik Jessen som 
leder. Niels vil sammen med Allan Ivan Kristensen denne 
eftermiddag naturligvis vælge julesalmer og -sange. 
Desuden vil der være fri sang efter de deltagendes ønsker. 
Det foregår denne gang i kirken.  
Efter sangen udskænkes et krus julegløgg.

Torsdag 17. december kl. 16 i Kastrup kirke

Julens gudstjenester
Juleaften 24. december er der 4 gudstjenester 
i Kastrup kirke. Den anden gudstjeneste er 
en familie-jule-gudstjeneste, der er specielt 
tilrettelagt for børn, men alle 4 gudstjenester 
har fokus på julens budskab, og er derfor 
også for hele familien! Den ægte julestemning 
fås gratis med hjem til brug for julefesten 
derhjemme.
Gudstjenesterne er kl. 11.30, 13, kl. 14,30 og 16.
1. juledag er der gudstjeneste kl. 11 og 
2. juledag kl. 10. Nytårsdag holder vi 
Nytårsgudstjeneste- og taffel kl. 16
Vi ønsker alle i Kastrup sogn en glædelig jul 
samt et velsignet nytår!
BILLET til julens- og nytårs gudstjenester kan 
afhentes på kordegnens kontor!
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Festgudstjeneste
Det ny kirkeår, 1. søndag i advent indledes med festgudstjeneste, der også er 
begyndelsen på adventstiden. 
Undervejs i gudstjenesten præsenterer det nye menighedsråd sig.

Susanne Steensgaard, der forestår 
gudstjenesten, har 25-års jubilæum 
denne søndag, men festligholdelsen 
udskydes pga Covid-19.

Søndag 29. november kl. 10 
i Kastrup kirke, Kastruplundgade 3

De ni Læsninger
Begyndelsen på julemåneden markeres med en helt særlig 
eftermiddag, hvor Guds plan med os mennesker skildres fra 
skabelsen og frem til barnet i krybben.

       Organist og kor indøver særlig fin musik og korstykker, som 
bereder vort sind på julen og Frelserens komme. 

Forskellige fra menigheden læser de ni tekster, der skal føre 
os ind i julens univers og samtidig sætte budskabet ind i en 
større sammenhæng.

Søndag 6. december kl. 16 i Kastrup kirke

Det sker også i  
Kastrup kirke

Det sker i Kastrup kirke:
25/11-6/1-21

NOVEMBER
Tors. 26. kl. 17 
Menighedsrådsmøde
Søn. 29. kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard - 1. søndag i 
advent: Festgudstjeneste 
Præsentation af det nye 
menighedsråd for de 
næste 4 år – Susanne 
Worm Steensgaard har 
25-årsjubilæum, men 
festligholdelsen udskydes pga 
corona

DECEMBER
BILLET til julens- og nytårs 
gudstjenester kan afhentes på 
kordegnens kontor!
Søn. 6. kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen
Søn. 6. kl. 16: De ni 
Læsninger
Søn. 13. kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen
Tors. 17. kl. 16 ”Syng dig 
(Jule)Glad” i salmer og sange
Søn. 20. kl. 10 Susanne Worm 
Steensgaard
Juleaften kl. 11.30 Allan Ivan 
Kristensen
Juleaften kl. 13 Elizabeth 
Laursen og Grethe Hamborg 
– familiegudstjeneste for store 
og små
Juleaften kl. 14.30 Susanne 
Worm Steensgaard 
Juleaften kl. 16 Palle Thordal 
1. Juledag kl. 11 Susanne 
Worm Steensgaard
2. Juledag 26. kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen 
Søn. 27. kl. 10 Elizabeth 
Laursen

Januar 2021
Fre. 1. kl. 16 Allan Ivan 
Kristensen - Nytårstaffel
Søn. 3. kl. 10 Allan Ivan 
Kristensen

NB.: BILLET til julens og 
nytårets gudstjenester kan 
afhentes på kordegnens 
kontor!

Andagt hver onsdag kl. 12
Syng dig Glad den tredje 
torsdag i måneden kl. 16
Højmesse hver søndag kl. 10
Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden: www. 
Kastrup-kirke.dk

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

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

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

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

Vil du hjælpe? 
Bidrag til julehjælpen modtages med tak. Kan 
indbetales til BankNordik reg.nr. 6506 konto 
3052994208.
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Jul og nytår i SkelgårdskirkenJul og nytår i Skelgårdskirken

Skelgårdskirken ønsker alle  
en dejlig jul og et godt nytår! 

Højmesse Højmesse 
3:e jule-3:e jule-

dagdag

Juleaften Juleaften 
24.dec   24.dec   

kl. 13.30kl. 13.30

Højmesse Højmesse 
1:e jule-1:e jule-

dagdag

JulestueJulestue

Nytårs-Nytårs-
gudstje-gudstje-

nesteneste

Midnats-Midnats-
gudstjeneste gudstjeneste 

24.dec  24.dec  
kl. 23.30kl. 23.30

Juleaften Juleaften 
24.dec 24.dec 
 kl. 11 kl. 11

Vi  Vi  
synger synger 

julen indjulen ind

Højmesse Højmesse 
2:e jule-2:e jule-

dagdag

De Ni De Ni 
Læsnin-Læsnin-

ger ger 

Juleaften Juleaften 
24.dec  24.dec  

kl. 16.00kl. 16.00

Julestue  
28. november kl.13-16

De Ni Læsninger  
2. december kl. 19.30

Vi synger julen ind  
20. december kl. 15.30

Julegudstjeneste  
24. december kl. 11 v/Poul 

Bo Burkal Sørensen

Julegudstjeneste  
24. december kl.13.30 v/ 

Annelise Hofmann Mehlsen

Julegudstjeneste  
24. december kl. 16.00 v/ 

Kamilla Bugge

Midnatsgudstjeneste  
24. december kl.23.30 v/ 

Karen Giødesen

Højmesse 1:e juledag  
25. december kl.10 v/ Karen 

Giødesen

Højmesse 2:e juledag  
26. december kl. 10 v/ An-

nelise Hofmann Mehlsen

Højmesse 3:e juledag  
27. december kl. 10 v/ Poul 

Bo Burkal Sørensen

Nytårsgudstjeneste  
1. januar 2021 kl. 14 v/ 

Kamilla Bugge
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Velkommen til julen i Skel-
gårdskirken!
Vi glæder os til at åbne dørene til jul, selv-
om julen i år bliver lidt anderledes. For at 
vi kan komme til gudstjeneste i kirken og 
synge de dejlige julesalmer sammen er der 
nye måder at holde jul på i kirken.
Vi bruger hele kirken og streamer fra kir-
kerummet ud til de øvrige lokaler hvor 
man kan følge med på en storskærm.
Streamingen kan også ses på facebook og 
hjemmesiden.
Der vil blive streamet fra alle de fire jule-
gudstjenester, så der er rig mulighed for at 
følge med hjemmefra eller i kirken. 

Der kan være 139 personer til hver guds-
tjeneste juleaften her i kirken og frivillige 
vil anvise til lokalerne. Vi følger selvfølge-
lig sundhedsmyndighedernes retningslin-
jer, mundbind skal bæres, når man bevæ-
ger sig rundt i kirken. 
Vel mødt til en dejlig jul i Skelgårdskirken!

Aktiviteter i  
Skelgårdskirken 
28. nov. 13:00 Julestue 
29. nov 10:00 Højmesse v/ Kamilla Bugge
01. dec. 11:30 Fortællekreds 
02. dec. 10:00 Morgensang v/ kirkens præster 
02. dec. 13:00 Flittige hænder 
02. dec. 19:30 De ni Læsninger 
03. dec. 09:30 Babysalmesang 
03. dec. 14:00 Vandretur på Fælleden, møde-
sted: Hilversumvej-broen 
04. dec. 10:00 KirkeYoga- Balance
04. dec. 11:00 KirkeYoga- Slow 
04. dec. 17:00 Mal Din Tro 
04. dec. 19:00 koncert Kira Skov Duo
06. dec. 10:00 Højmesse  
v/ Poul Bo Burkal Sørensen
07. dec. 10.30 Prædikenværksted 
09. dec. 10:00 Morgensang v/ kirkens præster 

10. dec. 09:30 Babysalmesang 
11. dec. 10:00 KirkeYoga- Balance 
11. dec. 11:00 KirkeYoga- Slow 
13. dec. 10:00 Højmesse v/ Karen Giødesen
16. dec. 10:00 Morgensang v/ kirkens præster 
17. dec. 09:30 Babysalmesang 
18. dec. 10:00 KirkeYoga- Balance 
18. dec. 11:00 KirkeYoga- Slow 
20. dec. 10:00 Højmesse  
v/ Annelise Hofmann Mehlsen
20. dec. 15:30 Vi synger julen ind  
– på græsplænen
23. dec. 10:00 Morgensang v/ kirkens præster
24. dec. 11:00 Gudstjeneste  
v/ Poul B o Burkal Sørensen
24. dec. 13:30 Gudstjeneste  
v/ Annelise Hofmann Mehlsen
24. dec. 16:00 Gudstjeneste v/ Kamilla Bugge 
24. dec. 23:30 Midnatsgudstjeneste  
v/ Karen Giødesen
25. dec. 10:00 1:e juledag højmesse  
v/ Karen Giødesen
26. dec. 10:00 2:e juledag højmesse  
v/ Annelise Hofmann Mehlsen
27. dec. 10:00 3:e juledag højmesse  
v/ Poul Bo Burkal Sørensen
01. jan. 14:00 Nytårsgudstjeneste  
v/ Kamilla Bugge

Alle arrangement afholdes ifølge sund-
hedsmyndighedernes retningslinjer.

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 
Karen Giødesen (sognepræst)  
Træffes i kirken, tlf. 51 22 82 23,  
kag@km.dk 
Kamilla Bugge(sognepræst)  
Træffes i kirken, tlf. 60 80 58 78,  
kabu@km.dk

SKELGÅRDSKIRKEN

Danmarks første 
butik med 

overskudsmad

www.wefood.nu

Amagerbrogade 151
Åbningstider:

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

Butikken drives af frivillige og derfor kan der 
forekomme ændringer i åbningstiderne!
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OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Lukket pga corona resten af 2020. God jul - Vi ven-
der tilbage i det nye år.

Pensionistforeningen
Postkassen Amager Landevej 71. Tlf. 3252 8062.
Onsdage kl. 12.00. Kaffe og brød til 15 kr. 
Fredage kl. 11.15. Kaffe til 10 kr. Øl og vand til 10 kr.
Lukket pga corona resten af 2020. God jul til alle - Vi 
vender tilbage i det nye år.

Bordinghus
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395. 
www.Bordinghus.dk
Vi følger retningslinjer vedr. Covid-19 - derfor stadig 
begrænset klubaktivitet og deltagerantal i Bording-
hus. 
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6-7

Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/
solgården
Solgården er et mødested for friske, raske folkepen-
sionister og deres ægtefælle/samleverske, bosid-
dende i Tårnby Kommune. (OBS! udvidet for borgere 
fra 62 år i en prøveperiode)
Du kan komme og gå, som du har lyst. Du kan bruge 
vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i spe-
cialarrangementer, deltage i foredrag, i faste akti-
viteter, tage med på udflugter og rejser, og meget, 
meget mere.  
Åbningstider for aktiviteter: mandag - fredag kl. 10-
15.30. Følg med i vores husopslag i caféen. 
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6-7Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6-7

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Faste aktiviteter afvikles som vanligt. Eventuelle nye 
brugere kan kontakte på telefon.
Se Tårnby Kommunes informationsannonce s. 6-7

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Mandag i lige 
uger kl. 14-16. Tilmelding til Lizzie Gylstoff, 6170 
1961 eller formand Inge-Lise Adelhardt 2883 4785.
Skøn musikalsk underholdning med ’Hvide sokker’. 
Kom og lyt med. Kaffe og brød 15 kr. 23. november. 
Julefest 7. december med gyldig tilmelding.
Tur på Hjertestien 20. dec. kl. 11. Vandtårnet, Eng-
landsvej.
Har du behov for en snak med bestyrelsen - kontakt  
på tlf. 2883 4785.

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fugl-
evig tlf. 2063 7875.
Aktuelt ingen aktiviteter.

Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 
3161 1022
Som bekendt er vi stadig ramt af corona virus og så 
mange begrænsninger, at det ikke er muligt at afhol-
de møder eller arrangementer. Så desværre aflyses 
alt indtil nytår.
Parkinson dans er fortsat i Sundhedshuset, ons. kl. 
13-14.
Vi ønsker alle glædelig jul og godt nytår, med håbet 
om normale tilstande i 2021. Store julehilsner fra 
hele bestyrelsen.

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

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal.  
Møde hver tirsdag kl. 14. 
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Gigtforeningen holder lukket pga corona indtil 19. 
januar.

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk 
Selv om det måske snart kan blive snevejr, går vi 
stadig stavgang hver mandag kl 10-11 fra parkerings-
pladsen  på Løjtegårdsvej 100 og hver torsdag kl. 
10-11 fra Wiedergården. Det gør vi hele året uanset 
vejret. Der er to ruter (4 km / 2 km) og hvis I mangler 
stave kan de købes/lånes via Tårnby-Dragør lokalfor-
ening jane@piasecki.dk
Vi satser på at holde generalforsamling i slutningen 
af februar 2021 - hold øje med datoen i denne spalte 
eller på hjemmesiden. Men i disse tider er det svært 
at langtidsplanlægge. Vi håber, det bliver nemmere 
i 2021.
Har I allerede nu ideer til møder/ture eller lignende, 
så kom frem med dem til vores generalforsamling 
- der er plads til suppleanter, der kan komme med 
andre ideer end dem, vi selv har. Mailadresse jane@
piasecki.dk
Bestyrelsen ønsker alle en god jul og godt nytår.

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclero-
seforeningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Lokalafdelingens julefest er aflyst på grund af 
covid-19. 
Der holdes virtuelt bankospil 30. november kl. 
19.00 med flotte præmier. Medlemmer modtager 
indbydelser.

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

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kon-
takt: tlf. 2811 1860 / 2811 2110. Drej til højre, når 
du kommer ud fra viadukten ved Quality Hotel og 
følg vejen rundt.
Netværkshuset er åbent for alle mellem 20 og 65 år. 
Det går godt med det nye tiltag den første mandag 
i måneden for unge 18-30årige. Og der er stadig 
plads til flere. 
Er du mellem 18-30 år? Har du for meget tid alene? 
Vil du være en del af et aktivt, meningsfuldt fælles-
skab? Så kom ned i Netværkshuset Kastruplund den 
første mandag i måneden kl. 17 eller ring og lav en 
aftale om en kop kaffe og en rundvisning. 

Netværkshuset holder gang i aktiviteterne, men 
med stram styring - max 10 deltagere ad gangen. For 
at alle skal have mulighed for at komme ned og være 
i huset med vennerne, har vi lige nu konverteret 
lørdagszumba til et ekstra kreaværksted om lørdagen 
og Spil-aften har vi pt både tirsdag og torsdag aften. 
Hold dig orienteret på Face-book:  
https://da-dk.facebook.com/kastruplundgade/
Eller hjemmesiden: https://www.taarnby.dk/oplev-
taarnby/frivillighed/netvaerkshuset-kastruplund 
Hjerteforeningen ... i København S.
Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Gåture på Amager Fælled søndag kl. 10-11.30. Ingen 
tilmelding. Start ved DR Byens metrostation.
Fodbold for hjertet i Sundby Boldklub mandage kl. 
11-12.
Raffinaderivej 3, 2300 Kbh. S
Kontakt: Flemming Jacobsen, Tlf. 4224 4056.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 27.

Senior- og pensionistkalender • samt 
specialforeninger - December 2020

Tårnby Bladets redaktion  
ønsker alle læserne  

en god jul og et godt nytår

Læs mere på  
www.taarnbybladet.dk

og på Facebook/taarnbybladet

 
 
 

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

igennem en af  livets svære 
stunder. Vores nærvær vil 

for jer føles trygt.

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

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

Rikke Drachmann Casper Drachmann

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

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

Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

Amager Landevej 49 • 2770 Kastrup
Tlf. 32 52 77 87

Vi træffes i vor forretning
Mandag-torsdag kl. 9-16.00 •  Fredag kl. 9-15.00

Aftaler træffes også gerne i Deres hjem.
Vi træffes telefonisk døgnet rundt.

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

Vores kære far Sten Gad (f. Sten Erik Gad)  
er desværre gået bort. 

Tak for din kærlighed, samtaler og dit åbne og fordomsfrie 
sind. Vi var heldige at have dig som far.

Kærlig hilsen
Rune & Linni Gad.

10. juli 1944 - 17. november 2020.
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Ekspeditionsgebyr kr. 99,- Børnerabatter gælder v. 2 voksne. Nogle hoteller opkræver en mindre kurafgift/turistskat. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 9-17.

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

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

KØR SELV-FERIE I SAMARBEJDE MED

 Familieferie i Harzen Pr. person i dobbeltværelse

2.199,-
Pris uden rejsekode 2.499,-

• 4 overnatninger
• 4 x champagnebrunch
• 3 x 3-retters middag/buffet
• Stort aktivitetsprogram
• 10 % rabat på wellness
• 10 % rabat på togtur

Børnerabat (ved 2 voksne)
Op til 4 børn under 12 år med rabat.

COVID-19 
Vi tager forbehold for evt. 

restriktioner, der kan påvirke 
faciliteter og ydelser 

på hotellerne!

Maritim Berghotel Braunlage HHHH i Braunlage, Midttyskland
Braunlage i Oberharzen er indbegrebet af Harzenromantik med sine originale gamle træhuse, flo-
den der bruser gennem byen og en natur, hvor skovene og bjergene gemmer på borge fyldt med 
middelaldermystik og ridderromantik. Hotellet ligger hævet over byen med udsigt til det hele og 
med optimale rammer for en rigtig forkælelsesferie. Her er et væld af faciliteter til fri afbenyttelse. 
Badekåbe og badesko kan lånes i receptionen, og opholdet inkluderer et frivilligt aktivitetsprogram, 
hvor I for eksempel kan starte dagen med vandgymnastik i den store wellnessafdeling. Herefter 
kan I med god samvittighed kaste jer over hotellets lækre morgenbuffet med alt i frisk frugt, lune 
lækkerier og friskbagt brød og kage, som også inkluderer et glas sprudlende sekt, hvis det frister. 

Kør selv-ferie hitter, og du kan booke
med læserrabat hos vores faste leverandør. 
Husk rejsekoden for at få din specialrabat!

Valgfri 1.10.-21.12.2020 samt
3.1.-29.4.2021.

Mellem fjord og hav Pris pr. pers. i dbl. værelse  

849,-
Pris uden rejsekode 999,-

Hotel-Restaurant Nordlicht i Nordtyskland
Nogle gange skal man ikke køre særligt langt for at 
komme langt væk fra hverdagen: Det yndige landskab 
omkring fjorden Slien ved Schleswig-Holsteins Øster-
søkyst er fyldt med danske navne og vikingehistorier, 
og kun 60 km syd for grænsen kører man ind i den lille 
havneby Kappeln, der med 650 år på bagen charmerer 
de fleste med sin maleriske gamle bykerne og havne-
fronten med hvide sejl og silderøgerier.

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 2	x	3-retters	middag/buffet

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

3 nætter 1.249,-4 nætter 1.649,-

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-3 år gratis.
1 barn 4-14 år ½ pris.

Valgfri ankomst 
frem til 15.12.2020.

Den Gamle Grænsekro
Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.099,-
Pris uden  rejsekode 1.249,-

Den Gamle Grænsekro HHH i Christiansfeld
Her skal I prøve en af de mest autentiske kroferie- 
oplevelser i landet: I bor midt i Sønderjyllands sjæl – det 
var lige uden for disse vinduer, Kong Chr. X steg på sin 
hvide hest og red ind i sønderjydernes hjerter ved Gen-
foreningen i 1920 – og atmosfæren emmer stadig af 
nostalgi og charme i den gamle kros stuer og værelser. 
Kroen ligger nær honningkagebyen Christiansfeld (3 
km), der er kronet som en af Danmarks mest unikke 
seværdigheder. 

•	 2	overnatninger
•		2	x	morgenbuffet
•		1	x	2-retters	kromenu
•		1	x	eftermiddagskaffe	med		
 hjemmebagte småkager
•		Fri	Wi-Fi

3 nætter 1.399,-

Ankomst søndag til tirsdag 
frem til 13.10. samt valgfri 
18.10.-14.12.2020. 

Feriehus i Sønderjylland Pris pr. feriehus
(maks. 7 personer) 

1.499,-
Pris uden rejsekode 1.649,-

Pristillæg: 11.-16.10.: 500,-

Skærbækcentret
Her bor I i fuldt udstyret feriehus med den helt store op-
levelsespalet at vælge fra: Slå jer løs i det store badeland 
med 53 m. lang vandrutsjebane, børnebassin, spabad, 
dampbad og sauna, eller tilbring skønne stunder på bow-
ling- og tennisbanerne, i minilegelandet og i kunstner-
huset med bl.a. keramik- og glasværksted. Tag også på 
udflugt i jernalderbyen Hjemsted Oldtidspark (2 km), eller 
oplev Rømøs urørte natur og brede sandstrand (20 km).

•	 3	overnatninger
•	 Fri	adgang	til	badeland, 
 badmintonhal og 
 fitnesscenter

Elforbrug afregnes kr. 3,00 pr. kWh.

Også ankomst i 2021!

Valgfri ankomst t.o.m. 
26.12.2020 og 2.1-28.4.2021.

Feriedage i Schleswig-Holstein
Pris pr. pers. i dbl. værelse  

949,-
Pris uden rejsekode 1.099,-

Pristillæg frem til 30.9.: 150,-

Leibers Galerie-Hotel HHH i Nordtyskland
Det store bakkelandskab Naturpark Holsteinisches 
Schweiz har mere end 200 små og store søer. Ved den 
største af søerne, Plöner See, finder I den lille by Dersau, 
hvor værtsparret Leiber står klar til at byde jer velkom-
men blot 500 meter fra søens bred. Leibers driver et 
sted med masser af personlighed og kunst på væggene 
– og hyggeligere base for cykel- og vandreture findes 
næppe i naturområdet. Besøg også hansestæderne Kiel 
(36 km) og Lübeck (61 km).

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet	
•	 2	x	3-retters	middag
•	 Op	til	20	%	rabat	på	greenfee		
•	 10	%	rabat	i	Designer	Outlet
Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-13 år ½ pris.

3 nætter fra 1.299,-4 nætter fra 1.599,-

Julemarked i Kiel 
og Lübeck 23.11.-
23./31.12.2020

Nytårsophold 
3 nætter 2.449,-

Ankomst
Valgfri frem til 17.12.2020 og 
1.4.-28.5.2021.

3 nætter 1.799,-
5 nætter 2.749,-

Værelse med balkon/terrasse
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Forrygende efterår for ungdomsholdene
Talenterne fra A27 hentede 
rækkesejr og pokaltitel i 
efterårets turneringer

FODBOLD

De største fodboldtalenter 
på drengesiden fra Dragør, 
Kastrup og Tårnby spiller fra 
U13-alderen sammen i elite-
overbygningen Amager 27, 
og A27-drengene har haft et 
rigtig godt efterår. 

For første gang har A27 haft 
et U19-hold, Fordi 2003-år-
gangen, som var den første 
årgang i A27-samarbejdet 
for fire år siden, nu er blevet 
U19’ere. det betyder, at hele 
seks A27-hold har spillet med 
i DBU’s eliterækker i efter-
året.

Bedst for de mindste

Og det gik allerbedst for det 
yngste hold. U13-drengene er 
født i 2008, og de kom ind i 
A27 efter sommerpausen. Vi 
vidste på forhånd, at der var 
tale om en meget talentfuld 
årgang, og det beviste dren-
gene til fulde, da de vandt 
den næstbedste række øst for 
Storebælt, Liga 2, med mak-
simumpoint for 10 kampe og 
målscore på imponerende 
48-18. 

Derudover havde U17-
holdet (med drenge født i 
2004 og 2005) også en rigtig 
flot sæson, hvor de både blev 
nummer to i Øst 1-rækken.

 Desuden snuppede de po-
kaltitlen for holdene øst for 
Storebælt med en finalesejr 
på 2-1 over Lyngby i en fi-
nale, som var blevet udsat fra 
foråret på grund af coronaen. 
Det var i øvrigt to Tårnby-
drenge, Ali Jennane og Ma-
thias Sørensen, som scorede 
målene i den tætte finale.

Dejligt at kunne spille igen

Corona-restriktionerne satte 
i det hele taget en voldsom 
bremse på forårssæsonen, 
men i efteråret lykkedes det 
heldigvis at spille turnerin-
gerne færdige. Det glæder i 
den grad A27-talentchef Sø-
ren Karlsen, som også er godt 
tilfreds med de sportslige re-
sultater i efteråret.

- Alene det at kunne træne 
og spille kampe nogenlunde 
normalt igen, var en stor be-
frielse for både drenge og 
trænere. Og så var det virke-
lig flot at se, hvordan U13-
drengene fejede al modstand 
til side, ligesom U17 havde 
en flot sæson og hentede den 
første pokaltitel til A27. Men 
også i de andre årgange har 

vi generelt set en god spille-
mæssig udvikling, siger Søren 
Karlsen.

U19-holdet, som primært 
består af førsteårs-spillere, 
landede midt i rækken, og 
det samme gjorde U16, mens 
både U15 og U14 sluttede 
lidt under midten på en nien-
deplads. 

På talentsamlinger

A27 fik i foråret 2019 DBU’s 
ungdomslicens for første 
gang, hvilket giver økonomisk 
støtte fra DBU og automatisk 
adgang til at spille i elite-
ungdomsrækkerne. Og da li-
censen blev fornyet i foråret 
2020, gik A27 endda godt to 
procentpoint frem i den be-
dømmelse, som DBU giver, og 

man rangerer derfor nu som 
det 38. bedste talentmiljø i 
Danmark. 

Dermed er man nået langt 
i forhold til målet om, at fod-
boldtalenterne i A27 skal 
kunne udvikle sig i et stærkt 
træningsmiljø på det sydlige 
Amager, uden at de behøver 
skifte til andre klubber, med-
mindre de er så talentfulde, at 
de kan gå direkte ind på hol-
dene i de allerstørste klubber. 
Den vej har fire tidligere A27-
spillere i øvrigt allerede taget 
– tre spiller nu i Brøndby og 
en enkelt i Lyngby. 

- Vi synes, at vi har taget 
nogle rigtig gode skridt, siden 
A27 begyndte som et rent 
træningssamarbejde mellem 
de tre moderklubber for fire 
år siden. Nu har vi seks hold, 
som spiller i elite-ungdoms-
rækkerne, og vi har vundet 

flere rækker og nu også en 
pokaltitel. 

- Samtidig har vi mange 
spillere, som individuelt har 
udmærket sig og eksempelvis 
har været udtaget til DBU’s 
talentsamlinger for de mest 
talentfulde spillere på U13-
U15 årgangene. Alene i dette 
efterår har fire spillere været 
udtaget til DBU-samling, siger 
talentchef Søren Karlsen.

To af de udtagne spillere 
er i øvrigt fra Tårnby. Det er 
U13-spillerne Gustav Fritz 
Rasmussen og Jacob Am-
bæk (som netop er skiftet til 
Brøndby).
 SH

Pokalmestrene fra A27 holdet 
U17. Foto: A27

Årgang 2008 fra A27 fejrer 
rækkemesterskabet. Foto: 

A27

FODBOLD

- I Kastrup Boldklubs nye strategiplan 
er der brug for flere fodboldtrænere, 
fortæller Christian Theilgaard, der er 
klubkoordinator i Kastrup Boldklub.  

Hvis ovenstående har fanget din 
interesse og du kan se dig selv i fæl-
lesskabet som træner i Kastrup Bold-
klub så glæder klubben sig til at høre 
fra dig.

Klubben har sportslige guidelines, 
der beskriver hvordan vi træner på 
de forskellige årgange. Du har de 
grundlæggende basale fodboldtek-
nikker og fodboldforståelse. 

Jobbet som træner kan til tider 
være tidskrævende, så det er vigtigt, 
at du kan afsætte tiden i den periode 
der spilles fodbold det kommende år. 

Klubben tilbyder DBU Trænerud-
dannelse, sparring med andre træ-
nere, løn og godtgørelse, glade børn 
og unge, et fantastisk klubhus, fæl-
lesskab og sociale arrangementer. 

Kontakt gerne klubkoordinator 
Christian Theilgaard via e-mail: theil-
gaard@kastrup-boldklub.dk
 SH
 

Pigetræning på anlægget ved 
Røllikevej. Foto: SH

Bliv fodboldtræner i Kastrup Boldklub
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En ung skytte forsøger sig med op til flere pletskud.   
Foto: SH

Krybskytter i Amagerhallen
Når man kryber ned i kælderen under Amagerhallen ringer 
på døren et par gange, træder man ind i et lokale, der er 
fyldt med pokaler, kontormøbler og et flot lounge-arrange-
ment. Her er ingen krudtrøg.

Men her møder Tårnby Bladet en lille flok skytter - vist 
nok den tidligere formand og den nye formand i fuld gang 
med overdragelsespapirerne. Og en genstridig printer.

Du får et par høreværn på og træder så ind i lokalet, hvor 
der skydes med skarpt. Her er du nu i Kastrup Tårnby Skyt-
teforenings allerhelligste – skydehallen. 

Tårnby Bladet vil i januar udgaven fortsætte fortællingen 
om livet i en skytteforening.   SH

Den nye danmarksmester i 
grydelapper hækling 2020.  

Foto: Hjemmet

Vinderen er fundet
Morfars tegning og en baby på 
vej inspirerede 30-årige Marie-
Louise Rasmussen fra Kongens 
Lyngby til at begynde at hækle 
Dette førte til at hun leverede årets 
vinderprojekt i ugebladet Hjem-
mets konkurrence DM i grydelap-
per; en flot og farvestrålende løve.
Hun har hæklet sin løve-grydelap 
med flere forskellige farver garn 
samtidig, for at få farvespillet i manken frem og for at få en 
glidende overgang i baggrunden. Og så har hun ellers bare 
prøvet sig frem:

-Jeg er ikke så glad for at følge opskrifter. Jeg kan bedre 
lide at eksperimentere mig frem, siger Marie-Louise Ras-
mussen, der er uddannet ingeniør.                                                      SH

Portal skal skaffe nye trænere
En ny digital jobportal kaldet Sportcoach, der er målrettet 
idræts- og foreningslivet, har set dagens lys. Trænerporta-
len hjælper idrætsklubber med at skaffe nye trænere.

Mange idrætsklubber kæmper løbende for at skaffe træ-
nere til deres forskellige hold, fra de bedste og dygtigste til 
de mindste og mest legesyge. Fra elite- til børneidræt og 
på tværs af sportsgrene og geografi. Konkret er det først og 
fremmest medlemmerne i klubbernes bestyrelser, der har 
problemet.                                                                                     SH

Bag ethvert arrangement, 
der har til formål af styrke 
fællesskabet og samtidig 
hjælpe børn med kritisk syg-
dom, står der ildsjæle

FODBOLD

I oktober afholdt Kastrup 
Boldklub ’Team Rynkeby Lø-
bet’ til fordel for Børnecan-
cerfonden.

I spidsen for Kastrup Bold-
klub står bestyrelsesmedlem 
Thomas Jul og hustru Trine 
Dyring, som selv har mistet et 
barn til canceren. Til afvikling 
af løbet fik de også god støtte 
af Team Rynkeby Rigshospi-
talet.

- Det er vigtigt for os som 
fodboldklub, fortæller Tho-

mas, at vi gennemfører et 
sådant løb. Det sætter fokus 
på fællesskabet, sammenhol-
det og at Kastrup Boldklub 
kan gøre en forskel og støtter 
økonomiske, børn der virkelig 
har det svært. Vi vil fremover 
afvikle Team Rynkeby Løbet 
hvert år i uge 42.

Det blev et flot resultat

- Løbet foregik på den måde, 
at børn og unge fra U7 op til 
U17 startede ved klubhuset 
og løb en rute på 500 meter 
non stop i en time, fortæller 
Trine. 

Alle havde selv sørget for 
personlige sponsorater, der 
gav et fast beløb for hver 
runde, der blev løbet. Foræl-

dre og venner mødte op og 
heppede.

Der var røde kinder, smil, 
lidt gråd og et enkelt lille 
styrt, men den store opbak-
ning fra de mange forældre 
hjalp på humøret og indsat-
sen, så alle gav den max gas.

Mange tak til de seje børn, 
deres forældre og Kastrup 
Boldklub.

- Næste år i uge 42 skal vi 
have alle 650 medlemmer 
med på ruten, siger Thomas 
Jul med et glimt i øjet.

Team Rynkeby Rigshospi-
talet

- Vi fik i øvrigt skrabet ca. 
43.000 kr. ind til det gode for-
mål oplyser Thomas Jul, og til 
at modtage beløbet var Team 
Manager Ulrik Felding mødt 
op for at sige tak. Beløbet 
blev naturligvis overført via 
Mobile Pay og modtaget i be-
hørigt corona outfit. 

I dag består Team Rynkeby 
af 2.400 motionscykelryttere 
og 550 hjælpere fordelt på 
59 lokale hold fra henholds-
vis Danmark, Sverige, Finland, 
Norge, Færøerne, Island, Tysk-
land og Schweiz fortæller Ul-
rik.

Deltagerne skal ikke alene 
være i stand til at cykle de 
godt 1200 kilometer til Pa-
ris, de forpligter sig også til 
at gøre en indsats for at rejse 
penge til børn med kritisk 
sygdom. 

Kastrup Boldklubs indsam-
lede penge går til Børne Can-
cer Fonden.

SH

Thomas Jul (tv) fra Kastrup Boldklub mobile-payer 
overskuddet på 43.000 kroner fra Team Rynkeby Løbet til 
Team Manager Rynkeby Rigshospitalet Ulrik Felding.  
Foto: SH

Kastrup Boldklub støtter Børne 
Cancer Fonden 

SKØJTELØB

Dansk Skøjte Union (DSU) har åbent for at 
Tårnby Skøjte Klub (TSK) gennemfører en test-
konkurrence i den weekend, hvor der skulle 
havde været Sjællands Mesterskaberne i 
Tårnby.

Testen består i, at dommerne og de tekniske 
specialister vil være hjemme og dømme on-
line via nettet. Dette er helt nyt. 

De sætter systemet op til, at man ikke be-
høver at være i skøjtehallen, altså dommerpa-
nelet.  Skøjteløberne løber dog deres program 
på isen.

TSK har sat deres konkurrence- og mester-

skabshold på 27 på isen som prøvekaniner, og 
de løber dermed deres programmer som til en 
normal konkurrence, med videooptagelse, så 
DSU kan teste, om det er noget, man kan bruge 
i det nye år.

Klubben håber dermed at kunne holde kon-
kurrencer trods corona restriktioner. 

SH

27 unge skøjteløbere fra Tårnby 
Skøjte Klub skal være prøvekaniner i 

en onlinedømt testkonkurrence.
 Arkiv foto: TSK-eliteløbere Har du en  

sports-historie
... som du synes skal  
i Tårnby Bladet?

Så kontakt vores 
sportsredaktør 
Søren Havemann 

sporten@havemann.dk

Skøjteløberne tester 
coronaen
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Fitte ældre motionister er sagen
Ældre medborgere er mere mo-
tionsvante end man umiddelbart 
skulle tro, viser aktuelundersøgelse

MOTION

En aktuel rapport fra Idrættens Ana-
lyseinstitut og Videncenter for Folke-
oplysning (Vifo) viser, at 80 procent 
af dem, der deltager på Ældre Sagens 
motionshold, er meget motionsvante, 
og de vurderer selv, at deres helbred 
er godt. Samtidig tiltrækker Ældre 
Sagen også en stor gruppe ældre, der 
ikke har været vant til at dyrke sport 
og motion tidligere.

- Det er spændende tal, for det siger 
for det første noget om, hvilke vaner 
de har haft gennem livet, men for det 
andet viser det, hvor nærliggende det 
er for den enkelte at deltage i et mo-
tionstilbud. 

- For hvis man ikke har prøvet at 
være fysisk aktiv før, så vil det være 
sværere for vedkommende at melde 
sig til et motionshold, siger Henriette 
Bjerrum, der er centerleder i Vifo.

Ikke vant til motion

Henriette Bjerrum fremhæver også, 
at de resterende 20 procent af delta-
gerne i mindre grad eller slet ikke har 
været vant til at dyrke sport og mo-
tion, før de begyndte på motionshold 
i Ældre Sagen. 

Ikke overraskende består den pri-
mære gruppe af deltagere på Ældre 

Sagens motionshold af ældre i alders-
gruppen 65-84 år. Kun fem procent af 
deltagerne i undersøgelsen er under 
65 år, mens otte procent af deltagerne 
er 85 år eller derover. 

Der kan være mange gode grunde 
til at dyrke sport og motion, og moti-
vationsfaktorerne for deltagerne på 
Ældre Sagens motionshold spænder 

også bredt. Men for 90 procent af dem 
er det at holde sig i god fysisk form en 
vigtig motivationsfaktor for at komme 
af sted, mens 87 procent motiveres af, 
at det er godt for helbredet.

Godt for det sociale samværd

Udover de sundhedsmæssige faktorer 
er det sociale aspekt også vigtigt for 
deltagerne. 

76 procent angiver det sociale sam-
vær som en af grundene til, at de kom-
mer af sted og får sved på panden. 

- Vores undersøgelse understreger, 
at deltagerne har forskellige grunde 
til at dyrke motion, og at det højst 
sandsynligt har betydning for, hvilken 
form for motion man vælger at dyrke. 
Det betyder også, at det er rigtig vig-
tigt, at Ældre Sagen har en bred vifte 
af tilbud, hvis de ønsker at nå ud til en 
bred gruppe af ældre, siger Henriette 
Bjerrum.

Og en kommentar fra de lokale æl-
dre: Benny Hansen, der er bestyrel-
sesmedlem i Ældre Sagen i Tårnby, 
er godt tilfreds med analysen og han 
fortæller, at det har været et svært år, 
hvor mange af foreningens aktiviteter 
løbende er blevet tilpasset de skiften-
de coronarestriktioner. 

- De fleste af gymnastikholdene 
er reduceret til ni personer på hvert 
hold, og både cykelholdet og gå-hol-
dene holder afstand både før-under-
og efter aktiviteten. 

- Danseundervisningen er helt op-
givet indtil bedre tider, hvilket er ær-
gerligt. Alle julearrangementerne må 
vi også vente med til næste år. 

- Men vi er klar på fuld kraft, når co-
ronaen slipper sit tag, fastslår Benny 
Hansen.  SH

Ældre Sagens motionshold er her i fuld gang, men som det fremgår af 
deltagerantallet er det før coronaen satte ind.  
Foto: Idan

I E-sport kan man deltage, 
selvom man har svært ved 
sociale fritidsaktiviteter el-
ler svært ved fysisk aktivitet

E-SPORT

Tårnby kommune har under-
søgt hvilke muligheder, der 
er for at skabe et egentligt e-
sportsmiljø, som kan bruges 
af skolerne i dagtimerne og af 
Ung Tårnby, foreninger og fri-
tidstilbud i aftentimerne.

Et arbejdsudvalg bestå-
ende af repræsentanter fra 
Tårnby Kommunebiblioteker, 
skoleområdet og ungdoms-
skolen, har undersøgt forskel-
lige muligheder for at koble 
E-sport, læring og fritidsakti-
viteter. E-sport har så været 
på dagsordenen i Kultur- og 
Fritidsudvalget.

E-sport har udviklet sig til 
at være en fritidsaktivitet på 
linje med andre sportsgrene. 
E-sport kan være attraktiv for 
en gruppe af unge som nor-
malt er svære at få til at delta-
ge i sociale fritidsaktiviteter. 

E-sport i Tårnby i dag

I dag har tårnby kommune 
flere forskellige etablerede E-
sport aktiviteter. 

Kommunen kan for eksem-
pel etablere og drive et egent-
ligt E-sports miljø i egnede 
lokaler. Det kan for eksempel 
være 20 E-sportsmaskiner og 
gaming setup i et eget lokale. 

Lokalet lånes ud til skoler, 
Ung Tårnby samt foreninger. 
Denne løsning vil kræve ind-
køb af udstyr og software, 
samt at der ansættes en per-
son til løbende opgradering 
og vedligehold af udstyret. 

Forvaltningen anbefaler 
at arbejde videre med at ud-
vikle samarbejder om de nu-
verænde E-sportsfaciliteter i 
klubberne.

Det er Kultur- og Fritids-
udvalget så helt enige i, og 
derfor bliver det spændende 
at følge den udvikling af E-
sport som Tårnby kommunen 
nu speeder up til glæde for 
gamerfolket.

SH

En sport for alle - 
e-sport

Medaljer til Viking

Vægtløfterne holdt Dan-
marksmesterskab for senio-
rer i Slagelse. Det har ellers 
været noget af en udfor-
dring at få afholdt årets me-
sterskaber, der oprindelige 
skulle være foregået i marts 
måned i Aalborg. Coronaen 
betød at stævnet blev flyttet 
til november også i Aalborg. 
Men Aalborg Sportshøjskole 
meldte fra, så i sidste øjeblik 
trådte Slagelse til.

Resultaterne fejlede dog 
ikke noget. Nicky Chengde 
Ye blev dansk senior mester 
og Siff Wibling fik sølv i træk.

Vikings unge henter 
metal i junior DM

AK Viking havde ikke mindre 
end seks løftere med til ju-
nior DM i Kalundborg.  

Det gjaldt for eksempel 
Emily Lykke, der nu er rykket 
op i 49 kg klassen, som vandt 
over sin evige konkurrent fra 
Bagsværd.  I det sidste løft 
havde hun et godt rekordfor-
søg på 63 kilo, men en guld-
medalje fik hun.  

I 59 kg klassen løftede Siff 
Wibling og Samia Danris.  Siff 
Wibling er helt suveræn i sin 
klasse og hun satte dansk 

ungdoms- og juniorrekord 
med 69 kilo i træk og 144 
kilo i tokamp. Samia Danris 
fik bronze med personlig re-
kord på 105 kg i tokamp. 

Hos drengene deltog Al-
fred Høj i 55 kg klassen selv-
om han kun vejer 35 kilo, alli-
gevel fik han en tredjeplads. 
Sidst men ikke mindst Nicky 
Chengde Ye, som vandt guld i 
73 kg klassen. Han kvalifice-
rede sig endvidere til DM for 
seniorer. SH

Dansk Mester  Nicky  
Chengde Ye med sin 
guldmedalje.

Fra venstre Emily Lykke, 
Samia Danris, Tiana 
Stockford, Siff Wibling og 
træner Roland Giessing.

Fra venstre Nicky Chengde 
Ye, træner Brian Glad og 
Siff Wibling.
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FAKTA OM FONDEN
Oluf Brønnums Fond er stiftet af Kai Brønnum og Oluf Brøn-
num Schou i 1978. Fonden er ligeledes ejer af Oluf Brønnum 
& Co A/S, der har været toneangivende leverandør af køkken-
udstyr og storkøkkener siden 1874.

TALENTPRISEN
Talentprisen udgør et rejse-
legat til en værdi af 50.000 
kroner, der uddeles skatte-
frit til modtageren. De no-
minerede talenter, der ikke 
modtager årets talentpris 
vil i stedet modtage et ga-
vekort udstedt af Oluf Brøn-
num A/S.

Prisen overrækkes på 
Scandic Falkoner 24. no-
vember. Tårnby Bladet of-
fentliggør Magnus place-
ring på Facebook

Magnus Rosendahl fra 
Kastrup er i en alder af bare 

20 år blevet nomineret 
til Oluf Brønnums Fonds 

Talentpris - en pris, der 
uddeles til en ny-udlært kok 
med et håndværksmæssigt 

talent ud over det 
sædvanlige.

Mad fylder det meste i 20-årige Magnus liv

Det var, hvad Tårnby borgerne oplevede på 
Løjtegårdsskolen ved Folkdanserforenin-
gens koncert 

Et af Danmarks førende folkebands Habade-
kuk, havde fundet vejen til Amager og gav for 
fuld musik, koncert for Tårnbys borgere og vo-
res medlemmer, ganske gratis. 

Det var en fantastik koncert, hvor otte 
dygtige musikere gav folkemusikken, og de 
gamle legendariske spillemænds dansemelo-
dier, helt nyt liv. Habadekuk havde lovet os alt 
fra vilde polkaer og jigs til lyriske valse og rå 
sømandssange, og det fik vi. 

Det blev til en uforglemmelig og fantastisk 

oplevelse, især i disse lidt triste tider med Co-
rona. Amager Folkedansere havde et stort øn-
ske om at give vores medlemmer og Tårnbys 
borgere en lidt anderledes eftermiddag. 

En helt igennem skøn eftermiddag, som vi 
hos Amager Folkedansere sent vil glemme og 
kan leve videre på længe.

Fra repertoiret fik vi både helt nye numre 
og traditionel musik fra så eksotiske egne som 
Thy, Fanø, Læsø, Vestsjælland og Bornholm. 
Habadekuk må man sige i den grad bringer tra-
ditionen videre, ved at fortolke folkemusikken 
på deres helt egen måde.

Navnet Habadekuk stammer fra en traditio-
nel Fanø-melodi.

Hårdtslående horn, heftig violin 
og svingende rytmer

Juleskrab i 
coronatid
Corona-krisen sætter sine 
spor hos Børnehjælpsda-
gen, der har hårdt brug for 
hjælp

Hvis man har lyst til at støtte 
anbragte børn op til jul samt 
forenings- og skolelivet i sit 
lokalområde, så kan man 
gøre netop dette ved at 
købe Børnehjælpsdagens 
Julelotteri 2020. 

Skrabelodderne bliver 
solgt fra 9. oktober til 30. 
december af lokale forenin-
ger og skoleklasser over 
hele landet. 

I kølvandet på Corona har 
Børnehjælpsdagen hårdt 
brug for midler til det hu-
manitære arbejde med at 
styrke de anbragte børn og 
unge i Danmark. Derfor har 

salget stor betydning for or-
ganisationen.

- Julemånederne kan 
være en stor udfordring for 
de børn og unge, der er an-
bragt uden for hjemmet. Det 
er jo en tid, hvor man typisk 
hygger sig sammen som 
familie og har fokus på de 
gode traditioner, forklarer 
Ina Thorndahl.

Børnehjælpsdagen har 
gjort en række tiltag for 
at inspirere foreningerne 
og klasserne til et Corona-
sikkert lodsalg, til gavn for 
både sælgere og købere. 
Det vigtigste råd er at følge 
myndighedernes anbefalin-
ger.

Foreninger, klubber og 
klasser, der ønsker at sælge 
de skrabelodder - fysisk 
eller online - kan tilmelde 
sig i hele salgsperioden på 
www.bhd.dk/lotterier.

Magnus Rosendahl, der er 
nyuddannet kok, var både 
glad og stolt, da han fik 
beskeden om, at han er no-
mineret til Oluf Brønnums 
Fonds Talentpris.

Oluf Brønnums Fonds Talent-
pris er en pris, der uddeles 
til en ny-udlært kok med et 
håndværksmæssigt talent 
ud over det sædvanlige og 
hvor vinderen ud over æren 
modtager et rejsegavekort på 
50.000 kroner.

Han elsker alle fagets 
facetter fra tempoet til tils-
magningen - og ikke mindst 
gæsternes reaktion, når 
maden bliver serveret. 

 - Jeg har altid elsket at lave 
mad. Og jeg var ikke mere 
end fire år, da jeg fik mit eget 
lille stykke urtehave, hvor 

jeg tydeligt kan huske, hvor 
spændende det var at lægge 
frø og følge udviklingen fra 
spirer til noget, vi rent faktisk 
kunne spise. Dér startede det 
for alvor, fortæller Magnus 
Rosendahl.

At talentet er stort, beviste 
han også i elevtiden på Res-
taurant Kokkeriet i Køben-
havn, hvor han imponerede 
ejeren Sammy Shafi.

Den dygtigste elev

- Magnus har uden sammen-
ligning været den dygtigste 
elev, der har været igennem 
Kokkeriet i mine efterhån-
den 20 år her. Altid positiv, 
hjælpsom, yderst kreativ og 
den der som regel har høstet 
den største ros for sine serve-
ringer. Jeg ville ganske enkelt 
ønske at der var flere som 
Magnus, lyder det fra Sammy 
Shafi.

Oluf Brønnums Fond øn-
sker ifølge Anders Brønnum-
Schou, der er bestyrelses-
medlem i Oluf Brønnums 
Fond og administrerende 
direktør hos Oluf Brønnum & 
Co. A/S med denne talentpris 
at sætte fokus på de hånd-
værksmæssige uddannelser - 
og i særdeleshed kokkefaget.

Vil skabe opmærksomhed

Fonden håber på at øge op-
mærksomheden omkring 
kokkefaget og få flere til at 

søge denne vej med hensyn 
til uddannelse. Der er stor 
mangel på dygtige kokke, 
hvilket giver store udfordrin-
ger for vores kunder i forhold 
til at udvikle madoplevelsen. 

Vi er i Danmark et gastro-
nomisk magtcenter, men for 
at fastholde det kræver det, 
at vi bliver ved med at udvik-
le dygtige fagfolk, hvilket vi 
gerne vil yde vores beskedne 
bidrag til. 

Talentprisen er i år særlig, 
da den gives i en tid, hvor 
branchen er under et histo-
risk pres grundet Coronasi-
tuationen. Mange har alle-
rede mistet deres jobs og den 
nærmeste fremtid er fortsat 
usikker. 

Derfor er det vigtigere end 
nogensinde at vi står sammen 
som branche, hvilket Oluf 
Brønnums Fonds Talentpris 
forhåbentlig også kan give sit 
beskedne bidrag til, siger An-
ders Brønnum-Schou. 

Et passioneret fag

- Det er altid en stor fornøjel-
se at møde personer, som in-
den for deres fag er dybt pas-
sioneret, hvilket i den grad 
har været tilfældet med alle 
de nominerede, jeg har mødt, 
siger Anders Brønnum-Schou.

- Der har indtil videre ikke 
været nogen tvivl om, hvor-
for de pågældende kandi-
dater har været nomineret. 

Deres engagement og drive 
brænder tydeligt igennem. 
Og derfor har det også været 
meget svært at finde vin-
deren, siger Anders Brønnum-
Schou.

jli
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At producere Tårnby Bladet er som at bygge den 
kinesiske mur - i legoklodser

... altså mange små opgaver, som hver især er en brik i det store 
puslespil. Har du lyst til at prøve kræfter med en af de mange 
brikker, som tilsammen udgør puslespillet Tårnby Bladet, så tag 
kontakt med redaktør Terkel Spangsbo 32 509 290 og hør, hvor 
dine interesser kan bruges i fællesskabet

Vi er 15 personer, som deltager i de praktiske opgaver. Nogen er her mange 
timer, andre i færre, men tilsammen bliver det alligevel til et månedsmagasin.

Opgaverne er:

- telefon- og kontorarbejde daglig fra klokken 9 til 12 

- skriveopgaver som journalist eller redigerende

- desktop og layout

- foto-opgaver enten i marken eller på redaktionen

Tårnby Bladet læses og gemmes og vi vil fortsat gerne være det magasin, som 
samler information om først og fremmest kultur- og fritidslivet i kommunen. 
Det gøres ikke uden en seriøs indsats, hvor journalistiske principper vægtes 
meget højt. Redaktøren er og har været professionel journalist i mange år, 
bogholderi og kontor ledes af fagfolk - og alle lærer fra sig, så man bliver klo-
gere og dygtigere af at deltage i opgaverne. 

Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og hviler økonomisk i sig selv.

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

Tårnby Bladet er i gang med sin 28. årgang og skrives, fotograferes, redigeres 
og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening - uden at de får en krone for 
det. Det betyder, at bladets annoncepriser er rimelige og bladet kan omdeles 
gratis. 

Tårnby Bladet bringer nyheder, orientering fra offentlige myndigheder, læser-
breve, artikler fra kulturlivet og oplysninger om arrangementer. Endelig kan 
man læse noveller, skægge historier, se foto fra livet i kommunen og andre 
skæve påfund.

Tårnby Bladet er også med til at drive byens nemmeste internet-portal:  
www.taarnbynet.dk. Få mail eller sms, når vi opdaterer vores nyhedssite.

Du kan også støtte op om Tårnby Bladet ved at mel-
de dig ind i Tårnby Bladforening. Ring dagligt på 
32 509 290 mellem kl. 9 og 12 og sig, du 
og/eller din forening vil være medlem. 

Tårnby Bladet laver ikke sig 
selv. 

Se www.taarnbybladet.dk

Er der noget du savner i Tårnby Bladet?
Vær med til at skrive det selv - bliv en del af vores produktionshold 

Månedens foto er tre foto
Redaktionen har valgt en lille fo-
toserie af Walther Risom, Amager 
Fotoklub, fordi han har fået øje på 
noget, som har været skjult i 75 år 
og vil være forsvundet igen få dage 
efter fotograferingen

Tekst af redaktionen

Ikke kun den jyske vestkyst har været 
plastret til med beton-bunkers under 
besættelsen 1940-1945. Også den 
bare mark i byene fik deres andel.

Boligkarréer og fabrikker skulle selv 
skaffe beskyttelsesrum til beboere og 
ansatte, hvor de kunne søge ly under 
luftalarm, hvor man risikerede, at der 
blev kastet bomber.

Som vores forældre forklarede, var 
man ikke sikker i beskyttelserumme-
ne, hvis man blev ramt af en direkte 
bombe, men sprængsplinter fra bom-
ber og ramte bygninger, som fløj alle 
vegne i universet, kunne man blive 
skånet for. Beskyttelsesrummene i bo-
ligblokke og på fabrikker kunne være 
nok så hyggeligt indrettet, anderledes 

var det med offentlige beskyttelses-
bunkere, som de ses her på foto. De 
blev støbt, hvor der nu var plads. Børn 
af efterkrigen skaffede sig somme 
tider adgang i fredstiden, men snart 
blev adgangen til de skjulte bunkers, 
som vi kaldte dem, spærret godt og 
grundigt og kun Civilforsvaret havde 
adgang; de kunne hurtigt blive gen-
åbnet og indrettet ’hvis krigen kom’, 
som det hed i en klassisk brochure fra 
statsminister Viggo Kampmanns rege-
ring.

Disse bunker, som foto viser, kom til 
syne bag Superbrugsen på hjørnet af 
Amager Landevej og Løjtegårdsvej, da 
byggeriet af en ny og større brugs skal 
bygges på området.

Fra at kun ’tårnet’ og selve ned-
gangsdøren var synlig, kunne man for 
en kort bemærkning se betonkuplen, 
som indeholdt et rum med fastmuret 
træbænk. Der var vagtfolk, som sikre-
de, at folk kunne komme ind og først 
ud igen, når sirenerne har lydt som 

signal til, at truslen fra bomber var 
overstået for denne gang.

Øverst til venstre ’tårnet’ med ven-
tilationshullerne. Til højre kuplen 

med selve rummet og trappeskakten.
Herunder viser moderne entrepre-

nørmateriel, at beton kan nedbydes.
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TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER 
INFORMERER
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

Biblioteket er åbent som normalt
Vi er nu gået ind i 
den mørke vinter-
tid, og oveni det 
er mange ramt af 
coronaens isolation 
med de afsavn, der 
følger. På Tårnby 
Kommunebibliote-
ker holder vi åbent 
som normalt - på 
en sundhedsmæs-
sigt forsvarlig måde. Der er altid personale til stede, der yder nærvær og 
god betjening i en tid, hvor mange mennesker er udfordrede og måske 
har mistet deres job eller kæmper med ensomhed. 

Her kan I møde fagkundskab, stille spørgsmål og finde svar sammen. Vi 
stiller faciliteter og udstyr til rådighed, der understøtter medborgerskab, 
demokrati og lige muligheder for alle - f.eks. kopi- og printmuligheder, 
mødefaciliteter og udstyr til onlinemøder. 

Via vores jobhjælp understøtter vi Tårnby Jobcenter i deres bestræbel-
ser på at hjælpe borgere, der har mistet deres job. 

Også børnene og de unge, der skal fortsætte deres skolegang under 
en pandemi, støtter vi ved fortsat at tilbyde erhvervspraktik, biblioteks-
besøg, læselystprojekter og eksamensforberedende tiltag i samarbejde 
med folkeskolerne. 

Biblioteket giver også mulighed for at øge livskvaliteten gennem mødet 
med litteraturen, fordybelsen og fællesskabet. Udover fortsat at give ad-
gang til at låne bøger, film, musik m.m. tilbyder vi også stadig IT-kurser 
og stjernestunder i form af kulturelle og oplysende arrangementer for 
både børn og voksne - med behørig afstand naturligvis. Flere borgere 
har allerede tilkendegivet, at det er et positivt indslag i disse tider at have 
den type oplevelser sammen med andre. 

Kort sagt: sammen med borgerne skaber biblioteket rammer om det 
gode liv midt i corona-krisen. 

Nyt børneunivers på Tårnby Hovedbibliotek
Over den kommende årrække vil Tårnby Hovedbibliotek tage børnebib-
lioteket til nye højder.

Vi arbejder nemlig på et nyt og end-
nu mere eventyrligt børneunivers, 
hvor bibliotekets brugere både kan 
opleve en ny indretning og en ny 
måde at gå på opdagelse i litteratu-
rens verden på.
I arbejdet med det nye børneunivers 
er Himlen valgt som tema. Himmel 
er der meget af i Tårnby; med fly, 
åbne vidder over fælleden og hori-

sonten ved Øresund og derfor skal den naturligvis også danne ramme 
for vores børneunivers.
Rummets nye indretning vil give mulighed for fordybelse og samvær, 
men samtidig give plads til fantasifuld leg med sprog og sanser.
Når man skal finde den rette bog, skruer vi helt op for inspirationen. Hele 
børneuniverset bliver nemlig tematiseret, så børn i alle aldre og deres 
forældre kan finde inspiration inden for deres eget interessefelt. For de 
mindste brugere er dette allerede aktuelt i pege- og billedbøgerne.
Hele projektet med det nye børneunivers bliver udrullet gradvist over de 
kommende år.
Vi håber, I vil tage godt imod det og bære over med periodisk byggerod 

af forskellig karakter.

Læs med og bliv klogere – hver måned!
Første december begynder Tårnbys nye faglitterære læsefællesskab. 
Hver måned læser vi os ind på et nyt emne, og vi tager udgangspunkt 
i en af bøgerne fra Tænkepause-serien udgivet af Aarhus Universitet. I 
december måned skal vi læse om Kærlighed – fordi julen jo er hjerternes 
fest. Du deltager efter behov, lyst og tid. Lån bøgerne på bibliotekerne 
eller læs mere på taarnbybib.dk

BIBLIOTEKETS ARRANGEMENTER  
- MED GOD AFSTAND!
På Tårnby Hovedbibliotek byder vi nu velkommen til arrangementer, 
hvor vi sørger for at overholde myndighedernes retningslinjer i forhold til 
Covid-situationen. 
Billetbestilling: Billetter købes / bestilles online på taarnbybib.dk eller ved 
personligt fremmøde på et af Tårnby Kommunes biblioteker. 
Du kan se alle planlagte arrangementer på bibliotekets hjemmeside  
taarnbybib.dk under ’Det sker’.

Litteraturcafé
Tirsdag 8. december kl. 15 - 17 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? 
I Litteraturcafeen er der kaffe og te på kanden, mens bibliotekarerne for-
tæller om et udvalg af sæsonens nyheder og andre læseværdige bøger 
- romaner, krimier og fagbøger.
Vi afholder Litteraturcafé hver måned undtagen i sommerperioden, alle 
gange på Hovedbiblioteket. Udvalget af bøger, vi fortæller om, skifter 
hver måned. 
Vi håber også, du selv har lyst til at komme på banen med meninger, 
spørgsmål og gode læseoplevelser, men du er også velkommen til bare 
at møde op og lytte.

En gåtur og en god historie
Onsdag 16. december kl. 14 - 15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem Byparken til Hoved-
biblioteket. På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe eller te, 
mens Laura Michelsen læser en historie højt.
Gå med og få lidt motion til både hjerte og hjerne!
Rikke Klæsøe møder jer kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, hvor 
Hjertestien starter, og sammen går vi til Hovedbiblioteket. Turen er knap 
2 kilometer lang.

Richard Andersson Kvartet releasekoncert
Torsdag 3. december kl. 19- 21 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
For 10 år siden vandt bassisten Richard Andersson ”Stjerneprisen” i 
Silkeborg og samlede i den anledning en kvartet af yndlingsmusikere. 
En vaskeægte drømmekvartet med cremen af dansk jazz. Kasper Tran-
berg, trompet; Ben Besiakov, klaver; Richard Andersson, bas; Kresten 
Osgood, trommer.

Erindringscafé: Juletraditioner gennem tiden
Tirsdag 1. december kl. 14-16 Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
De fleste forbereder sig stadig på julen hele december måned, men de 
forberedelser vi har i vores tid er en hel del anderledes end den måde 
man forberedte sig til julen før i tiden. Hvilke traditioner har du bibeholdt, 
og hvilke nye traditioner er der kommet.
Vi kigger også på det gamle julepynt, og hvis du har noget, som du vil 
vise os andre, så tag det med. Vi er både interesseret i hjemmelavet 
pynt og fine ting, der er købt. Vi får rummet til at emme af jul, så der rig-
tig kan komme liv i minderne.
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RETFÆRDIGHEDENS RYTTERE
Den udstationerede militærmand Markus må tage 
hjem til sin teenagedatter Mathilde, da hans kone 
dør i en tragisk togulykke. Det ligner en tilfældighed, 
indtil matematiknørden Otto dukker op med sine 
to excentriske kolleger Lennart og Emmenthaler. 
Otto var selv passager på det forulykkede tog og er 
overbevist om, at nogen må stå bag. Det står klart for 
Markus, at det måske var et nøje orkestreret attentat, 
som hans kone tilfældigt blev offer for. 

JULEMANDENS DATTER 2
Den 12-årige Lucias bedste ven, Oscar, bliver falsk 
anklaget for at stjæle Kong Vinters magiske krystal. 
Lucia må nu satse alt for at bevise hans uskyld og 
finde den rigtige tyv. I jagten på den rigtige tyv 
kommer Lucia og Oscar på sporet af et hemmeligt 
broderskab, der ønsker at slukke julens glød for 
evigt. Nu er det op til de to bedste venner at redde 
krystallen og sikre, at det alligevel bliver jul.

MALOUS JUL
Malou kommer i familiepleje hos juleglade Bibi og Leif 
på den lille ø, Lunø. Stemningen er mildt sagt presset; 
Malou hader både julen, øen og plejeforældrene. 
Tingene bliver ikke nemmere, da Malou opdager den 
hidsige gårdnisse Nils, der vil gøre alt for at få Malou 
smidt væk fra øen igen. 
De aftaler en nisse-ed om, at Malou skal lave så 
meget ballade som muligt. Men da Malou for første 
gang oplever at blive både set og omfavnet af Bibi 
og Leif, indser hun, at hun alligevel gerne vil blive på 
øen. Men pagten med nissen kan ikke ændres. Med en 
sur nisse i hælene, skal Malou nu overbevise sin nye 
plejefamilie om, at de kan stole på hende. Ikke nogen 
nem opgave når den lille nisse viser sig at være både 
livsfarlig og et rigtigt grødhoved.

CROODS - EN NY TID
Familien Croods har overlevet alskens farer og 
katastrofer, alt lige fra livsfarlige, forhistoriske dyr og 
at deres datter blev smaskforelsket i en ny kæreste. 
Men nu står de over for en ny udfordring, der vil 
ryste deres lille flok i dens grundvold og få dem til 
at genoverveje alt, hvad de har troet på: En anden 
familie.
Familien Croods skal finde et nyt sted at leve. Så 
verdens første forhistoriske familie begiver sig ud i 
verden på jagt efter et mere sikkert sted at bo. Da de 
finder et idyllisk, indhegnet paradis, der opfylder alle 
deres behov, tror de, at alle deres problemer er løst 
... bortset fra én ting.
Der bor nemlig allerede en anden familie: Bedrested  
som med dens overdådige træhus, fantastiske 
opfindelser og kunstvandede marker med friske 
råvarer, er et par trin over familien Croods på den 
evolutionære stige.
Der går dog ikke lang tid, før der opstår spændinger, 
som hurtigt når kogepunktet. Netop som det ser 
allerværst ud, sender en ny trussel de to familier ud 
på et episk eventyr uden for det beskyttende hegn. 

LILLE SOMMERFUGL
Jesper Christensen og Karen-Lise Mynster har 
hovedrollerne i denne morsomme og varme 
kærlighedsfortælling fjernt fra storbyen. Den 
stædige landmand og svineavler Ernst og hans 
livsledsager Louise inviterer til guldbryllup i det 
lokale forsamlingshus med både dansktop-musik og 
svingom.
Men familien bærer på flere hemmeligheder, og 
Ernst gemmer på den største... I løbet af en festlig, 
berusende, overraskende, gribende og vemodig aften 
pibler sandhederne frem. Kærligheden spirer og 
udfordres i flere generationer; og familien sættes på 
den ultimative prøve.

RETFÆRDIGHEDENS RYTTERE 
med danske undertekster 
26 - 29/11:  kl. 17.00 + 19.40 + 20.20
30/11 – 2/12:  kl. 17.00 + 19.40
3 – 9/12:  kl. 17.30 + 20.10 t. o. 15
 

MADKLUBBEN med danske undertekster
26 – 29/11:  kl. 18.00  fr. u. 7
 

ERNA I KRIG med danske undertekster
30/11 – 2/12:  kl. 18.00  t. o. 15
 

DRUK med danske undertekster
30/11 – 2/12:  kl. 20.20  t. o. 11
 

JULEMANDENS DATTER 2 
28 - 29/11:  kl. 13.45
5 - 6/12:  kl. 12.00  fr. u. 7

 MALOUS JUL 
28 - 29/11:  kl. 14.30
5 - 6/12:  kl. 13.20  fr. u. 7
 
Danmarkspremiere:

LILLE SOMMERFUGL med danske 
undertekster 
3 – 4/12:  kl. 19.20
5 – 6/12:  kl. 16.00 + 19.20
7 – 9/12:  kl. 19.20 t. o. 11

Danmarkspremiere:

CROODS: EN NY TID – dansk tale 
3 – 4/12:  kl. 17.00
5 – 6/12:  kl. 14.30
7 – 9/12:  kl. 17.00 fr. u. 7

BABYBIO 1/12: KL. 11.20:
RETFÆRDIGHEDENS RYTTERE med danske 
undertekster.
foyeren åbner for gæster til BABYBIO kl. 10.30
 

TIRSDAGSBIO 1/12 KL. 10.30 
+ 13.20
RETFÆRDIGHEDENS RYTTERE med danske 
undertekster. Foyeren åbner for gæster til 
tirsdagsbio kl. 10.00 + 12.50

Programmet for perioden 10/12 og frem kan 
ses på www.kulturhusetkastrupbio.dk ca. 
en uge før forestillingerne.

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

ÅBNINGSTIDER
Man. til fre. fra kl. 16.30 til sidste film starter. 
Lør. og søn. fra kl. 13.00 til sidste film starter. 
Ved udvidet åbningstid åbner biografen 30 min. før 
første film starter.

GÅ TRYGT I KULTURHUSET 
KASTRUP BIO
Kulturhuset Kastrup Bio er en del af de siddende 
kulturtilbud, og er derfor ikke omfattet af 
forsamlingsforbuddet på pt. 10 personer, da der 
gælder særskilte retningslinjer for om rådet.
Kulturhuset Kastrup Bio holder fortsat åbent og 
overholder alle gældende retningslinjer for siddende 
kulturtilbud.
Se hvordan du får en tryg og god oplevelse på 
www.kulturhusetkastrupbio.dk

HUSK MUNDBIND
Alle på 12 år og derover skal bære mundbind, indtil 
de sidder på deres plads i salen.

Filmoversigt 

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

www.kulturhusetkastrupbio.dk
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Mirakler kan også ske på side 45 • Tårnby bladet er på Facebook!
Tårnby Bladet er kommet på Facebook og har tænkt sig at være aktiv på det for redaktionen nye medie. Du, som sikkert er langt bedre hjemme på Face-
book end redaktionen, kan kommentere artikler (og få svar direkte eller på Facebook, men det vil altid kræve, at vi kender dit rigtige navn). Du kan sta-
dig kontakte os anonymt (for omverden - ikke for os) på telefon eller gammeldags mail. 

… til sidste øjeblik. Ingen 
undtagelse i de nye julefilm 
’Malous Jul’, der havde pre-
miere midt i november

Pigen Malou roder sig ud i en 
aftale med en gårdnisse, men 
på et tidspunkt vil hun ud af 
aftalen. Det er ikke så lige til.

Malou kommer i familie-
pleje hos juleglade Bibi og 
Leif på den lille ø, Lunø. Stem-
ningen er mildt sagt presset; 
Malou hader både julen, øen 
og plejeforældrene.

Tingene bliver ikke nem-
mere, da Malou opdager den 
hidsige gårdnisse Nils, der vil 
gøre alt for at få Malou smidt 
væk fra øen igen. De sværger 
en nisse-ed om, at Malou skal 
lave så meget ballade som 
muligt. 

Men da Malou for første 
gang oplever at blive både set 
og omfavnet af Bibi og Leif, 
indser hun, at hun alligevel 
gerne vil blive på øen. 

Men pagten med nissen 
kan ikke ændres. Med en sur 
nisse i hælene skal Malou nu 
overbevise sin nye plejefa-
milie om, at de kan stole på 
hende. Ikke nogen nem op-
gave når den lille nisse viser 
sig at være både livsfarlig og 
et rigtigt grødhoved.

Holdet bag

Malous Jul er instrueret af 
Claus Bjerre, som tidligere 
har stået bag seks af de bedst 

sælgende FartilFire-film og 
tv-serien Karrusel. Manu-
skriptet er skrevet af Claus 
Bjerre og Frederik Nørgaard.

Filmen produceres af Ja 
Film, som har 20 års erfaring 
som animations-studie. Ma-
lous Jul er det aarhusianske 
produktionsselskabs debut 
som live-action producent.

- Som animationsproducent 
er det rigtig spændende at 
prøve kræfter med live-action 
formatet. Selvom filmen rum-
mer en del visuelle effekter, 
er det på mange måder en 
helt anden verden. Og så er 
det dejligt som jysk produ-
cent at være en del af den 
spændende udvikling, der 
sker i det vestdanske i disse 
år, fortæller Anders Berthel-
sen fra Ja Film.

Malous Jul er primært op-
taget på forskellige locations 
i Syddjurs Kommune.

 - Min intention med ’Ma-
lous Jul’ er at give familiefil-
men et frisk pust, fortæller 
instruktøren Claus Bjerre.

Hovedpersonen Malou er 
en kompleks pige og selv om 
hun er ulydig, føler vi for hen-
de. Nissen er ikke kun sød og 
venlig, men også krakilsk og 
livsfarlig, og tager udgangs-
punkt i den oprindelige my-
tologi om den nordiske nisse, 
ligesom filmen dyrker den 
danske jul og dens traditio-
ner. Fortællingen har kant og 
handler om ægte problemer. 

Vind billetter

Tårnby Bladet har to x to bil-
letter til ’Malous Jul’, som du 
kan vinde, hvis du kan svare 
på, hvor det meste af filmen 
er optaget.

Svaret mailer du til redak-
tionen@taarnbybladet.dk 
med oplysning om dit navn, 
adresse og telefonnummer. 
I emnefeltet skriver du ’Ma-
lous jul’ og i mailen skal vi 
have svaret. Kun mail, som 
har disse oplysninger og svar, 
kommer i betragtning.

Vi skal have svaret senest 

fredag 4. december klokken 
12, hvor vi trækker lod. 

Naturligvis tager vi også 
mod løsninger på postkort 
eller uden på kuverter på 
adressen Tårnby Bladet, Eng-
landsvej 290, 2770 Kastrup 
eller lagt direkte ned i vores 
postkasse.

Vinder du, får du yderligere 
oplysning om indløsning af 

billetterne. Du skal selv hente 
billetterne på Tårnby Bladets 
redaktion på Englandsvej.  
De kan ikke ombyttes eller 
erstattes og de kan bruges i 
en hvilken som helst biograf, 
hvor filmen spiller. U-indløste 
billetter erstattes ikke.

Tsp

Julestemningen altid i fare ….Julestemningen altid i fare ….

Konkurrence
Konkurrence

Ulwer Skuli Abildgaard,  Karla My Nordquist og Jytte 
Kvindesdal som Leif, Malou og Bibi, som skal finde ud af julen 

sammen på en ø i Danmark. Foto: Martin Top Jacobsen.

Vi skal i disse coronatider finde nye 
måder at kunne være sammen - hver 
for sig

Grundet frygten for kommende re-

striktioner og muligheden for at 
sprede corona smitten, afholdes 
Julemærkemarchen i Tårnby i år på en 
virtuel platform.

Hvert år, den første søndag i decem-

ber samles over 200 borgere for at gå 
for en god sag. Her går de sammen 
med julefamilien og Tårnbys borg-
mester, Allan S. Andersen, for at samle 
penge ind til julemærkehjemmene. 

Efter marchen nyder de duften af 
æbleskiver, børneaktiviteter og jule-
hygge i julestuen. 

Men i år bliver tingene slet ikke ‘helt 
som det plejer’.

Alternativ til aflysning

Muligheden for at aflyse arrangemen-
tet var en del af overvejelserne, som 
arrangørerne sad med i sensommeren, 
da smittetrykket endnu engang steg. 

Nok kan man aflyse, men der vil 
fortsat være hundredvis af børn på 
ventelisten til et ophold på et af de 
fem julemærkehjem. 

Dermed opstod alternativet, nem-
lig at afholde Julemærkemarchen 
virtuelt, så der fortsat kunne samles 
penge ind til formålet; på denne måde 
er der sikkerhed for, at arrangementet 
ikke risikerede at blive aflyst kort før 
afviklingen.

Julemærkemarchen i Tårnby har de 
seneste år oplevet en stor succes. Eft-
er at Ildsjælene for 5 år siden overtog 
arrangementet, har de både etableret 
en velbesøgt julestue, mere end for-
doblet deltagerantallet og fået både 
åbningstale og fællesstart.

Virtuel march, hvordan?

En virtuel march foregår fra ens hjem-
adresse og ad egen rute. 

De frivillige ildsjæle bag arrange-
mentet har skabt et virtuelt univers på 
www.julemærkemarchen.dk, hvor de 
har prøvet at skabe den magiske fæl-
lesskabsfølelse, som præger arrange-
mentet. Her er mulighederne mange; 
man kan tilmelde sig, købe medaljer, 
finde ruteforslag, se åbningstalen på 
video og der er sjove aktiviteter til 
børnene.

- Vi ønsker ikke at være en grund 
til at samles - derfor besluttede vi at 
kaste os ud i at gøre arrangementet 
virtuelt, fortæller Simon Brøns, ar-
rangør af Julemærkemarchen i Tårnby.

- V.O

Julemærkemarchen Julemærkemarchen 
bliver virtuelbliver virtuel

Julemærkemarchen er normalt en 
gåtur med julemanden og borgmester 
Allan S. Andersen i spidsen. 
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De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

LÅSE

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Få professionel vejledning af  
den lokale låsesmed

LÅSEBUSSEN
32 52 50 00

Smedekærvej 6
2770 Kastrup

TRÆLAST, BYGGE- OG ANLÆGSMATERIALER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Bagom 
hemmelighederne
24 hemmeligheder har siden 
2015 fornøjet og forundret 
flere tusind børn, unge og 
voksne. Grundet omstændig-
hederne præsenterer ZeBU 
og Børnekulturhus Ama’r i 
år en ny begivenhed, nemlig 
Lyslevende december, der 
er fyldt med et spændende 
program bestående af kon-
certer, teaterforestillinger, 
værksteder og skiftende 
udstillinger i vores vinduer. 
Alt sammen i corona-sikre 
omgivelser med fokus på 
kulturtilbud af høj kvalitet 
og hyggelige omgivelser for 
hele familien.

Om ZeBU

ZeBU er et stationært og 
turnerende børne- og ung-
domsteater på Amager, der 
producerer og viser nærvæ-
rende forestillinger med ny-
skrevet dramatik og aktuelle 
tematikker. 
Aldersgruppe
Skiftende aldersgrupper
Spilleperiode
26. november – 13. decem-
ber
Billetpris 
50 kr. for børn og voksne
Adresse
Øresundsvej 4-8, 2300 Kø-
benhavn S

Læs mere
www.zebu.nu

Årets julevandring 24 hemmelighe-
der bliver erstattet af Lyslevende 
december

Af  Maria Ahrensberg

ZeBU og Børnekulturhus Ama’r har 
på baggrund af de mange nye re-
striktioner måttet se i øjnene, at den 
eventyrlige og sanselige vandring 24 
hemmeligheder desværre ikke går 
hånd i hånd med afstand, afspritning 
og anbefalinger. Men intet er så skidt, 
at det ikke er godt for noget, hvorfor 
de to kulturinstitutioner på rekordtid 
har samlet et nyt program under nav-

net Lyslevende december, der byder 
på fire forestillinger, fire koncerter 
samt kreative værksteder i hverdage-
ne. Foruden en overraskende nyska-
belse i form af en skiftende advents 
vindues-udstilling – alt sammen i de 
bedste omgivelser, så alle får en tryg 
oplevelse.

Skal være lyslevende

Siden 2015 har byens største jule-
kalender 24 hemmeligheder fyldt 
Amager med juleglæde, æbleskiver 
og store oplevelser. Men sanselige 
udstillinger, opdagelsesrum og kunst-
værker i børnehøjde er ikke oplagt i 

en tid, hvor afstand og afspritning er i 
alles tanker. I stedet kan byens skole-
klasser og børnefamilier glæde sig til 
at opleve et nyt program i december 
måned fyldt med teater, koncerter og 
andre overraskelser. For midt i vinter-
mørket er der brug for lys og varme – 
og i år er ingen undtagelse.

Teater, koncerter venter forude

I teatrets allé er der skønne fortæl-
linger i vente. Fra dukkeforestillingen 
Frederik af AniMaNi om en lille mus, 
der hellere vil optræde for venner og 
familie end samle ind til vinterens for-
råd – til en livsbekræftende og hjerte-

varm fortælling af De Røde Heste og 
Teater Refleksion i en af dansk børne-
teaters nye klassikere Farvel Hr. Muf-
fin, der med underspillet humor og re-
spekt fortæller historien om de sidste 
dage i et højtelsket marsvins liv. 

I hverdagene vil byens skoleklasser 
også kunne lade kreativiteten flyde i 
sjove værksteder med billedkunstner 
Maria Lau Krogh ved roret. 

Meget mere og indtil 13. december. Se 
herunder.

Lyslevende december på teater Zebu
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

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

Vi er eksperter i at lægge det
TØMRERMESTER  
KNUD VERDICH A/S
Tømmerupvej 94 
2770 Kastrup

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand •  
• Varmepumper • 

Teater Play har i 16 år været 
som en humlebi, der ikke 
ved, at den ikke kan flyve

Ledelsen bag teatret, skue-
spiller Mille Berg og instruk-
tør Christina Sørensen, har 
kørt teatret siden 2004 uden 
driftsstøtte udefra. Og med 
vækst hvert eneste år. 

Selv da corona-pandemien 
ramte, var de fortrøstnings-
fulde og det viste sig da også, 
at publikum og de optræden-
de støttede op om teatret, og 
bidrog med en masse private 
sponsorater, så teatret kunne 
overleve nedlukningen.

Stole og fiktive fadøl

Rigtig mange gav enten en 
’fiktiv fadøl’ til 45 kroner, 
altså en øl de ikke fik, men til 
gengæld fik de deres navne 
på væggen i teaterfoyeren.
Nogle sponsorerede en stol i 
teatersalen for 500 kroner. 

Stole-sponsorerne fik et 
skilt med deres navn på sto-
leryggene; det var blandt an-
det Lasse Rimmer, Søren Bro-
strøm, Heino Hansen. Tilsam-

men gav bidragene tilstræk-
kelig indkomst til, at teatret 
kunne betale huslejen under 
nedlukningen i foråret. 

Stor fremgang 

Teatret var lukket i nogle må-
neder, men kom op at køre 
igen i starten af sommeren, 
og har siden haft fuld belæg-
ning og en masse store ko-
mikere har villet optræde på 
scenen. 

Ledelsen og personalet har 
efterhånden tilpasset sig til 
situationen, bar- og teknik-
personale har fået nye coro-

na-rutiner og det virker, som 
om publikum faktisk nyder, 
at der med afstandsreglen er 
plads til tasken eller øllen på 
de ledige stole, der er mellem 
selskaberne i salen. 

En scene til

Nu har de to kvinder så udvi-
det med en ekstra scene. Den 
1. oktober overtog de et VVS-
firmas lokaler og renoverede 
i løbet af tre uger det slidte 
værksted til en fungerende 
teaterscene. 

Igen trådte publikum og 
optrædende til og bidrog 
med tilskud til teknik og in-
ventar. 

De to scener ligger lyd-
mæssigt afskåret fra hinan-
den og den nye scene har 
egen indgang og bar, så tea-
tret fremover kan have dob-
belt så mange shows.

I det kommende forår kan 
der være revy på Scene 1 og 
comedy-show på Scene 2 på 
samme aften. 

- V.O

Dette rum var førhen et 
VVS-firmas lokale.

Teatret som blev udvidet

LYS FREMTID
Med denne udvidelse er teatrets ledelse 
sikre på, at der også vil komme større over-
skud. Der er rift om scenepladsen og det 
store billetsalg ser også ud til at fortsætte; 
så snart skulle indtægterne gerne overstige 
udgifterne. 

Indvielsen af Scene 2 blev holdt den 23. 
oktober og her mødtes filialdirektør Rene 
Hesselbjerg Larsen fra Nordea Sundbyvester-
plads med teatrets ledelse for at overrække 
bidraget fra Nordea Fonden. 

Både Nordea Fonden, Øens og flere firmaer 
gav  beløb, så teatret kunne investere i helt 
nye scenepodier og en publikumsopbygning. 

Rene Hesselbjerg Larsen er glad for at kun-
ne give et bidrag.

- Det gør mig rigtig glad, når Nordea Fon-
dens midler gør en forskel lokalt og bidrager 
til, at kultur- og foreningslivet blomstrer. Det 
er en rigtig flot scene, som Teater Play har 
fået skabt, og jeg glæder mig helt sikkert til at 
besøge teateret og se et show eller en fore-
stilling ved lejlighed, siger han. 

Indvielsen blev Indvielsen blev 
holdt den 23. holdt den 23. 
oktoberoktober
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