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Naturvidenskab for alle klassetrin
Naturvidenskabsfestivalen i Tårnby gav 
oplevelser og viden til børn lige fra dagtil-
bud over folkeskolernes forskellige trin til 
gymnasier og HF

Vuggestuer og børnehaver modtog en lille in-
spirationskasse samt små film, der viser trol-
defamiliens aktiviteter med skrald. Hver dag i 
en uge har institutionerne set en film og inspi-

reret af troldefamilien arbejdet med aktivite-
terne ’Vild med skrald’ sammen med tre trolde 
– Ylle, Dylle og Dolle. 

På Tårnby og Ørestad Gymnasium stod gym-
nasieeleverne for formidling til 8. og 9. klasse-
trins elever, der så blev klogere på emner som 
truslen fra rummet, elefantens tandpasta og 
enzymer.                                        Læs mere s. 36.

Landskabstræet 
i Kongelunden 
er blevet 
fornyet
Træet består af en samling 
af forskellige træsorter - der 
tilsammen skulle fremstå 
som et stort træ med stam-
me, krone og blade

Det blev plantet af skolelever 
for 26 år siden.

Men en del af de plantede 
træer viste sig at klare sig 
dårligt i Kongelunden - en del 
er gået ud - og træet kan ikke 
mere ses som et helt træ.

Derfor planter elever fra 
Tårnbys skoler nu 2000 nye 
træer - og nu er man blevet 
klogere på hvilke træer, der 
vil kunne klare sig. 

I de kommende år vil træet 
formentlig igen kunne ses fra 
luften som et fuldendt træ, 
og de plantede træer vil for-
håbentlig overleve de danske 
årstider og den lokale geo-
grafi.

Se mere side 39.

Nærpoliti på Amager
Ved starten af 2022 åbner 
en ny ekspedition i den 
tidligere politistation på 
Kamillevej

Og Københavns Politi beder 
borgerne om hjælp til at finde 
de bedste åbningstider.

Ekspeditionen på Kamil-
levej vil have åbent for bor-
gerhenvendelser 15 timer om 
ugen fordelt over flere hver-
dage og borgerne inviteres 
til på den digitale borgerråds-
platform, www.mitkbhpoliti.
dk at komme med forslag til 
åbningstider. Samtidig op-
lyser Københavns Politi, at 
erfaringer fra ekspeditionen 
på Hovedbanegården peger 
på, at mandag og tirsdag kl. 
12-17 samt torsdag kl. 15-20 
giver bedst mening. Men er 
det også de tidsrum, der pas-
ser borgerne i Tårnby bedst? 
Man kan give sit besyv med 
på www.mitkbhpoliti.dk frem 
til 4. december. 
 Københavns Politis borger-
råd blev lanceret 1. juni i år. 
Formålet er at sætte borgerne 
i fokus og inddrage deres in-
put i politiets arbejde. 

Borgere i Tårnby har derfor 

siden juni kunnet give de-
res input til, hvordan politi 
og borgere i samarbejde kan 
styrke trygheden lokalt.

Planen for den nye poli-
tiekspedition er,  at borgere 
skal kunne anmelde krimi-
nelle forhold i ekspeditionen 
på Kamillevej – ligesom man 
i dag kan gøre på internettet 
og Hovedbanegården. Man 
får også mulighed for at møde 
Din Betjent og vende eventu-
elle bekymringer samt få råd 
og vejledning.  

Og så har nærpolitiet på 
Amager fået nyt udstyr, og 
borgerne vil derfor fremad-
rettet oftere se politiet på to 
hjul. 

Klik ind på Københavns 
Politis digitale 
borgerrådsplatform, 
www.mitkbhpoliti.dk 
inden 4.december og fortæl, 
hvordan du ønsker den 
nye politiekspedition skal 
fungere.

Læs mere side 3.
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Øresundstogene tager et længere stop på togstationen 
i Københavns Lufthavn i Kastrup for den danske græn-
sekontrol. Foto: News Øresund

10 minutter over Øresund
Skånetrafiken og DSB planlægger ti-minutters drift over Øre-
sundsbron i december – men gennemførelsen afhænger af 
dansk beslutning om grænsekontrol

Som følge af coronapandemien og den danske grænsekon-
trol på togstationen i Københavns Lufthavn tager Øresunds-
togene et længere stop på stationen end tidligere. Det be-
tyder, at Skånetrafiken og DSB fortsætter med 20-minutters 
forbindelse over Øresundsbron. I december planlægger de 
at genoptage ti-minutters driften, selv om der endnu ikke er 
noget nyt om en ændring i grænsekontrollen.

– Grunden til, at vi ikke kan øge yderligere, er, at der er truf-
fet en beslutning om grænsekontrol ved Kastrup for trafik-
ken til Danmark, hvilket betyder et længere stop, siger Mikael 
Espling, forretningsområdechef for tog hos Skånetrafiken, til 
News Øresund.

Endelig er vi tilbage
Motionsforeningen København opfordrer alle til at komme ud 
at gå en dejlig tur – ikke mindst i hinandens selskab. De ga-
ranterer nogle flotte og inspirerende ruter i Tårnby. 

Der vil være tre forskellige ruter at vælge imellem på hhv. 
6, 9 og 10 km. Ruterne vil være afmærket med pile og bånd, 
så det er let at finde rundt. Man går helt i sit eget tempo, og de 
fleste vil således kunne være med. Da ruterne er forskellige, 
kan de meget energiske vandrere naturligvis kombinere dem 
efter behag og nå op på 15 eller sågar 25 km.

Start fra festsalen på Tårnby Skole, Sneserevej 10, lørdag 
13. november. Start er fra kl. 8.30 til kl. 13.00, og man skal 
være i mål senes kl. 15.30. Allerede fra kl. 8 vil der være salg 
af morgenkaffe og startkort (25 kr.). Senere sælges smørre-
brød og drikkevarer, naturligvis til rimelige priser.

Opfiskning af fredfisk aflyst
RETTELSE: Oplysningen i Tårnby Bladet november om, at Bio-
loger skulle fjerne fredfisk fra Ørestads søer holdt ikke vand. 
Arrangementet blev aflyst

Opfiskningen skulle være sket i uge 43, men en stor mæng-
de vandplanter i søerne fik biologerne til at udskyde arbejdet 
til foråret.

Tårnby bladet havde hentet oplysningen i Ørestad Avis og 
bragte det som en note, men uheldigvis kom aflysningen af 
den spektakulære begivenhed efter, Tårnby Bladet var sendt 
til tryk. Sådan noget er øv i den journalistiske verden.

På www.oravis.dk kan man finde fortællingen om, hvordan 
og hvorfor opfiskning af såkaldte fredfisk er nødvendig. Det 
kan anbefales.

Terkel Spangsbo, redaktør
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GENGIVELSE af Tårnby Bladets 
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fra redaktøren.

DET ER BESTEMT IKKE MEGET SPORT, jeg har 
kastet mig ud i, men hver måned at finde et 
emne fra samfundet omkring mig, som jeg 
kan ironisere over, er vel også en slags be-
drift. Sportsfolk ved, hvor de starter, men i 
modsætning til dem, ved jeg yderst sjældent, 
hvor jeg slutter – og hvis jeg ved det, bliver 
klummen for lang på grund af de smutveje og 
de opdukkende sidespring, som jeg lige i nuet 
finder væsentlige.

ALLEREDE NU har jeg brugt 450 karakterer in-
klusive mellemrum bare for at komme i gang. 
(hertil yderligere 104).

DET, DER SATTE MIG I GANG til denne ekstra-
udgave af Tårnby Bladet i anledning at kom-
munalvalget, var erindringen om første gang 
jeg selv og min årgang fik lov at stemme. I 
1961 blev valgretsalderen sat ned til 21 år 
på valgets dato. Den ret opnåede jeg i 1968, 
men måneder for sent til at deltage i folke-
tingsvalget 23. januar 1968. Så kommunal-
valget tirsdag 3. marts 1970 blev mit første 
valg. Det var alligevel noget stort, uden jeg 
kan forklare hvorfor. Ved efterfølgende valg 
blev jeg tilforordnet vælger, hvor jeg - som 
senest ankommet til den gruppe særligt (tro-
ede jeg) udvalgte - sad gemt bag stemmebok-
sene og skulle vejlede vælgerne i at komme 
stemmesedlerne i stemmeboksene.

DET VAR IKKE synderligt kompliceret, men 
der var trods alt to bokse, så stemmesedler til 
kommunalvalget skulle i en og stemmesedler 
vedrørende amtsrådsvalget skulle i en anden. 
Ved folkeafstemningen 2. oktober 1972 for-
søgte en stemmeboksbestyrer sig med en 
joke ved at sige til vælgerne, at jastemmer 
skulle i en boks og nejstemmer i en anden. 
Det ældre trofaste partimedlem blev trukket 
udenfor; hvad der blev sagt, ved jeg ikke, men 
joken stoppede med øjeblikkelig virkning.

MAN ER IKKE MORSOM TIL ET VALG. Det var re-
sultatet heller ikke. Jeg var på det eneste valg-
sted på Amager, hvor jastemmerne var i overtal, 
hvilket fik en svær tilhænger af et ja til at udføre 
en jubeldans, som hendes krop ikke var skruet 
sammen til. Jeg gik trist hjem og så tv.

SAMME TV HAVDE JEG KØBT BRUGT samme dag 
i en pause for den diæt, man fik for tjansen, der 
varede fra klokken 8 om morgenen til optæl-
lingen var slut. Så da parti-inkassatoren kom og 
ville have min diæt til partikassen, havde jeg 
ikke flere penge, og i øvrigt ville jeg ikke betale, 
da jeg jo mistede en dagløn på mit civile job. Det 
var sidste gang, jeg blev inviteret til at være til-
forordnet. Men jeg fik da prøvet det.

DENGANG SOM NU var det de politiske par-
tier, som indstillede et antal medlemmer til 

tjansen. Der skulle bruges rigtig mange og jeg 
havde meldt mig ind et parti, fordi jeg var af 
den overbevisning, at hvis man skulle kunne 
blive skolebetjent, skulle man være medlem 
af netop det parti. Jeg mente at vide, at små-
kongerne på kommunernes skoler alle havde 
partibogen udstedt af samme forlag. Indrøm-
met, jeg ved det ikke, men jeg troede det.

Med en absolut middelmådig svendeprøve 
udi jernindustrien lå karrieren ikke i metal-
branchen, men jeg så mig selv som en skole-
udgave af Henry Nielsens vicevært fra filmen 
’De pokkers unger’. Jeg ville distancere mig 
fra skolebetjenten fra min egen skoletid; han 
havde bopæl på selve skolen og så det som 
sin fornemmeste opgave at slagte elever, som 
løb på trapperne, talte for ikke at sige råbte 
højt. Hans kone deltog gerne i forfølgelsen.

NÆH, JEG VILLE GÅ TIL HÅNDE for elever, som 
ville bygge noget i sløjdtimerne og efter sko-
letid. Jeg ville skifte pakninger i dryppende 
vandhaner, ordne termostater på radiatorer-
ne. Der skulle være fester og skolekomedier. 
Jeg havde nok totalt misforstået opgaven. 
Flertallet af de ordensudøvere, jeg senere 
fik kontakt med, var stadig nøglebærere og 
håndhævede deres ret som fangevogtere i 
dårlige B-film.

NU STÅR ENDNU ET VALG FOR DØREN, men 
siden jordskredsvalget til Folketinget i 1973 
er det begrænset, hvilke sensationer vi her i 
Tårnby har oplevet. Et enkelt mandat er flyt-
tet mellem partierne og måske er det derfor, 
at politiske gadekampe kun udfolder sig 2-3 
uger før valget.

JEG SÅ GERNE, at der var kamp på holdninger 
mellem valgene, altså valgkampe som enten 
ville vare i fire år – eller slet ikke fandt sted. 
Tårnby Bladet har denne gang forsøgt at stille 
sig til rådighed for spørgelystne vælgere. Det 
må siges at være blevet en fiasko. Kun to væl-
gere ville udfritte politikerne om deres hold-
ning til helt konkrete spørgsmål.

DER ER NOK BLEVET SPURGT lidt mere på de 
mange valgmøder med og uden valgflæsk, 
som trods alt fandt sted, men vi er vel i om-
egnen af 32.333 potentielle vælgere, men vi 
forventer at 22.339 (cirka) vil deltage. Jeg tør 
godt garantere, at kun en etcifret brøkdel ind-
fandt sig på vælgermøderne. Tør nogen give 

et bud på – hvorfor så få. Jeg tør 
godt, men så er der bare nogen 

som bliver sure og det kan vi 
ikke have op til en valgdag, vel?

Godt valg
Terkel Spangsbo, redaktør

Stemmer det...
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Københavns Politi åbner ved års-
skiftet en ny ekspedition i Tårnby. 
Borgerne kan hjælpe med at finde 
optimale åbningstider

Af Terkel Spangsbo 

Arbejdet er i fuld gang med at sikre 
de bedst tænkelige rammer for eks-
peditionen på Kamillevej med flere 
lokale betjente og, hvor borgere får 
mulighed for at henvende sig, ligesom 
åbningstiderne skal fastlægges. 

Det er i politiforliget besluttet, at de 
nye nærpolitienheder skal have åbent 
min. 15 timer ugentligt – men hvornår 
giver det bedst mening for borgerne 
i Tårnby, at de kan få personlig betje-

ning i ekspeditionen? 
- Det vil vi gerne have borgernes 

input til – og åbningstiderne er derfor 
et af flere spørgsmål, som vi nu stiller 
borgerne via vores borgerråd, siger 
ledende politiinspektør og chef for lo-
kalpolitienheden i Københavns Politi, 
Gert Sejbak.

- Formålet med at etablere en eks-
pedition i Tårnby er at komme tættere 
på borgerne, og derfor vil vi gerne 
høre borgernes input og forventnin-
ger, så vi sammen kan sikre de bedst 
mulige rammer. 

- Tirsdag 9. november tilføjede vi 
tre nye spørgsmål på vores digitale 
borgerrådsplatform.

Borgerrådet med fysisk møde

Københavns Politis borgerråd blev 
lanceret 1. juni i år. Formålet er at sæt-
te borgerne i fokus og inddrage deres 
input i vores arbejde. 

- Vi er begyndt i Tårnby, og borgere 
har siden juni kunnet give deres input 
til, hvordan vi sammen kan styrke tryg-
heden i området, siger Gert Sejbak.

Det er foregået på Københavns  
Politis digitale borgerrådsplatform, 

www.mitkbhpoliti.dk 

- Vi forventer at invitere borgere i 
Tårnby til et fysisk borgermøde i be-
gyndelsen af det nye år for at samle 
op på nogle af de input, som er kom-
met i borgerrådet. Datoen vil blive 
meldt ud på den digitale platform, når 
den er fastlagt. 

- Vi har allerede fået mange gode 
input fra borgere i Tårnby i vores bor-
gerråd, men jeg håber, at endnu flere 
vil gribe muligheden for at få indfly-
delse, siger Gert Sejbak.

 

Den (relativt) nye leder af   Amager 
nærpoliti Bjarke Alberts, sammen 
med to af de lokale betjente på 
Amager foran politistationen, som nu 
genåbnes for personlig betjening - 15 
timer om ugen.

Mød dit politi – men hvornår ÅBNINGSTIDER: 
Ekspeditionen på Kamillevej vil 
have åbent for borgerhenvendelser 
15 timer om ugen fordelt over flere 
hverdage. 

Erfaringer fra ekspeditionen på 
Hovedbanegården peger på, at man-
dag kl. 12-17, tirsdag kl. 12-17 og 
torsdag kl. 15-20 giver bedst me-
ning. 

Men er det også de tidsrum, der 
passer borgerne i Tårnby bedst? Man 
kan give sit besyv med på www.mit-
kbhpoliti.dk frem til 4. december. 

FORVENTNINGERNE:
Hvilke forventninger har du til den 
nye ekspedition? 

Vi har planer om, at borgere skal 
kunne anmelde kriminelle forhold i 
ekspeditionen på Kamillevej – lige-
som man i dag kan gøre på internet-
tet og Hovedbanegården. 

Som noget nyt får man også mu-
lighed for at møde Din Betjent og 
vende eventuelle bekymringer samt 
få råd og vejledning. 

Men er der noget, vi har overset? 
Det kan være alt fra et ønske om 
kvartalsvise borgermøder på statio-
nen, til temaaftner for unge, til no-
get helt tredje? 

MERE CYKLENDE POLITI
Nærpolitiet på Amager har fået nyt 
udstyr, og borgerne vil derfor frem-
adrettet oftere se politiet på to hjul. 

På den måde kan vi hurtigt kom-
me rundt og er samtidig let tilgæn-
gelige. Er der særlige områder eller 
tidspunkter, hvor du gerne ser, vi pa-
truljerer cyklende? Og hvorfor? 

Vær med i Københavns Politis borgerråd. Klik ind på www.mitkbhpoliti.dk.

ALLAN ANDERSEN 
allanandersen.dk  I  facebook.com/allan.s.andersen.taarnby

Vi skal fastholde og udbygge vores høje niveau med faciliteter for idrætsklubber og 
foreningslivet. Med så mange nye tilbud er det vigtigt med et fokus på vedligehold af 
alle faciliteter samt bygninger, så området udvikles til gavn for alle.    

I de seneste fi re år har vi fået en ny fl ot svømmehal, ny skaterbane, 3 nye og forskellige 
legepladser, pumptrackbane (aktivitetsbane), junglesti, udsigtsplatform, en ny petanquehal 
samt en kunstgræsbane og snart en ny skøjtehal.

De næste fi re år skal blandt andet handle om en ny, stor og anderledes legeplads, mere 
undervisning på musikskolen, en app så man kan fi nde Tårnbys mange oplevelser og så 
skal vi have færdigudviklet en helhedsplan/visionsplan for Kastrup ny lystbådehavn, med 
mere mangfoldighed, mere liv, plads til aktiviteter og nye sammenhænge på havnen.

 – Fra socialdemokratiets valgprogram for de næste 4 år.

KULTUR OG FRITIDS
MULIGHEDER TIL ALLE 

BORGMESTERKANDIDAT:
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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.

Station Kastrup Lufthavn får en 
ekstra etage

Jernbanen over Amager til Køben-
havns Lufthavn og Øresundsbron er, 
trods den relativt korte strækning, 
en af de vigtigste trafikforbindelser i 
Danmark. 

I de kommende år udvider Sund & 
Bælt derfor infrastrukturen omkring 
Københavns Lufthavn på Øresunds-
banen, så der bliver plads til flere 
passager- og godstog på fremtidens 
jernbane frem mod åbningen af Fe-
mern Bælt forbindelsen i 2029, hvor 
der forventes en øget trafik af især 
godstog på banen.

Sund & Bælt har netop sikret sig 
støtte fra EU’s Agency for Klima, Infra-
struktur og Miljø, CINEA, til den indle-
dende del af den planlagte udvidelse 
af infrastrukturen omkring Køben-
havn Lufthavns Station i Kastrup på 
op til fire mio. Euro, cirka 32 millioner 

danske kroner. Det sker, efter den en-
delige aftale er underskrevet af begge 
parter. 

Støtten tildeles konkret til planlæg-
ning og projektering af projektet, der 
skal forbedre kapaciteten på jernba-
nen.

Udvidelsen omfatter to ny perroner 
med en integreret passager-transfer-
løsning til lufthavnen og tilpasning af 
spor og sporskifter. De to nye perroner 
bygges ved jernbanesporene nord for 
lufthavnens Terminal 3 mellem hotel-
ler og motorvej. Sammen med de to 
eksisterende perroner under lufthav-
nens terminal 3 og nye sporskifter, 
skabes der mulighed for at øge kapa-
citeten for sporene og dermed flere 
tog til tiden.

Spor for fremtiden

- Tildelingen af støtten understreger 
Europa-Kommissionens opbakning til 
den samlede transportkorridor, der 

ikke blot binder Danmark og Tyskland 
bedre sammen, men er helt central for 
den fremtidige gods- og persontrans-
port imellem Skandinavien og det 
øvrige Europa, siger adm. dir. i Sund & 
Bælt, Mikkel Hemmingsen. 

- Her spiller strækningen en vigtig 
rolle i at kunne understøtte den grønne 
omstilling af transportsektoren og etab-
leringen af en grøn transportkorridor 
med en fuldt elektrificeret jernbane. 

Udvidelsen af infrastrukturen om-
kring København Lufthavns Station 
forventes at kunne tages endeligt i 
brug ultimo 2025 til glæde og gavn 
for passagerer, godskunder og miljøet, 
når jernbanen bliver et endnu mere 
attraktivt alternativ til person- og last-
biltrafik.

Læs mere om projektet på Sund & 
Bælts hjemmeside.

spanger

 

Den nye perron betyder, at alle tog 
i retning mod København, Fyn og 
Jylland i fremtiden vil afgå fra de 

nye perroner, mens alle tog i retning 
mod Malmø/Sverige, vil afgå fra 

de eksisterende perroner under 
lufthavnens Terminal 3. 

Det skaber mere plads.

EU-støtte til udvidelse af lufthavnens tog-station

Rendering af den kommende 
perron med den nye overgang fra  
Terminal 3 øverst.

Fakta om udvidelsen
Udvidelsen af Københavns 
Lufthavn Station består af tre 
hovedleverancer

• Etablering af to nye perroner 
inkl. nødvendig tilpasning af spor 
og sporskifter

• Opgradering af eksisterende 
perroner, stationsanlæg og 
tunneller til godstogsdrift

• Etablering af en integreret 
transferløsning mellem 
Terminal 3 og de nye perroner 
i samarbejde med Københavns 
Lufthavne A/S.

Tårnby-debat i DR
Torsdag 11. november er 
der Tårnby-debat i DR P4 
klokken 9-10 og fredag 
12. november samme 
tidspunkt og samme kanal 
debatteres om Region 
Hovedstaden.
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Vi kan tilbyde fodbehandlinger for ren velvære, de 
mere komplicerede fodbehandlinger og til dig som 
af forskellige årsager har svært ved selv at pleje 
dine fødder.

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

• Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark 
1 eller 2 har du mulighed for at få tilskud til fod
terapi.

• Pensionister kan søge udvidet helbredstillæg 
og dermed opnå tilskud til alm. fodbehandling. 
Søges på www.borger.dk inden du får fod
behandling.

Klinikken har gode parkerings forhold.

Klinik for Fodterapi 
Vestamager

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanna 
Rasmussen.

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanne 
Engelstoft
Rasmussen.

Tlf.: 22 56 27 70

email: sund@fod.nu

Hjemmeside: www.fod.nu

Online booking på www.fod.nu

Kongelundsvej 334, 2770 Kastrup

Coronasmitten stiger i Tårnby
Tårnby lå pr. 5. november som den 
kommune i landet med 6.højest 
incidenstal – nemlig 501,02. Dragør 
ligger en anelse højere end Tårnby 
med et incidenstal på 507,68
Højere incidens har endvidere Al-
bertslund, Ishøj, Brøndby og Glostrup 
kommuner med incidenstal mellem 
696 og 570.

Det betyder, at Styrelsen for pa-
tientsikkerhed anbefaler kommunen 
at lave yderligere tiltag for at begræn-
se smitten.

Anbefalingen er i første omgang en 
række restriktioner på børneområdet, 
hvor skoler for eksempel opfordres til 
ikke at lave undervisning på tværs af 

klasser i det omfang, det er foreneligt 
med undervisningen, og aktiviteter 
i SFO og fritidstilbud holdes i faste 
grupper, skriver Tårnby Kommune på 
sin hjemmeside.

- Børn i alderen 9 til 11 bør blive 
testet to gange ugentligt, hvis de ikke 
har været smittede. Det samme gæl-
der for børn over 11, der ikke er vac-
cinerede eller smittede.

- Derudover bør alle have skærpet 
fokus på at efterleve anbefalingerne i 
Sundhedsstyrelsens generelle råd om 
forebyggelse og smittespredning.  

Kilde: Statens Seruminstitut 
og Tårnby.dk

Nu handler det hele jo ikke kun om 
valg i november, så vi har kendskab 
til tre gode tilbud som også finder 
sted i november

 SOROPTIMISTERNE arrangerer en 
velgørenhedsbazar på Løjtegårds-
skolen i tidsrummet kl. 11-16 søndag 
14. november med arbejdende værk-

steder og salgsboder 
m.m.

FDF Korsvejen ar-
rangerer TÅRNBY 
JULEMARKED for-
an Tårnby Rådhus 

i samarbejde med 
Hovedbiblioteket, 
svømmeklubben 

KVIK, Ildsjæ-
lene, Mænds 
Mødested, 
Cross Road Go-
spel, Tårnbykoret 
og ikke mindst Har-
monikaklubben som 
leverer lydanlæg. Det 
er lørdag 27. november 
kl. 10-16, at det løber af 
stablen.

Samme dag er der JUL PÅ 
KULTURZONEN i tidsrummet 
kl. 14-17 med juleværksteder, 
hestevogn og Luciaoptog.

Tre særlige arrangementer i november 
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Vi kæmper for den gode borgerservice  
Enhedslisten vil indføre ”den gode 
kommunikation”.  
Alle henvendelse til borgerne skal ske i øjenhøjde 
og god tone, med budskabet i fokus.  
Alle de mange regelhenvisninger og bureaukratisk 
påfund, er et nødvendigt onde, som kan 
vedlægges som et bilag.  
Vi ønsker en kulturændring i alle forvaltninger, 
som skal ske i tæt samarbejde med kommunens 
borgerrådgiver 

En bæredygtig kommune med miljøet i top  
For Enhedslisten er vejen til en bæredygtig 
kommune,  
at vi i alle beslutninger skal lægge vægt på 
vedvarende energi, mere økologi, bedre arbejdsmiljø 
og indeklima, genanvendelighed og biodiversitet.  
 

Et arbejdsmarked med plads til alle  
En styrkelse af kommunens jobcentret, med fokus 
på: 

✓ Hurtig afklaring om uddannelse, job eller om man 
reelt har krav på anden ydelse  

✓ Uddannelse og opkvalificering skal være det 
naturlige førstevalg i indsatsen for arbejdsløse  

✓ Ret til ordinær uddannelse efter 6 måneders 
ledighed  

✓ Fokus på uddannelsesløft til 110 % af 
dagpengene. 

✓ En samarbejdsaftale med de faglige 
organisationer, om hvordan man benytter 
tilskudsjob, virksomhedspraktik og jobrotation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR ET GRØNT OG SOLIDARISK TÅRNBY 

Åbenhed i forvaltningen  
Vores forslag om indførsel af borgerrådgiver er 
blevet permanent. Det er vi meget tilfredse med, 
da alle borgere skal have mulighed for at få kyndig 
vejledning i forhold til forvaltningernes behandling 
af deres sager.  
Alle har mulighed for vejledning om hvordan man 
kan klage over en afgørelse eller en 
sagsbehandling. 
Ordningen skal også sikre, at fejl i forvaltningen 
ikke bliver gentaget. 
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Dennis W. Clausen
Borgmesterkandidat

47 år
Byrådsmedlem, 

kørelærer 
og ejer af 

Kastrup Køreskole

Sarah Crone
39 år

Direktør og iværksætter

Stefan Cantagallo
47 år

Kunstner/formidler

Per Sørensen
50 år

Finansdirektør

Mie Krag
19 år

Selvstændig

Jens Graff
32 år

Laborant og korporal

Linda Pickersgill
47 år
Læge

Mia Barklund
34 år

Selvstændig revisor

Githa Westen
52 år

Sygeplejerske

Pernille Meinertz
55 år

Advokatsekretær

Carsten Jørgensen
53 år

Digital projektleder

Frants Nielsen
48 år

Adm. direktør

Mette Byrdal
41 år

Selvstændig

Birger Thomsen
78 år

Pensionist

Brian Ekstrøm
54 år

Selvstændig iværksætter

Ali Qais
44 år

Byrådsmedlem/økonomichef

Thomas Krag
51 år

Daginstitutionsleder

17 GODE GRUNDE 
TIL AT STEMME 
VENSTRE

INGEN KÆMPER HÅRDERE FOR TÅRNBY
SE VORES VEJ PÅ VENSTRE-TAARNBY.DK
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DENNIS
W. CLAUSEN

BORGMESTERKANDIDAT

STEM 
PERSONLIGT
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Erik EbertErik Ebert
Stem perso

nligt p
å

Sølvfad som bevis på plads i World 
Curling Federations Hall of fame

Lørdag 6. november var der stor festi-
vitas i Tårnby Curling klub.

Klubbens stifter og formand Johan-
nes Jensen fik denne aften overrakt 
beviset for hans plads i World Curling 
Federations Hall of fame i Scotland.

Kate Caithness, præsidenten for 
verdensforbundet, overrakte sammen 
med Teknisk direktør Keith Wendorf 
det store sølvfad. Kate medbragte 
desuden en varm og hjertelig hilsen 

fra Kronprins Frederik, der desværre 
havde en anden aftale.

Nu skal man ikke forestille sig, at Jo-
hannes hviler på laurbærrene. Denne 
weekend afvikles curlingklubbens år-
lige Tårnby Cup med 28 hold fra for-
skellige lande med det største antal 
deltagere efter coronaen. Samtidig 
har de fået lovning på et stort interna-
tionalt stævne i 2022. De kan det bare 
i Tårnby Curling Club.

Mona Gjedved

Præsidenten for World Curling Federation (verdensforbundet  for curling), 
Kate Caithness, overrakte sammen med Teknisk direktør Keith Wendorf 
sølvfadet med inskription  til Johannes Jensen (i midten). Foto: Ole Gjedved.

Johannes’ buste i Skotland

Pop-up vaccination 
Hvis du endnu ikke er blevet vaccine-
ret mod Covid-19, kan du fredag 12. 
og fredag 19. november blive corona-
vaccineret på Tårnby Skole. Da det er 
pop-up vaccination, skal du ikke be-
stille tid først, men blot møde op i åb-
ningstiden kl. 8.30-13.30. Medbring 
dit gule sundhedskort.

Pop-up vaccinationen er som alle 
andre steder gratis, og du skal ikke be-
stille tid først. Du kan altså møde op 
præcis, når det passer dig. 

Hvis du ikke har lyst til at møde op 
alene, er du velkommen til at med-
bringe en pårørende.

12- til 15-årige skal have en foræl-
der eller værge med, når de møder op 
til vaccination.
Fredag 12. og fredag 19. 
november kl. 8.30-13.30. Tårnby 
Skole, Sneserevej 10. Der er 
gode muligheder for parkering i 
skolegården.

Starter det nu igen

Nu starter det igen. Skolelukninger, 
onlineundervisning og forældre, der 
må blive hjemme fra arbejde for at 
passe deres børn.

Et coronaudbrud på Dyvekeskolen 
på Amager får mandag skolen til at 
sende alle elever fra 0. til 6. klasse 
hjem indtil søndag 14. november. Det 
sker, efter at skolen har fået et påbud 
fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det samme skete fredag også i uge 
44 for Herstedøster Skole i Alberts-
lund, der også fik et påbud og måtte 
sende alle de yngste elever til og med 
6. klasse hjem.

Det er første gang siden august, at 
Styrelsen for Patientsikkerhed udstik-
ker påbud om at lukke klasser ned på 
grund af coronasmitte.

Smittetallene i både Dragør og 
Tårnby steg hver dag i uge 43-44.

Smittetallene i Dragør steg fra 29 
tilfælde onsdag i uge 43 til 81 ugen 
efter. Tilsvarende steg tallene i Tårn-
by  fra 122 til 211 tilfælde alene ved 
pcr-testene. Der er al mulig grund til 
at lade sig vaccinere og følge anbefa-
linger om afstand og hygiejne.       tsp
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Johannes’ buste i Skotland
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Tårnby Kommune skal være til for borgerne
                                                        - ikke omvendt  

Benny Bindslev
Efter 23 år i politiet med patruljekørsel, konflikthåndtering, anholdelser 
og efterforskning er jeg klar til at sætte fokus på lokalpolitikken. Som 
politibetjent oplevede jeg i alt for stor grad samfundets skyggeside, hvor 
samfundets syge, ældre og handicappede fik en dårlig behandling af et alt 
for tungt og ufleksibelt system. Mit politiske kald er at stille mig på deres 
side, således de kan få en bedre og mere respektfuld tilværelse. 

Spidskandidat

Kommunalvalgets afslutning 
ligger i næste uge, men ved du 
allerede, hvor stemmen skal 
placeres, kan du sagtens gøre 
det nu
Kommunerne har nemlig åbnet  
for brevstemmer. Og det er der 
en del danskere, der benytter 
sig af.

Der er tre brevstemmesteder i 
Tårnby Kommune, hvor det frem 
til 12. november er muligt at af-
give sin stemme. 

Hvis du ønsker at stemme til 
kommunal- og regionalvalget, 
men fx er forhindret i at stemme 
på selve valgdagen eller fore-
trækker at stemme før, kan du 
nu brevstemme frem til og med 
fredag 12. november.

Du kan brevstemme i Ser-
vicecentret på rådhuset og på 
Tårnby Kommunebiblioteker.

På rådhuset kan du brevstem-
me i Servicecentrets almindelige 
åbningstid, mens der i perioden 
til og med torsdag 11. november 
er ekstraordinært åbent til klok-
ken 18. På bibliotekerne kan du 
brevstemme i den almindelige 
åbningstid.

Du skal blot medbringe legiti-

mation i form af sundhedskort, 
pas eller kørekort, hvis du ønsker 
at brevstemme.

Brevstemme i eget hjem

Du kan, hvis du på grund af syg-
dom eller manglende førlighed 
er forhindret i at stemme på 
valgdagen, søge om at få lov til 
at brevstemme hjemme hos dig 
selv.

Sidste frist for at søge om at 
brevstemme i hjemmet var tors-
dag den 4. november 2021 klok-
ken 18.00, men check din kom-
mune.

Du kan søge om dette ved at 
kontakte Servicecentret, hvor du 
kan få udleveret en ansøgnings-
blanket.

Du kan også få udleveret an-
søgningsblanketten via hjem-
meplejen og på de to biblioteker.

Stem i biografen

Brevstemning foregår som regel 
på kommunernes borgerser-
vicecentre, men I Tårnby er der 
også mulighed for at brevstem-
me andre steder. 

Se boksen nedenfor.
bbark

Sådan brevstemmer du:
• Hvis du vil brevstemme, kan du gøre det indtil 12. november klok-
ken 16.00.
• Hvis du er bundet til hjemmet, skal du søge kommunen om at 
stemme i dit hjem. Kommunen skal have din ansøgning senest 4. 
november. Kommunen kan godt tillade sig at modtage senere an-
søgninger (senest fredagen før valgdagen), så tjek din kommune.
• Hvis du er fængslet, på plejehjem eller indlagt på sygehus kan du 
brevstemme. 
• Hvis du har et handikap eller nedsat førlighed, skal du ansøge 
kommunalbestyrelsen i din bopælskommune om at afgive stemme 
på et andet afstemningssted i kommunen senest 8. november klok-
ken 12.

Du kan stadig brevstemme 

Faste brev-
valgsteder i Tårnby
• Servicecentret, Tårnby 
Rådhus i åbningstiden (den 
8. november - 11. novem-
ber har vi åbent til klokken 
18 hver dag) 
• Tårnby Kommunebib-
liotek, Kamillevej 10 i åb-
ningstiden
• Vestamager Bibliotek, 
Ugandavej 98 i åbningsti-
den.

Pop-up valgsteder
• Tårnby Gymnasium 11. no-
vember, kl. 9-13.

Behøver vi egentlig at skrive 
så meget mere.

Læs om pop-up 
vaccinationer side  10
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Regeringen og en bred vifte af

partier afsatte sidste år penge til

20 nye nærpolitienheder,

herunder i Tårnby. Som lokale

socialdemokrater er vi selvfølgelig

meget glade for, at vores

årelange kamp har virket. Det her

vil gøre en forskel og skabe større

tryghed lokalt.

Vi har længe arbejdet for, 
at nærpolitiet skulle tættere på

borgerne og være mere synligt på

Amager. Da vores parti fik

regeringsmagten, satte vi

handling bag ordene.

Tak til alle de lokale, der har

rejst sagen og tak til de partier,

som er med i politiforliget og

dermed gør mere lokalpoliti i

Tårnby muligt: Socialdemokratiet,

Radikale, SF, Enhedslisten, Dansk

Folkeparti, Konservative og Nye

Borgerlige.

Vi lovede, at Tårnby skulle have nærpolitiet tilbage

NU ER DET LYKKEDES 

På billedet fra venstre: 
Brian Højer

Kandidat til Regionsrådet i
Hovedstanden

Peter Hummelgaard
Beskæftigelsesminister og medlem

af Folketinget for Tårnbykredsen
Allan Andersen

Borgmester i 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. 

 

 
Mange års professionel og menneskelig erfaring.  

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

     
 

 
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 
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NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FORNYELSE AF KØKKENET
EFTER

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

ØR

FTER

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

20%
SPAR

på alle greb i voresstd. sortiment

GÆLDER
MARTS
2018

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

34 ÅRS
ERFARING

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

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

20%
SPAR

på alle højglans låger

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

TILBUDDET
GÆLDER HELE 
SEPTEMBER 

adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk
showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FORNYELSE AF KØKKENET
EFTER

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FØR

EFTER

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.
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Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.
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uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

20%
SPAR

på alle greb i voresstd. sortiment

GÆLDER
MARTS
2018

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

355 ÅRS
ERFARING

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

Hvis køkkenet fungerer, er der 
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Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

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

Alt er dansk produceret 
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Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.
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uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

Hvis køkkenet fungerer, er der 
ingen grund til at smide det ud. 
Skift i stedet for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og bordplade 
får du næsten et helt nyt køkken.
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Hvis køkkenet fun-
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grund til at smide 
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for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.
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Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

Hvis køkkenet fungerer, er der
ingen grund til at smide det ud.
Værn om miljøet og skift i stedet 
for facaden ud. Med nye låger, 
skuffer og bordplade får du næsten 
et helt nyt køkken.
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Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
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for facaden ud. Med 
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bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.
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uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.
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bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

20%
SPAR

på alle greb i voresstd. sortiment

GÆLDER
MARTS
2018

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

34 ÅRS
ERFARING

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

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

20%
SPAR

på alle højglans låger

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

TILBUDDET
GÆLDER HELE 
SEPTEMBER 

adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk
showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00

nygammelt-Sep 2019-97,5x141.pdf   1   27/08/2019   09.10

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FORNYELSE AF KØKKENET

EFTER

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FØR

EFTER

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

20%
SPAR

på alle greb i voresstd. sortiment

GÆLDER
MARTS
2018

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

34 ÅRS
ERFARING

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

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

20%
SPAR

på alle højglans låger

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

TILBUDDET
GÆLDER HELE 
SEPTEMBER 

adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk
showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00

nygammelt-Sep 2019-97,5x141.pdf   1   27/08/2019   09.10

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FORNYELSE AF KØKKENET

EFTER

NYGAMMELT KØKKEN
skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk

,-

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

FØR

EFTER

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

MERE END
32 ÅRS

ERFARING

Hvis køkkenet fun-
gerer, er der ingen 
grund til at smide 
det ud. Skift i stedet
for facaden ud. Med 
nye låger, skuffer og 
bordplade får du næsten
et helt nyt køkken.

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

20%
SPAR

på alle greb i voresstd. sortiment

GÆLDER
MARTS
2018

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

355 ÅRS
ERFARING

Ring til os i dag på 38 79 16 14 og få et gratis og
uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke.

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

20%
SPAR

på alle højglans låger

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger
NYGAMMELT KØKKEN

TILBUDDET
GÆLDER HELE 
SEPTEMBER 

adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk
showroomets åbningstider:  man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00

nygammelt-Sep 2019-97,5x141.pdf   1   27/08/2019   09.10

Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

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

Alt er dansk produceret 

TOP TRE GRUNDE TIL
at vælge en køkkenrenovering 

fremfor et nyt køkken
✓  Du sparer penge

en renovering koster 40-60% 
mindre end et nyt køkken

✓  Du sparer tid
et nyt køkken tager ofte 3-5 uger, 
vi klarer en renovering på én dag

✓  Du skåner miljøet
da fungerende elementer genbruges

Ring til os i dag på 38 79 16 14 
og få et gratis og uforpligtende tilbud.
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Tænk på miljøet: Skift kun dine køkkenlåger

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

Alt er dansk produceret Dansk design

gratis og uforpligtende tilbud.

 KØKKEN

EFTER

FØR

fremfor et nyt køkken

en renovering koster 40-60% 

et nyt køkken tager ofte 3-5 uger, 
vi klarer en renovering på én dag

BESØG VORES SHOWROOM MANDAG-ONSDAG. KL. 11-16 + D. 1. LØRDAG I MÅNEDEN KL. 10-13

36 års
erfaring

10% 
på vores 

fl otte matte 
højtykslaminat 

fronter

GÆLDER 
HELE 

NOVEMBER

200 kollegie- og 
ungdomsboliger i Sundby
På Hedegaardsvej 88 ved Kastrup 
Fort ligger i forvejen et kontorbygge-
ri, der er indrettet som flerbrugerhus 
med fællesfaciliteter. Kontorhuset 
ejes også af PFA, som vil bygge de 
nye boliger på den tilhørende parke-
ringsplads, der ligger mellem kontor-
huset og Femøren Station.

- Det eksisterende kontorbyggeri 
fastholdes i sin nuværende form og 
anvendelse. Grundejer ønsker at 
etablere parkering i parkeringskæl-
der og delvist i stueetagen i den nye 
kollegiebebyggelse. Parkeringsplad-
serne er til både kollegieboligerne 
og kontorbyggeriet.

Københavns Kommune stiller i for-

bindelse med lokalplanen krav om, 
at 25 procent af de nye boliger skal 
være almene. Det svarer til et krav 
om knap 2.300 kvm almene boliger.

Tivoli dropper vintersæson
Der bliver ikke Vinter i Tivoli i det 
nye år. Tivolis fjerde sæson – udover 
sommersæsonen, halloween og Jul 
i Tivoli – startede i 2018, fortsatte i 
2019 og 2020, men blev aflyst i år på 
grund af restriktionerne i forbindelse 
med den kinesiske coronavirus, skri-
ver Standby.dk. 

Så når Tivoli lukker 2. januar efter 
Jul i Tivoli, så genåbnes der først den 
8. april når sommersæsonen 2022 
går i gang og varer til den 25. sep-
tember.
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ORDENTLIG BEHANDLING
ORDENTLIGE VILKÅR

Ældreområdet afleveres i bedre 
stand, end da jeg overtog, siger 
denne artikels forfatter

Af Einer Lyduch, (A) formand for 
Sundheds-og omsorgsudvalget og 

kommunalbestyrelses-medlem.

Jeg kan ærligt og redeligt sige, at æl-
dreområdet idag er i betydelig bedre 
stand end det, jeg modtog. Det skyl-
des først og fremmest, at de seneste 4 
budgetaftaler har medført en forbed-
ring af området.

 Lad mig nævne: Demensplan, der 
nu rulles ud for alvor, efter corona 
satte os på stand by, Akutenhed, der 
samarbejder med Hvidovre/Amager 
hospital ifm. indlæggelser/hjem-
sendelse/genindlæggelser, styrkelse 
gennem ansættelser af farmakono-
mer til medicinhåndtering/oplæring, 
pædagoger mv., og bedre normering 
i hjemmepleje og plejehjem aften og 
weekender. 

Reelt set er området løftet med op 
mod 25 mio. kr. om året. Vi ser det af-
spejlet i Kommunefokus, se tabel. Det 
betyder, at Tårnby ligger nr. 10 af de 
98 kommuner! 

Er vi så i hus? Nej, langtfra. Nu star-
ter arbejdet med at styrke ældreple-
jens kvalitet og høje faglighed.

Vi vil ikke se en behandling i Tårnby, 
som den, Else fik på Kongsgården i 
Aarhus. Her understøttede medarbej-
dernes adfærd ikke hendes værdig-
hed. I spisesituationen talte medar-
bejderne hen over hovedet på bebo-
eren. Der manglede systematiske ar-
bejdsgange og medarbejderne besad 
ikke relevante faglige redskaber. 

Borgeren skal ses og høres

I ældreplejen er faglighed selvfølge-
lig helt afgørende, men ansatte skal 
behandle ældre med værdighed og 
respekt. Vi skal sørge for, at alle vores 
ansatte har relationelle og kommuni-
kative kompetencer og lære dem, at 
samarbejde er helt afgørende for en 
god relation mellem borger og ansat.

Alle rapporter viser, at fast perso-
nale i plejen er det vigtigste. Det giver 
tryghed og tilfredshed. Det betyder 
kendskab til opgaverne og tryghed i 
intime situationer som et bad. Samti-
dig bliver der mulighed for den lille 
daglige snak, der er så vigtig for den 
mentale trivsel og beboerens helbred 
og trivsel følges ad

Vi skal styrke praktikken i SOSU-ud-
dannelserne og have mindsket frafal-
det. Samtidig skal vi øge rekruttering.  

Vi skal sikre midler til mere efterud-
dannelse af ledere og til mere syste-
matisk sparring og refleksion i hverda-
gen for alle ansatte, fordi det skaber 
læring. Og vi skal øge samarbejdet 
mellem visitationen og medarbejder-
ne i ældreplejen. 

Medarbejdere skal sikres efterud-
dannelse i forhold til  blandt andet 
demens og psykiatri, så de sikres de 
fornødne kompetencer.

Noget kan vi selv

Et andet vigtigt område er det nære 
sundhedsvæsen, hvor de store kroni-
kergrupper kan behandles lokalt; ek-
sempelvis kan vi fra 1. november i år 
selv give intravenøs behandling inden 
for flere områder. Vi skal udvikle ens 
standarder i kommunerne, så kommu-
negrænsen ikke er afgørende for  be-
handling, og vi skal sikre, at data kan 
deles, så vi ved, hvad der sker hos den 
praktiserende læge, på hospitalet og i 
kommunen. Ingen skal falde igennem 
her, men det kræver national finansie-
ring.

Fremtidens ældrepleje har stadig 
fokus på rehabilitering og selvhjul-
penhed, men også i højere grad på 
selvbestemmelse og individualitet for 
den enkelte borger.

Jeg håber, at vi får lov til at fortsæt-
te dette arbejde med at gøre ældre-
plejen i Tårnby endnu bedre.

I denne artikel gør jeg status på 
ældreplejens tilstand i Tårnby efter 
jeg har haft formandsposten i 4 år. 

Kommunefokus 2021:  
Tårnby kommunes udgifter til ældre
2018: 48.352,- kr. pr. borger
2021: 53.385,- kr. pr. borger

Vi har modtaget:

Status på ældreplejen i Tårnby
Ekstra midler tilført ældreområdet i  
indeværende periode 2018- 2021

Demensplan 5 mio. kr. ekstra om året

Akutenhed 7,9 mio. kr. ekstra om året

Farmakonomer, pædagoger 
mv.

5. mio. kr. ekstra om året 

Bedre normering hjemme-
hjælp/plejehjem

3,6 mio. kr. ekstra om året
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Træ på Kastrupfortet 
november 2020.  

Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at opleve resten af åretNoget at opleve resten af året

Musik med Krop - Et fælles tredje!
Tårnby er med i stort kunst- og 
kulturprojekt 
Et nyt kunst- og kulturprojekt har set dagens lys i Tårn-
by Kommune: Som ét af i alt 14 projekter på landsplan 
har projektet ’Musik med krop’ modtaget støtte fra Kul-
turministeriets pulje ’Grib Engagementet’, som skal give 
børn og unge lyst til og mulighed for at engagere sig i 
kulturelle fællesskaber.

Borgmester Allan S. Andersen udtaler: 
- Jeg er glad og stolt over at vi i Tårnby indgår i et 

tværkommunalt samarbejde med så højt et ambitions-
niveau som ’Musik med krop’ har. Samtidig er det en 
fornøjelse at to af kommunens stærke spillere inden for 
hhv. idræt og kultur, KG66 og Tårnby Musikskole, har 
fundet sammen om et fælles tredje, nemlig at hjælpe 
vores børn til at indgå i fællesskaber, som på sigt kan 
gøre dem til aktive og engagerede samfundsborgere.

Omkring 200 børn i Tårnby kommune, fra henholds-
vis 0. og 1. klasse på Skottegårdsskolen og Nordre-
gårdsskolen samt førskolebørn fra Kastrupgårds børne-
have, vil frem mod jul modtage undervisning i ’Musik 
med Krop’. Tårnby Musikskole styrer projektet lokalt i 
samarbejde med Kastrup Gymnastikforening af 1966 
(KG66), Skottegårdsskolen, Nordregårdsskolen og Ka-
strupgårds børnehave. 

Fire kommuner – Fredensborg, Lolland, Aalborg og 
Tårnby samarbejder om at udvikle og gennemføre mo-
delforsøget.

Den lokale ramme
Undervisningen foregår i Kastrup Gymnastikhal, som er 
kommunens bedste motoriske læringsrum og legeplads 
og således den ideelle ramme for projektet. Gennemgå-
ende undervisere er fra Tårnby Musikskole og gymna-
stikforeningen KG66.

Det bedste fra de to verdener
Med afsæt i læge og hjerneforsker Kjeld Fredens bog 
’Læring med kroppen forrest’ er det projektets hensigt 
at forene grundlæggende musikalske og motoriske fær-
digheder. Gennem rytmisk/musikalsk og motorisk træ-
ning garneret med indslag fra dansens verden er målet 
at nå frem til et potentielt nyt fag ’Musik med krop’.

Vil du vide mere om projektet, så kontakt Tårnby 
Musikskole på musikskolen@taarnby.dk. 

Du kan også læse mere om Kulturministeriets store 
pulje, ’Grib Engagementet’, på Kulturministeriets hjem-
meside: www.kum.dk

Børn og unge får nu mulighed for at deltage i kunst- og 
kulturaktiviteter i 14 modelforsøg. Foto: Mette Johnsen.

Foto: Michael Oxkjær, Amager Fotoklub. 

Sigurd og Bjørnen Bjørn til Tårnby 
For dem, der ikke lige fangede det i det seneste num-

mer af Tårnby 
Bladet, minder 
vi om at Sigurd 
Barrett og Bjør-
nen Bjørn kom-
mer til Kulturhu-
set Kastrup Bio 
på lørdag 13. 
november. 

Sammen med 

Tårnby Musikskoles Harmoniorkester HOT opfører de 
fortællingen om Verdens Bedste Instrument, og mon 
ikke vi også får et par af de kendte sange….
Billetter kan købes på kulturhusetkastrupbio.dk

Om lidt er det jul
Med Halloween vel overstået er næste mile-
pæl på kalenderåret julen. Vanen tro tager vi 
på Kulturzonen hul på julemåneden med det 
årlige familie-julearrangement ’Jul på Kultur-
zonen’. Også i år er hele familien velkommen 
indenfor i de gule længer til juleværksteder, 
julemusik, Lucia-optog og æbleskiver.

Lørdag 27. november kl. 14-17 på Kulturzonen, Nør-
agersmindevej 90. Det er ganske gratis.

Musik, Julehygge og 25-års jubilæum
Det gamle udstillingscenter Plyssen 
lukkede 15. december 2019, men 
materialerne og kustoderne lever videre på 
Udstillingscentret Ved Diget 26-28

Nu fejrer vi 25-året for Plyssen 
Vi julehygger med musik af Bordinghus Spillemændene, 
gløgg og æbleskiver er der også, samt juleboder med 
forskelligt håndarbejde mv.

Det nye udstillingscenter havde 1-års fødselsdag i 
september, men vi holdt den ikke. Vi venter nemlig i 
spænding på, at hovedbygningen bliver meldt klar, så vi 
kan overtage den til flere udstillinger og aktiviter:

Vi brænder så meget for, at der igen skal ske noget 
på den gamle gård ligesom i gamle dage, hvor de flit-
tige bønder var aktive på gården.

Hvornår starter vi så i den nye bygning? 

Tja... det ved vi ikke helt, men vi har en formodning 
om, at det bliver i 1. kvartal af 2022.

Fremtiden vil blive med kulturindslag, lokalstof, fore-
drag, musik, kunst, etc.

Sidder du med en god historie eller et 
indslag, du gerne vil bidrage med? 
... eller kender du en, der gør, eller kender du en, der 
skal debutere i små trygge rammer.

Så skriv til Diget26@youmail.dk og fortæl os om det.
Vh. Aktivitetsudvalget.

Julehygge og 25-års jubilæum: Udstillingscenteret Ved 
Diget 26-28. 4. og 5. december kl. 11-16, fri entre.
(Dele af udstillingen vil ikke være synlige disse dage, 
grundet julehyggen.)
Udstillingscentret har normalt åbent hver søndag 13-
16, fri entre

En lille rebus: 

Kulturzonen er Tårnby Kommunes kul-
turelle samlingspunkt med øve- og mø-
delokaler, café- og spilleområde og en 
række inden- og udendørsaktiviteter
Kulturzonen er åben
Mandag - torsdag kl. 9-22
Fredag kl. 9-16

Caféen:
Mandag - torsdag kl. 15-20

Administrationen 
Man. - fre. kl. 10-15

E-mail: info@kulturzonen.net
Telefon: 2019 3813 
www.kulturzonen.net

Musikskolen:  
musikskolen@taarnby.dk

Kilde: www.Rebuz.dk
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Så kom endnu en bog om 
Amager fyldt med en masse 
dejlige billeder, beskri-
velser og historier fra den 
skønne/grønne ø

Boganmeldelse af Bitte 
Christensen. 

Forfatter Jesper Asmussen ta-
ger os med på en spændende 
tur i såvel tekst som på bille-
der, hentet fra arkiver, biblio-
teker m.m.

Lige fra første sides tekst 

og billede undres man over, 
hvad der dog er sket i de 
seneste 100 - 150 år. 
Såvel i landskab, byg-
gestil, trafik og ikke 
at forglemme påklæd-
ning. 

Ja, det sætter min-
derne og tankerne i 
gang og trækker tråde til 
den tilværelse, vi lever nu til 
dags. Der er næppe tvivl om, 
at vores forfædre levede med 

et fysisk hårdere arbejde og 
levestandarden er jo gan-

ske uden sammenligning. 
Men om man havde et 

bedre liv, før alle havde 
bil, computere, plastik, 
stress - ja, her kan 
listen jo fortsætte, 

det er et ubesvarligt 
spørgsmål. Men vi vil 

næppe vælge at vende til-
bage, vel?? 

Det gør dog ikke bogen 
mindre spændende at gå på 
opdagelse i, også at lade tan-
kerne fortsætte ud over side-
kanterne, som vores fotograf 
ofte opfordrer til gennem 
bogen. 

Så lad alle alderstrin bruge 
bogen og fornøje sig alene 
eller sammen med en anden, 
det kan kun sætte en masse 

tanker i gang. Blandt andet 
er der mange stednavne/
vejnavne, der er ændret 
i flere omgange. Og det 
skulle ikke undre, om den 
ældre generation også 
kan trænge til lidt hjælp 
om hvor ’Bjerget’ ligger 
på Amager. 

Rigtig god fornø-
jelse til alle - man kan 
jo også tage sammen på en 
tur til Side 10-11 og lege ’Kan 
du gætte hvad det er’. For-
håbentlig bliver vi aldrig for 
gamle til at lege

Lige gaven til dem, der er 
opvokset eller har levet store 
dele af deres liv her på øen. 
Et stort værk, der heldigvis 
er udstyret med omfattende 
geografisk, sted- og person-
fortegnelser. 

Titel: 
Gamle billeder og 
historier fra Amager 
Forfatter: Jesper Asmussen
Forlag: Turbine Forlaget A/S
ISBN: 9788740656893
Sidetal: 298
Vejl. pris: 249,95 kr.

Det du husker og det du har glemt

Tidlig kvindekamp 
i det københavnske 
prostitutionsmiljø i 
1890’erne

Boganmeldelse af  
Ellen Margrethe Kokbøl

’Et offentligt fruentimmer’ 
handler om Dorthea fra Lol-
land, næstældst i en sø-
skendeflok på fire, der efter 
konfirmationen sendes ud at 
tjene på en nærliggende gård. 
Dorthea falder hurtigt til i det 
særlige miljø og udvikler sig 
til en flot ung pige, men da 
hun en sommerdag er ude 
med frokost til en af karlene, 
voldtager han hende. Flere 
gange om måneden bliver 

Dorthea misbrugt af gårdens 
karle, og på sigt bliver det na-
turligt for hende. Forældrene 
dør, hun bliver opsagt på går-
den og præsten finder pleje-
plads til hendes søskende. 

Dorthea drager til Køben-
havn og får arbejde hos fami-
lien Levin på Østerbro. Hårdt 
arbejde og næsten ingen fri-
tid;  en dag, familien er i syna-
gogen, får hun lyst til en kote-
let, svinekød er jo er bandlyst 
i huset, men pludselig står 
fruen der, huset er i oprør og 
Dorthea bortvises. 

Dorthea træffer ved et til-
fælde Maria i Fiolstræde. Ma-
ria fra Hadsund er selv blevet 
misbrugt og forklarer den må-

b e n d e 
D o r -
t h e a , 
a t 
h u n , 
som 
løs-

a g -
tigt fruentim-
mer, har solgt ydelser 
til mænd, siden hun kom til 
byen. 

Dorthea lærer hurtigt ‘fa-
get’

NU tager Dortheas liv en 
drejning godt hjulpet på vej 
af Marias omhyggelige intro-
duktion til kvindens ældste 
erhverv. Dorthea er både læ-
renem og rævesnu, hun ender 
som offentligt fruentimmer 
på et bordel og har mange 
fine kunder. 

Man bliver berørt

Når man læser om Dortheas 
opvækst på Lolland i slutnin-
gen af 1800-tallet, kan det 
ikke undgå at sætte tankerne 
i gang og man bliver dybt 
berørt, for det var i sandhed 
barske forhold og vilkår, der 
herskede. 

Som kvinde, mor og mor-
mor får man ikke mindre ondt 
i hjertet, når man hører om 
hendes nedværdigende og 
uhumske liv og levned i Kø-
benhavn, først som løsagtigt 
og senere som offentligt fru-
entimmer på et bordel.

På kvindekønnets vegne 
må man være bare lidt tak-
nemmelig for de ting, der si-
den har ændret/udviklet sig 
– selvom der stedse vil være 
mange ubehagelige persona-
ger og nedværdigende for-
hold i den branche.

Tom Guldbæk Olsen: Et 
offentligt fruentimmer
Gyldendals Forlag
Vejl. pris: 149 kr.

En kotelet endte i prostitution

 
 
 
 

 

Enhedslisten arbejder for:  

✓ En ny skole til fremtiden 

✓ Sundt indeklima i de gamle klasselokaler  

✓ To undervisere i indskolingen 
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Valget har stor betydning for alle borgere. 
Det er med til at afgøre:

•  hvordan borgerne behandles i det offentlige system,  
    hvis man bliver syg eller får brug anden offentlig ydelse; 
•  hvor mange almene boliger, der bygges; 
•  hvordan jobindsatsen er for unge og andre, der har svært ved 

at finde fodfæste på arbejdsmarkedet;  
•  om der er overenskomst, når kommune eller region bygger, 

køber eller får lavet service og driftsopgaver af private firma-
er;

•  de fremtidige arbejdspladser i nærområdet;
•  og hvordan en bæredygtig klimaansvarlig produktion udfor-

mes.

Faglige kandidater

Det er vigtigt for demokratiet, at almindelige mennesker uden 
fine titler er med til at træffe beslutninger. 
Vi opfordrer til at stemme på en faglig kandidat – og i denne 
avis lader vi seks kandidater fra vores egne rækker præsentere 
nogle af deres mærkesager. Vi giver også ordet til nogle med-
lemmer, der er aktive i fagforening og sociale bevægelser, for 
at høre om de emner, som optager dem.
Personligt anbefaler vi at stemme på en faglig kandidat. Uan-
set om du er enig med os i, hvad der er vigtigt for Tårnby, Dra-
gør eller København, så opfordrer vi dig til at stemme den 16. 
november. Demokrati er til for at blive brugt.
God valgkamp!

Kommunalvalg 2021
Støt en faglig kandidat
-og stem på et arbejderparti

Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup, 

anbefaler at sætte kryds ved 

Socialdemokratiet, SF eller Enhedslisten. 

Henrik Nipper, Metal Afdeling 16,  anbefaler 

et kryds ved en faglig kandidat, der støtter op 

om indsatsen for beskæftigelsen.

Henrik Bay-Clausen, 
formand for 3F Kastrup

Henrik Nipper, 
formand for Metal Afdeling 16

God

valgkamp
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Winnie Sørensen, SF i Tårnby:
Unge i arbejde og uddannelse

Forholdene for unge og arbejdsløse er en af mine 
højeste prioriteter. Jeg arbejder i Arbejdsmarkeds- 
og Beskæftigelsesudvalget, hvor et af mine mål 
er, at unge kommer i uddannelse eller i arbejde. 
De skal ikke være på en ydelse i kommunen. Jeg 
har også været med til at sikre et job- og uddan-
nelsesværksted. Det skal bl.a. hjælpe tidligere 
lufthavnsansatte med at bruge digitale jobsøg-
ningsværktøjer bedst muligt og hjælpe dem til en 
efteruddannelse, når brancheskift er nødvendigt.
I SF arbejder vi for at få lavet en ny skole på Vesta-
mager på grund af pladsmangel i de nuværende 
skoler. Vi vil gerne have en skole med fokus på 

idræt – for vi ved, at børn, bevægelse og læring 
hænger tæt sammen.
Vi ønsker fortsat en indsats mod social dumping. 
Sociale klausuler skal overholdes, og oprettelse 
af lærepladser og danske løn- og arbejdsforhold 
skal være på plads, hvis man vil handle med kom-
munen. Vi skal være sikre på, at arbejdsklausulerne 
overholdes i kommunens udbud.

Winnie Sørensen er 3F’er og leder af 
3F Kastrups A-kasse.  Hun har været medlem 
af kommunalbestyrelsen i Tårnby for SF siden 2015. 

Klaus Bach, Socialdemokratiet i Tårnby:
Flere arbejdspladser og flere unge i arbejde

Erhvervslivet skal styrkes,. Det har været forfærdeligt 
at se arbejdsløsheden ramme lufthavnen – det var en 
situation, som ingen havde forudset.  Vi kan ikke satse 
på kun én stor arbejdsplads i kommunen – der må 
udvikles et langt bredere erhvervsliv.
Derfor skal der satses hårdt på uddannelse.  Uddan-
nelse af de unge, men også videreuddannelse af den 
eksisterende arbejdskraft.  Vi er på vej til at blive et vi-
denssamfund.  Det er vigtigt, at alle er parat til at tage 
del i det.  Heldigvis er Kristinehøj III blevet godkendt til 
erhvervsområde. Det er godt for os.  For her kan vi ud-
vikle arbejdspladser, der ikke er afhængige af lufthav-
nen. Rammerne er ikke besluttet endnu: Det kan være 

både produktion-, viden- og grønne arbejdspladser. 
Vi har en særlig udfordring med de unge.  Alt for 
mange af dem er på offentlig forsørgelse.  Vi skal se 
på hvordan, der kan skaffes mentorordninger til unge, 
der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. 
Aftaler med erhvervslivet om praktikpladser til unge, 
der måske er skoletrætte, er også vigtigt. Så de unge 
kan opleve at blive en del af et fællesskab.  Målet er, at 
det fører til ordinære job.
Det er også vigtigt, at der oprettes flere lærepladser. 
For der bliver brug for mange faglærte hænder frem-
over. Derfor skal flere arbejdsgivere forpligtes på at 
skabe lærepladser, så alle unge kan komme i praktik.  

Klaus Bach er elektriker, arbejder i SAS og er medlem af 
Metal Afdeling 16. Han har været medlem af kommu-
nalbestyrelsen i Tårnby for Socialdemokratiet i fire år.

Paw Karslund, Dansk Folkeparti i Tårnby:
Folkeskolen skal gøre op med test og præ-
stationskultur
 
Jeg har mange gode mærkesager, men skal jeg 
pege på én, så mener jeg, at der skal investeres 
og arbejdes langt mere målrettet på børns trivsel, 
selvværd og muligheder i hverdagen. De er vores 
fremtid. Det er ligesom et fundament på et hus: 
Det skal være i orden, ellers holder resten af huset 
ikke. Alt for meget handler om test, dokumentation 
og urealistiske krav i denne præstationskultur. 
Som den person jeg er, kan jeg heller ikke lukke 
øjnene for betydningen af løn- og arbejdsvilkår i 
kommunen. Et godt arbejdsmiljø er yderst vigtigt 

– og kritik skal ikke bare afvises med A4-ark fra 
politikere og DJØF’ere. Der kan være langt fra den 
teoretiske til den praktiske verden. 
Bekæmpelse af social dumping med kædeansvar, 
sociale klausuler og kontrol er også vigtigt for mig. 
Samt at sikre en tryg og værdig alderdom for vores 
ældre borgere.
 
Paw Karslund er medlem af 3F Kastrup og 
tidligere lufthavnsportør. Han har siddet 
16 år i kommunalbestyrelsen i Tårnby for 
Dansk Folkeparti.

Jan Hendriksen, Enhedslisten i Tårnby:
Mennesker før system

Mine mærkesager handler især om arbejdsmarkedspoli-
tik og uddannelse. 
I Tårnby ender alt for mange unge uden arbejde el-
ler uddannelse. Det skal der gøres noget ved. En stor 
gruppe unge har dårlige oplevelser med uddannel-
sessystemet. Derfor skal der laves en tidlig og bedre 
pædagogisk indsats, der hjælper de unge. Uddannelses-
vejlederne skal introduceres, før eleverne forlader Folke-
skolen, så de ved mere om mulighederne for arbejde og 
uddannelse. 
Der skal i det hele taget skabes et bedre samarbejde 
med de unge. Nogle skal måske først gennem under-
visningsforløb, fx Forberedende Grunduddannelse, eller 
arbejde i socialøkonomiske virksomheder før de kom-

mer ud på det rigtige arbejdsmarked. Så de unge får 
selvtillid og tro på egne kræfter. 
Enhedslisten går ind for en aktiv beskæftigelsespolitik, 
hvor alle unge under 30 garanteres et tilbud om uddan-
nelse eller arbejde. Målet er at ansætte så mange som 
muligt i ordinære job. Derfor skal fagforeningerne med 
ind over, når man opretter fx tilskudsjob, virksomheds-
praktik og jobrotationer. 
På jobcentret skal lovgivningen overholdes. Men der 
er et fortolkningsrum for reglerne om sygedagpenge, 
jobafklaring, ressourceforløb mv. Her skal jobcentret 
bevidst arbejde for at støtte borgerne og hjælpe dem 
med at finde vej i et uoverskueligt regelsystem. 

Jan Hendriksen er faglig sekretær i 
Metal Hovedstaden. Han er kandidat for Enhedslisten 
til kommunalbestyrelsen i Tårnby. 
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FORSVAR VELFÆRD OG ARBEJDSFORHOLD

Grøn omstilling og kortere 
sagsbehandlingstid

Der er et stort behov for flere ældreboliger i Tårnby. 
Mange ældre bliver nu boende i deres boliger, fordi der 
ikke er et godt alternativ. Flere boliger, der opfylder de 
ældres behov, vil betyde, at der bliver flere boliger til 
børnefamilier og unge.
Spørgsmålet om grøn omstilling er også vigtigt. I Luft-
havnsparken, hvor jeg bor, er der 1.700 lejligheder, så vi 
er mange beboere. Men her er fx ingen ladestandere til 
el-biler. 
De skal oprettes, hvis en grøn omlægning af 
trafikken skal lykkes – og det vil vi gerne etablere i et 
samarbejde med kommunen.
Vi er gået i gang med klimarenoveringer af vores boli-
ger – vi gør det i det omfang, som vi har økonomi til det. 
Men jeg kunne godt tænke mig en større lydhørhed og 

en kortere sagsbehandling, når vi skal have kommunale 
godkendelser til både store og små tiltag. 
Dialogen mellem kommunen og de almene boliger kan 
blive meget bedre. Jeg håber, en ny kommunalbestyrelse 
vil arbejde for en mere systematisk dialog med boligsel-
skaberne, også de mindre af slagsen.
Til sidst vil jeg som tillidsrepræsentant i lufthavnen rose 
kommunen for dens indsat under coronakrisen. Kom-
munen lavede et godt arbejde med etableringen af et 
fremskudt jobcenter og støtten til jobsøgning og videre-
uddannelse for lufthavnsarbejderne, der blev afskediget. 
Tak for det! 

Dan Hansen er medlem af 3F Kastrup og 
tillidsrepræsentant i CPH Marken. Han er medlem af 
organisationsbestyrelsen i Den selvejende institution 
Lufthavnsparken i Tårnby.

Bedre forhold for 
omsorgsarbejderne

Ansatte i den offentlige sektor skal behandles med langt 
større respekt. Efter at have været lufthavnsarbejder har 
jeg nu to job. Et som handikapmedhjælper og et som 
omsorgs- og pædagogmedhjælper. Jeg har aldrig tidli-
gere i mit arbejdsliv oplevet lignende forhold – og jeg har 
oplevet en del. Det er ikke fodboldstjerner eller skuespil-
lere, der er helte i vores samfund: Det er folk i omsorgssek-
toren. For de knokler hårdt, får en ussel løn og mange, især 
unge, løber skrigende bort. Det går ud over de borgere, 
der skal have hjælp.
Hvis det skal rettes op – bedre normeringer og ordentlige 
lønninger, især til medhjælperne - kræver det en hulens 

masse penge. Det er nok det sidste, der svækker den poli-
tiske vilje som andet end ord.
Jeg har tidligere interesseret mig meget for forholdene 
for børn. Men efter mine egne blevet store, er det andre 
emner, jeg har fokus på: Flere ungdomsboliger i Tårnby 
eksempelvis. Jeg synes også, det er helt på månen, at der 
ikke er bedre offentlig transport på Amager. Der er fint 
med busser på Amagerbrogade og Englandsvej, men det 
er svært, hvis man skal på tværs af øen. 

Martin Bager Iversen er tidligere konditor og 
bagageportør i lufthavnen, medlem af 
3F Kastrup og bor i Tårnby. 
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Ole Hansen, Socialdemokratiet i Dragør:
Gode kommunale arbejdspladser

Mit hjerte banker for gode kommunale arbejdsplad-
ser. Det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen bakker 
vores medarbejdere op og gør forholdene så gode 
som muligt. Det handler bl.a. om at inddrage de 
ansatte i udviklingen af kommunen. Kommunen skal 
holde på så meget arbejde som muligt – i stedet for 
at hente fremmede firmaer ind.
I Vej- og Gartnerafdelingen har vi dygtige tømrere. 
De arbejder med mange ting. De laver fx bænke, 
som vi ellers skulle købe ude i byen. Og de reparerer 
vinduer i nogle af kommunens bevaringsværdige 
ejendomme – det har vi sparet 250.000 kroner på. Så 
det kan sagtens lade sig gøre.
Gode forhold for de kommunalt ansatte vil betyde, at 

mange flere vil finde det attraktivt at blive ved med 
at arbejde i kommunen.Jeg går som socialdemokrat 
ind for, at kommunen prioriterer lokal velfærd og 
en sund økonomi over udvikling af turismen. Derfor 
synes jeg ikke, at det er en god ide, at arbejde for 
at bykernen bliver udnævnt til Verdenskulturarv af 
Unesco. Vi er allerede ved at drukne i turister nu.  
Jeg støtter, at Dragør skal fortsætte som en selv-
stændig kommune – også selv om magtbalancen 
ikke kan tippes væk fra de borgerlige foreløbig. Som 
socialdemokrater kan vi samarbejde med alle – som 
vi også beviste, da vi havde borgmesterposten.

Ole Hansen er kommunalarbejder og medlem af 
3F Kastrup. Han er kandidat til kommunalbestyrel-
sen i Dragør for Socialdemokraterne. Ole Hansen 
har været medlem af kommunalbestyrelsen flere 
perioder siden 2011.  

Hvad vil politikerne gøre for at 
dæmpe støjen fra lufthavnen?

For mig er det vigtigt, at kommunalpolitikerne for-
holder sig til den stigende larm fra lufthavnen. 
Store sundhedsundersøgelser har vist, at hvis man 
bliver udsat for massiv støj, er der større risiko for at 
udvikle demens. Det er et alvorligt sundhedspro-
blem.
Jeg bor på Sydvestpynten i Dragør, som flyene kom-
mer direkte ind over. Der er lavet en indflyvnings-
tragt, som flyene skal bruge. Men det sker for tit, at 
de ikke gør. Jeg frygter for øget larm, hvis lufthavnen 
bliver udbygget, og hvis der kommer mere nattrafik. 
Derfor vil jeg have kommunalpolitikerne til at presse 
på for at beskytte vores helbred.

Jeg håber, at der kommer røde flertal i kommu-
nalbestyrelserne. Jeg tror, det vil betyde en større 
inddragelse og medbestemmelse for borgerne. Jeg 
tror også, at det vil betyde en mere social administra-
tion - for venstrefløjen har et andet, mindre egoistisk 
menneskesyn. 

Tommy Møller er skraldemand i Urbaser A/S og 
medlem af 3F Kastrup. Han bor i Dragør. 

Finn Skou Nielsen, Socialdemokratiet 
i København:
Ansatte og borgere skal behandles anstændigt

Jeg vil føre mine erfaringer fra gulvet ind i kom-
munalpolitikken. Jeg håber, at andre almindelige 
arbejdere kan spejle sig i mig og se nytten af de 
kæpheste, jeg har kæmpet for. Især indførslen af dif-
ferentieret pension.
Det er vigtigt, at Københavns Kommune som Dan-
marks største arbejdsplads har et ordentligt ar-
bejdsmiljø. Der er for mange problemer på fx skoler 
og institutioner. Der skal gøres op med, at in- og 
outsourcing fører til forringede vilkår for medarbej-
derne. Ingen skal gå syge på arbejde, og ingen skal 

blive syg af at arbejde for københavnerne. 
Borgere i kontakt med kommunen skal behandles 
ordentligt. Jeg har selv oplevet, hvordan jobcentret 
spildte min tid, da jeg var gennem en større opera-
tion. Jobcentret skal i stedet koncentrere sig om at 
hjælpe. Folk skal behandles med værdighed. Alle skal 
være trygge, når man står i en vanskelig situation og 
er tilknyttet et jobcenter eller andre af kommunens 
tilbud. Der skal være gode muligheder for hurtig 
genoptræning efter sygdomsforløb, så man kan 
vende tilbage til et værdigt liv. 

Finn Skou Nielsen er flyportør og arbejdsmiljøre-
præsentant, medlem af 3F Kastrup. Han er opstillet 
til Borgerrepræsentationen i København for Social-
demokratiet.

Flere boliger med en social og grøn målsætning

Det er et problem, at det er så svært at finde en bolig 
i københavnsområdet. Og at de boliger, der bygges, 
er alt for dyre – uanset om det er ejer- eller lejeboli-
ger. Det skubber arbejderklassen ud af byen.
Derfor går jeg ind for, at der skal bygges flere almene 
boliger, så der er boliger til alle befolkningsgrupper. I 
dag skal man stå skrevet op i mange år, før man kan 
komme i betragtning til en almen lejlighed. Det er et 
problem for de unge.
Når der bygges nyt, er det vigtigt, at der gøres noget 
ud af udearealerne. Det skaber rammer for sammen-
hold og fællesskaber. I Valby, hvor jeg bor, har man 
bygget Grøntorvet om til moderne boligbyggeri 
med stisystemer på udendørsarealerne. Det er godt.

I København skal vi bevare de grønne områder. Det 
er godt med nye bydele, men det må ikke gå ud over 
naturen – eller Amager Fælled. Der er allerede taget 
nok af den.
Derfor skal byudvikling ikke tænkes snævert kom-
munalt, men som udvikling i hele københavnsområ-
det. Så kan man fastholde både en social og en grøn 
målsætning.

Anna Cecilie Larsen er flyarbejder, tillidsrepræsen-
tant og medlem af 3F Kastrup. Hun bor i Valby, der 
er en del af Københavns Kommune.  
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Næsten hvert andet år i de seneste små 20 år har 
Foreningen Norden i Tårnby/Dragør benyttet sig af 
foreningens store kendskab til Norden og forenin-
gens mange nordiske bekendtskaber til at arrangere 
meget indholdsrige rejser; og alle steder har lokale 
Foreningen Norden folk hjulpet os med at finde både 
kendte og ukendte steder at besøge - og samtidig 
får vi guider, som kender hverdagen i de lande, vi 
har besøgt.

I 

2022 går rejsen til Åland. Det selvstyrende 
område er gang på gang blevet nævnt af Forenin-
gen Norden, Tårnby/Dragørs medlemsskare, når 
emnet har været ’hvor skal vi hen, do?’ og nu har et 
par medlemmer fra bestyrelsen været på researchtur 
med henblik på at skrue en rejse sammen - og de er 
kommet hjem med overvældende positive oplevel-
ser. Her er virkelig noget at rejse efter. 

Lidt om turen: Afrejse Tårnby med luksusbus ons-
dag 20. juli – hjemkomst fredag 29. juli 2022. 
Prisen bliver max 10.000 pr. deltager. Mange målti-
der inkl, entreer, kahyt. Kontakt for brochure.

Dag 1 og 2. Start med bus fra Tårnby skole. Der er 
760 kilometer  og 
10 timers buskør-
sel foran os, in-
klusiv interessante 
stop og frokost under- vejs. 
Vi når Grisslehamn ved spisetid, hvil- ken 
natur og vi bliver her med to overnatnin-
ger, så sjæl og krop når at følges ad. 
Grisslehamn er vores springbræt til 
Åland. Herfra går en færge til Eckerö 
på Åland.
Vi besøger et særligt museum, Albert 
Engstrøms verden (herren herover). 
Kunstnere har før andre fundet de smukkeste steder 
at have atelier.

Resten af dagen på egen hånd i Grisslehamn. Vil 
I svømme og solbade i Skærgården? Vil I trave på 
Roslagsleden (et stykke vej), vil I tage trafikbussen 
til Singö (linje 637, betal med Visa) og blive impone-
ret af Svenska Vegvärket, som bygger broer til de 
mindste øer. Aftenen i fællesskab på restaurant.

Dag 3 færge til Åland i læ af et antal af Ålands 6.776 
øer og når vi har stillet urene til finsk tid, er klokken 
13.00. Vi bor på Hotell Cikada i Mariehamn. Hotel-
let har swimmingpool. Kort efter indkvartering tager 
vores lokale guide, Annika, os med rundt om Marie-
hamn - i bus.

Dag 4, 5 og 6 udforskes Åland. Vi kører dagligt 7-8 
timer og vi når langt rundt og oplever meget, blandt 
andet Bomarsund, hvor vi præsenteres for den rus-
siske tid på Åland i 1700-tallet, vi spiser i Smaksbyn 
og vi besøger regeringsbygningen, hvor vi får mere 
at vide om Ålands status mellem øst og vest. 
Vi har ikke besøgt alle 6.776 ålandsøer, men vi ser 
de fleste, når vi sejler fra Mariehamn mod Åbo i 
Fastlandsfinland over middag; vi kommer så tæt på 
øer/skær, at man tror det er løgn. 

Dag 7, dag 8 og dag 9 foregår alle i Raseborg Kom-
mune med udflugter i Fiskars/Bilnäs området; et 
tidligere industriområde, som der gøres meget for at 
passe på. Vi skal på Svartå Slott og til borgruinen, 
som har givet den sammenlagte kommune navn og 
ikke mindst skal vi sydover mod Hangö og håndgri-
beligt forstå de væbnede konflikter, som Finland har 
været i på grund af beliggenheden mellem øst og 
vest. Hvorfor blev det, som det blev, og hvordan er 
det så i dag, hvor Finland har valgt side?

Næstsidste dag slutter i Åbo med et kortere ophold, 
inden vi går ombord på færgen til Stockholm. 
På forbløffende vis føles busturen Stockholm-Tårnby 
meget kortere end udturen og det drejer sig dog kun 
om små 100 kilometer kortere. Vi gør de sædvanlige 
stop med lunch på Brahehus (restaurant).

Møder før og efter: Vi arrangerer flere møder før 
turen, dels møder, hvor vi hører om forholdene på 
Åland, der et demilitariseret område mellem Finland 
og Europa. Tidligere lå Sovjetunionen psykisk tæt-
tere på Europa og Nato, end Rusland gør i dag. 
Alligevel er grænselandet vigtigt. Og så holder vi et 
hyggemøde med deltagerne før turen og igen foto/
hyggeaften efter turen. Alt dette inklusiv.

Kontakt for tilmelding eller brochure med flere 
oplysninger på mail terkel.spangsbo@mail.dk 
eller ring 40 38 04 50.

REJS MED FORENINGEN NORDEN TIL 
ÅLAND/SYDFINLAND JULI 2022

’Sommerbyen’ Grisslehamn, Sverige - Åland/Mariehamn - Sydfinland • juli 2022 
• Tilmelding og forhåndstilmelding  • kontakt for brochure

Spørgsmål/tilmelding rettes til Terkel Spangsbo (1. prioritet) 4038 0450, 3251 0873 og via terkel.
spangsbo@mail.dk og Birgitte Barkholt 2117 5985. birgitte.barkholt@mail.dk.

Pernille Vermund 
besøgte Tårnby
Nye Borgerlige på valgkampagne i Kirstinehøj og 
hos Le Perr

Nye Borgerliges formand Pernille Vermund lagde på 
sin kommunalvalgstur vejen forbi Tårnby, hvor hun i 
selskab med partiets spidskandidat i Tårnby Kommune 
Benny Bindslev og flere medlemmer delte valgmate-
riale ud ved Kirstinehøj.

Efterfølgende tog Pernille Vermund, der er opvokset 
i kommunen og tilbragte sine første skoleår på Pile-
gårdsskolen i Kastrup, videre til Café Le Perr i Kastrup-
lundgade.

Det var ingen tilfældighed, at det var på netop Café 
Le Perr, at Pernille Vermund og de lokale folk indtog 
deres frokost efter en kold valgkampsdag. Nye Borger-
lige i Tårnby var for et halvt år siden med til at tale 
Café Le Perrs sag, da caféen fik opsagt sit lejemål, fordi 
ejerne af nabohotellet ville opføre busholdepladser 
på matriklen.

Kampen for Le Perr

I samarbejde med Café Le Perrs ejer Fayo Dogan lykke-
des det Nye Borgerliges Benny Bindslev at arrangere 
en demonstration foran rådhuset med over 300 delta-
gere. En underskriftsindsamling blev også startet, og 
mere end 2.000 borgere valgte at skrive under i kam-
pen for at redde Café Le Perr.

- Det var på grund af uretfærdighed, at jeg gik ind 
i kampen for Café Le Perr. Det var den lille, der blev 
trådt på af den store. Så tænkte jeg, at det kan bare 
ikke være rigtigt, fortæller Benny Bindslev.

De mange ildsjæle, der stod sammen, har betydet, 
at caféen har undgået lukning. Det var da også en glad 
og taknemmelig ejer, der havde besøg af Nye Borger-
liges formand.

- Det gav noget ekstra kraft, da Benny gik ind i sa-
gen. Jeg tænkte, det er ikke slut endnu, siger Fayo Do-
gan, der har haft Café Le Perr i snart 10 år.

Også Pernille Vermund var glad efter dagen i Tårnby.
- Jeg sætter stor pris på at komme rundt i landet og 

bakke op om vores lokale kandidater. Da Benny for-
talte mig historien om caféen og foreslog, vi spiste fro-
kost her efter uddelingsaktionen, sagde jeg med det 
samme ja, fortalte Pernille Vermund.

- Det er vigtigt for mig, at vores lokale folk taler med 
borgerne og kæmper deres sag. Derfor er der også 
brug for, at Nye Borgerlige får plads i mange kommu-
ner og regioner efter valget.

tsp

Benny Bindslev, Fayo Dogan, indehaver af Café Le Perr 
og Nye Borgerliges formand Pernille Vermund. Privatfoto.
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Konservator Joakim Gusland fra 
Nordsjøfartmuseet i Telavåg uden 
for Bergen fortalte ved et Forenin-
gen Norden-foredrag om besættel-
sen af Norge – som var meget ander-
ledes end tilsvarende i Danmark

Af Mia Engstrøm

Beretningen om besættelsen 1940-45 
i Norge og tragedien i Telavåg skulle 
have været Foreningen Nordens bi-
drag til arrangementerne i 75-året for 
2. verdenskrigs afslutning i Europa. Af 
kendte årsager måtte mange arrange-
menter enten droppes eller udskydes.

- Vi valgte ikke at droppe den for-
tælling, som Joakim Gusland kunne 
bidrage med, men tage idéen op, når 
tiderne havde bedret sig, siger for-
mand for Foreningen Norden, Terkel 
Spangsbo.

Og endelig mandag 1. november var 
foreningen vært ved et åbent arrange-
ment i Foreningscentret. Her berette-
de Joakim Gusland både om, hvorfor 
Norge var så vigtig for nazisterne, og 
om den tragedie, som ramte bygden 
Telavåg i april 1942.

Det var en veloplagt foredragshol-
der, som fortalte både engageret og 
indlevende om begivenhederne, som 
ledte op til den totale udryddelse af 
landsbyen. Ca. 60 var mødt op i For-
eningscentret, og interessen og spør-
gelysten var stor. Det var det største 
publikum, Joakim Gusland havde 
mødt, siden Corona-restriktionerne 
blev ophævet, fortalte han. 

Efter foredraget blev der vist en do-
kumentarfilm, hvor nulevende - som 
var børn under krigen - fra Telavåg 
fortalte om deres personlige oplevel-
ser, ledsaget af foto og optagelser fra 
perioden.

Tragedien i Telavåg

Joakim Gusland satte tragedien i Te-
lavåg ind i et overordnet strategisk 
perspektiv: Hvorfor var Norge vig-
tig for den tyske besættelsesmagt? 
Hvordan var Norges situation forskel-
lig fra Danmarks? Hvem var de 5000 
mennesker, som flygtede fra Norge til 
England? Hvordan bidrog modstands-
kampen og SOE-agenter (Special Ope-
rations Executive) uddannet i England 
til Norges kamp mod besættelses-
magten.

To SOE-agenter blev i april 1942 
opdaget på et loft i et hus i Telavåg af 

en nordmand, som gav oplysningerne 
videre til tyskerne. Under det efter-
følgende raid på huset blev to tyske 
officerer og en af de to SOE-agenter 
dræbt, og den tyske rigskommissær 
Josef Terboven besluttede, at statuere 
et eksempel. Det fik grufulde konse-
kvenser for beboerne i Telavåg.

Alle mænd i Telavåg mellem 16 
og 60 blev arresteret og sendt til 
Sachsenhausen, hvor 31 af 78 ikke 
overlevede opholdet i tysk koncen-
trationslejr. Desuden var mange af de 
overlevende hele livet igennem mær-
ket af fangenskabet. Kvinder og børn 
blev interneret i en anden by i flere år. 
Ældre blev interneret separat. Lands-
byen blev systematisk udryddet. Alle 
huse blev sprængt i luften, og navnet 
Telavåg fjernet fra kort og oversigter. 
Der var tale om et reelt mindesdrab. 

Museet

Telavåg er i dag genopbygget, men 
ikke alle overlevende vendte tilbage. 
En del forsøgte, men måtte opgive. 
Minderne var for stærke.

Nordsjøfartmuseet, som blev bygget 
sidst i 1990’erne, fortæller ikke kun om 
Telavåg-tragedien, men om hele den 
Nordsøtrafik, som bragte nordmænd 
til den norske hær i England og tog ud-
dannede modstandsfolk, ammunition og 
andet udstyr til modstandsbevægelsen i 
Norge med retur.

Det var i sandhed en rørende aften i 
Foreningscentret, og med indtryk, der 
gav stof til eftertanke.

Mennene fra Telavåg marsjeres til 
båtene 30.04.1942. NMT-F.00165 

© Ukjent/Nordsjøfartmuseet.

Formanden for Foreningen Norden i Tårnby Terkel Spangsbo (tv.) i samtale 
med konservator og fortæller Joakim Gusland fra Nordsjøfartmuseet i 
Telavåg ud for Bergen. Foto: Per Jægersted.

Utsikt fra et tysk militærfartøy. Telavåg brenner i bakgrunnen. Foto: 
NMT-F.00165 © Ukjent/Nordsjøfartmuseet.

Modstandskampen som endte i en tragedie

Det kunne være gået 
værre
En farlig indsats reddede børnene 
fra deportation
Det var nazisternes mening, at børne-
ne fra Telavåg skulle bortadopteres 
til nazistiske familier i Tyskland, men 
en norsk læge bildte tyskerne ind, at 
flere af børnene havde difteritis.

Nazisterne var mistroiske og for-
langte prøver på børnene. Lægen 

kendte børnene og vidste hvilke 
børn, som tidligere havde haft dif-
teritis og han havde podet ungerne 
med en mild for for virus, så tysker-
nes prøver viste at det var ‘rigtigt’, 
hvad lægen sagde. ‘Syge’ børn ville 
man ikke have til Tyskland og derved 
blev alle Telavåg-børnene reddet fra 
deportation.

Denne fortælling kom først frem, 
da lægen døde mange år efter krigen

tsp
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Allan Andersen. 
Elektriker, 
borgmesterkandidat

Carsten Fuhr, 61 år, 
Civilingeniør og HD

Ingelise Andersen, 63 
år, Projektleder 

Simon Bauer. 
46 år. Chef for 
kommunikation og 
politik

Marianne Kold. 66 
år. Pensioneret AC-
fuldmægtig

Claus Skaalum Lyder, 
58 år, Business 
Analyst

Mads Vinterby. 48 år. 
gymnasielærer

Peter Edward 
Aubert-Hentze, 23 år, 
Property investment 
& Turnaround 
consultant

Sebastian Winslow. 
42 år. CTO / Teknisk 
Direktør

Morten Jensen. 48 
år. Key Account 
Manager

Jette Bjørnelund. 
Hjemme-
sygeplejerske

Lars Hein. 50 år. 
Faglig konsulent i HK

Patrick Lehto, 32 
år, Financial Senior 
Consultant

Bjørn Bjerrehøj. 37 
år, Chefkonsulent

Heidi Berthelsen.  47 
år. Oversætter

Thomas Hinsby. 48 
år. Centerleder

Klaus Bach . 58 år.  
Elektriker/team-leder

Peter Holm, 53 år, 
Elinstallatør

Nikolaj K. 
Rasmussen. 31 år, 
Folkeskolelærer.

Thomas Holbech. 
50 år. Elektriker/
installatør, 
selvstændig

Einer Lyduch. 70 år. 
pensioneret lektor.

Monika Karpinska 
Dollerup, 46 år, 
Business Process 
Manager

Thomas Simone 
Maare. 53 år, 
Projektleder

Narine Pedersen. 
cand. mag

Georg Metzon. 58 
år. Ejendomsmester/
driftsleder i Vibo

Vibeke Rasmussen.  
71 år. Pensionist fra 
postvæsenet

Peder Langvad, 63 år, 
Pensionist og aktiv i 
foreningslivet

Peter Hoffman 
Nielsen. 54 år. Tidl. v/ 
politiet nu kørelærer

Anette Betak. 36 år. 
handikaphjælper

Kurt Wriedt, 72 år, 
Pensionist og aktiv i 
foreningslivet

Allan Ivan 
Kristensen. 49 år. 
Sognepræst

Peter Damgaard.  45 
år. Arkivar Tårnby 
Kommune

Poul-Henning 
Gottorp, 46 år, 
Clearance Broker

Leif Haak. Tidl. 
administrativ 
medarbejder

Socialdemokratiets kandidater til Kommunalvalget 2021.

Det Konservative Folkepartis kandidater til Kommunalvalget 2021.

Radikale Venstres kandidater til Kommunalvalget 2021.

Her er de 84 kandidater fra 10 partier, der er opstil-
let til kommunalvalget tirsdag 16. november. Oplys-
ninger om job, alder og evt. udeladelse af en eller 
flere oplysninger tillægges partierne, da alle partier 

er kontaktet på forskellig vis enten via en oplyst 
kontakt eller via en eller flere kandidater. Foto samt 
kvalitet af disse eller manglen på samme tilskrives 
ligeledes partierne. Det er Tårnby Bladets ambition 

at give læserne den bedst mulige ’spiseseddel’ til 
de kandidater, der er at vælge i blandt.

Tak for indsatsen og rigtig god valgdag til alle!
Redaktionen

Valgforbund

Valgforbund 1: B-C-D-I-O-V

• Radikale Venstre

• Det Konservative   
 Folkeparti

• Nye Borgerlige

• Liberal Alliance

• Dansk Folkeparti

• Venstre

Valgforbund 2: F-Ø

• Socialistisk Folkeparti
• Enhedslisten
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Liv Gam. 48 år. 
Selvstændig

Maria Cederstrøm 
Jensen. 43 år. SOSU 
assistent/Sekretær

Michael O. 
Jørgensen. 58 
år. Selvstændig 
Zoofaglig konsulent 
og naturvejleder

Maja Christensen. 49 
år. Socialpædagog

Stella T. Gissel. 41 år. 
Sygeplejerske

Thea Veidiksen. 23 
år. Studerende

Michael C. Maigaard. 
65 år. IT Tekniker

Kim Soelberg 
Jørgensen. 57 år. 
Selvstændig

Anne Lübcke 
Berthou. 61 år. 
Førtidspensionist

Kim Fredsbo. 69 år. 
Pensioneret murer.

Mette Søe. 45 år. 
Lærer

Tårnby Listens  kandidater til Kommunalvalget 2021.

Dorthe Hecht 72 år, 
Billedkunstner    

Ole Juhl 66 år, 
Indskolings-/SFO-
områdeleder. 

Simon Glaser 
Abramowitz 26 år,
Administrativ 
sekretær. 

Jytte Rasmussen 72 
år, Socialkonsulent/
Pensionist

Filip Breson 42 år, 
Psykolog.

Jan Hendriksen 53 
år, Faglig sekretær

Faiza Karim 53 år, 
Tolk

Enhedslistens  kandidater til Kommunalvalget 2021.

Paw Karslund. 
48 år, Uddannet 
skibsbygger, tidligere 
flyportør i SAS og 
pædagog-medhjælper 
i dag.

Winnie Sørensen. 61 
år, A-kasseleder

Charlotte Nellemann Freja Karslund, 29 år, 
Privatkunderådgiver.

Mikkel Freiber 
Henriksen. 27 år, 
Skolelærer på 
Nordregårdsskolen.

Marlene Nyberg. 
50 år, social og 
sundhed assistent, 
koordinator i 
hjemmeplejen i 
Tårnby.

Jan Bakmand 
Nørgaard. 44 år, 
Skoleleder på 
Tårnbygårdsskolen.

Eddie Blix, 55 år, 
Seniorprojektleder.

Ejvind 
Mehlsen.

Brian Borglund 
Bruun. 49,

Phillip 
Bergenhammer 
Østergaard. 24 år, 
Sekretariatschef hos 
Grønne Gymnasier.

Dansk Folkepartis kandidater til Kommunalvalget 2021.

Socialistisk Folkepartis kandidater til Kommunalvalget 2021.

Liberal Alliances  kandidater til Kommunalvalget 2021.

Benny Bindslev. 58 år, 
Sikringskonsulent. Tidl. 
kriminalassistent.

Preben Bjørnager 
Nielsen. Pensionist.

Erik Ebert. 68 år, 
Pensionist.

Alexander Kvist 
Hansen. 35 år, 
Politisk-juridisk 
konsulent.

Nye Borgerliges kandidater til Kommunalvalget 2021.

Her er de 84 kandidater fra 10 partier, der er opstil-
let til kommunalvalget tirsdag 16. november. Oplys-
ninger om job, alder og evt. udeladelse af en eller 
flere oplysninger tillægges partierne, da alle partier 

er kontaktet på forskellig vis enten via en oplyst 
kontakt eller via en eller flere kandidater. Foto samt 
kvalitet af disse eller manglen på samme tilskrives 
ligeledes partierne. Det er Tårnby Bladets ambition 

at give læserne den bedst mulige ’spiseseddel’ til 
de kandidater, der er at vælge i blandt.

Tak for indsatsen og rigtig god valgdag til alle!
Redaktionen

På stemmesedlen er partierne opført  
efter ’valgbogstav’

A. Socialdemokratiet

B. Radikale Venstre

C.  Det Konservative Folkeparti

D.  Nye Borgerlige

F.  Socialistisk Folkeparti

I.  Liberal Alliance

O.  Dansk Folkeparti

T.  Tårnby Listen

V.  Venstre

Ø.  Enhedslisten

??
????
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Dennis W. Clausen. 
47 år. Kørelærer

Ali Qais. 44 år. 
Økonomichef.

Mette Byrdal. 41 
år. Medejer Byrdals 
Kloak & Blik 

Mia Barklund. 35 år. 
Selvstændig revisor

Per Sørensen. 50 år. 
Finansdirektør

Thomas Krag. 51 år. 
Daginstitutionsleder

Birger Thomsen.  
78 år. Pensionist

Githa Westen. 52 år. 
Sygeplejerske.

Mie Krag. 19 år. 
Selvstændig

Sarah Crone.  
39 år. Direktør og 
iværksætter 

Brian Ekstrøm.  
54 år. Selvstændig

Jens Graff.  
32 år. Laborant og 
Konstabel

Pernille Meinertz. 55 
år. Advokatsekretær

Linda Pickersgill.  
47 år. Læge,

Carsten Jørgensen. 
54 år. Digital 
projektleder

Stefan Cantagallo. 
47 år. Kunstner og 
formidler

Frants Nielsen. 48 år. 
Adm. direktør.

Venstres kandidater til Kommunalvalget 2021.

Valgforbund 1: B-C-D-I-O-V

• Radikale Venstre

• Det Konservative   
 Folkeparti

• Nye Borgerlige

• Liberal Alliance

• Dansk Folkeparti

• Venstre

Valgforbund 2: F-Ø

• Socialistisk Folkeparti
• Enhedslisten

SIDSTE SØNDAG I OKTO-
BER var præget af tiggen-
de børn, de fleste udkædt 
i voldsomme kostumer og 
hvidsminkede i hovedet. 
De truede med ’slik eller 
ballade’, men ingen el-
ler kun få havde øvet sig 
på balladen. Øv jer inden 
næste Halloween-aften i 
2022! Foto: Kurt Pedersen, 
Amager Fotoklub.

VANDGANG. Dette billede har min 
søster Randi Skov Petersen, taget af 
sit barnebarn Christian, da han var 
12 år. Nu er han 18. Jeg synes, det 
er en sjovt billede, da han faktisk 
står på vandet. På redaktionen så vi 
frem til at han ligefrem kunne gå på 
vandet. Foto: Evy Skov Larsen.

OTTE GANGE TANDEM. Normalt er det samme hammel, man skal trække på, her 
er det en pedaldrevet ottemands tandem - eller hvad man skal kalde dette kø-
retøj, som blev observeret på Sirgræsvej en weekenddag sidst i oktober. Pas-
sagererne træder alle i pedalerne, mens de nyder brændstoffet fra medbragt 
øl-anlæg. Redaktionen nåede at få oplyst, at det var en nonfirmation på gang 
som cyklede derudaf.

Tårnby i Glimt november 2021Tårnby i Glimt november 2021
... og lidt fra tilliggende og Regionen

Har du et foto fra en begivenhed i Tårnby, 
som du gerne vil dele med andre - eller bare 
et sjovt og/eller interessant motiv, så send 
det til redaktionen@taarnbybladet.dk.

Der må gerne følge en tekst med, men re-
daktionen digter gerne med på det tilsendte.

BLIXEN KLUBBEN HAR 
HAFT besøg af Jytte 
Hilden,  som holdt et 
yderst underholdende 
foredrag om sin bog 
’På sporet af årgang 
1946’. Fra venstre 
formand Lise Gehler,  
Jytte Hilden,  Ellen 
Margrethe Kokbøl,  be-
styrelsesmedlem og 
Inge Jakobsen,  næst-
formand.
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Kastrup Kirke
Kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

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: Tirsdag 12-13, onsdag 
og fredag 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 
Lene Trap-Lind  
Tlf.: 5151 5997 / let@km.dk
Organist Niels H. Jessen 
njessen@email.dk /  
Tlf. 2589 3301
Træffes bedst hverdage 10-11 - 
Fri mandag
Kirketjener I Jens Andersen 
kastrupkirketjener@gmail.com / 
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II Annette Honoré 
kastrupkirketjener@gmail.com / 
Tlf.: 5144 8110
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

Koncert med 
en romantisk 
trio
Lørdag d. 13. november kl. 14
Livio Russi, schweizisk klarinettist, 
Joel Laakso, finsk cellist, og Galya 
Kolarova, bulgarsk pianist, bor 
alle i Kastrup sogn, og sammen 
præsenterer de et program med 
musik af russiske, tyske og italienske 
komponister. Man kan godt sige, at det 
bliver en europæisk eftermiddag. 
Livio Russi og Joel Laakso er begge 
musikere i Det Kongelige Kapel, verdens ældste orkester. Galya Kolarova har en international karriere som 
kammermusiker og pianist.
De tre unge musikere indleder koncerten med Mikhail Glinkas Trio Pathétique for klarinet, cello, klaver 
og klarinet sonata. Trioen er en af Glinkas mest spillede værker og en rigtig perle i den romantiske 
kammermusik. Sonaten blev oprindelig skrevet til viola og klaver. Livio Russi har selv arrangeret den til 
klarinet og klaver og glæder sig meget at kunne præsentere en ny version af dette smukke værk. 
Schumanns Fantasie-Stücke for cello og klaver er det bedste eksempel på den utrolige intimitet, der findes 
i hans musik. Musikerne slutter koncerten med lille tur til Italien: Nino Rotas Trio kunne næsten være 
musikken til en film og er fyldt med masser af italiensk charme.                                            Der er fri entré.

Julekoncert med Danske Bank Notes
Tirsdag 30. november kl. 20

Danske Bank Notes, Danske Banks 
Musikforenings kor, har fornøjelsen at 
invitere til julekoncert i Kastrup Kirke.
Vi vil synge julen ind under ledelse af 
vor dygtige og entusiastiske dirigent, 
Dan Johnsen.
Endvidere medvirker Kastrup Kirkes 
organist Niels H. Jessen på kirkens 
dejlige orgel samt korets faste pianist, 
Frederik Aschenfeldt Vandrup, og 
enkelte gæstesolister.
Traditionen tro vil programmet bestå 
af danske og udenlandske julesange, 

og som vanligt vil publikum også få lejlighed til at få rørt stemmerne i et par fælles julesange. 
Husk, at det ikke bliver rigtig jul, hvis du ikke har været til Danske Bank Notes julekoncert!
Dørene åbnes kl. 19.30. Der er fri entré.

Syng dig glad
Sangeftermiddage v/ kirkens organist, Niels Henrik 
Jessen. Først synger vi sange valgt af Niels og 
bagefter sange valgt af publikum. Indimellem byder 
kirken på et glas. 
Som hidtil finder fællessangen sted kl. 16 den 
næstsidste torsdag i måneden.
Vi mødes d. 18. november, 16. december, 20. januar, 17. februar, 24. marts, 21. april og 19. maj.

1. søndag i advent  
og 25-års jubilæum
Søndag  28. november er det 1. søndag i advent. Der er højmesse kl. 10 v/ Susanne Worm Steensgaard, der 
samme dag fejrer sit 25-års jubilæum. Menighedsrådet inviterer efterfølgende til reception og byder på et glas.
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Kastrup Sogns Menighedspleje kan i begrænset omfang yde økonomisk 
hjælp til trængte børnefamilier i form af et gavebrev, som kan anvendes 
til at købe lidt ekstra ind til julen.

JulehjælpJulehjælp

Har din familie brug for hjælp kan du i hele november måned på Kastrup Kirkes kontor 
afhente, udfylde og aflevere et ansøgningsskema.

Alle ansøgninger bliver vurderet. Ansøgere, der kommer i betragtning, vil blive kontaktet 
direkte.

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

 
 
 

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










Julehjælp fra Tårnby Kirke
Tårnby Kirke uddeler hvert år julehjælp til 
familier, bosiddende i Tårnby, som er 
socialt udsatte og økonomisk trængte. 
Formålet er, at hjælpe hårdt pressede 
familier med økonomisk hjælp, som de 
kan holde jul for.  

Du kan ansøge om julehjælp ved at 
udfylde et ansøgningsskema, som du kan 
downloade på kirkens hjemmeside. Du 
kan også hente ansøgningen på 
kirkekontoret, eller du kan tale med en 
præst.   

Deadline for ansøgning er den  
7. december kl.12.  

Julehjælpen uddeles den 16. december og 
uddeles direkte til ansøgerne. 

Midlerne kommer fra indsamlinger i 
kirken i løbet af  året og fra donationer. 
Hvis du ønsker, at give et bidrag til 

menighedsplejens arbejde, kan du lægge 
penge i indsamlingsbøsserne i kirken. Du 
kan også aflevere dit bidrag på 
kirkekontoret, til en af  præsterne eller 
via MobilePay nr. 986368 

Med venlig hilsen Tårnby Kirke 

Tårnby Kirke, Englandsvej 330, 2770 Kastrup.  
Kirkekontoret: 32 50 41 95/thbe@km.dk.  
Åbent: Man.-fre. kl. 9-13, tor. kl. 16-19. 
www.taarnbykirke.dk. 

Koncertoplevelse
Sidst i oktober var den gran 
Canariske pianist, Naranjo 
Perez, i Danmark. 

Den 31.oktober havde 
den 24 årige klassiske pia-
nist et lille hul i sin koncert-
kalender; Skelgårdskirken 
greb chancen og lagde fly-
gel og rum til en formida-
bel koncertoplevelse for 
de mange fremmødte, der 
var målløse over, hvad den 
spinkle mand fra Gran Cana-
ria formåede.

Vi håber, han atter kom-
mer til Danmark, og at vi får 
mulighed for at høre ham 
endnu en gang.
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Pr. pers. i dbl. værelse 

1.199,-
Pris uden  rejsekode 1.349,-

•	 2 overnatninger
•	 2 x morgenbuffet
•	 1 x 2-retters kromenu
•	 1 x eftermiddagskaffe med 

hjemmebagte småkager
•	 Fri Wi-Fi

Den Gamle Grænsekro HHH i Christiansfeld

Valgfri ankomst frem til 21.12.2021 og 3.1.-29.6.2022.

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 Genforeningen i 1920 – og atmosfæren 
emmer stadig af nostalgi og charme i den gamle 
kros stuer og værelser. 

2 børn med rabat

3 nætter 1.549,-

Den Gamle Grænsekro

Vinterferie i Harzen

3 børn med rabat

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

Teknisk arrangør:

3 nætter 1.799,-
5 nætter 2.749,-
7 nætter 3.799,-

Pr. pers. i dbl. værelse 

1.449,-
Pris uden rejsekode 1.599,-
Pristillæg 1.5.-30.9.2022: 350,-

•	 2 overnatninger
•	 2 x morgenbuffet
•	 1 x 2-retters middag
•	 1 x 4-retters middag 
•	 1 x lån af badekåbe
•	 Fri adgang til sauna

Der Seehof HHHH i Nordtyskland

Valgfri ankomst frem til 15.12.2021 og 2.1.-29.9.2022.

Det er ikke overraskende, at Ratzeburg er blevet et 
populært feriested: Den idylliske øby ligger midt i 
den nordtyske naturpark Lauenburgische Seen og 
danner en naturlig romantisk ramme for din ferie. 
Du er altid tæt på vandet – uanset hvor du befin-
der dig. På det flotte hotel bor I i smagfulde, rolige 
omgivelser lige ned til vandet på landtangen.

1 barn med rabat

Værelse m. søudsigt
fra 1.799,-

Øbyen Ratzeburg

Pr. pers. i dbl. værelse 

749,-
Pris uden rejsekode 899,-

•	 2 overnatninger
•	 2 x morgenbuffet
•	 1 x oste- og charcuterital-

lerken på ankomstdagen
•	 50 % rabat på greenfee

Lydinge Resort HHH i Hyllinge, Sverige

Valgfri ankomst frem til 19.12.2021 og 2.1-30.3.2022.

Trænger I til en lille miniferie fyldt med forkælelse, 
god mad og måske et slag golf? Så er I havnet på det 
rette sted på det familieejede Lydinge Resort, der er 
et af Sveriges nyeste og mest moderne golfhoteller 
omgivet af egen 18-hullers bane i de mest idylliske 
naturomgivelser i Skåne. Hele herligheden ligger 
blot 15 km fra færgeterminalen i Helsingborg.

Golf og gastronomi i Skåne
Pr. pers. i dbl. værelse 

999,-
Pris uden rejsekode 1.149,-
•	 2 overnatninger
•	 2 x morgenbuffet
•	 2 x 3-retters middag
•	 Velkomstdrink

Osterkrug Treia i Schleswig-Holstein, Tyskland

Ankomst tors-lørdag frem til 
18.12.2021 samt 6.1.-28.5.2022.

Velkommen til det hyggelige Sydslesvig. Her er I godt 
indkvarteret på et hotel med velrenommeret køkken i 
det gamle, danske land, der har rigtigt meget at byde 
det voksne publikum. Hotellet med den indbydende 
krostue med kamin ligger eksempelvis kun 19 kilome-
ter vest for Slesvig by, hvor I bør begynde miniferien 
med at opleve Slesvig Domkirke, der snart er 1000 
år gammel.

2 børn med rabat

3 nætter 1.349,-

Kroophold i Nordtyskland

Pr. pers. i dbl. værelse 

2.199,-
Pris uden rejsekode 2.499,-

•	 4 overnatninger
•	 4 x champagnebrunch
•	 3 x 3-retters middag/buffet
•	 Stort aktivitetsprogram
•	 Udlån af badekåbe og badesko
•	 10 % rabat på wellness
•	 Værelse med balkon/terrasse
•	 10 % rabat på togtur
•	 Check-out kl. 12
•	 Fordelskortet Braunlage

AHORN Harz Hotel 
Braunlage HHHH i Harzen

Valgfri ankomst 2.1.-28.3.2022.

I dette skønne område findes den hø-
jeste bjergkæde i det nordlige Tysk-
land og beliggenheden gør det at-
traktivt for skiferiegæster, der også 
drages af den karakteristiske harzen-
romantik fyldt med middelaldermystik 
og ridderromantik. Skovene byder på 
særligt gode langrendsoplevelser, 
og hotellet ligger ideelt ved foden af 
Wurmberg blot 500 meter fra gondol-
liften, som fører op til 15 pister.
Kurafgift maks. EUR 2,80 pr. person pr. døgn.

COVID-19 
Vi tager forbehold for evt. 
restriktioner, der kan på-
virke faciliteter og ydelser 

på hotellerne!

JULEMARKED
Ribe 26.11.-19.12.
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I løbet af efteråret starter 
det populære måltidsfælles-
skab Hele Danmarks Fami-
lieklub i Tårnby 

I klubben kan lokale familier 
mødes og deltage i fælles ak-
tiviteter og måltider, der er 
planlagt af et team af lokale 
frivillige. Familierne mødes 

hver 14. dag over efteråret og 
vinteren. I den forbindelse ef-
terlyses legeglade superhel-
te, madmødre og fædre samt 
andre fantastiske frivillige, 
som kan hjælpe med at plan-
lægge og afholde aktiviteter.

Familien er for mange sy-
nonym med nærvær og sam-
menhold, men det kan være 
svært at indgå i andre fælles-
skaber, hvis man f.eks. er flyt-
tet til en ny by, eller hvis livet 
af en eller anden årsag krøller. 
Hele Danmarks Familieklub 
har til formål at skabe nye 

fællesskaber på tværs af fa-
milier rundt om i hele landet. 
Nu kan familierne i Tårnby se 
frem til et efterår fyldt med 
kvalitetstid i familien.  

Skab nye relationer

Tårnby familieklub tilbyder 
familierne en unik mulighed 
for at styrke deres relationer 
til andre familier i lokalom-
rådet. Netop det aspekt, ser 
Hele Danmarks Familieklub et 
stort potentiale i.

- Siden vi startede, har vi 
oplevet en støt stigende ef-
terspørgsel på vores familie-
klubber rundt om i landet. Vi 
skaber et trygt rum med nær-
vær og med plads til alle slags 
familier fra forskellige sociale 
lag. Det er så livsbekræftende 
at se, hvor meget forskellige 
familier får ud af samværet 
med hinanden, fortæller na-
tional kaptajn Anne Mette 
Hede Jensen. 

Vær med 

Alle slags familier og familie-
konstellationer kan deltage i 
familieklubben. Familieklub-
ben består af ni familier og et 
team af frivillige, der mødes 
ca. to gange om måneden i et 
halvt år. De frivillige skal stå 
for planlægning og koordine-
ring, indkøb af mad og aktivi-
teter til børnene. Det er gratis 
at være med i familieklubben 
– det gælder også måltiderne, 
der bliver serveret. 

bbark

Om Hele Danmarks Familieklub

Hele Danmarks Familieklub er et civilt 
samfundsprojekt af KFUM’s Sociale Ar-
bejde i samarbejde med FDF og KFUM 
Spejderne med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond. 

Formålet er at styrke de danske familier og skabe fælles-
skaber omkring samtale, aktiviteter og leg - alt det, der kan 
være svært at få tid til i en travl hverdag med madpakker, 
logistik og en fuld snavsetøjskurv. I familieklubberne ska-
ber de frivillige frirum, og det giver tid til at stoppe op og få 
tiden til at betyde noget. Her skaber familier relationer på 
kryds og tværs, og det styrker de enkelte familier.

Hele Danmarks Familieklub byder 
velkommen i fællesskabet i

Af Mads Vinterby (A), formand 
Børne- og skoleudvalget

På initiativ af Børne- og skoleudvalget 
fik vi i 2019 lavet en brugertilfreds-
hedsundersøgelse, som viste, at 70% 
af forældrene i Tårnby kommune er 
enten tilfredse eller meget tilfredse 
med deres barns skole samlet set.

Når det er sagt, kunne der også kon-
stateres områder med rum til forbed-
ring. 

Rapporten nævner særligt tre så-
kaldte opmærksomhedspunkter, som 
er identificeret blandt forældrene. 
Skolens indsats for at begrænse mob-
ning og måske i et lidt bredere per-
spektiv vores trivselsarbejde; læreres 
og pædagogers arbejde med at tilret-
telægge undervisningen i forhold til 
det enkelte barns behov og skolernes 
fysiske rammer inde og ude.

Det har været et socialdemokra-
tisk fokus og krævet en vedholdende 
indsats at få vores skoler fagligt på ni-
veau. Se faktaboksen.

Ambitioner og hverdag

Trivslen for vores børn på skolerne har 
ikke udviklet sig helt, som jeg har haft 
ambitioner om.

Tilbage i 2019 besluttede Børne- og 
skoleudvalget som noget nyt og efter 

min mening epokegørende at nedsæt-
te en tværgående anbefalingsgruppe 
med fokus på børn og unges generelle 
trivsel. 

Flere af anbefalingerne blev taget 
med ud i skolens dagligdag og vir-
kelighed. Alle Tårnbys almen-skoler 
deltager i skoletrivsels- og antimob-
beprogrammet Skolestyrken. 

Skolestyrken giver skolerne nyttige, 
konkrete og håndterbare værktøjer til 
at fremme vores børns trivsel.

Endelig har alle partier undtagen 
Venstre på seneste møde i Børne- og 
skoleudvalget vedtaget en trivsels-
strategi, ’Sammen om trivsel’.

Trivselsstrategien er dels en beskri-
velse af nuværende indsatser, men 
vigtigst en overordnet og fremtidig 
retning for trivselsarbejdet for vores 
børn og unge.

Inden- og udendørs følges ad

Vi socialdemokrater ønsker at udvikle 
de fysiske rammer både indendørs og 
udendørs. Vi har de seneste mange år 
haft et meget højt niveau for skolere-
noveringer, og vi skal videre med sko-
lemoderniseringer og udbygninger 
efter behov.

Vi skal indrette vores skoler til mo-
derne undervisningsformer. Vi skal 
have større variation, mangfoldighed 

og forskellighed i undervisningsrum. 
Vi skal have en mere dynamisk og 

kreativ indretning af klasseværelset, 
som kan tilpasses forskellige under-
visningsmåder og -formål. 

Vi skal udnytte og optimere brugen 
af skolerne, så vi får flere væresteder 
med sofaer, stillerum og afskærmede 
afsnit; og vi skal skabe bedre mulig-
hed for gruppearbejde uden for klas-
selokalet. 

Endelig skal vi fortsætte opgrade-
ringen af gårdmiljøer og legearealer.

Mads Vinterby understreger, at det 
ikke kun er skolernes indendørs 

faciliteter, der skal opgrderes og 
gøres tidssvarende. Det gælder i lige 

så høj grad de udendørs miljøer.
Arkivfoto fra Indvielsen af aktivitets 

område på Pilegåtdsskolen. Kurt 
Pedersen, Amager Fotoklub

Vi har modtaget:

Folkeskolen i Tårnby er velfungerende 

UDVIKLINGEN
I skoleåret 16/17 havde vi to skoler, som ikke fik de faglige resultater, man 
kan forvente. 

I skoleåret 17/18 var en enkelt skole fortsat ikke på plads. 
Vi har oplevet en positiv udvikling, hvor alle vores skoler er kommet fag-

ligt på niveau i skoleåret 18/19. 
Vi har endda oplevet Skottegårdsskolen med et bedre karaktergennemsnit 

end forventet i skoleåret 18/19. 
På grund af Corona og aflysning af prøver har det ikke været muligt at føl-

ge den faglige udvikling ved afgangseksamen de seneste to år, men fagligt 
er kommunens skoler, hvor de skal være og den udvikling skal fastholdes.

Tilmeld dig familieklubben i Tårnby på  
www.heledanmarksfamilieklub.dk

Bogvindere
Vi har haft tre eksemplarer 
bogen Tårnspringeren af 
Birgitte Wulff ude i konkur-
rence sammen med Forlaget  
Grønningen 1.

Følgende var de heldige 
vindere: Ivan Olsen, Ged-
stedvej, Per Gertsen, Løj-
tegårdsvej og Birthe Ricci, 
Dollerupvej. Vinderne har 
fået direkte besked om af-
hentning af bogen.

Til lykke og tak til forla-
get.

Tårnspringene var omtalt 
og anmeldt i Tårnby Bladet 
oktober 2021 side 26. Se 
den på 
www.taarnbybladet.dk 

Vild fangst i 
lufthavnen
For anden gang inden for 
relativ kort tid er rejsende 
med store millionbeløb 
blevet afsløret i lufthavnen 
i Kastrup. Begge mænd var 
på vej ud af Danmark, skri-
ver TV2/Lorry /ritzau/.

Den seneste fangst var en 
mand, der ikke nåede flyet i 
Kastrup og viste sig at have 
5,5 millioner kroner i dansk 
og svensk valuta i kufferten. 

En næsten jævnaldrende 
mand på vej mod Istanbul 
blev i oktober ligeledes 
afsløret med 3,5 millioner 
kroner.
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Naturvidenskabsfestivalen i Tårnby var med 
masser af undersøgelser, aha-oplevelser og 
spændende eksperimenter for børnene på skoler, 
daginstitutioner og i Tårnby virksomheder

Af David Schmidt, Tårnby Forsyning

Naturvidenskabsfestivalen er en national festival, 
der har til formål at skabe engagerende oplevelser 
med science blandt børn og unge. Festivalen finder 
sted hvert år sidste uge i september og har over 
150.000 deltagende elever landet over.

Festivalen bliver til i et samarbejde mellem pæ-
dagoger og lærere fra daginstitutioner og skoler, 
Naturskolen, Den Blå Planet og Tårnby Forsyning. 
’Science gruppen’ er det koordinerende led og be-
står af repræsentanter fra de deltagende parter. 
Gruppen har særligt fokus på at skabe sammen-
hænge i naturvidenskabsundervisning på tværs af 
aldersgrupper og institutioner.

Det har igen i år været en særdeles spændende 
naturvidenskabsfestival i uge 39 under det samlen-
de tema ’Helt vildt’. Som altid med fokus på at skabe 
glæde og begejstring for naturvidenskab hos børne-
ne. Ugen igennem blev der således arbejdet for læ-
ring via oplevelser, der kunne aktivere sanserne og 
nysgerrigheden for alle former for naturvidenskab – 

som er et utroligt relevant og spændende område. 
Temaet foldede sig ud gennem en hel række af til-
bud på Tårnby Bibliotek, i dagtilbud og skoler, på 
gymnasierne og i Tårnby Forsyning.

Borgmester takker for inspirerende uge
- Igen i år er det så skønt at se arbejdet for at 

vække børnenes interesse for naturvidenskab gå 
op i en højere enhed. Når vi går sammen, kan vi vir-
kelig lykkes med meget her i Tårnby. Jeg vil gerne 
takke alle børnene, lærerne, pædagogerne og vores 
samarbejdspartnere for en spændende uge med en 
masse inspirerende aktiviteter og, ikke mindst, god 
energi og masser gå-på-mod under festivalsugen, 
siger borgmester Allan S. Andersen.

Materielgården viste deres maskiner 
frem til et meget begejstret ungt 
publikum. Ude foran lågen til 
Materielgården i Tårnby Kommune 
stod en dreng på fire år og hoppede 
begejstret, mens han råbte: ’Jeg skal 
ind og se en traktor’. 19 institutioner  
gav deres børn mulighed for at se, 
røre og kravle op i maskinerne. 

I Skolebotanisk Have var der fokus 
på biodiversitet – fugle. Eleverne fra 

indskolingen pyntede fuglekasser, lyttede 
til fuglesang, spottede fugle med kikkert. 

Herunder fik de set, rørt ved og talt om fugle, 
deres egenskaber og meget mere.

På Tårnby Hovedbibliotek 
har der hver dag været 
godt gang i fortællinger om 
bier, hvor klasser fra 0.-3. 
årgang havde booket forløb 
med gode historier om bier. 
Herunder også en udstilling, 
hvor eleverne kunne se og 
røre ved bi-tavler og en 
røgpuster. Eleverne kunne 
også prøve en quiz, hvor 
deres viden om bier blev 
udfordret. For eksempel blev 
de meget overraskede over, 
hvor mange forskellige bier 
der er i Danmark, at de lever 
forskellige steder og har 
meget forskellige størrelser.

Der blev i festivalugen afholdt to herlige dage 
med Drabsafdelingen for kommunes 5. klasser. 

Elever fra 7. årgang på Pilegårdsskolen og en 
konsulent fra SSP (skole, sociale myndigheder 

og politi) var med til at formidle og lave forsøg 
med 5. klasserne. Forsøg der måske kunne løse 

mordgåden.

Naturvidenskabelig inspiration i festivaluge
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MIE KRAG
Selvstændig

Nr. 11 på liste V

METTE BYRDAL
Medejer Byrdal Kloak & Blik

Nr. 12 på liste V

PERNILLE MEINERTZ
Advokatsekretær
Nr. 15 på liste V

GITHA WESTEN
Sygeplejerske
Nr. 3 på liste V

TÅRNBY

SARAH CRONE
Direktør & iværksætter

Nr. 6 på liste V

LINDA PICKERSGILL
Læge

Nr. 8 på liste V

MIA BARKLUND
Selvstændig revisor

Nr. 2 på liste V

VI KÆMPER FOR TÅRNBY
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Om Solgården 
- Et pensionisthus under Tårnby Kommune

Som pensionist i vores kommune har mange af jer meget at 
se og rende til. Så hvis I kan finde ledig plads i kalenderen, 
skulle I tage og kikke forbi i Solgården, så I kan se, hvad vi 
kan tilbyde jer. 

Hver uge er der faste aktiviteter, og ud over det mange andre 
ting som foredrag, caféeftermiddage, bankospil, temadage, 
musik og sang m.m. Hver uge er der noget spændende ud 
over de faste aktiviteter. 
Solgården udgiver en husavis, som sælges sidste mandag 
i måneden. Her præsenteres næste måneds program. Se 
mere på opslagstavler i indgang og café samt på kommunens 
hjemmeside/Solgården.
Caféen har åbent 6 dage om ugen, kun lukket lørdag. Ud over 
den varme mad tilbydes kaffe, hjemmebagt kage, øl vand 
m.m. til favorable priser.
Aktiviteter alle ugens hverdage. Specialarrangementer an-
nonceres også i de lokale ugeblade. Seks skovture hen over 
forår, sommer og efterår, og to rejser tilbydes forår og efterår. 
Når man kommer i Solgården, er det jo netop fordi, man godt 

kan lide at være der. Der er også plads til dig, så kom forbi og 
se huset og få en snak. Du er meget velkommen.
’Og der er ingen faste pladser’ det har vi prøvet at bekæmpe 
igennem flere år.
Åbent hus flere gange om året - næste gang 16. december kl. 
13.00. Efter rundvisningen giver vi lidt gløgg og æbleskiver 
til jer nye, hvor vi sidder og hygger os sammen her inden jul.

Vin og øl fest og ’Solgårdens Cabaret’, blev opført af 13 
af Solgårdens daglige brugere. I flere måneder havde de 

øvet sig. Det blev en bragende succes. 3 mænd der var 
klædt ud som Franske Can Can piger, inseminerede pen-
sionister, der var med rogn og gik med rollator og meget 
mere. Det blev en eftermiddag med sang, spil, sketches 
og glade folk, det var vældig morsomt og underholden-
de. Der var ikke en stol ledig. Herligt at Solgården også 

kan formå sådan et stort arrangement.
Tak til cabaret-holdet - godt gået.

Kastrup-Tårnby 
Pensionistforening
Mødes i Postkassen onsdag kl. 12 (kaffe og brød 15,- kr) og 
fredag kl. 11.15 (kaffe 10,- kr.)
Banko fredag 12. november.
Film, hygge og andet onsdag 17. november.
Banko fredag 19. november.
Film, hygge og andet onsdag 24. november.
Banko fredag 26. november.

OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
Australien rundt med Greiner. 11. november
Bankospil. 3. plader 30,- /1 plade 15,-. 18. november
OK-DAG. 25. november

Bordinghus
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.  
www.Bordinghus.dk
Hver tirsdag og fredag kl. 13.30 – 16.00 ’Åbent hus’
Bordinghus’ generalforsamling. Efterfølgende spisning 
(tilmelding). Se hjemmesiden. Fredag 12. nov. kl. 11.
Fællesspisning søndag 14. nov. kl. 12.30. Tilm./betaling
Tur ud af huset torsdag 18. november kl.13.00. Tilmelding.
Fælles frokost. Egen madpakke. Fredag 26. nov. kl. 13.00
Gløgg og æbleskiver. Tirsdag 30. november kl. 13.30.
Julefrokost. Pris kr. 75,00 betales på dagen. Tilmelding 
senest 30. november. Søndag 5. december kl. 12.30.
Fællesfrokost. Medbring selv madpakke. Der er mulighed 
for køb af øl/ sodavand/kaffe/kage. Ingen tilmelding, du 
møder bare op. Fredag 17. december kl. 13.      
Bordinghus holder julelukket fra og med 22. december og 
åbner igen 3. januar 2022.

Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/sol-
gården
Åbningstider for aktiviteter: Mandag til fredag kl. 10 - 16.

Skovtur til Helsinge. Torsdag 11. november kl. 10 - 16.30.
Café: P. Nissen, som er en meget dygtig pianist, synger og 
spiller. Fredag 12. november kl. 13.30 - 15.30
Flemming Krøll: ’Fra kokkeelev til revydirektør’. Special 
arrangement på 1. sal. Gratis arrangement for +65-årige. Til-
melding på kontoret. Fredag 19. november kl. 13.30 - 15.30
Brugerbestyrelses valg. Mandag 22. november kl. 13.15 
Julebankospil. Torsdag 25. november kl. 13 - 15.30
Heine Mindstrup synger/spiller. Fre 26. nov. kl. 13.30-15.30

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Shiatzu massage – bestil tid – (400 kr. for 50 minutter). 
Mandag 15. og 29. november kl. 9.30-16.
Fællesfrokost (30 kroner) Tilmelding senest dagen før. 

Onsdag 17. og 24. november kl. 12.30-14.
Running togbane (30 kr.) Tirsdag 16. november kl. 18.30-20.
Pilehavens fødselsdag. Billet (20 kr.) Søn 21. nov kl. 15-
16.30
H.C. Andersens ukendte historier. Man 22. nov. kl. 14-15.15
Fortælling, sang og harpe m/ Niss Stricker. (Billet 80 kr.) 
Tirsdag 30. november kl. 15.30-17. 

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Mødes i Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding til 
Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Lise Adelhardt 2883 
4785 - iadel@stofanet.dk
Hjernesagens hjemmeside www.hjernesagen.dk. 
Musikalsk underholdning. Mandag 22. november kl. 14.
Vi går på Hjertestien søndag 21. november - kl. 11.00 fra 
indgangen til byparken ved vandtårnet på Englandsvej. ALLE 
er velkomne. Kom med hund, stave eller bare med dig selv 
og få lidt frisk luft, motion og nogle gode snakke. 

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf. 
2063 7875. tom@fuglevig.eu
Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 
1022 eller fastnet 3258 3985.  • Mødested i Postkassen.
Fodterapeut fortæller om fodpleje, muligheder for tilskud, 
og gode råd til at passe på vores fødder. Efterfølgende 
socialt samvær lotteri, kager og kaffe, måske med lidt sang. 
Torsdag 25. november kl. 14.
Onsdag 1. december kl. 11 mødes vi på Plyssen, Ved Diget. 
efterfølgende julefrokost i SAS klubben kl. 13. Vi får det 
fine julebord, og lidt, at drikke.
Begge arrangementer vil være gratis, dog skal i selv betale 
drikkevarer. Alle får besked pr. e-mail eller SMS om vore 
arrangementer.

Bedre Psykiatri
Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. amager@
bedrepsykiatri.dk 
Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk 
sygdom kl. 19-21. Daghøjskolen Peder Lykkes vej 63, 2300 
Sundby. Buslinie 33 og 78 går direkte til Peder Lykke Cen-
teret.

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal.  
Møde hver tirsdag kl. 14. 
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Cafémøde 16. november
Gløgg og æbleskiver 23. november
Julebanko 30. november

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk for nærmere 
oplysninger.

I anledning af VerdensDiabetesDag vil bestyrelsen 13. 
november være tilstede på Kastrup Apotek. Her vil du kunne 
blive testet for din risiko for diabetes. Vi vil være til stede 
fra kl. 10 til kl. 13. Kom forbi for at blive testet og få den 
sidste viden om diabetes.
Du kan jo også som altid deltage i vores stavgang ture hver 
mandag (Løjtegårdsvej 100 ved Plejehjemmet kl. 10) eller 
hver torsdag (Wiedergården, Dragør kl. 10). 
Vi håber vi ses et af stederne. Yderligere info: jane@pia-
secki.dk
Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclerosefor-
eningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Julemiddag og bankospil mandag 29. november kl. 17.30.

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

Kræft-café
Tårnbyparkens Café, Tårnbypark Allé 22, anden onsdag i 
hver måned kl. 16-18 minus juli, aug. og dec.
Åben for både kræftramte og pårørende. Et frirum, hvor man 
både kan og må tale om alt. Også når det ikke handler om 
Kræft. Vi håber, mange vil komme forbi og hilse på. Vi byder 
på lidt at spise og lidt at drikke.
Næste gang onsdag 10. november.

Mænds Mødesteder
Villaen på Sirgræsvej 134. maends.moedested.taarn-
by@gmail.com 
Konstitueret formand Per Eilersen tlf. 4096 3795. 

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kontakt: tlf. 
2811 1860 / 2811 2110. Netværkshuset er åbent for alle 
mellem 20 og 65 år. 
Program: facebook.netværkshuset.kastruplund
Hjerteforeningen ... i København S.
Kontakt og info: margitgrome@gmail.com
Gåture på Amager Fælled søndag kl. 10. Hjertestien på 
Amager Fælled 4,4 til 5,8 km - ca. 1,5 time. Start og slut: DR 
Byens Metrostation.
’Fodbold for hjertet’ - Hjertevenlig fodbold i trygge rammer 
for mænd og kvinder. Mandage kl. 11-12. Sundby Boldklub, 
Raffinaderivej 3, 2300 København S.
Kontakt: Flemming Jacobsen, 4224 4056
eller partner@sundbyboldklub.dk

Lisbeth Klubben
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune. Mandage kl. 
10.30 i Kastrup Bio.
Falling af Viggo Mortensen. USA 2020. 15. november.
Little Women, af Greta Gerwig. USA 2020. 22. november.
Den sorte Jord af Agnizka Holland. Tyskland/England 2019. 
29. november.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 3.

Senior- og pensionistkalender •  
samt specialforeninger - november 2021
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Træ på Kastrupfortet 
november 2020.  
Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at opleve langt ud i fremtidenNoget at opleve langt ud i fremtiden

’Amager 2019’ af Peter Carlsen til låns 
Det monumentale maleri ’Amager 2019’ af 
Peter Carlsen hænger normalt på Dragør 
Museum, som er en del af Museum Amager 
Da Danmarks Radio skal bruge Dragør Museums 
lokaler i forbindelse med en Julekalender-udstilling, 
forespurgte museumsleder Søren Mentz fra Museum 

Amager om Kastrupgårdsamlingen havde lyst til at 
opbevare Peter Carlsens store værk. På den vis kan 
værket stadig opleves af amagerkanerne, selvom 
værkets faste plads er brugt til andre formål. Peter 
Carlsens værk er kulminationen på et projekt på 
initiativ af Museum Amager, hvor temperaturen på 

den lokale identitet på Amager skulle tages. Museum 
Amager har som kulturhistorisk museum ansvar for 
Dragør og Tårnby – men hvor billedet af det gamle 
Amager måske står særligt skarpt for mange, så har de 
senere års udvikling ændret øen og dermed den lokale 
identitets- og kulturhistorie.

Lokal identitet med kunstens blik 
Den særlige kultur på Amager har været et yndet motiv 
for mange kunstmalere igennem tiden. Mest konkret er 
hollændernes kultur og heriblandt de traditionelle ama-
gerdragter blevet fremstillet af Julius Exner i midten af 
1800-tallet, hvoraf mange kunstværker kan opleves på 
Museum Amager. På Kastrupgårdsamlingen kan man 
opleve Theodor Philipsens lidt senere malerier af køerne 
på Saltholm og de dengang landlige omgivelser om-
kring Kastrup for ca. 100 år siden. Peter Carlsens værk 
er et moderne genremaleri, som bygger videre på den-
ne tradition. Carlsen er ikke selv fra Amager, og derfor 
har han fået hjælp af skoleklasser i Tårnby og Dragør, 
som er blevet spurgt hvad de mener definerer Amager 
nu. Børnenes udsagn er ligger delvis til grund for de 
elementer, Carlsen har valgt at inddrage i sit værk.

’Amager 2019’ vil kunne opleves på Kastrupgårdsam-
lingen fra starten af november 2021.

Af Jacob Jensen, Tårnby Naturskole
For 26 år siden plantede elever fra Tårnbys skoler mere 
end 5.000 træer ved Landskabstræet i Kongelunden. 
Landskabstræet var tænkt som en samling af forskel-
lige træarter – plantet i formation som et stort træ med 
stamme, krone og blade. 

Landskabstræet skulle desuden være tydeligt at se 
fra luften som en hilsen til overflyvende flypassagerer. 
Det har siden vist sig, at en del træarter ikke trives på 

Amagers tunge lerjord. Derfor planter Tårnby-elever 
på ny 2000 træer fordelt på fem arter, vi ved kan klare 
sig godt på denne lokalitet. Eleverne planter træerne 
sammen med naturvejledere fra Tårnby Naturskole i 
november og december 2021. Træplantningen sker 
i samarbejde med Naturstyrelsen og Plant Et Træ-
kampagnen.

Find og besøg Landskabstræet ved at følge skiltene 
fra Frieslandsvej mod vest. 

Landskabstræet skyder igen 
Tre af Naturpark 
Amagers skove 
udlægges til urørt skov
Det bliver til glæde for både naturen og 
skovens gæster, som naturligvis fortsat er 
meget velkomne 
I alt 385 danske skovområder udlægges til urørt skov. 
Heriblandt Pinseskoven, Kongelunden og Fasanskoven 
i Naturpark Amager. 

Det har dog kun en positiv betydning for naturpar-
kens gæster, understreger skovfoged Sven Norup. 

- Når vi taler om at en skov udlægges til urørt 
skov, betyder det overordnet set, at staten ikke må 
lave kommerciel skovdrift i den længere. Altså fælde 
træet, for at sælge det, forklarer Sven Norup og fort-
sætter:

- Vi oplever en gang imellem at begrebet ’urørt’ 
forvirrer folk, og fejlagtigt forstås som, at man ikke 
længere må færdes i skoven. I virkeligheden betyder 
det det modsatte, fortæller skovfogeden. 

Nu forvaltes skoven udelukkende til glæde for dyr, 
planter og selvfølgelig også os mennesker, siger Sven 
Norup. 

Reelt har skovene i Naturpark Amager ikke været 
drevet kommercielt i mange år. 

Den eneste, som i perioder har været det, er Kon-
gelunden i den sydlige del af naturparken. Den blev 
etableret i begyndelsen af 1800-tallet på det dengang 
skovløse Amager, for at skaffe brændsel og gavntræ, 
men mange af de gamle træer står der stadig den 
dag i dag. 

Naturparkens øvrige skove er de selvsåede birke-
skove Pinseskoven og Fasanskoven, samt den ny-
etablerede Byskoven lige nord for Kalvebodbroen. 

bbark

© Martin Kunzendorf© Martin Kunzendorf

  Naturcenter Amager - Friluftshuset
Åbningstider: Fredag kl. 9-14. Lø-sø kl. 10-16.  
Kontakt Friluftshuset   friluftshuset@nst.dk  friluftshuset@nst.dk   -    
Telefon 3246 1053. Der kan være travlt eller vi er udenfor, så prøv igen senere.
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

GRATIS KURSER TIL FORENINGSLEDERE
Idrætsråd Region Hovedstaden, IRH, tilbyder gratis kurser fortrinsvis til  

idrætsledere og trænere, men der er også adgang for andre foreningsledere

Trænere, idrætsledere mfl. har brug for 
mange færdigheder for at gøre livet i 
klubberne sjovere og mere kvalificeret. 
Derfor tilbyder Idrætsråd Region Ho-
vedstaden (tidligere KAI Sport) både 
kortere og længere kurser i blandt andet 
ernæring, idrætsmassage, tekniktræ-
ning, trænerrollen, personlig udvikling, 

idrætspsykologi, førstehjælp, styrketræ-
ning, idrætsskader og mange flere, se 
oversigt på www.kaisport.dk

Læs kursusoversigten og tilmeld dig de 
gratis kurser på  

www.kaisport.dk/kursusoversigt/

IRH er paraplyorganisationen 
for idrætsråd, idrætssamvirker 
og lign. i Region Hovedstaden.
IRH formidler og iværksætter 
erfaringsudveksling, udbyder 
idrætskurser, udlåner idrætsud-
styr, indgår i samarbejde med 
relevante samarbejdsudvalg 
i Region Hovedstaden, samt 
andre regionale og landsorgan-
isationer.

Det går ud på, at det skal være sjovt 
at spille håndbold

Af Søren Havemann

Håndboldklubben holder til og spiller 
kampe i Travbanehallen. Den aften, 
Tårnby Bladet besøgte klubben, måtte 
vi dog pænt blive udenfor, fordi det 
danske herrelandshold var i gang med 
en lukket træning inden afrejsen til 
Golden League i Norge. En lukket træ-
ning fordi herrehåndboldlandsholdet 
var i en corona-boble inden rejsen til 
Norge. 

- Det er jo stort for klubben og vores 
unge spillere, at landsholdet lige kom-
mer på besøg i hallen, smiler THK for-
mand Stefan Harding Brixstein, som 
Tårnby Bladet møder sammen med 
Lars Jørgensen, der har flere vigtige 
poster i klubben og bestyrelsen.

Klubben for de fleste

Lars fortæller, at de er en breddeklub, 
der har et herreseniorhold i kvalifi-
kationsrækken, altså lige under divi-
sionerne og så en masse dygtige ung-
domshold fra U7 mix til U19 og dette 
er både piger og drenge. 

- Vi bliver ikke en regulær eliteklub, 
konstaterer formanden.

- Men det betyder ikke, at vi ikke har 
ambitioner om at rykke op i rækkerne 
eller at spille god håndbold i Travba-
nehallen.

- Vi er presset på haltider, hvilket 
har den betydning, at nogle af vores 
ungdomshold kommer til at træne lidt 
sent på aftenen. 

Lars kunne eksempelvis godt tænke 
sig en hal mere, hvilket vil give bedre 
plads til både basket, håndbold og 
volleyball.

Ny formand 

- Jeg er relativ ny formand, fortæller 
Stefan, men jeg har været i bestyrel-
sen i flere år. Det var en hård start med 
coronaen, hvor jeg var nødt til at kon-
centrere mig om alt muligt andet end 
håndbold. 

- Jeg kommer fra Jylland, hvor der 
var meget mere vægt på klubfælles-
skab og holdfællesskab; jeg tilbragte 
det meste af dagen i hallen, levede 
i hallen, heppede på de andre hold, 
kendte alle i klubben og sådan kunne 

jeg også godt tænke mig, det blev i 
THK. 

- Og som nævnt er vi en bredde-
klub og ikke en eliteklub; det er 
der slet ikke ressourcer til.

- Men vi kan jo også brande 
os lidt på, at landsholdet har 
valgt vores bane at træne på 
- der er stjernestøv på gulvet.

Lars tilføjer, at han tror, 
der vil komme mindst tre 
hundrede skolebørn og for-
ældre til landsholdets åbne 
træning i hallen.

Håndboldskole og Amager 
Cup 

- Et par af årets højdepunk-
ter i klubben er Håndboldsko-
len og Amager Cup, fortæller 
Lars. 

Håndboldskolen tiltrækker 
mange unge og frivillige og by-
der på meget andet end hånd-
bold. Det er for at udbrede 
sporten, at den afholdes, men 
man lægger også stor vægt 
på at gennemføre alternative 
træninger. For eksempel er æggekast-
ning meget populært, her gælder det 
naturligvis om at kaste præcist og 
gribe ægget. Sjov træning.

Amager Cup er vel det største hånd-
boldstævne i øst Danmark, konstate-
rer Stefan. Det er klubberne på Ama-
ger, der står sammen om stævnet, hvor 
200 hold deltager. 

- Vi spiller håndbold i 14 haller 
rundt om på hele øen. Det kræver en 
masse frivillige og en hel masse logi-
stik at afvikle så stort et stævne, men 
vi synes, det er og har været en succes, 
smiler Lars Jørgensen.

Fremtidens holdbold

Moderne håndbold har en voldsom 
fysik indbygget i spillet; alligevel kan 
Stefan se en tendens til, at specielt 
vores herrelandshold er ved at udvikle 
sig i en mere teknisk betonet retning 
og det tror jeg er godt for udviklingen 
af håndbolden. 

Lars synes, det på mange måder 
også er attraktivt at overvære dame-
håndbold, hvor herrernes hårde fysi-
ske fight er erstattet med teknisk god 
håndbold og fine detaljer.

Begge kan blive enige om, at møder 
du op i Tårnby Håndbold Klub, så få du 
rummelighed, fællesskab og en god 
håndboldoplevelse. Alle er velkomne. 

Stefan Harding Brixstein (tv) og 
Lars Jørgensen fra THK. Foto: SH

THKs oldboys varmer op, og mon ikke 
de tænker mere på Knæk Cancer.  
Foto: THK.

Amagers rummelige håndboldklub
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Har du en sports-historie
... som du synes skal i Tårnby Bladet?

Så kontakt vores  
sportsredaktør Søren Havemann

Det er gratis • sporten@havemann.dk

Med prisen følger 75.000 
kroner til deling mellem 
person og klub

BELØNNING

Det frivillige arbejde i landets 
idrætsforeninger skal hyl-
des, når Ørsted og Danmarks 
Idrætsforbund med prisen 
Årets Energibundt 2021 sæt-
ter fokus på det utrættelige 
arbejde, idrættens hverdags-
helte yder i deres lokalfor-
eninger.

Det er nu muligt at nomi-
nere den lokale ildsjæl, som 
går forrest og bidrager til 
sammenholdet i idrætsfor-
eningen.

Årets Energibundt går til 
en træner, holdleder, hjælper 
eller en helt fjerde, der med 
en særlig indsats bidrager til 
sammenholdet i en idrætsfor-
ening.

Der er ikke faste kriterier for, 
hvad der skal til for at blive no-
mineret til Årets Energibundt. 
Det centrale i udvælgelsen 
er, at de frivillige er med til 
at gøre en forskel og sikre de 
rammer og det sammenhold, 
der er afgørende for forenin-
gerne og deres resultater.

Prisen er på i alt 75.000 
kroner, hvoraf 25.000 kroner 
går personligt til energibund-
tet for det frivillige engage-
ment. De øvrige 50.000 kro-
ner går til idrætsforeningen, 
som modtageren af prisen er 
tilknyttet.

Kandidat indstilling

Kandidaterne indstilles af 
medlemmer og andre i til-
knytning til de lokale idræts-
foreninger. Man kan ikke 
indstille sig selv, og samme 
person kan kun indstilles til 
prisen én gang. For at kom-
me i betragtning til prisen 
skal man være tilknyttet en 
idrætsforening under et af 
DIF’s 62 specialforbund.

Indstillingsperioden udlø-
ber 21. november. Herefter 
nominerer dommerkomitéen 
tre kandidater til prisen.

Prisen uddeles ved DR 
SPORT 2021, 8. januar 2022.

SH

Indstilling af Årets Energi-
bundt 2021 foregår på  

www.orsted.dk/energibundt 

Er der en leder, en klub, et hold som kan klassificeres som 
Årets Energibundt? Foto: DIF 

Findes Årets Energibundt 
2021 i Tårnby

Fodbolden har stort set 
ikke tabt medlemmer i 
Københavnsområdet under 
Corona, og nu ses en mar-
kant fremgang af medlem-
mer, så flere klubber må 
oprette ventelister grundet 
mangel på fodboldbaner 
med lys 

FODBOLD

DBU Københavns medlems-
klubber led kun et minimalt 
tab af medlemmer på bag-
grund af Corona, og på vej ud 
af 2021 ses en markant stig-

ning på op imod 7.000 flere 
fodboldspillere i Køben-
havns klubber, så lokal-uni-
onen nu nærmer sig 50.000 
medlemmer.

Det betyder, at den køben-
havnske fodbold er trådt ind 
i 2021 med skindet på næ-
sen og kommer ud af 2021 
med støvlerne godt på. 

DBU København iværksæt-
ter nu en undersøgelse af 
omfanget af ventelister til de 
københavnske fodboldklub-
ber. 

SH

DBU Københavns klubber er i 
medlemsfremgang

Årets foreningspriser til-
faldt Blixen Klub Tårnby og 
Lis Schneevoigt

Af Terkel Spangsbo Foto: 
Kurt Pedersen, Amager 

Fotoklub

Endelig kunne den årlige hyl-
dest til ’ikke idrætsforenin-
ger’ finde sted. Det skete først 
i november, hvor foreninger-
nes ledere og tidligere pris-
modtagere var inviteret til 
musik, spisning, taler og pris-
overrækkelse i kantinen på 
Tårnby Rådhus.

Tårnbys foreninger har delt 
sig op i to organisationer 
henholdsvis Kastrup Tårnby 
Idrætssammenslutning, KTIS, 
og TFR, Tårnby Forenings Råd. 
Begge organisationer har de-
res priskomitéer, som har væ-
ret hvilende i 2020. Nu kunne 
så ikke-idrætten igen samles 
og lade sig takke og hylde for 
den daglige indsats, som gør 
Tårnby til en god forenings-
kommune.

Priskomitéen udpeger 
Årets Forening og Årets For-
eningsleder.

Forening med venteliste

Årets forening blev Blixen 
Klubben, der henvender sig 
til kvinder 60+, som ønsker 
at få ny inspiration, finde fæl-
lesskaber og danne netværk, 
som det hedder i foreningens 
vedtægter.

- Vi har lyst og overskud 

både til at yde og nyde, hed-
der det videre.

Og det er der heldigvis en 
del Tårnby-kvinder, som har. 
Blixen-foreningen har væ-
ret aktiv siden 2019, og har i 
sin korte levetid fået over 80 
medlemmer og en venteliste.

Michael Pedersen fra Tårn-
by Foreningsråd holdt talen i 
forbindelse med prisoverræk-
kelsen og konstaterede:

- Umiddelbart inden der 
kom en Blixen Klub til Tårnby, 
var der kommet en Mænds 
Mødesteder – en trods alt 
pudsig ting, men tilstrømnin-
gen til begge foreninger siger 
noget, som ligestillingsbevæ-
gelser skal bruge noget tid på 
at tackle.

- Blixen klub Tårnby tilby-
der socialt samvær, engagere-
de foredrag, samtalesaloner, 
workshops og udflugter og er 
med til at opbygge nye ven-
skaber mellem jævnaldrende 
kvinder – vi har set, det funge-
rer – og det er derfor, klubben 
får prisen som Årets Forening 
i Tårnby 2021.

Med prisen fulgte 40 billet-
ter til Teater Play på Strand-
lodsvej. Klubben holder af 
udfordringer. Det får de så 

med en aften med Comedy 
Kosmonauterne.

Som omtalt i Tårnby Bla-
dets november-udgave vidste 
Blixen Klub Tårnby godt, at de 
var valgt som årets (gazelle) 
forening, da to af priskomi-
téens feminine damer havde 
overrasket klubben ved et 
medlemsmøde.

Til sidste blodsdråbe

Årets foreningsleder blev Lis 
Schneevoigt fra Bevaringsfor-
eningen for Tårnby Kommune.

- Lis er en ildsjæl inden for 
bevaring af kulturmiljøer og 
bygningskulturen her i kom-
munen, sagde Kultur- og Fri-
tidsudvalgsformand Henrik 
Zimino om valget af Lis Schn-
eevoigt. 

- Hun tager aldrig et nej 
for gode varer, hun bliver 
ved til sidste blodsdråbe, og 
det er der rigtig mange her i 
kommunen, der har måttet 
sande! Både politikere, em-
bedsmænd, lokalaviser m.m. 
kender til Lis’ engagement og 
vedholdenhed.

Lis Schneevoigt blev bega-
vet med en krystalvase og en 
kontakt belønning.

Lis Schneevoigt, formand 
for  Bevaringsforeningen for 

Tårnby Kommune fik fortjent 
Tårnby Kommunes pris som 

Årets Foreningsleder. 
- Du tager ikke et nej for givet, 
sagde Henrik Zimino i sin tale. 

- Nej, replicerede Lis omgående   

Fem repræsentanter for Blixen Klub Tårnby modtog på vegne af foreningen prisen som Årets 
Forening i Tårnby 2021. Ved prisoverrækkelsen kunne de glæde sig over de rosende ord 
fra Tårnby Forenings Råds sekretær, Michael Pedersen... bagefter kunne de glæde sig til en 
underholdende aften i Teater Play.

Damernes prisfest
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Filmoversigt 

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

www.kulturhusetkastrupbio.dk

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

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.

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
23/11: GHOSTBUSTERS AFTERLIFE

BABYBIO KL. 11.00
23/11: GHOSTBUSTERS AFTERLIFE
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NO TIME TO DIE  
11 - 13/11: kl. 19.15
14/11:        kl. 16.00 + 19.15
15 – 17/11: kl. 19.15
20 - 21/11: kl. 13.30 11 år
 
BOSS BABY – DET BLI’R I 
FAMILIEN, dansk tale
14/11: kl. 13.30 7 år

SKYGGEN I MIT ØJE 
– med danske undertekster 
11 - 16/11: kl. 17.30 + 20.00
17/11: kl. 17.30
18 - 24/11: kl. 17.00 15 år

Danmarkspremiere:
FAMILIEN JUL OG NISSEHOTELLET                                            
11 – 12/11: kl. 17.00
13/11: kl. 11.45+14.15+16.30
14/11: kl. 13.00 + 15.15
16 – 17/11: kl. 17.00 
20 - 21/11: kl. 12.45 + 15.00 7 år

VENUSEFFEKTEN 
– med danske undertekster                        
Forpremiere: 
15/11: kl. 17.00

Danmarkspremiere:
18 – 24/11: kl. 19.30  11 år

GHOSTBUSTERS AFTERLIFE                                                        
Forpremiere:
17/11: kl. 20.15
Alle gæster til forpremieren på 
GHOSTBUSTERS får en gratis Moster med ind 
til filmen! 

Danmarkspremiere:
18 – 24/11: kl. 17.30 + 20.15 11 år

NO TIME TO DIE
Bond har forladt aktiv tjeneste og nyder det stille liv 
på Jamaica. Men freden slutter brat, da hans gamle 
ven Felix Leiter fra cia dukker op og beder om hjælp. 
Missionen handler om at redde en kidnappet forsker, 
men opgaven viser sig at være langt mere forræderisk 
end ventet.

SKYGGEN I MIT ØJE
Om morgenen 21. marts 1945 er nonnerne og 
skolekammeraterne Rigmor, Eva og Henry fra Den 
Franske Skole på Frederiksberg klar til at starte 
skoledagen. 
Langt derfra sætter britiske piloter fra Royal Air Force 
kurs mod Shellhuset, Gestapos Hovedkvarter midt i 
København. 
Angrebet lykkes, men ikke langt derfra rammer 
tragedien. Et fly er styrtet ned tæt ved Den Franske 
Skole, og branden får de efterfølgende bombefly til at 
tro, at målet ligger under røgsøjlen.

FAMILIEN JUL OG 
NISSEHOTELLET
Hugo på tolv år elsker stadig nisser, men bliver drillet 
af sine jævnaldrende. Hugo beslutter derfor at gå mod 
sine følelser og tvinge sig selv til at blive stor. 
Men da familien er på juleferie, opdager han, at der 
bor nisser på hotellet. Hugo prøver at fortrænge 
det og kæmper en indre kamp for ikke at hjælpe 
nissepigen Sne, som har mistet sine nisseforældre og 
bor alene med sine søskende. 
Sne vil hjem til nissernes land, men kan ikke få 
rensdyrene til at flyve, for hun har aldrig lært magi.
Spørgsmålet er, om Hugo lader sig overtale til endnu 
et nisseeventyr.

VENUS EFFEKTEN
Liv er i starten af 20’erne og arbejder på familiens 
gartnergård i provinsen, da hun helt uforberedt 
forelsker sig i den kaotiske og eventyrlige Andrea, der 
midlertidigt er flyttet ind i en campingvogn i sin onkels 
æbleplantage. Liv har knap nok klippet navlestrengen 
til sine forældre, da Andrea brager ind i hendes liv. 
Da tingene samtidig tager en højst uventet drejning 
i familien, må Liv én gang for alle finde ud af, hvem 
hun er, og hvor hun hører til, og at kærlighed og 
familie kan se ud på mange måder.

GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE
Da en single mor og hendes to børn ankommer til en 
lille by, opdager de forbindelsen mellem de originale 
ghostbusters og deres bedstefars hemmelige arv, 
som han efterlod. Fra instruktør Jason Reitman og 
producer Ivan Reitman kommer det næste kapitel i 
det originale Ghostbusters univers.
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Tirsdag 30. november og onsdag 
1. december kl. 19.30 i KulturHuset 
Kastrup Bio
Netop aftrådt efter 40 års værnepligt i Cirkusrevyen 
kommer Ulf Pilgaard til Amagerteatret og sammen 
med Lukas Birch samler han et langt scene- og filmliv i 
toenhalv times special interview - nyt hver aften

Hvem er Ulf Pilgaard, når lyset slukkes i salen?  
Hvilke historier bliver fortalt bag scenen?

Alletiders Ulf er ikke et foredrag, men et show, hvor 
Lukas Birch går helt tæt på en af Danmarks mest po-
pulære skuespillere – Ulf Pilgaard. Han udfordrer ham 
både komisk og alvorligt – og går i dybden med hans 
legendariske karriere og de historier, der aldrig er 
fortalt.

I 60 år har Ulf Pilgaard beriget film, teater og radio i 
Danmark – 40 år af dem har han været fast inventar 
i Cirkusrevyen, hvor han takker af i sommeren 2021. 
Men hvem er han? Hvad brænder hans hjerte for og 
for hvem? Hvorfor blev Preben Kaas og Jørgen Ryg 
uvenner? Hvordan var Dirch Passer at dele garderobe 
med? Og er Lisbet Dahl lige så sjov i kulissen som på 
scenen?

Kom med helt ind i baglokalet – backstage, hvor skæb-
ner mødes – griner og græder og fortæller røverhisto-
rier. 

Gennem musik, video og billeder fortælles der om et 
fantastisk liv. Publikum bliver taget på en minderig 
rejse, hvor der fortælles om de store øjeblikke på 
scenen og de historier, som vi almindelige mennesker 
aldrig bliver en del af.

Hvem er Lukas Birch

Lukas er praktisk talt vokset op med revy, og han er 
Danmarks yngste revydirektør med sine bare 21 år. 
Men allerede som 14-årig havde Lukas sin første tekst 
med i Cirkusrevyen og har sidenhen leveret tekster til 
revyer rundt omkring i Danmark.

Billetsalg til denne (og efterfølgende forestillinger) 
på www.amagerteatret.dk - og kun den vej.  
Intet billetsalg i Kastrup Bio. 
Priser mellem 220,- og 250,- kr.

Amagerteatret har fået kontor: 
Amagerteatret c/o Tårnby Forenings Råd, formand Terkel 
Spangsbo. Englandsvej 290, 2770 Kastrup. Træffes på 
tlf.: 29 46 60 77  
• Mail: info@amagerteatret.dk • OBS: Ingen salg af bil-
letter, men kan tage mod besked og informere.

Der kan til de enkelte forestillinger være 
enkelte billetter fri, som ikke fremgår af 

vores hjemmeside  
ved forsøg på køb.  

Kontakt Ivan Jensen, 32 51 72 24, herom

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

... oplev ... oplev Ulf PilgaardUlf Pilgaard i KulturHuset Kastrup Bio i KulturHuset Kastrup Bio

Meget få billetter til  
Meget få billetter til  Alletiders Ulf talkshow.

Alletiders Ulf talkshow.

Der kan købes billetter til alle  
forestillingerne i Amagerteatret:

Tirsdag 8. og onsdag 9. februar 2022  
kl. 19.30.

 
‘Close to you’ om søskende-
parret Richard &  
Karen Carpenter

Mandag 7. og tirsdag 8. marts 2022 kl. 19.30. 

OBS: Bemærk spilledagene. Ons-
dagsabonnenter har teaterdag 
mandag til denne forestilling  

’Dracula - en kisteglad  
grinebider’ med Figaros 
og Den Ny Opera.

TEATEROPLEVELSERTEATEROPLEVELSER i JULEGAVE ? i JULEGAVE ?

Otte gribende film 
om besættelsen
I anledning af Ole Bornedals krigs-
film Skyggen i mit øje har kino.dk 
samlet omtaler af film om Danmark 
under 2. verdenskrig

Skyggen i mit øje handler om 
bombningen af Den Franske Skole 
på Frederiksberg. Det britiske 
Royal Air Force angriber Gestapos 
hovedkvarter i midten af København. 
Angrebet lykkedes, men grundet en 
fatal hændelse bliver skolen også 
bombet.

9. april (2015)

Vi befinder os ved den dansk-tyske 
grænse den skæbnesvangre nat i 
1940, hvor Europas stærkeste hær in-
vaderer fra syd. 

Danmark er i krig og for at bremse 
overmagten, sendes cykel- og mo-
torcykelafdelinger i felten og møder 
fjendens overlegne militærmagt.

Drengene fra Skt. Petri (1991)

En gruppe af syv unge mænd danner 
en modstandsgruppe mod den tyske 
besættelsesmagt i Danmark. Dren-
gene holder til på loftet over Skt. Petri 
kirke, som er deres hovedkvarter.

Under sandet (2015)

Denne efterkrigsfilm handler om den 
danske sergent Carl Leopold, der får 
ansvaret for en gruppe unge krigsfan-
ger, der er blevet sendt til den jyske 
vestkyst for at desarmere de to mil-
lioner miner, nazisterne gravede ned 
under 2. verdenskrig. Den mindste 
fejltagelse kan koste dem livet.

Flammen & Citronen (2008)

Året er 1944. Imens det velstående 
lands borgere skutter sig og håber, 
at krigen snart får en ende, er mod-
standsfolkene Flammen og Citronen 
Holger Danske-gruppens mest effek-
tive våben. De får deres ordrer af poli-
tichefen Aksel Winther. Men Flammen 
bliver i tvivl - hvem kan de stole på?

Den korte sommer (1976)

Man følger Kirsten, der forelsker sig i 
en tysk officer. Hun er i forvejen det 
sorte får som fraskilt kvinde med en 
søn. Konsekvenserne bliver dog store, 
da hun vælger at ignorere omverde-
nens fordømmende blikke.

Hvidsten Gruppen (2012)

Her følger vi familien Fiil, som beslut-
ter sig for at danne en modstands-
gruppe fra Hvidsten Kro for at bekæm-
pe den tyske besættelsesmagt. De 
begynder nu at hjælpe briterne, som 
forsøger at smugle våben og spræng-
stoffer ind til andre modstandsfolk.

De forbandede år (2020)

Karl Skov og hans familie - kone og 
fem børn - splittes efter den 9. april, 
hvor Karl nu føler sig nødt til at for-
handle med tyskerne for at fortsætte 
sin fabriksproduktion. Hans søn Mi-
chael melder sig imidlertid ind i kom-
munistpartiet, mens datteren Helene 
møder en tysk officer.

En fortsættelse kommer foråret 
2022 - De forbandede år 2 - Opgøret.

Flere af filmene kan streames. Se på 
kino.dk hvor og hvordan

Kilde: https.//streamingsguide.kino.dk
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– os med tøjet og de sødeste kunder

MAGASIN Stewardess
Kastruplundgade 9, Tlf. 32 50 47 12

Bus 31 + 32 + 36 + 5C til Kastruplundgade – Metro Kastrup St.

www.magasinstewardess.dk • info@magasinstewardess.dk

MAGASIN Stewardess
Kastruplundgade 9, Tlf. 32 50 47 12

Bus 31 + 32 + 36 + 5C til Kastruplundgade – Metro Kastrup St.MAGASIN Stewardess
Kastruplundgade 9, Tlf. 32 50 47 12

Bus 31 + 32 + 36 + 5C til Kastruplundgade – Metro Kastrup St.

NYT OVERTØJ
Frandsen 
funktions 
jakke
Regn/
vindtæt

1499,-

Wind� eld 
frakke
Farver: 
Bordeaux, 
Army
KUN

899,-

Brandtex 
frakke

79995

Wind� eld 
med ægte 
pels, 
4 farver
KUN 

1799,-

BK Amager har søgt om 
anlæggelse af en streetba-
sketbane ved Amagerhallen 
på Løjtegårdsvej 
BK Amager motiverer blandt 
andet ansøgningen med, at 
det med en udendørs bane 
også vil være muligt at spille 
basket under evt. kommende 
nedlukninger af indendørs 
træningsfaciliteter under mu-
lige epidemier.

Kultur- og Fritidsafdelin-
gen foreslår, at der arbejdes 
videre med forslaget med 
udgangspunkt i at BK Ama-
ger, gerne i samarbejde med 
Tårnby Kommune, skaffer den 
samlede finansiering fra fon-
de. BK Amager vurderer selv, 
at anlæggelsen af en street-
basketbane med lys og hegn 
vil koste ca. 1,7 mio. kr. 

Efter en eventuel realise-
ring af streetbasketbanen 
er banen Tårnby Kommunes 
ejendom og det er kommu-
nen, der står for drift og ved-

ligeholdelse samt fordeling af 
tider. 

Kultur- og Fritidsafdelingen 
vurderer, at der er tale om et 
fint projekt. Projektet består 
af en indhegnet bane til stre-
etbasketball, der vil kunne 
blive til glæde for Ung Tårnby, 
Klub Tårnby, Løjtegårdssko-
len, interesserede borgere ge-
nerelt i Tårnby og ikke mindst 
BK Amager. 

Banen vil også kunne bru-
ges til andre formål såsom 
tennis og fodbold, dette vil 
dog kræve særligt udstyr. Det 
ideelle projekt er bane, der 
uden videre er flerfunktionel.

Børne- og Kulturforvaltnin-
gen har efterfølgende indstil-
let til Kultur- og Fritidsudval-

get og Bygge- og Ejendoms-
udvalget, at det anbefales 
overfor Økonomiudvalget, at 
der arbejdes videre med pro-

jektet med det udgangspunkt, 
at anlægget bliver kommunal 
ejendom og at der dels arbej-
des på udarbejdelse af et fær-

digt projekt og at Økonomiud-
valget tager stilling til en evt. 
kommunal medfinansiering.

bbark

Situationsplan for en 
mulig placeriung af 

en streetbasketbane 
ved Amagerhallen. 
Kilde: BK Amagers 

ansøgningsmateriale.

Streetbasketbane ved Løjtegårdsvej?

GEDEMARKEDET

Annoncering på GEDEMARKEDET er gratis for priva-
te for genstande op til 1500 kroner, ting som bortgi-
ves eller byttes væk. Ydelser mod betaling medtages 
ikke.
Nu også pladsen for private loppedmarkeder. Husk at 
maile i god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af  
fastnet  telefoner eller mobiltelefoner med registreret 
ejer.  
Annoncer med telefonnumre, som ikke kan identifi-
ceres,  
optages ikke.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar for lødigheden 
af de udbudte genstande, men forbeholder sig ret til 
at redigere eller helt udelade annoncering.
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal 
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk

MIRABELTRÆER I FORSKELLIGE STØRRELSER 
fra 50 cm til 2 meter kan opgraves og medtages gratis. 
Sted: Tårnbygårdvej. Ring ell sms 42 28 63 93 for at 
aftale.

FOTOAPPARAT NIKON F 401 Samt en zoom 70-210 
mm.
Pris 1000,00 • Henv. 41 40 28 80

Redaktionen

Vi er her snart igen 
Denne udgave af Tårnby Bladet var en særudgave i an-

ledning af kommunalvalget 

Under normale tilstande kommer vi en gang om måneden - 
og normaltilstanden indtræder om bare to uger - vi udkom-
mer næste gang onsdag 24. november med masser af jul! 

Har du informationer, historier etc. som du gerne vil have 
med, så husk at der er deadline torsdag 18. november. 

Se kontakter i kolofonen sige 2.
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Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Ildsjælene har fået Tårnby 
Kommunes Sundhedspris

Ildsjælene i Tårnby er her og 
der og alle andre steder, hvor 
de dels samler penge ind til 
formål, der har med børn og 
unges trivsel at gøre – og dels 
bruger de indsamlede midler 
på events sammen med børn 
og unge, som særligt trænger 
til lidt lyspunkter i tilværel-
sen.

Selv udtrykker formanden 
for Ildsjælene, Simon Brøns, 
at foreningen snart har 5-års 
fødselsdag og at ’... Sund-
hedsprisen kun bekræfter os 
i, at vi gjorde det helt rigtige 
da vi for stiftede foreningen...’ 

Pengene, 25.000 kroner som 
fulgte med prisen, vil blive 
brugt til at udvikle flere pro-
jekter, som altid har fokus på at 
gøre noget godt for andre.

- Prisen er en kæmpestor 
ære, som vi har modtaget for 
vores arbejde med at lave 
aktiviteter, som er sundheds-
fremmende og med fokus på 
mental energi, siger Simon 
Brøns.

Prisen blev overrakt af Ei-
ner Lyduch, formand for Sund-
heds- og Omsorgsudvalget i 
Tårnby Kommune. Det skete  
ved Centimeter Marathon på 
Tårnby Stadion i forbindelse 
med Sundhedsugen.

tsp

Ildsjælene medbragte 
deres søde og nye maskot, 
Elefanten Fjolle, som i den 

grad gav glæde til de mange 
fremmødte børn.  

Foto: Jella Krantz.

Det er sundhed at være ildsjæl

De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
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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 • 

Nu starter vi 
op igen

BANKOSPIL
Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Vi spiller hver onsdag kl. 19

Vi starter igen 10. november
Alle er velkomne

18 gennemgående spil + startspil - puljespil

Gæstenummer

Snapse- og grisenumre. Lotterier

Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade

Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker

Uændrede priser og gevinster

På gensyn

DET HAR ILDSJÆLENE VÆRET 
RODET IND I!
• Fjolles Legedag for børn med handicap, 
diagnoser og ensomhed for at give dem en 
dejlig oplevelse og mulighed for at møde nye 
venner og udvide deres sociale kompetencer. 

• Fjolles Jul i 2017, og nu igen hvert år fra 
2021; en juletræsfest for udsatte i samarbej-
de med Mødrehjælpen Amager og Red Barnet 
Amager.

• Under corona nedlukningen har medlem-

merne flere gange gået gode gåture for at 
få motion og indsamle affald i naturområder 
som Ugandaskoven.

• Indsamlet 100 sæt konfirmationstøj, som 
nu udlånes til konfirmander, som enten ikke 
har midler til indkøb af tøjet til den store dag 
eller konfirmander, som går ind for genbrug.

• Opsat 18 tøjcontainere 11 forskellige steder 
på Amager for at de sammen med en samar-
bejdspartner kan indsamle tøj til genbrug. 

• I flere år stået for Julemærkemarchen i 
Tårnby.
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 Lars Hein

Peter Hoff man Nielsen

Peter Damgaard

Heidi Berthelsen Jette Bjørnelund

  Einer Lyduch

Allan-Ivan Kristensen

Mads Vinterby

Leif Haak

Klaus Bach

Marianne Kold

Vibeke Rasmussen

 Thomas Hinsby

Annette Betak

Georg Metzon

Simon Bauer

Narine Pedersen Thomas Holbech

Borgmesterkandidat 
Allan Andersen

Tårnby er mulighedernes kommune, og sådan 
skal det blive ved med at være. 

Vi står for tryghed for Tårnbys ældre, gode 
muligheder for vores børn og unge, 

en grøn omstilling samt fl ere jobs og en fortsat 
bundsolid og ansvarlig økonomi.

STEM TIL KOMMUNALVALGET 
DEN 16. NOVEMBER 

– OG STEM PERSONLIGT

Scan koden 
og læs hele vores 

valgprogram.

Scan koden 
og læs mere om
kandidaterne.


