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VAND ER SUNDT, VAND ER GODT - men vand som legetøj er sjovere - og så 
ikke et ord om mennesker ude i verden som tørster eller har for meget vand. 
Der er ikke tale om en klimakamp, når to uniformerede beredskaber tørner 
sammen med det gode formål at underholde og de i øvrigt kæmper om æren 

i forhold til, at være de bedste til at sprøjte med vand, hvilket bør være deres 
spidskompetence. Ved den traditionelle dyst på Korsvejsmarkedet - henlagt 
til september denne gang - løb de lokale vandhunde med sejren. Metoden 
påtalt.  Læs mere side 11.

Det var de helt rigtige 
modtagere af Frivilligheds-
prisen, som blev uddelt for 
første gang i Tårnby

Af Terkel Spangsbo

Begrebet Frivillig Fredag fej-
res i mange kommuner landet 
over og dagen (sidste fredag 
i september) bruges til at 
markere anerkendelse og tak 
til de mange frivillige ledere, 
trænere, besøgsvenner og 
mange andre, som uden at få 
en øre for det yder en særlig 
indsats på det sociale eller 
foreningsmæssige område. I 
Tårnby er der op mod 1000, 
tallet er ukendt, som er med 
til at gøre tilværelsen sjovere 
for mange, voksne, børn, se-
niorer.

Frivillighedsprisen gik til 
Mænds Mødested. Mænds 
Mødesteder er et landsdæk-
kende koncept, der blev etab-
leret her i Tårnby i 2018, og i 

øjeblikket består af cirka 30 
mænd, der mødes fast en til 
to gange om ugen for at ven-
de stort og småt og dyrke fæl-
les interesser. 

Borgmester Allan S. Ander-
sen overrakte prisen med or-
dene:

- Mænds Mødested er med 
til at øge livskvaliteten for 
deltagerne, gør dem gladere 
og faciliterer et rummeligt 
fællesskab.

- Mænds mødested er gode 
til at inkludere mænd i et sær-
ligt fællesskab. Her kan man 
være mand, tale om tingene, 
vende stort og småt og dyrke 
interesser og fællesskaber. 
Mænds Mødested kunne sid-
ste år indvi en petanquebane, 
som foreningens mænd selv 
havde anlagt.

- Mænds mødested er op-
søgende i forhold til at nå 
mænd og invitere dem ind i 
fællesskabet, tilføjede Allan 

S. Andersen.
Prisen er meget bogstave-

lig – en plakette til at sætte op 
i foreningslokalet, villaen på 
Saltværksvej 134, to store bu-
ketter blomster og en dona-
tion på 5000 kroner, som kan 
bruges i foreningsarbejdet.

- Frivillige og foreninger er 
med til at styrke demokratiet 
og samfundet og det har en 
stor værdi, at frivilligheden 
i Tårnby er så mangfoldig og 
inkluderende. Det er positivt 
for mennesket at mødes med 
personer, der ikke nødven-
digvis ligner en selv og det 
sker i den frivillige verden. 
Som frivillig får du en masse 
ud af det selv, bliver gladere, 
får nye kvalifikationer, større 
netværk, men du giver også 
en masse til Tårnby Kommune, 
og det er vi meget taknemme-
lige for, sagde borgmesteren.

Valget af Mænds Mødested 
var en værdig repræsentant 

for ægte frivillighed. Deres 
virke har alle de aspekter, 
som gør mødestedet til et an-
kerpunkt for medlemmerne. 
Her er plads til seriøs man-
desnak, til indholdsrig hygge 
og til bare at udføre praktiske 
gøremål sammen.

I den grad, der er økonomi 
til ud-af-huset aktiviteter, 
trækker de hinanden med til 
oplevelser, som ikke alle på 

forhånd vidste, havde værdi.
Per Eilertsen, for tiden for-

mand, fortalte beskedent, at 
han ikke var hele foreningen 
og at der var plads til flere 
mænd, som selv tør tage det 
første skridt ind i fællesska-
bet, som var sprit og smøgfrit 
indendørs.

- Vi er til kaffe, sodavand og 
letøl, sagde han.

Frivillighedspris ramte plet
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Ny formand for Amagerteatret
Tårnby Bladets redaktør, Terkel Spangsbo har efter 
generalforsamlingen i sidste uge overtaget formandsposten 
i foreningen. 

Amagerteatret har netop gennemført sæsonens første 
forestilling(er) Det’ lunt i nat med Operettekompagniet. Fore-
stillingen har været på plakaten tidligere og har været aftalt 
hele fire gange, men har måttet aflyses pga coronaen.

Terkel Spangsbo er desuden formand i Foreningen Nordens 
lokalafdeling Tårnby-Dragør, som netop har haft en udsolgt 
tur til Skåne, hvor blandt andet Jakriborg, Dalby Kirke og Kul-
turen i Lund var mål for gruppens besøg.

Tårnby julemarked
Som noget nyt i år bliver der arrangeret et julemarked på 
parkeringspladsen foran rådhuset, lørdag 27. november kl. 
10-16. 

FDF Korsvejen har påtaget sig opgaven i samarbejde med 
Tårnby kommune ved Hovedbiblioteket.  Det bliver et rigtigt 
lokalt julemarked med kræmmere, julemand, glögg, æbleski-
ver, bålfade, halmballer, underholdning, juletræssalg og ikke 
mindst juletræstænding ved borgmesteren, så vi kan få en 
god start på julen her i Tårnby.

FDF Korsvejen vil gerne invitere andre foreninger til at del-
tage (og tjene en skilling) med salg af æbleskiver/gløgg – pøl-
ser/mad – øl/vand - juletræer.

Herudover vil der være en scene med underholdning i lø-
bet af dagen, hvor andre kan byde ind.
Ring eller skriv til: Hanne Præst, happ1606@gmail.com, 2339 
5833 eller Michael Pedersen, mcp@post.tele.dk

Tårnbyvandring lørdag 13. november
Tre forskellige ruter på hhv. 6, 9 og 10 km; afmærket med pile 
og bånd, så det er let at finde rundt. Ruterne er forskellige, og 
kan kombineres efter behag til 15 eller 25 km.

Start ved festsalen på Tårnby Skole fra kl. 8.30 til kl. 13.00; 
man skal være i mål senest kl. 15.30. 

Der sælges startkort (25 kr.) og smørrebrød/drikkevarer til 
rimelige priser.

Motionsforeningen København

DET SYNES MIG IKKE overvældende mange 
år siden, jeg undrede mig over, at folkeslag i 
nød efter klima-/ naturkatastrofer havde akut 
mangel på mad, vand, tøj, husly og medicin.

JEG FORSTOD SÅ UDMÆRKET det med mad, 
vand, tøj og husly, men medicin.

HERRE DU MILDE. Jo måske forstod jeg peni-
cillin og den slags. De udsatte folk kunne jo 
havde slået sig på en vulkan, et jordskælv el-
ler flydende genstande af stor størrelse, som 
kom sejlende ned ad et bjerg i et jordskred, 
men derudover - sådan til hverdag var det 
vel begrænset, hvad almindelige mennesker 
havde brug for af medicin.

DET LÅ IKKE I MIN HVERDAGSTÆNKNING, at 
medicin som sådan var en nødvendighed - og 
så alligevel. Havde jeg tænkt mig noget bedre 
om, så vidste jeg jo, at den gamle familietante 
havde sukkersyge og daglig havde brug for en 
kanyle med insulin. Så meget var jeg da fra 
barnsben blevet indviet i, at tante Emma med 
mellemrum skulle have postet en sodavand 
indenbords, fordi insulinen var glemt eller 
ikke virkede. Men var det medicin som sådan?

JEG ER BLEVET KLOGERE, jeg ved i al fald mere 
end dengang for år tilbage.

FOR DET FØRSTE ER DET MED ÅR TILBAGE et 
relativt begreb. Ting som jeg umiddelbart vil 
sige er foregået i går, viser sig at ligge deka-
der (fint ord for en periode på ti år, som jeg 
kun kender fra kryds og tværs) tilbage, både 
fem og seks af slagsen, 50 og 60 år. Når en el-
lers velkendt person dukker op og den første 
replik vi udveksler er ’du godeste, det er vist 
længe siden sidst’, ja så viser en fintælling, at 
det er en kraftig underdrivelse.

JEG TROR, JEG HAR ET AVISUDKLIP liggende 
fra Christianias første tid, hvor jeg var på be-
søg i staden og en journalist var på den hårde 
opgave at stille spørgsmål til en enquete om, 
hvorvidt fem tilfældige personer selv ville 
flytte til Christiania. Jeg svarede, at det kunne 
jeg godt finde på, hvis jeg kunne beholde min 
tilværelse udenfor som et sikkerhedsnet, den 
med (næsten) villa, wife, Volvo og vovhund. 
Loppemarkedet på Christiania havde lang-
tidsudlånt møbler til en amatørteaterfore-
stilling, jeg spillede med i, så jeg var positivt 
stemt for projektet, altså Christiania.

DET VAR MEGET FØR, jeg anede hvilke me-
dikamenter, der herskede i den nu 50-årige 
bydel. Men det kunne jo aldrig defineres som 
livsnødvendig medicin.

SNIGENDE GENNEM TILVÆRELSEN fik jeg en 
anden opfattelse af medicin til hverdagsbrug. 

Allerede som 5-7-årig oplevede jeg en per-
sonlig defekt, som Verden i dag kun sporadisk 
oplever på grund af medicin. Børnelammelse. 
I årene efter mødte jeg skæbner betydeligt 
værre end min, skæbner som er undgået for 
generationer efter på grund af udviklingen af 
medikamenter.

DET KUNNE JEG GODT allerede dengang have 
tænkt lidt mere over. Langsomt i en konstant 
strøm er medicin blevet en daglig følgesvend 
- også i hverdagens meget små situationer, 
hvor lille jeg har så ondt, at omverdenen ikke 
begriber min smerte, men gerne taler om de-
res egen nedgroede negl. 

LAD OS SÅ - uden at gå i detaljer med mit 
forbrug af dagligt indtag af kulørte piller i 
blisterpak - konstatere, at der er brug for me-
dicin ikke bare i katastrofesituationer, men 
også i det daglige med såvel lindrende sager 
som forebyggende, hvor vi ’for en sikkerheds 
skyld’ lige tager en lille pille. Og synes vi, du 
og jeg, at vi har behov for piller og sprøjter, så 
er det meget sandsynligt, at mennesker der-
ude i den anden verden også har det.

JEG ORKER NÆSTEN IKKE at bruge C-ordet 
(der er faktisk to - Covid og corona), men 
husk lige på, hvor relativt billigt vi statistisk 
er sluppet igennem en sygdom, vi ikke kendte 
eksistensen af for to år siden. Det er en meget 
længere historie, som I kan få en anden gang.

DERIMOD ER FORBRUGET af støttende isen-
kram også kommet ind i manges tilværelse. 
Tag et kig i magasinerne til gigtramte, polio- 
og trafikofre, Ældre Sagens blad og du vil gi-
vet som jeg overraskes over et overvældende 
marked for alt fra indlæg i sko til elektrifi-
cerede kørestole over ergonomiske krykke-
stokke. Der er en industri, som overgår selv 
trafikskilte fabrikanternes fantasi. Jeg er ikke 
i tvivl om, at der er mennesker, som har glæde 
af maskinparken, jeg overrasker bare mig selv 
ved at tænke på udviklingen.

JEG ER SELV HJULPET AF ET NYT KNÆ (som 
man kalder det – det er ikke nyt, men en re-
paration af det gamle og slidte). Det kan jeg 
forstå, men at der udføres 70.000 tilsvarende 
operationer herhjemme, det overrasker. Læg 
oven i hofter, skulderled, albuer og ankler. 
Det orker jeg ikke. Det billede, der er ved at 

tegne sig, er simpelthen for kom-
plekst, men jeg har forståelse 
for, at verden udenfor kan have 
samme behov som lille mig.

Nyd nu et forhåbentligt solrigt 
efterår

Terkel Spangsbo, redaktør
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VÆR OBS. PÅ, at deadline for annoncer og 
tekster er ændret til torsdage

DENNE UDGAVE OMDELES  
onsdag/torsdag 29. sept.  2021

FØRSTKOMMENDE UDGIVELSE HERFTER  
er Nr. 11 november, udgives onsdag 27. 
okt. Deadline torsdag 21. okt.
*  *  Nr. 12 november, ekstraudave i forbin-
delse med kommunalvalget tirsdag 16. 
november udgives onsdag 10. nov. Dead-
line torsdag  4. nov.
Nr. 13 december, udgives onsdag 24. nov. 
Deadline torsdag 18. nov.

2022
Nr. 01. januar, udgives onsdag 5. jan. * *  
Deadline onsdag 29. dec. 2021 ** kl. 12.
Nr. 02. februar, udgives onsdag 26. jan. 
Deadline torsdag 20. jan. kl. 12
Nr. 03 marts, udgives onsdag 23. feb. 
Deadline  torsdag 17. feb. kl. 12
Nr. 04 april, udgives onsdag 30. marts. 
Deadline torsdag 24. marts. kl. 12
Nr. 05 maj, onsdag, udgives 27. april. 
Deadline torsdag 21. april. kl. 12
Nr. 06 juni, udgives onsdag 25. maj. 
Deadline torsdag 19. maj. kl. 12
Nr. 07 juli/aug. Udgives onsdag 29. juni. 
Deadline torsdag 23. juni. kl. 12

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

Det tænkte jeg faktisk ikke over

Kender du denne spade?
Spaden har været brugt i forbindelse med et indbrud i 
en villa på Hyben alle i weekenden 18.-19. september

Spaden er af mærket FISKARS og har træskaft.

Politiet har sikret sig de spor som se fandt og umiddel-
bart er sagen henlagt, som det hedder i fagsproget. 

Tyvene er gået gennem en nabohave, men burde have 
haft spaden med fra området. Spaden har en vis værdi 
og leveres naturligvis tilbage til rette ejermand/dame.

Kontakt venligst redaktionen på Tårnby Bladet med 
eventuelle oplysninger på 32 509 290 og spørg efter 
redaktøren.
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”Borgerne i Tårnby skal have muligheden for et sundt liv. 
Vi skal have mange forskellige tilbud, der motiverer til at deltage 
i fælles projekter, så alle kan tage ansvar for at dyrke det sunde.

Ovenpå corona skal en særlig koordinator styrke indsatsen for 
bedre hygiejne i institutionerne og ældreindsatsen”. 

 – Fra socialdemokratiets 
valgprogram for de næste 4 år

BORGMESTERKANDIDAT:

SUNDHEDSUGEN 
ER TIL FOR ALLE 

Følg mig på facebook.com/allan.s.andersen.taarnby

Besøg allanandersen.dk og se hele vores valgprogram

  

  

ALLAN ANDERSEN 

En endelig kom dagen, da byggeriet 
af Tårnbys første seniorbofælles-
skab officielt blev sat i gang
Det blev en festlig eftermiddag med 
taler, musik, bobler i glassene og høje 
forventninger, da der var 1. spadestik 
på Præstefælledvej – en ceremoni 
som markerer, at det ikke længere kun 
er på papiret, at Tårnby får sit første 
seniorbofællesskab. 

For godt 15 år siden var der tilløb til 
et tilsvarende byggeri; der var dannet 
en forening, hvis medlemmer skulle 
blive nogle af de første, som flyttede 
ind. En stribe politiske, praktiske og 
økonomiske forhold gjorde, at projek-
tet ikke kunne gennemføres dengang 
og foreningen blev opløst.

- Vi har ventet 15 år på det her, så 
det er et stort øjeblik, at byggeriet nu 
går i gang, og vi om et år kan flytte ind. 
Jeg har høje forventninger og forestil-
ler mig, at vi kan gå og passe lidt på 
hinanden, sagde en smilende Jørgen 
Heller, som er en af de ’overlevende’ 
fra foreningen.

Ud over at være kommende beboer, 
er han også en af ildsjælene i borger-
gruppen Seniorbo, der har presset på, 
for at Tårnby skulle få sit første senior-
fællesskab.

Denne gang er OK-fonden trådt ind 
som administrator og bygherre. Sam-
men med borgmester Allan S. Ander-
sen og direktør i OK-fonden, Eva Lun-
ding Olsen tog Jørgen Heller første 
spadestik, og der var dermed grønt lys 
til opførelsen af de 28 boliger med et 
fælleshus i midten. Byggeriet ventes 
færdigt i efteråret 2022.

Vigtigt at tænke innovativt

Første taler var borgmester Allan S. 
Andersen. Han fortalte om den lange, 
men også gode og lærerige proces, 
der ikke mindst skyldes det gode sam-
arbejde med OK-Fonden.

- Boliger er et af de områder, Kom-
munalbestyrelsen og jeg selv priori-
terer højt. Det er vigtigt for mig, at vi 
bliver ved med at tænke nyt og inno-
vativt, så vi har noget at tilbyde for-
skellige familiesammensætninger og 
aldre, sagde han.

Til sidst i sin tale henvendte borg-

mesteren sig direkte til de kommende 
beboere.

- I har været med hele vejen og haft 
mulighed for at præge det fysiske og 
sociale miljø. Resultatet med fælles-
huset i midten og de 28 boliger rundt 
om giver også grobund for det sociale 
samvær og fællesskab, der allerede 
er ved at opstå mellem jer. På vegne 
af Tårnby Kommunalbestyrelse vil jeg 
gerne sige tillykke med, at I nu endelig 
kan se drømmen konkretisere sig.

Direktør i OK-Fonden, Eva Lunding 
Olsen fortalte i sin tale om de fordele 

ved seniorbofællesskaber, beboerne 
kan se frem til. 

- Ensomhed er ikke en af dem.
Efter spadestikket var der musik. 

Pia Boda og Marco Spallanzani fra 
Tårnby Musikskole spillede saxofon og 
guitar, mens der blev serveret bobler 
og kransekage for de fremmødte.

Nu mangler man kun kranerne og 
gravemaskinerne.

spanger

Første spadestik til seniorbofællesskab Første spadestik til seniorbofællesskab 

Flere af de kommende beboere havde taget Flere af de kommende beboere havde taget 
familien med, og der var mange smilende familien med, og der var mange smilende 
ansigter, da der forud for spadestikket blev ansigter, da der forud for spadestikket blev 
holdt taler. Foto: Dan Reinhardt.holdt taler. Foto: Dan Reinhardt.
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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.

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

Jobcenterchef Bo Hammer har fået 
en aftrædelsesordning med virkning 
fra 16. september. Nu anklager han, 
sin overordnede, forvaltningsche-

fen, for urent trav

Af Terkel Spangsbo

Tårnby Kommune har indgået en fra-

trædelsesaftale med jobcenterchef 
Bo Hammer. Det bekræfter kommunen 
selv på deres hjemmeside. Jobchefen 
meldte i begyndelsen af september 
Tårnby Kommune til Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering, STAR, 
for det, som den nu tidligere jobcen-
terchef mener er uregelmæssigheder 
foregået på hans ansvarsområde. Han 
har yderligere skrevet om forholdet på 
sin LinkedIn-profil og deltaget i en ra-
dioudsendelse, hvor han i detaljer re-
degør for forhold i Tårnby Kommune, 
som han mener er kritisable og endda 
ulovlige.

Kommunen ser med stor alvor på 
de beskyldninger, der er rejst, og re-
visionen er i gang med at gennemgå 
kommunens procedurer, bogføringer 
m.v. for at udrede kritikpunkterne til-
fredsstillende. 

Der kommer således til at blive af-
leveret et svar til STAR 4. oktober, der 
så godt som muligt kommer rundt om 
alle spørgsmålene inden for tidsfri-
sten.

Overtog selv området

Bo Hammer annoncerede sit farvel til 
Tårnby Kommune på det sociale me-
die LinkedIn, hvor han berettede om 
lovbrud i kommunen. 

- Jeg er også ked af som embeds-
mand at måtte henvende mig til de 
centrale myndigheder omkring for-
valtningens lemfældige omgang med 
EU-lovgivning, beskæftigelseslov-
givning og anden lovgivning, lød det 
blandt andet fra Bo Hammer ifølge 
TV2 Lorry.

 Bo Hammer fulgte op på sin kritik 
til mediet Den Uafhængige.

Anklagerne fra Bo Hammer er i høj 
grad møntet på forvaltningschef Kim 
A. Madsen, som ved Bo Hammers af-

gang overtog opgaven som jobcenter-
chef for beskæftigelsesområdet.

Bo Hammer fortalte om falske refe-
rater fra møder, han skulle have del-
taget i med forvaltningschefen. Ved 
flere tilfælde kunne han simpelthen 
ikke nikke genkendende til indholdet 
af referaterne.

På baggrund af anklagerne blev 
Kim A. Madsen frataget ansvaret for 
jobcenteret med omgående virkning, 
oplyser Tårnby Kommune på sin hjem-
meside.

I stedet skal kommunens social-
centerchef, Flemming Larsen, være 
konstitueret jobcenterchef. Han får i 
denne rolle direkte reference til kom-
munaldirektør Morten Winge.

- Ændringerne sker for med det 
samme at skabe øget tryghed og ar-
bejdsro for jobcentrets personale og 
en helt klar arbejdsdeling i forhold 
til den igangværende undersøgelse, 
lyder det.

Venstre bekymringer

Dennis W. Clausen, der sidder i byrå-
det for Venstre og samtidig er medlem 
af Arbejdsmarkeds- og Beskæftigel-
sesudvalget sagde allerede onsdag 
til TV2 Lorry, at han var bekymret for 
situationen med Kim A. Madsen.

- Jeg er bekymret for den ledelses-
kultur, der angiveligt er på jobcen-
teret, når vores forvaltningschef for 
området har konstitueret sig selv 
- som leder for jobcenteret - efter så 
alvorlige anklager. Det, mener jeg, er 
uklogt, og det hænger ikke sammen i 
min verden, sagde Dennis W. Clausen 
til TV 2 Lorry.

Anklager om uorden i Jobcenter Tårnby

Kim A. Madsen er en af Tårnby Kommunes fire forvaltnings-
chefer og har Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 
som sagsområder.

Forvaltningen administrerer plejehjem, hjemmepleje og 
øvrige omsorgscentre, det socialpsykiatriske område, Sund-
hedsCenter Tårnby, Den kommunale Tandpleje og bofælles-
skaberne samt Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet, 
tillige med Jobcenter, Socialcenter, Ældrecenter og Handi-
cap- og Psykiatricentret.

 Der var fart på en bilist på 
Bøjlevej i Kastrup, inden han 
blev stoppet af politiet.

På Bøjlevej, som omkranser 
et øde landskab ved Femøren 
Metrostation, er færdslen 
stærkt begrænset, hvilket fik 
en bilist til overskride fart-
grænsen med mere end 100 
procent og dermed redde sig 
titlen af vanvidsbilist.

Der var tilsyneladende kløe 
i pedalfoden, da en han kom 
farende af Bøjlevej i Kastrup, 
hvor hastighedsgrænsen er 
50 km/t. Han fik med øjeblik-
kelig virkning beslaglagt sin 
bil efter loven om vanvidsbi-
lisme.

Den mente han åbenbart 

ikke, han skulle rette sig efter, 
da han kom farende med 111 
km/t.

Det oplyser Københavns 
Politi på Twitter.

Det var nærpolitiet på Ama-
ger, der havde taget opstilling 
med deres måleudstyr, efter 
de var blevet kontaktet af 
nogle beboere i området.

Vedkommende, der tilsyne-
ladende havde meget travlt, 
måtte finde anden måde at 
nå frem til sit gøremål på, da 
politiet besluttede at beslag-
lægge bilen efter loven om 
vanvidskørsel.

tsp

Borgere bad om fartkontrol – 
det gav bonus
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SUNDHED I TÅRNBY 
– FRA BARN TIL SENIOR 
Sundhed handler om et 
godt liv i alle aldre.

Alle skal have muligheden for et sundt liv, 
og vi skal uligheden i sundhed til livs.

Den enkelte – barn, ung, voksen eller 
ældre – skal have muligheden for selv at 
være aktiv i et sundt liv – i fælles projekter 
og på anden vis.

Corona har lært os, at vi skal holde fast i 
et høje niveau for hygiejnen i institutioner, 
skoler samt på plejehjem. Derfor skal 
kommunen fremover have en hygiejne-
organisation og hygiejnekoordinator.

Aktiviteter og oplevelser skal øges på 
plejehjemmene gennem fx en frivilligheds-
koordinator.

Det gode ældreliv – bedre 
sammenhæng og helhed

Samtidig skal der mere kvalitet i 
kernevelfærden for den enkelte ældre.

Nu skal vi have fat på det næste store 
skridt: bedre sammenhæng og helhed i 
ældreplejen.

Vores ældre borgere skal møde kommunen 
i et sammenhængende forløb: f.eks. med 
kontinuitet i det faste personale i borgernes 
hjem, et fast årligt tværfagligt møde mellem 
borgeren og de pårørende i hjemmeplejen 
og på plejehjemmene. 

Endvidere skal koordineringen forbedres 
mellem hjemmeplejen og borgerens egen 
læge – sammen med en bedre inddragelse 
af de pårørende.

Sådan vil vi styrke 
den positive udvikling:

• Daginstitutionerne skal have et 
venskabsplejehjem.

• Fokus på aktiviteter og oplevelser for 
ældre, fx med frivillighedskoordinatorer 
på vores plejehjem.

• Fortsat styrkelse af sundhedsplejen.
• Arbejde for plejehjemslæger på alle 

plejehjem.
• Forebygge indlæggelser, fald og 

infektioner gennem en forebyggende 
ernæringsindsats for alle ældre borgere 
med behov.

• Øge brugen af velfærdsteknologi, der 
frigør ressourcer til servicen for den 
enkelte borger.

• Indføre en pårørendekoordinator som 
kan lytte, støtte og vejlede.

• Styrkelse af vores handicapplan.

Scan koden 
og læs mere i vores 

valgprogram.



6
 T

Å
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET
 O

K
TO

B
ER

  2
0

2
1

Clara Lærkegaard, der går i 9. klasse 
på Skelgårdsskolen, vil gerne være 
journalist. Til hendes praktikuge 
kontaktede hun derfor selv Tårnby 
Bladets gamle redaktør og fik ja til, 
på en uge, at lære mere om at lave 
avis

Så denne artikel er sat op  
og layoutet af Clara

Ud over at gå i skole og lave avis, så 
spiller Clara fodbold i fritiden, masser 
af fodbold. 

 - Da jeg var mindre spillede jeg i 

Tårnby FF; det var hyggeligt og sjovt. 
Men jeg ville gerne prøve at udfordre 
mig selv lidt mere, derfor skiftede jeg 
for to år siden til Brøndby. Det giver 
mig flere muligheder at spille U18, 
hvor vi møder hold på hele Sjælland, 
fortæller Clara.

- Jeg træner tre gange om ugen i 
Brøndby og to gange om ugen i Ugan-
dapark med drengene fra Tårnby FF. 

 - På banen kan jeg bedst lide at 
være kantspiller eller på midtbanen 
og mit store forbillede er naturligvis 
Pernille Harder fra landsholdet.  SH

Clara Lærkegaard foran journalistens bedste værktøj – en PC. Clara har fået 
gode ’karakterer’ af kollegaerne på redaktionen og er tilbud fritidsjob, hvis 
fodbolden skulle blive for kedelig. Foto: Søren Havemann.

Fodbold-spillende praktikant 
på Tårnby Bladet

En rundspørge fra Dansk Industri vi-
ser, at hver fjerde virksomhed i hoved-
stadskommunerne forgæves har søgt 
efter en ny medarbejder i det seneste 
år. I Glostrup, Ballerup og Hvidovre 
kommuner er manglen på medarbej-

dere størst, mens det har været meget 
lettere at finde nye at ansatte i især 
Tårnby og Vallensbæk, men også Dra-
gør og Frederiksberg kommuner.

tsp

Mangel på medarbejdere i 
hovedstaden - ikke i Tårnby



TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

ET O
K

TO
B

ER
 2

0
2

1
  7

Naturvidenskabsfestivalen i uge 39 
er en national festival, der har til 
formål at skabe engagerende ople-
velser blandt børn og unge

Af David  Schmidt, Tårnby Forsyning

Festivalen finder sted hvert år i uge 
39 og over 150.000 elever deltager 
landet over.

Det sker der i Tårnby

I Tårnby vil vi skabe glæde og begej-
string for naturvidenskab hos børne-
ne. Temaet for festivalen i år er ’Helt 
vildt’ og ugen igennem vil der være 
fokus på læring gennem oplevelser, 
der vækker sanserne og nysgerrig-
heden. Det sker gennem en palet af 
tilbud, hvor temaet udfolder sig på 
Tårnby Bibliotek, i dagtilbud og skoler, 
på gymnasierne og i Tårnby Forsyning.

- Opbakningen blandt Tårnbys virk-
somheder til denne uges indhold i 
naturvidenskabens tegn er glæde-
lig. Vi ser her et forbilledligt samspil, 
hvor både skoleområdet, daginsti-

tutionsområdet og virksomheder i 
kommunen går sammen for børnene 
og sætter naturvidenskab øverst på 
dagsordenen, siger borgmester Allan 
S. Andersen.

Dorthe Adamsen er skolekonsulent 
og tovholder for den koordinerende 
’Science gruppe’ i Tårnby Kommune.

- Det er hvert år en kæmpe fornø-
jelse at se festivalen udfolde sig her i 
vores kommune. Naturvidenskab er et 
utroligt relevant og spændende områ-
de. Jeg er glad for, at der fra flere sider 
kan støttes så flot op om den nationa-
le festivalsuge her i Tårnby, lyder det 
fra skolekonsulent Dorthe Adamsen.

Bag festivalen

Festivalen bliver til i et samarbejde 
mellem pædagoger og lærere fra dag-
institutioner og skoler, Naturskolen, 
Den Blå Planet og Tårnby Forsyning. 
’Science gruppen’ er det koordineren-
de led og består af repræsentanter fra 
de deltagende parter. 

Her naturvidenskabsfestivalen fra et tidligere år i Tårnby, hvor der blev lavet 
robotter af skrald på Løjtegårdsskolen.

Uge 39 – en uge fyldt  
med naturvidenskab

Indkaldelse til generalforsamling
GENERALFORSAMLING i Tårnby Bladforening 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tårnby
Bladforening onsdag 6. oktober klokken 19.00 i redaktionslokalet på En-
glandsvej 290. 1.sal.

Indgang fra ”den lille skolegård” ved Tårnby Skole. Parkering med indkørsel 
fra Englandsvej eller Sneserevej (Store skolegård 8 timers parkering).

Dagsorden
Ifølge foreningens vedtægter
Indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlin-
gen. Kan tilsendes på mail til redaktionen@taarnbybladet.dk senest onsdag 
29. september2021.

Da generalforsamlineg 2020 blev udsat og udsat og udsat er samtlige be-
styrelsesmedlemmer og suppleanter på valg. Såfremt der ikke afholdes 
skriftlig afstemning, konstiturer den kommende bestyrelse sig selv med 
hhv. opgaver og længden på valgperioder.

Regnskaber udleveres ved generalforsamlingen.
Bemærk, at medlemsforeninger har tre stemmer, men at 
der ikke kan stemmes ved fuldmagt. Ingen person 
kan afgive mere end én stemme.

Se vedtægterne på www.taarnbybladet.dk

På bestyrelsens vegne
Erik Nielsen, formand
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TÅRNBY  
KOMMUNE

NYHEDER, AKTIVITETER OG TILBUD

TÅRNBY KOMMUNE 
KOMMUNALBESTYRELSEN
Kommunalbestyrelsen afholder møde den 26.10.2021, kl. 18.30 i mø-
desalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.
Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.
taarnby.dk
Kommunalbestyrelsens møder i 2021
Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2021 afholdes i møde-
salen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30 den 30.11. og 
14.12.2021.
Der tages forbehold for ændringer.

TÅRNBY KOMMUNES STUDIEPULJE
Studiepuljen yder støtte til unge studerende fra 18-30 år bosiddende i 
Tårnby Kommune. 
Målgruppen er unge der er optaget på erhvervsuddannelser, eux, 
gymnasiale ungdomsuddannelser, forberedende grunduddannelse 
(FGU), seminarer, universiteter og andre højere læreanstalter. 
For at komme i betragtning til et legat fra Studiepuljen skal man op-
fylde kravet om studiested, være bosiddende i Tårnby Kommune og 
opfylde nedenstående økonomiske krav: 
• Ved hjemmeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke over-
stige 325.000 kr. 
• Ved udeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige 
225.000 kr, dog gives der et tillæg på 15.000 kr. pr. hjemmeboende 
barn under 18 år. 
Husstandsindkomsten består af den samlede indkomst i husstanden, 
dvs. at forældres, søskendes og samlevers indkomst bliver regnet 
med i husstandsindkomsten. Det er indkomsten fra året før der ligger 
til grund for vurderingen. 
Ansøgningsperioden løber fra 1. september til 31. oktober. Ansøg-
ningsskemaet findes på Tårnby kommunes hjemmeside under børn, 
unge og familie, uddannelse og vejledning. 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Børne- og Kulturforvaltningen på 
tlf.nr. 3247 1401. 
Ansøgningsskemaet skal sendes til Tårnby Kommune senest den 31. 
oktober 2021 

SUNDHEDSCENTER TÅRNBY 
INFORMERER
TÅRNBY SUNDHEDSUGE 2021
Kom med når Tårnby Sundhedsuge løber af stablen fra lørdag 9. 
oktober til søndag 17. oktober 2021. Igen i år venter en masse spæn-
dende arrangementer. Programmet for ugen bliver tilgængeligt på 
Tårnby Kommunes hjemmeside fra uge 37 samt det bliver at finde 

fysisk rundt i kommunen. Det bliver en hyggelig og sjov uge, og vi glæder 
os til at se jer.

TÅRNBY FAMILIEDAG
V/ Sundhedscenter Tårnby og i samarbejde med DGI 
Lørdag 9. oktober
Målgruppe: Alle kan deltage uanset alder og kendskab til idræt
Få vind i håret, friske røde kinder og gang i stængerne når Tårnby fami-
lieløb kører i stilling på Tårnby Stadion. Tag børn, forældre, onkler, niecer 
og bedsteforældre under armen og løb med på enten en 2,5 km eller 
5 km frisk løbetur – og vi lover, at I får én på opleveren, for ruten bliver 
spækket med små, sjove og hyggelige forhindringer undervejs.
Til de mindste stænger i familien, hvor 2,5 km eller 5 km er lidt for langt, 
er der i stedet mulighed for at deltage i Rasmus Klump Centimeter Ma-
raton. Her kommer Rasmus Klump og melder klar, parat til start kl. 9:30, 
hvorefter han vil hjælpe med at overrække guldmedaljer. Her skal de 
mindste tilmeldes separat på Børneulykkesfondens hjemmesiden (se 
tilmelding nedenfor).
Det store løb bliver skudt i gang kl. 10, og det hele kulminerer ved mål-
stregen, hvor alle efterfølgende får overrakt både medaljer og diplomer. 
Efter løbet vil der være lege og aktiviteter og der vil ligeledes være sør-
get for drikkevarer og lidt snacks. Så hop i løbeskoene og mød op ved 
Tårnby Stadion til en festlig, hyggelig og aktiv familiedag. Dagen rundes 
af med at årets Sundhedspris og Sundhedsambassadører overrækkes. 
Program for dagen:
- 8:30: afhentning af løbsposer, løbs-
numre og vest/t-shirt for Centimeter 
Maraton
- 9:00: afhentning af startnumre for 
2,5 km og 5 km deltagere
- 9:15: opvarmning med Rasmus 
Klump for Centimeter Maraton
- 9:30 Centimeter Maraton skydes i 
gang for de mindste
- 10:00: 2,5 km og 5 km starter
- 10.45: Overrækkelse af Sundheds-
prisen og Sundhedsambassadører 
Inkluderet i prisen: startnummer, me-
dalje, diplom og lidt snacks efter løbet
Sted: Tårnby Stadion, Gemmas Alle 41, Kastrup

Tilmelding til Familieløbet via DGI www.dgi.dk/arrangemen-
ter/202121064015 
Pris: 30 kr. for børn under 12 år, 
voksne er gratis. Du kan også finde 
tilmelding på www.dgi.dk under løb, 
aktivitetskalender, find arrangement el-
ler scanne QR-kode. 

Tilmelding til Centimeter Maraton borneulykkesfonden.safeticket.
dk/69834/Centimeter_Maraton_i_Taarnby. 
Pris fra:100kr overskuddet går til Bør-
neulykkedesfonden. Du kan også finde 
tilmelding på SundhedsCenter Tårnbys 
Facebookside under begivenheder eller 
scanne QR-kode.

 

TÅRNBY KOMMUNE

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

CYKELTUR TÅRNBY KOMMUNE RUNDT
V/ Sundhedscenter Tårnby og i samarbejde med DGI Storkøbenhavn
Søndag 10. oktober kl.10:00-12:00
Målgruppe: Alle som kan cykle eller sidde i en cykelvogn
Hop i sadlen og tag med på en hyggelig cykeltur for hele familien. Alle 
kan være med uanset størrelse og alder, så længe du er ejer af en cykel 
og cykelhjelm – og det er uanset om du har en ladcykel, racercykel, ha-
velåge eller mountainbike. 
Ruten er ca. 27 km lang, og gennemføres i et roligt tempo, så du sam-
men med venner og familie kan nyd efterårsluften. På turen får du mulig-
hed for at opleve Tårnby Kommunes forskelligartet, smukke og grønne 
landskaber og samtidig få lidt gang i de friske cykelben. 
I skal hverken gå tørstige eller snacksultne derfra, så der er sørget for pit 
stop undervejs, hvor du kan lade tanken op med drikkevarer og lidt til de 
tomme maver. 
Sted: Vi mødes ved Tårnby Rådhus Amager Landevej 76, 2770 Kastrup
Pris: 30 kr.
Tilmelding: www.dgi.dk/arrangementer/202121320002 
Du kan også finde tilmelding på www.dgi.dk under find ar-
rangement eller scanne QR-kode.

FOREDRAG: SKIFT SPOR  
– BRYD MED DE DÅRLIGE VANER
Tirsdag 12. oktober 2021 kl. 18.30-20.00 kan du komme til foredrag i 
SundhedsCenter Tårnby. I samarbejde med Folkeuniversitet byder vi Tor-
sten Sonne velkommen, hvor han vil fortælle om, hvordan vi bryder med 
de dårlige vaner. 
Vi har alle dårlige vaner, som kan være svære at lægge fra sig, selvom 
man gerne vil. Dette foredrag sætter fokus på, hvordan man kan erstatte 
de dårlige vaner med nogle nye og bedre. 
Et af værktøjerne er at sætte sig realistiske mål og sørge for at give sig 
selv små sejre undervejs, så motivationen bevares.
Torsten Sonne er praktiserende psykolog og har i flere år arbejdet med 
motivation, vejledning og livsstilsændringer. 
Foredraget foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4. 1. th, 2770 
Kastrup
Det koster ikke noget at deltage, men tilmelding er nødvendig og kan ske 
på taarnby.nemtilmeld.dk 

FOREDRAG:  
EN SUND SJÆL I ET SØLLE SKROG 
V/ Sundhedscenter Tårnby
Onsdag 13. oktober kl.11:00 -12:00
Målgruppe: Alle (særligt seniorer)
Foredrag ved Leif Fabricius, som er tekstforfatter, entertainer og fore-
dragsholder. 
Vi kender alle ordene om den sun¬de sjæl i det sunde legeme. Og det 
er selvfølgelig idealet, men vi kommer ikke uden om at kroppen med 
alderen pålægger os visse begrænsninger. Det er selvfølgelig irriterende, 
men et uundgåeligt livsvilkår, hvis man ellers er så heldig at blive gammel 
nok. Der findes ingen medicin imod det … og dog! 
Et positivt livssyn og en sund humoristisk sans er i hvert fald en glimren-
de modgift, når tidens tand gnaver løs, og det er den modgift, Fabricius 
forsøger at sprøjte ind i sine sagesløse tilhø¬rere. Det er vitaminer for 
sjælen. En frisk indsprøjtning i den tredje alder.
Sted: SundhedsCenter Tårnby i Sundhedssalen, Kamillevej 1.th, 2770 Ka-
strup

Fortsættes næste spalte

ÅBEN INSPIRATIONSEFTERMIDDAG OM 
NYT SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTER, 
FORENINGER OG BORGERE
V/ Tårnby Jobcenter Og Frivillighedskoordinatoren 
Onsdag 13. oktober kl. 16:00-17:45
Målgruppe: Alle nysgerrige, eksem¬pelvis: Ledige borgere, medarbej-
dere i Tårnby, foreninger.
Et nyt samarbejde mellem Tårnby Kom¬munes Jobcenter og lokale for-
eninger har set dagens lys. 
Samarbejdet går kort beskrevet ud på, at borgere, som er på kontant-
hjælp eller på ressourceforløb tilknyttet Jobcenteret i Tårnby, kan prøve 
at komme ud i en forening som frivillig, og hjælpe til med opgaver, prøve 
nye ting af, få succes¬oplevelser og et udvidet netværk. For nogle vil det 
være med til at komme ud af ensomhed og ind i foreningslivet.
Projektet her prøver altså at tænke nyt, tænke om vi kan hjælpe ledige på 
en ny måde, samtidig med at foreninger enga¬geres, får nye frivillige, og 
der skabes et nyt møde mennesker imellem. 
Kl. 16-17: hør mere om samarbejdet og mulighederne for foreninger og 
ledige borgere. Vi vil bestræbe os på, at repræ¬sentanter fra foreninger/
ledige borgere fortæller om deres egne oplevelser. 
Kl. 17-17:45: sandwich til de tilmeldte (kan være to go eller to stay), mu-
lighed for at netværke og spørge mere 1-1 ind til, hvad et samarbejde 
kunne gøre for dig/Jer. 
Sted: SundhedsCentret. Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup. 
Tilmelding: Det er gratis at deltage. Hvis du tilmelder dig arrangementet, 
så bestiller vi en sandwich til dig. Tilmeldingsfristen er 6. oktober på mail: 
avk.sc.as@taarnby.dk

FOREDRAG: ER DU GRAVID?
Når du er i den sidste del af din graviditet, tilbyder vi dig og din partner et 
graviditetsforedrag. Her kan I høre om:
• Den sidste del af graviditeten 
• Forventninger til fødslen 
• Amning 
• Den første tid hjemme efter fødslen 
• Forventninger til det spæde barn 
• Forventninger til forældrerollen 
• Reaktioner fra søskende 
• Mødregrupper 
• Sundhedsplejerskens tilbud 
• Forventninger til hinanden i forældrerollen/parforholdet 
• Mulighed for spørgsmål undervejs
Foredraget bliver holdt mandag 6. december kl. 15.00-16.30, og afholdes 
i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup
Foredraget er gratis, men kræver tilmelding på taarnby.nemtilmeld.dk

PÅRØRENDE-GRUPPER FOR PÅRØRENDE TIL 
BORGERE MED DEMENS
SundhedsCenter Tårnby tilbyder pårørende-grupper for alle pårørende 
til borgere med en demens sygdom. Pårørendegruppen er for alle pårø-
rende, uanset om den demente bor hjemme eller i plejebolig.
At være pårørende til et menneske med demens, kan skabe et stort pres, 
da mange ofte hjælper den demente med praktiske opgaver og daglig 
støtte. Dette gælder både ægtefæller, børn og gode venner. Målet med 
pårørendegruppen er, at tilbyde et forum hvor det er muligt:
• At få råd og vejledning omkring det at være tæt på et menneske med 
demens. 
• At få information omkring kommunens tilbud. 
• At skabe et netværk blandt pårørende i samme situation.
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Vi mødes på følgende dage:
Oktober
Tirsdag 26. oktober fra 16.00-17.30 
Torsdag 28. oktober fra 10.00-11.30
Vi byder på kaffe, the og vand.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Tårnby Kommunes 
demenskoordinatorer på tlf. 5154 1364 / 2476 0231. Eller forebyggel-
seskonsulenterne på tlf. 3076 0441 / 3076 0442

UDLEVERING AF FOREBYGGENDE 
HJÆLPEMIDLER
Er dit funktionsniveau dalende og er du i risiko for at falde eller er du på 
vej til at få brug for hjælp i hverdagen, så er et forebyggende hjælpe-
middel måske noget for dig.
Hvis du har brug for et gangredskab (rollator, gangbuk, albuestok), en 
badebænk eller måske en toiletforhøjer, kan du henvende dig til Sund-
hedsCenter Tårnby på tlf. 5144 3148 i telefontiden torsdag kl. 12.30 – 
13.00 eller på mail: hjaelpemidler.sc@taarnby.dk 
Der er åbent for personlig henvendelse samt udlevering af hjælpemidler 
hver torsdag kl. 13.00 – 15.00 i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 
1 th., 2770 Kastrup.

ER DU PÅRØRENDE TIL EN MED EN 
HJERNESKADE
- og har du brug for og/eller lyst til at tale med andre i samme situation?
I pårørende gruppen vil der være mulighed for at tale åbent om, de 
tanker og eventuelle frustrationer, man kan have som pårørende til en 
hjerneskaderamt. Og i samråd med andre vænne dig til tanken om, at 
din pårørende er forandret. 
Alle pårørende til en hjerneskaderamt kan deltage - uanset om du er 
ægtefælle, kæreste, søskende, barn, ven el. lign. 
Du kan deltage uanset, hvor lang tid siden det er at skaden er sket. 
Til møderne vil hjerneskadekoordinator Lotte og neurologisk fysiotera-
peut Signe være til stede. 
Pårørendegruppen foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 
1.th og starter onsdag den. september kl. 16.00-17.30. Det koster ikke 
noget at deltage, men tilmelding er nødvendig og kan ske på taarnby.
nemtilmeld.dk 

SOLGÅRDEN
Nordmarksvej 90 • 2700 Kastrup • tlf. 32 52 95 00
Solgården er et mødested for 
friske, raske folkepensionister og 
Deres ægtefælle/samleverske, bo-
siddende i Tårnby Kommune. 
(OBS! udvidet for borgere fra 62 år 
og opefter i en prøveperiode) 
Vi er et hus hvor du kan komme og 
gå, som du har lyst. 
Du kan bruge vores hyggelige cafe, overvære eller deltage i specialar-
rangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af vore mange faste 
aktiviteter, tage med på  udflugter og rejser, og meget, meget mere. 

Åbningstider for centeret for aktiviteter: 
mandag til fredag fra kl. 10.00 - 16.00
Ud over de faste aktiviteter tilbyder vi i september måned følgende 
ting:
Fredag 1. oktober kl. 13.30 - 15.30
Caféeftermiddag: Kastrupløver kommer og spiller og synger for os.

Mandag 4. oktober kl. 10.30
Temadag: Vi syr gardiner til 1. sal lille foredragssal. Har I lyst til at komme 
og hjælpe os med denne opgave, alle jer dejlige damer der kan lide at sy.
Fredag 8. oktober kl. 9.00 til ca. kl 17.00
Skovtur til det dejlige Møn og Nyord, (skovturen er fuldtegnet)

I SUNDHEDSUGEN har vi disse ekstra tilbud:
Mandag 11. oktober 
Stavgang og Mindfulness begge hold starten kl. 11.00 til 12.00.
Tirsdag 12. oktober 
Åbent hus kl. 13.30 - 15.00, hvor vi er i det sunde hjørne og tilbyder gratis 
kaffe, sund kage og frugt. Vi glæder os til at se jer. 

Torsdag 14. oktober kl. 13.00 - 15.30
Abrahamsens Tøj fra Faxe kommer og viser os tøj og trusser.
Fredag 15. oktober kl. 12.00 - 15.30 
Oktoberfest, med god mad og festlig tyrolermusik m.m. Du kan købe 
billetterne på kontoret efter først til mølle princippet.
Fredag 22. oktober
Caféeftermiddag: Se husopslag
Fredag 29. oktober kl. 13.00 - 15.30
Underholdning med Solgårdens Kabaret. Det er vores egene brugere der 
opfører denne kabaret. 
Influenza-vaccinationer tilbydes på 1. sal
Torsdag 7. oktober kl. 13.30 - 16.00
Onsdag 13. oktober kl. 9.00 - 12.00
OBS! Husk at du skal selv bestille tid. 

PENSIONISTHUSET PILEHAVEN
Kongelundsvej 298 • 2770 Kastrup • tlf. 32 52 09 72 (Anne og Bodil)
Pilehavens åbningstider
Mandage kl 10-15 
Tirsdage kl 10-15 
Onsdage kl 9-16 
Torsdage kl 9-15 
Fredage kl 9.30-15
Lørdage og søndage Lukket – dog sær-
lige arrangementer i nogle weekender – 
se kalender for ”særlige arrangementer”
Mandag 4. oktober: Kl. 9.30 – 16.00: SHIATZU MASSAGE – bestil tid – 
(400 kr. for 50 minutter)
Tirsdag 5. oktober: Kl. 19.30: TEATERTUR – ”Sommer i Tyrol” sjov ny 
opsætning på folketeatret. Skynd dig -– begrænset antal billetter – 340 kr. 
betales ved tilmelding. Afgang fra Pilehaven Kl. 18.15
Onsdag 6. oktober: Kl. 12.30: FÆLLES FROKOST – Kold tortilla m. laks 
og rejer og salat (30 kroner). Tilmelding senest dagen før. 
Onsdag 6. oktober: Kl. 18.30: DAMERNES MIDDAG - (50 kroner). Til-
melding og betaling – bliver hurtigt udsolgt.
Torsdag 7. oktober: Kl. 9-12: VACCINATIONSDAG der skal bestilles tid 
på tlf. 77 99 77 88 Kl. 8.30 – 16.30 (Fællessang aflyst denne dag) 
Torsdag 7. oktober: Kl. 13.30 – 15.30: HISTORISK STUDIEKREDS m/ 
Lars. 1800-tallets slutning (40 kr.)
Onsdag 13. oktober: Kl. 13.00 – 16.00: VACCINATIONSDAG – der skal 
bestilles tid på tlf. 77 99 77 88 Kl. 8.30 – 16.30. (Frokost og folkedans 
aflyst denne dag).
Torsdag 14. oktober: Kl. 13.30 – 15.30: HISTORISK STUDIEKREDS m/ 
Lars. 1800-tallets slutning (40 kr.)
Søndag 17. oktober: Kl. 15.00 – 18.00: HØSTBANKO. Tilmelding og bil-
let – (50 kr.)
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 Onsdag 20. oktober: Kl. 12.30: FÆLLES FROKOST: Ærtesuppe (20 
kroner). Tilmelding senest dagen før. 
Torsdag 21. oktober: Kl. 13.30 – 15.30: HISTORISK STUDIEKREDS 
m/ Lars. 1800-tallets slutning (40 kr.)
Onsdag 27. oktober: Kl. 12.30: FÆLLES FROKOST: Rodfrugter og 
nakkefilet (30 kroner). Tilmelding senest dagen før. 
Torsdag 28. oktober: Kl. 13.30 – 15.30: HISTORISK STUDIEKREDS 
m/ Lars. 1800-tallets slutning (40 kr.)
Lørdag 30. oktober: Kl. 16.30 – 19.00: OKTOBERFEST med Tom og 
Anette. Tilmelding og billet (80 kr.)
Aflysninger til faste aktiviteter:
Huset er lukket mandag 11. oktober - Gåtur – sang og livsanskuelser 
er aflyst – Bodil holder ferie
Huset er lukket fredag 15. oktober – Gymnastik er aflyst, dog synger 
koret – Bodil holder ferie
Torsdag 7. oktober – Fællessang er aflyst - pga. vaccination
Onsdag 13. oktober – Folkedans og frokost er aflyst – pga. vaccination
Uge 43 Muligvis aflysninger en af dagene pga. kommunen vil lave po-
pup valgsteder. 

PENSIONISTHUSET BORDINGHUS
Klitrose Allé 30 • 2770 Kastrup • Tlf. 32 50 73 95
Hver tirsdag og fredag kl. 13.30 – 16.00: ”Åbent hus” Der hygges med 
kaffe/kage og en god snak.  
Alle er velkomne, og der kræves ikke 
tilmelding
Torsdag 7.oktober kl. 15.00 – 17.00: 
Petanque
Torsdag 14. oktober kl. 13.00: Tur 
ud af huset
Se opslag i Bordinghus eller på 
www.bordinghus.dk. Tilmelding.
Søndag 17. oktober kl. 12.30 Fællesspisning
Se opslag i Bordinghus eller på www.bordinghus.dk. Der er tilmelding/
betaling.
Torsdag 21. oktober kl. 15.00 – 17.00: Petanque
Fredag 29. oktober kl. 13.00: Fælles frokost
Medbring selv madpakken og deltag i en hyggelig frokost sammen med 
andre. Der er mulighed for køb af øl, sodavand, vin, kaffe og kage. Der 
kræves ikke tilmelding.
Fredag 12. november kl. 11.00: Bordinghus holder generalforsamling 
for brugerne
Se øvrige faste klubaktiviteter på www.bordinghus.dk.

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

© Dines Bogø

Enhedslisten Pris
Traditionelt uddeler Enhedslisten 
partiets solidaritetspris på Korsvejs-
markedet. Således også i år, hvor 
kommunalbestyrelsesmedlem i 
Tårnby, Dorthe Hecht holdt talen.

Kære Amager Fælleds Venner
Amager har vild natur. Den findes på 
øen i sprækker, mellem veje og baner, 
nær vandkanten og i et skønt sam-
menhængende stræk fra Amager Fæl-
led til Kongelunden i nord og rundt 
om Sydstranden i syd ved Dragør på 
vores allesammens ø. En ø, som nogen 
på et tidspunkt har tegnet streger på 
og besluttet skulle være 3 kommuner; 
København, Tårnby og Dragør.

På tværs af kommunegrænserne 
eksisterer et samarbejde omkring 
Naturpark Amager og Amarminoen 
og det har skabt en enestående sam-
menhængende naturoplevelse for de 
tusinder af mennesker, som bor på 
Amager.

Et byggeri på Amager Fælled vil til-
intetgøre denne unikke – enestående 
oplevelse for øens beboere med rød-
der i de 3 kommuner og for gæster og 
besøgende på øen.

Vi har et enestående naturområde, 
som sammenhængende strækker sig 
ind i storbyens hjerte, som fungerer 

som storbyens lunger og er livgivende 
til dyre- og planteliv og som er livgi-
vende og sikrer bolignære og gratis 
naturoplevelser til de ca. 250.000 
borgere, som bor på øen - og det lige 
uden for vores dør.

Beslutningstagerne påtager sig et 
stort ansvar for beslutningen om at 
bebygge Amager Fælled. En beslut-
ning, som har mange konsekvenser 
og rækker langt ind i fremtiden Der er 
ingen vej tilbage.

Der er ingen fortrydelsesret, ingen 
delete-tast eller hovsa-tast.

Det er lige her Amager Fælleds Ven-
ner kommer ind.

Ud af deres kamp er født en ægte 
græsrodsbevægelse. En græsrodsbe-
vægelse og en kamp for det fælles 
bedste for mennesker, dyr og planter 
- naturen, lige her, hvor vi bor.

En græsrodsbevægelse, som favner 
en mangfoldighed af mennesker på 
Amager.

En kamp, som langt fra er slut, men 
som har samlet den almene mod-
stand.

Derfor har vi i Enhedslisten Tårnby/
Dragør besluttet, at vores solidaritets-
pris 2021 skal gå til Amager Fælleds 
Venner og med disse ord vil jeg over-
række prisen.

Kommunalbestyrelsesmedlem Dorthe Hecht  uddelte på Korsvejsmarkedet 
Enhedslistens Solidaritetspris til Amager Fælleds Venner. Privatfoto.
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Er dit barn fra årgang 2016 starter 
undervisningspligten pr. 1I starten af 
oktober er der sendt brev til forældre 
til skolepligtige børn fra årgang 2015 
og 2016, med nærmere oplysning om 
indskrivning til skole.

Tilmelding til 0. klasse sker digitalt 
på Tårnby Kommunes hjemmeside 
www.Taarnby.dk.  I ugerne 45 – 46.
Distriktsskole
Tårnby Kommune er geografisk opdelt 
i 7 skoledistrikter. Bopælsadressen 

afgør hvilken distriktsskole barnet 
tilhører.
Ønske om optagelse på anden 
skole end distriktsskolen

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

INDSKRIVNING TIL 0. KLASSE MED  
SKOLESTART AUGUST 2022/2023 

Kontaktoplysninger i forbindelse med digital indskrivning og informationsaften  
- bemærk at afholdelse af Informationsaften er afhængig af retningslinjerne om forsamlingsforbud.
Distriktsskole  Åbningstid           Indskrivning
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HVEM SKAL HAVE HANDICAPPRISEN I TÅRNBY I 2021?
Kender du nogen, som har fortjent en særlig tak for sin indsats for kommunens handicappede borgere?
Kender du en ildsjæl som har fortjent en særligt skulderklap for deres indsats? 
Handicaprådet ønsker at belønne lokale initiativer, der fremmer eller sikrer livsvilkår og livskvalitet for borgere med et 
handicap.
Sammen med Handicaprådet har Tårnby Kommune derfor indstiftet en Handicappris, som hvert år vil blive uddelt på FN’s 
internationale handicapdag den 3. december.
Dette for at markere dagen ved at hylde det gode initiativ og det personlige engagement.
Tårnby Kommunes Handicapråd udvælger modtageren af årets Handicappris, som består af en gave til en værdi af kr. 
5.000 og en buket blomster.
Alle Tårnbys borgere kan søge eller indstille enkeltpersoner, organisationer, sportsklubber, virksomheder eller andre, der 
har udvist stort personligt engagement og/eller har ydet en konkret indsats til gavn for mennesker med et handicap.
Skriv en kort begrundelse hvorfor din kandidat er den helt rigtige modtager af årets Handicappris. Forslaget sendes til: 
handicapraad@taarnby.dk, inden den 31.oktober 2021. I emnefeltet skriver du ”Handicapprisen”. 
Du er også velkommen til at ringe til Handicap- og Psykiatricentret på telefon 32 47 18 21.
Årets prismodtager vil få overrakt Handicapprisen ved en ceremoni på Rådhuset den 3. december med deltagelse af 
borgmesteren og Handicaprådets formand.
Læs mere om handicapprisen på Tårnby Kommunes hjemmeside: https://www.taarnby.dk/kultur-og-fritid/priser/han-
dicapprisen
Lad os høre fra dig, hvem du synes fortjener denne særlige anerkendelse.

Korsvejsmarkedet vendte 
endelig tilbage efter coro-
na-udskydelse

Af Michael Pedersen

Traditionerne var i den grad i 
højsædet den første lørdag i 
september, da FDF-Korsvejen 

holdt deres Korsvejsmarked 
igen efter et par år med co-
rona. Det eneste, der ikke var 
som det plejede, var datoen, 
eftersom det var rykket fra 
juni til september. Selv vejret 
fulgte traditionen og var rig-
tigt godt. 

Og salget af øl i Lunden 
viste med al tydelighed, at 
folk trængte til at komme ud 
og bare hygge sig med venner 
og bekendte og sidde og 
slappe af til god musik, mens 
børnene hyggede sig i hoppe-
puderne. 

Der er snart kommunal-
valg, og derfor var alle parti-
erne naturligvis også rykket 
på gaden for at mødes med 
vælgerne. Og vælgere var der 
masser af. 

Skæg og ballade med brand-
væsnet

Vandkampen var som den 

plejer. Masser af skæg og bal-
lade og vand til de børn, som 
ikke kunne holde sig i sikker 
afstand! Og resultatet? Tårnby 
Brandvæsen vandt ’Den gyld-
ne brandhane’ tilbage fra Fri-
villigenheden i Hovedstadens 
Beredskab med cifrene 13-2. 
Der blev tydeligvis ikke taget 
nogen chancer! 

Næste år er markedet HELT 
tilbage i ‘normal’, og det af-

holdes derfor igen den første 
lørdag i juni, altså 4. juni 
2022. 

De, som ikke kan vente så 
længe, kan glæde sig til, at der 
i mellemtiden bliver afholdt 
julemarked foran Tårnby Råd-
hus for første gang lørdag 27. 
november. 

Æren betyder meget i 
vandkampen mellem de 
duelerende beredskaber. Vilde 
kampe ender dog med store grin.

Korsvejsmarkedet er fyldt med smil og dans, da Ullerup 
linedance begynder deres optræden

Det unormale marked bliver succesfuldt
Det vides ikke hvordan det 
lykkedes endnu en gang, 
men Korsvejsmarkedet er 
for det meste begunstiget af 
godt vejr.

Har du ham her?
Det er vigtigt, for han skal hjem til 
Tårnby til jul

FDF Korsve-
jen er i fuld 
gang med at 
forberede et 
j u l e m a r ke d 
på Rådhus-
pladsen… Ja, 
altså pladsen 
foran Tårnby 
Rådhus! 

Lørdag 27. 
n o v e m b e r 
skal der jules 

for alle pengene i anledning af, at 
det er første lørdag (eller dagen før 
første søndag, om man vil) i advent og 
dermed starten på dette års jul. 

I den forbindelse efterlyses et an-
tal havenisser, som skal bruges ved 
arrangementet. For mange er ha-
venisser et regulært hadeobjekt, som 
nogen elsker at give i gave af samme 
årsag. Ligger man derfor inde med en 
sådan, som man alligevel skal af med, 
så ring eller skriv endelig. De tager 
med glæde imod den! 

Det er også muligt at købe et kræm-
merstade på markedet.

Skriv til info@korsvejsmarked.dk 
eller ring til Hanne på 5224 2051.
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Alle partier med undtagelse af Ven-
stre er blevet enige om det kommu-
nale budget for 2022

Hele Tårnby Kommunes budget runder 
i 2022 3.078.000 kroner. Indtægter 
(skatter/afgifter) lyder på 2.941.000 
kroner. Altså skal der hentes knap 100 
millioner kroner op af kommunekas-
sen, så kan de kommunale skatter hol-
des i ro samtidig med, at der er plads 
til en række nye initiativer, som gav-
ner borgere i alle aldersgrupper.

En styrkelse af det specialiserede 
socialområde, fokus på børn og unge, 
en øget sundhedsindsats, forbedring 
af beskæftigelsesindsatsen, bedre be-
manding på ældreområdet og investe-
ringer i både digitalisering og i kom-
munens anlæg og bygninger er nogle 
af de centrale elementer i budgettet 
for 2022.

Budgettet bygger på et forlig mellem 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, 
Konservative, SF, Radikale Venstre, En-
hedslisten og løsgænger Liv Gam.

Budgetaftalen fortsætter en god 
tradition med et bredt tværgående 
samarbejde om de store udfordringer 
i kommunen.

Borgmester Allan S. Andersen er rig-
tig godt tilfreds med den brede aftale, 
som kun partiet Venstre står uden for.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har sam-
let næsten hele kommunalbestyrel-
sen bag budgettet. Det viser stor an-
svarlighed og sammenhold fra alle de 
medvirkende parters side. I Tårnby har 
vi været hårdt ramt af virkningerne 
af Covid-19-krisen, men vi har udvist 
rettidig omhu i opgangstiderne, og 
det betyder, at vi nu har mulighed for 
at styrke en række af velfærdsområ-
derne, siger Allan S. Andersen.

Lige til stregen

Med aftalen bruger Tårnby det mak-
simalt tilladte på service, og ligger 
lige omkring kommunens andel af det 
aftalte loft over anlægsudgifterne. 
Det er vigtigt for at sikre og løfte vel-
færden til borgerne i kommunen, og 
sammen med et vist forbrug af likvide 
midler holdes skatter og grundskyld 
samtidig i ro.

Borgmester Allan S. Andersen er 
glad for, at forligspartierne er blevet 
enige om en række nye initiativer, som 

på hver sin måde er med til at gavne 
udviklingen i Tårnby Kommune.

- Jeg vil blandt andet fremhæve, at 
vi afsætter penge til en styrket sund-
hedsindsats. Vi skal have etableret en 
ernæringsenhed, så vi kan få reduce-
ret antallet af uhensigtsmæssige ind-
læggelser for vores ældste borgere. 
Samtidig har vi fokus på børn og unge, 
og har blandt andet afsat penge til 
SSP-området, det specialiserede so-
cialområde og til et særligt team, som 
skal stå for hele sagsbehandlingen 
i forhold til en række udsatte fami-
lier for at fremme helhedsorienterede 
løsninger til gavn for familierne, siger 
Allan S. Andersen.

Forligspartier er tilfredse

- Det er et budget, hvor vi prioriterer, 
investerer og udvikler Tårnby. Der er 
udsigt til en styrkelse på en række af 
vores velfærdsområder samtidig med, 
at vi holder skatterne i ro. Vi har hver 
især taget ting med ind til forhandlin-
gerne, som vi har vurderet, var vigtige 
at få med i næste års budgetaftale, 
lyder det i en fælles udtalelse parti-
lederne.

tsp

De enige (fra øverst tv. Allan S. Andersen, Socialdemokratiet, Liv Gam, 
løsgænger, Winnie Sørensen, SF og Ingelise Andersen, Radikale Venstre. Nederst 
tv. Paw Karslund, Dansk Folkeparti, Carsten Fuhr, Konservative og Dorthe Hecht, 
Enhedslisten og ...

... De uenige Ali Quas og Dennis Wollesen Clausen.

Næsten enighed om næste års budget

Fakta: Udpluk af punkter fra budgetaftalen
• Investeringer i digitalisering og ny teknologi, som både kan sikre en bedre 
kvalitet og en mere effektiv ressourceudnyttelse.
• Der afsættes 4 mio. kr. til at intensivere arbejdet med at få ledige ind på 
nye arbejdspladser fx igennem et job- og uddannelsesværksted.
• Det specialiserede socialområde tilføres 20 mio. kr. til øget service, som 
skal sikre, at børn og unge kan modtage specialundervisning.
• Fokus på den grønne omstilling og de vilde naturområder.
• Fortsættelse af klima- og miljøinvesteringerne på anlægsområdet.
• Styrket fokus på ernæring på plejehjemmene.
• Etablering af en hygiejneorganisation som skal sikre en koordineret sund-
hedsindsats over for borgerne.
• Ekstra midler til buskørsel i forbindelse med koloniophold for børn i SFO.
• Anlægsprogrammet udgør i budgettet 151 mio. kr. og her fylder især en ny 
skøjtetal (28 mio. kr.) og skolerenoveringer, -moderniseringer samt -forbed-
ringer (20 mio. kr.). Ligeledes skal der i samarbejde med fonde etableres en 
streetbasketbane på Løjtegårdsvej.
• Tårnby Torv: 15 mio. kr. til motorvejstilkørsel, vejanlæg og stitunnel.
• Styrkelse af SSP-arbejdet med henblik på en øget indsats på gadeplan.
• Hensigt om at investere 28 mio. kr. over de kommende to år i etablerings-
udgifter vedrørende kommunens nye erhvervsområde (Kirstinehøj III).
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ingen grund til at smide det ud.
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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
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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

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 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

20% 
rabat på alle 

Blanco køkken-
armaturer

GÆLDER 
HELE 

OKTOBER

Vi har modtaget:

Enhedslisten ønsker ny skole
Skal Tårnby Kommune have en ny 
skole?

Af Dorthe Hecht, kommunalbesty-
relsesmedlem, Enhedslisten

Ja! Det synes vi i 
Enhedslisten efter 
mange år med så-
kaldt udbygning af 
de eksisterende sko-
ler med pavilloner 
og måske i fremtiden 
i flere etager.

Hvis vi skal leve op til det, borgme-
steren så fint kalder mulighedernes 
kommune, og det vil vi gerne være 
med til, så mener vi, at til det hører en 
ny skole i kommunen.

 Vi har to meget elevpressede sko-
ler, Skelgårdsskolen med 862 elever 
og Pilegårdsskolen med 1098 elever.

Til en fremtidens mulighedernes 
kommune hører en ny skole bygget på 
bæredygtige principper, med medind-
dragelse af jord og plads til en rigtig 

skolehave, og ind-
dragelse af forældre 
og børn og trivsel for 
børn unge og lærere.

Vi skal på anlægs-
siden prioritere en ny 
skole, efter vi i årevis 
har prioriteret ny svømmehal og nu 
også ny skøjtehal. Og fint og dejligt 
for dem i kommunen, der får glæde 
af det.

Kommunens prognoser siger, at 
lige nu og her har vi ikke problemer. 
Lad os kalde tingene ved deres rette 
navn. Det er en udmelding på den 
korte bane. Man skal være meget uop-
mærksom, hvis man ikke har opdaget 
at rigtigt mange børnefamilier flytter 
til kommunen og hvis den skal være 
fremtiden for de unge børnefamilier, 
skal kommunen ikke kun levere på 
svømmehaller og skøjtebaner, men 
også på gode kommuneskoler.

Har du sendt en indstilling på ham/
hun/den som skal have Årets Sund-
hedspris og/eller være Sundheds-
ambassadør i det kommende år? 
Ellers så er det nu, at du skal få det 
gjort! Deadline er 4. oktober

Kort info om priserne:

Sundhedsprisen på 25.000 kr. uddeles 
til en person, virksomhed, institution 
eller forening, der har gjort noget sær-
ligt for sundheden i Tårnby Kommune. 

Se mere info på: 
https://www.taarnby.dk/kultur-og-
fritid/priser/sundhedsprisen/
Tårnby Kommunes sundhedsambas-
sadører er personer, der gør noget 

særligt for folke-
sundheden i Tårnby 
Kommune. Det kan 
for eksempel være 
en ildsjæl, der formid-
ler tiltag om sundhed.

De udnævnte ambassadører får et 
beløb på 2.500 kroner, som skal gå til 
at understøtte ambassadørens arbej-
de for sundheden i kommunen.

Se mere info på:
https://www.taarnby.dk/kultur-og-
fritid/priser/sundhedsambassadorer/

Indstillingerne kan også sendes 
direkte til sundhedskoordinator Line 
Fjord Nielsen på LFN.SC.AS@TAARN-
BY.DK

Årets Sundhedspris

Breakdance i verdensklasse i Amager Bio
København danner rammen om en 
af Skandinaviens største breakdance 
battle, hvor energiske og akrobatiske 
dansere fra ind- og udland, sammen 
med deres crew, dyster!

Nordic Break League er en inter-
national 2 mod 2 breakdance kon-
kurrence. Ud over hoved-battlen om 
aftenen, vil der være indledende 
runder og en kids battle for de unge 
talenter under 15 år. 

Nordic Break League trækker de 

allerstørste internationale navne til 
København. De kommer for at vinde 
æren og pengene, men mest af alt 
for at give et show der kommer til at 
vælte salen omkuld! 
Nordic Break League 2021 - World 
Finals
22. oktober 2021 kl. 19 – dørene 
åbner kl. 17.
Amager Bio, Øresundsvej 6, 
København
Billetter: 150,- kr
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TÅRNBY SPRUDLER IGEN

TÅRNBY SPRUDLER IGEN

Til foreninger:

Gratis akvivitesannoncer ...
... bringes i Avisen 2770 og Tårnby Bladet i flere 
udgaver i september og oktober. Indholdet skal 
være særlige arrangementer, møder, demon-
strationer, udflugter som foreningerne sætter 
i værk for at få gang i virksomheden efter co-
rona. 

Der skal gerne være et element af opfording til 
at komme og prøve jeres aktivitet og det kan 

naturligvis være 
både til nogen som 
ikke har prøvet det 
før og medlemmer 
som er droppet ud 
og nu gerne skulle 
kaldes ’hjem igen’. 

Kontakt tfr@tfr.dk og 
redaktionen@taarnbybladet.dk for mål og be-
tingelser.

 FRITIDSLIV I TÅRNBY 2021 3

BOGEN OM BOGEN OM 
FRITIDSLIV FRITIDSLIV 
I TÅRNBYI TÅRNBY

Amager Square Dancers  
 - værd at prøve

Square danserne 
starter sæsonen  
torsdag 16. sep-
tember med en 
kom-og-prøv af-
ten.

Vi danser i Tårnby 
Skoles festsal kl. 
18.30 - 21.30.

ASD er en mindre forening, hvor der også er plads til 
alle, der gerne vil bevæge sig til rytmisk og afvekslen-
de musik og samtidig have det sjovt. Vi har almindeligt 
tøj på og behagelige sko - gerne med lædersål - men 
det er absolut ingen betingelse.

Alle er meget velkomne - alene eller som par.

MERE INFO: www.amagersquaredancers.dk
... eller hos Marianne Rüsz, mobil: 26 20 75 86 og 
mariannerysz@gmail.com

Oplev Petanque på højt niveau
Petanque klubben Amager P 96 Tårnby afvikler i sam-
arbejde med DGI-petanque Landsmesterskab 
for 4 – mandshold 2. og 3. oktober fra kl. 09.00 
til 17.00 om lørdagen. Søndag startes kl. 09.00 
med finaler ca. kl. 14.00 til 15.30.

Amager P 96 Tårnby’s baner ligger 
på UGANDAVEJ 109.

Deltagere er de 16 hold, der har vundet Landsdelsholdturnerin-
gen eller har kvalificeret sig ved et Landsdelsstævne.

Der er naturligvis fri entré begge dage.

Det er vores håb, at alle interesserede vil kigge forbi banerne i 
løbet af weekenden for at se de nye baner, samt eventuelt få en 
snak med et af de tilstede medlemmer om petanquesporten.

Amager Folkedansere
Så er, vi i gang igen.  

Er det ikke bare fantastisk!

Vi fortsætter, hvor vi slap med at danse hver mandag 
på Løjtegårdsskolen kl. 19.30. Indgang via Herkules 
Alle. 

Vores aktivitetsliste er opdateret – I kan se meget mere 
på vores hjemmeside www.amagerfolkedansere.dk  
eller www.amfo.dk 

Velmødt også gerne til jer, der er blevet nysgerrige 
på at danse folkedans.

Det er kun ved særlig fest-
lige lejligheder, 
at vi trækker i 
de historiske 
kostumer. 

Her er anled-
ningen, at vi 
blev Årets  
Forening i 
Tårnby i 2018.

Vil du se verden med andre øjne, 
så er CISV noget for dig

CISV er en international 
uddannelsesorganisation med 70 
medlemslande fordelt over hele 
verden.
Vi er ikke religiøse og ikke poli-
tiske, men hylder forskellighed, 
samarbejde og tolerance.
Vi gør børn og unge til aktive 
verdens borgere, gennem leg og 
vores 7 forskellige uddannelses-
programmer.
Vi arbejder ud fra 4 forskellige temaer som er, menneskerettigheder, konflikt-
håndtering, forskellighed og bæredygtighed.
Lyder det som noget for dig, så er du velkommen til vores informationsmøde: 

Tirsdag d. 2 november kl. 18:30, på Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej 1
Du kan se meget mere om os på

www.cisv.dk/om-cisv/lokalforeninger/amager/
Facebook: https://www.facebook.com/cisvamagerjb

Eller kontakt Lene Holgaard på mosterolga@gmail.com eller 60 77 13 83.

Kom til GRATIS  
prøvetræning i  
Amager Atletik Club
Scan QR koden og tilmeld dig en gratis  
prøvetræning på et af vores mange hold
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TÅRNBY SPRUDLER IGEN

Dine holdkammerater ser frem til  
at møde dig igen.

• AOF Amager  
• Saltværksvej 68  
• 2770 Kastrup  
• www.aof-amager.dk

Danmarks første 
butik med 

overskudsmad

www.wefood.nu

Amagerbrogade 151
Åbningstider:

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

Butikken drives af frivillige og derfor kan der 
forekomme ændringer i åbningstiderne!

HUSK 
AT TAGE 

VENNERNE 
MED!

kl. 11.00 - 11.50

ER DET NU DIT BARN SKAL PÅ ISEN?
Vi har plads til nye spillere i vores fantastiske 
fællesskab. Første 2 måneders træning er gratis
 og vi udlåner alt udstyr den første tid.

ISHOCKEY i Amar Jets - styrker motorikken, god 
balance, godt sammenhold, gode venskaber og 
ikke mindst super sjovt! 

Læs mere på AMAR-JETS.DK

Amager Ishockey Club �  Røllikevej 1 � Kastrup

For piger og drenge 
fra 3 til 9 årKom og prøv ishockey

HVER SØNDAGKOM OG PRØV EN BRODERISYMASKINE
30. OKTOBER KL 10-15 

Vidste du at Tårnby hoved-
bibliotek har en broderisy-
maskine til fri afbenyttelse?

Og har du lyst til selv at 
prøve? 

Tårnby Design Broderiforening holder i samarbejde med 
Tårnby Hovedbibliotek et åbnet hus-arrangement, hvor 
der vil være mulighed for at afprøve en broderisyma-
skine.

Medlemmer af Tårnby Design vil være tilstede og sy 
broderier på egne maskiner.

Der vil også være en udstilling af maskinbroderier til 
inspiration. 

Tilmelding ikke nødvendig, bare møde op på Tårnby 
Hovedbibliotek • Kamillevej 10.

taarnbydeign@gmail.com

Tårnbykoret er nu endelig ...Tårnbykoret er nu endelig ...
... efter en lang pause - startet op igen... efter en lang pause - startet op igen

Og vi har flere tomme stole - så kom og tag pladsOg vi har flere tomme stole - så kom og tag plads
Mød op mandage kl. 19 - 21:30Mød op mandage kl. 19 - 21:30

i Korsvejens skoles festsal, i Korsvejens skoles festsal, 
Tårnbyvej nr. 5 (se banner ved indgangen).Tårnbyvej nr. 5 (se banner ved indgangen).

Du kan deltage gratis 2 mdr. - og så håber vi, at Du kan deltage gratis 2 mdr. - og så håber vi, at 
koret og I selv bliver styrket.koret og I selv bliver styrket.

Behøver jeg at sige, at mandlige korsangere  Behøver jeg at sige, at mandlige korsangere  
er i høj kurs?er i høj kurs?

Vi holder gratis koncerter i Kastrup Vi holder gratis koncerter i Kastrup 
kirke lørdag 4. december kl. 14  kirke lørdag 4. december kl. 14  

og i Skelgårdskirken  og i Skelgårdskirken  
mandag 13. december kl. 19mandag 13. december kl. 19

En kvinde overfor 300 gymnasie-
elever

Af Alexander Harkink, lektor og 
kommunikationsansvarlig på Tårnby 

Gymnasium & HF

Pennen glødede da 2.g’erne og 
2.hf’erne havde en hel dag i journali-
stikkens tegn på TG.

På Tårnby Gymnasium & HF har der 
de seneste år været fokus på at få 
udviklet skriftligheden, få løftet og 
stimuleret nysgerrigheden og lysten 
til at udtrykke sig skriftligt. En tirs-
dag havde hele 2. årgang taget plads 
i multihallen for at høre mere om den 
konstruktive journalistik og selv få lov 
at have hænderne nede i materien. 

Gymnasiet har i år investeret i et 
abonnement på avisen Zetland til 
både lærere og elever, og det var der-
for oplagt, at dagen blev kickstartet 
med et oplæg af journalist og forfatter 
Nanna Schelde netop fra avisen Zet-
land, som gav eleverne redskaberne 
til arbejdet med den konstruktive 
journalistik inden de blev sendt på 
feltarbejde. 

Hver klasse havde en redaktion sid-
dende med base på gymnasiet, og de 
blev fodret med historier og artikler 
fra de mange ’journalister’ som var 
sendt ud i lokalområdet på jagt efter 
den gode fortælling. 

Sidst på dagen blev artiklerne sam-

let i en avis for hver klasse, og i lø-
bet af efteråret vil et udsnit af disse 
historier også pryde det kommende 
TG-skoleblad, som en elevstyret re-
daktion bliver sat i spidsen for. 

 

2.g’erne og 2.hf’erne var samlet 
til det  første fælles oplæg fra  

journalist Nanna Schelde fra avisen 
Zetland.

En dag i journalistikkens tegnEn dag i journalistikkens tegn



2
0

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 O
K

TO
B

ER
  2

0
2

1

Brændgaard Care 
Kiropraktisk Klinik Tårnby

MASSAGE
TILBUDSPRIS

KUN 250 KR.

Telefon- og åbningstider: Mandag til fredag: 08.00 - 17.00

Booking
Tlf.: 32 55 13 10

(Gælder første behandling på 30 min. i hele 2021)

Tårnby Sundhedshus, Kamillevej 4

(Normalpris 320 kr.).

Tårnby Bladet prøver at 
være så aktuel som muligt 
på udgivelsesdagen, men 
denne gang blev vi overha-
let i selve trykperioden 

Når Tårnby Bladet udkommer 
med 56 sider, sendes den 
midterste sektion til tryk al-
lerede søndag aften. På det 
tidspunkt vidste vi ikke, at 

billetterne til Ed Sheerans 
koncert på arenascenen ved 
Bøjlevej var revet væk på bare 
20 minutter i lørdags. 

Derfor planlægges nu yder-

ligere tre koncerter 3., 5. og 6. 
august 2022 - alle på arenasce-
nen i Øresundsparken ved Bøj-
levej, skriver Politiken mandag. 
Til hver koncert er der plads til 

38.000 tilskuere. I flg. Søren 
Gaden, presseansvarlig for kon-
certerne, er et samlet antal til-
skuere på 150.000 det højeste 
i Danmarkshistorien.

OBS:OBS: Ed Sheeran spiller nu 4 koncerter Ed Sheeran spiller nu 4 koncerter!!!!!!

OPMUNTRENDE OPBAKNING TIL UDVIKLINGSBISTANDEN. En 
tidlig fredag morgen i september gik PUGAD sammen med de 
lokale socialdemokrater på gaden, nærmere bestemt Tårnby 
Station og torv, for at møde morgendanskerne på vej til arbejde. 

PUGAD er en udviklings NGO, der konkret arbejder med ud-
viklingsprojekter i Filippinerne. 

Fra 2015 har Verdensbedstenyheder indgået en aftale med 
EU Kommissionen om at formidle resultater, udvikling og ver-
densmålene til alle europæere.

Ikke bare var det en dejlig varm, solrig septemberdag, men 
langt hovedparten af de mange borgere udtrykte stor opbak-
ning til udviklingsbistanden. Ud fra folkets kommentarer er der 
ingen tvivl om, at Danmark fortsat skal være i superligaen hvad 
angår hjælp til verdens fattige.

Lokale socialdemokrater viste solidaritet med verdens fat-
tige og udsatte; Bl.a. beskæftigelses- og ligestillingsminister 
Peter Hummelgaard, borgmester Allan Andersen, formand for 
teknik- og miljøudvalget Lars Hein, formand for børn- og unge-
udvalget Mads Vinterby, formand for sundhed- og omsorgsud-
valget Einer Lyduch og kommunalbestyrelsesmedlem Vibeke 
Rasmussen.

350.000 til 
ildsjæle på 
Kalvebod
Frivillige over hele landet får nu 
støtte til at kickstarte fællesska-
ber efter corona

På Kalvebod Fælled i Naturpark 
Amager har en gruppe ildsjæle 
samlet sig for at redde en række 
fugleskjul og gangbroer, der stod 
over for at blive revet ned. 

På kort tid fik de samlet stor lo-
kal opbakning til projektet. Grup-
pen får nu støtte fra Realdanias 
kampagne Underværker til at sikre 
adgangen til den bynære natur.

Rigtig mange danskere interes-
serer sig for udviklingen af deres 
lokalsamfund, og efter et langt co-
ronaår er der endnu mere brug for 
initiativ og fællesskab. Heldigvis 
har ildsjæle en fantastisk evne til 
at vende udfordringer som corona 
til nye muligheder

Med støtten på 350.000 kr. fra 
Underværker kan borgergruppen 
nu få kyndig hjælp til renoveringen 
af fugleskjulene og gangbroerne.
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Godt arbejde er godt for alle

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

3F Kastrup  
fylder 125 år

Fest på Saltværksvej 68

Taler, underholdning, mad 

og drikke.

Udstillinger, musik og samvær.

Boder, banko og klovne

Fredag 15. oktober hele dagen

Alle er velkommen

Mens den golde mark, som om-
kranses af Bøjlevej venter på sin 
Øresundpark, skal den bruges 
til en superkoncert for 40.000 
tilskuere
Når Den britiske verdensstjerne Ed 
Sheeran igen lægger vejen forbi 
Danmark i 2022 bliver det med 
en koncert i Øresundsparken ved 
5-øren Station torsdag 4. august.

Her vil der blive plads til 40.000 
mennesker, når stedet omdannes til 
et 360 graders koncertsted med tri-
bune hele vejen rundt om scenen.

Keith Lemmon, der er 
eventansvarlig hos koncertarran-
gøren, fortæller i en pressemedde-
lelse, at valget af Øresundsparken 
især skyldes den gode beliggenhed, 
hvor der både en lufthavn, metro og 
busser i nærheden.

Ed Sheeran kalder sin kommende 
for ‘+ - = ÷ x Tour’ (det skal udtales 
’The Mathematics Tour’) og vil ud-
over Danmark bringe ham til Sve-
rige og Finland, til United Kingdom 
og Irland og til syv centraleuropæi-
ske lande.

Ed Sheerans ’+ - = ÷ x Tour’ er hans 
første tilbagevenden til livescenen 
siden den rekordsælgende ’Divide 
Tour’, der fandt sted i 2017-2019, 
og som endte med at blive musikhi-
storiens mest velbesøgte og bedst 
indtjenende turné nogensinde. 

Kæmpe installation

Øresundsparken bliver til lejlig-
heden indrettet som koncertplads 

med tribuner, tilskuerpladser, barer, 
toiletter og adgangsforhold, der er 
skræddersyet til Ed Sheeran-kon-
certen og dens publikum.

Nærmere information om logistik 
og parkeringsforhold bliver offent-
liggjort i foråret 2022, så man som 
koncertgænger får god tid til at 
planlægge sin tur.

Borgmester glæder sig

Det er dog ikke kun Ed Sheeran-
fans, der kan glæde sig over dagens 
gigantiske nyhed. Også Tårnbys 
borgmester, Allan S. Andersen, kan 
ikke få armene ned.

- Som borgmester er jeg stolt af 
at kunne tilbyde vores borgere den 
ekstraordinære oplevelse og unikke 
mulighed, det er at være vært for en 
verdenskendt kunstner som Ed She-
eran, fortæller han i en pressemed-
delelse.

- Udadtil har Tårnby længe været 
omtalt som en kommune i mod-
vind, fordi vi har mistet så mange 
arbejdspladser under corona. Vi 
håber, at besøget vil være med til 
at ændre vindretningen til vores 
fordel.

- Sheeran optrådte første gang i 
Danmark i 2011. Senest var i 2019, 
hvor han spillede i Tusindsårssko-
ven i Odense. 

spanger

Når Ed Sheeran skal spille i Tårnby skal Øresundsparken indrettes med 
en arenscene, så koncerten kan overværes af 40.000 tilskuere. Foto: 
Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix.

Ed Sheeran på arena-
scene ved Bøjlevej 

PRAKTISK INFO
• Koncerten kommer til at foregå torsdag 4. august 2022 
• Billetsalget åbner lørdag 25. september 2021 kl. 12.00 via www.bil-
letlugen.dk/.
• Billetpriserne bliver 625 kroner for ståpladser og 700 kroner for sid-
depladser.

BLIV MEDARBEJDER  
PÅ TÅRNBY BLADET  
RING 32 509 290
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Efterskolen fik gjort kål på 
sceneskrækken, så nu er han 
instruktør og meget mere

Tekst og foto: Mia Engstrøm 

Den 32-årige Thomas Findval 
Sølvskov er for 2. gang in-
struktør på årets revy i Dragør. 
Det lå egentlig ikke i kortene, 
at Thomas skulle skabe sig 
en levevej i teaterverdenen. 
Som dreng og ung led han af 
sceneskræk, og teater tænkte 
han ikke på.

Men et ophold på eftersko-
le ændrede alt. Thomas valgte 
at tilmelde sig et performan-
cehold, da hans første valg, 
mediefag, viste sig at være for 
kedeligt. 

- Der var kun to drenge på 
holdet, og jeg fik den ledende 
mandlige rolle, fortæller Tho-
mas. 

- Det gjorde, at jeg fandt ud 
af, at det faktisk lige var mig, 
og at sceneskrækken kunne 
overvindes.

Han har siden slået sine 
folder på blandt andet Tårnby 
Teater, og i 2018 kunne han 
færdiggøre sin skuespillerud-
dannelse fra Den Danske Sce-
nekunstskole i Århus. Thomas 
har siden haft flere roller i 

Tv-serier, eksempelvis i Dog-
gystyle og en ungdomsserie 
på DR Ultra, Akavet, og så har 
han først og fremmest kastet 
sin kærlighed på revy-genren.

Revy er en del af den danske 
kulturarv

Thomas elsker revy, og han 
har i 2013 og 2014 spillet 
med i Dragørrevyen, inden 
han satte sig i instruktørsto-
len først i 2019 og nu igen i 
2021.

- Revy er en del af den dan-
ske kulturarv, siger Thomas, 
og skal behandles med re-
spekt. Revy er typisk bygget 
op som en lagkage: der er en 
top, en bund og mange lag 
derimellem. Der er ikke altid 
en rød tråd fra det ene lag til 
det andet, men et godt grin og 
en god vise er fundamentalt, 
fortsætter Thomas.

Sådan bliver det også i årets 
Dragørrevy, der har premiere 
fredag 5. november – en god 
lagkagerevy med et tvist af 
jul, men også en hel del lokalt 
stof, smiler Thomas. 

Revy er for det grå guld

Thomas er bevidst om, at re-
vygenren nok mest taler til 

de ældre. Revy er for det grå 
guld, som han siger. 

Han caster bevidst en del 
unge i truppen, dog uden at 
forvente, at lokke mange unge 
til. Thomas er også selv ung i 
forhold til at skulle instruere 
revy, men ’jeg er gammel af 
sind’, griner han. 

- Mine venner siger, jeg 
burde være født i en anden 
tidsalder.

Genren lever i bedste vel-
gående med mange revyer 
spredt rundt i landet, og Tho-
mas er i øjeblikket i fuld gang 
med at sætte endnu en revy 
på landkortet.

Danmarks næstyngste revy-
direktør

Thomas har sammen med 
skuespillerkollegaen Christi-
an Damsgaard taget initiativ 
til at etablere en revy i Nak-
skov. Thomas vidste, der var 
en god teatersal i Nakskov, 
og han fik hurtigt nogle gode 
kontakter dernede, så han 
sammen med Christian kunne 
stifte en forening. 

Nu er de i fuld gang med at 
skaffe sponsorer og støtte, så 
projektet kan starte i 2022. 
Henrik Spangsbo, som Tho-
mas blandt andet kender fra 
Tårnby Teater, har sagt ja til at 
være scenograf i Nakskov. 

Det er vigtigt for Thomas, at 
alle i projektet aflønnes ens. 

- Det er ikke pengene, som 
skal lokke, det er udfordrin-

gen, siger han.
Thomas har aldrig selv gået 

efter guldet eller berømmel-
sen, og han er heller ikke bleg 
for at tage et vikarjob på den 
lokale skole, når der skal smør 
på brødet, som han siger. 

- Når man får en stor hoved-
rolle og bliver kendt, er det 
selvfølgelig fantastisk, siger 

Thomas, men det forpligter 
også fremover, og kan i virke-
ligheden være med til at be-
grænse, hvad man kan tillade 
sig at  vælge at være med i.

 

Thomas Findval Sølvskov, der er uddannet skuespiller, 
har kastet sin kærlighed på revy-genren. Nu instruerer 

han Dragørrevyen for andet år i træk, mens han samtidig 
arbejder på at etablere en revy i Nakskov.

Amagers egen revykonge
Ifølge Den danske ordbog betyder REVYKONGE: ’kendt, ind-
flydelsesrig revydirektør’. Thomas Findval Sølvskov kan nok 
ikke endnu bryste sig af at være en kendt og indflydelsesrig 
revydirektør, men revydirektør – det er han, så kan det med at 
blive konge komme senere måske…

En ny revykonge fra Amager

På Ørestad Gymnasium ud-
danner de eleverne til at 
blive changemakere - perso-
ner der arbejder for at skabe 
positive forandringer, både 
lokalt og globalt

Af Trine Hvam Madsen

En flok elever er blevet Røde 
Kors ambassadører. De arbejder 
lige nu på højtryk, for at få de-
res kammerater til at melde sig 
til Røde Kors’ gymnasieindsam-
ling søndag 3. oktober. For den 
lokale indsats med at samle ind, 
kan netop gøre en stor forskel 
ude i verden.

Ørestad Gymnasium har gen-
nem changemaker-programmet 
tradition for, at eleverne uddan-
nes til at være handlekraftige 
og løse virkelighedens proble-
mer. Changemaker-tanken viser 
sig både i den daglige undervis-
ning, og gennem skolens man-
ge elevudvalg, hvor eleverne 
engagerer sig i at påvirke skole-
kulturen og dermed gør en for-
skel for deres kammerater. 

En gruppe af skolens aktive 
changemakere er Røde Kors 
ambassadørerne Shilan, Heba, 
Chloe, Shevin, Lara og Beri fra 2. 
og 3. g. der arbejder for at ska-
be opmærksomhed om gymna-
sieindsamlingen i oktober. 

Vi har det for luksus 

Gruppen af Røde Kors ambas-
sadører mener, at det er vig-
tigt, at unge tager ansvar for 
at hjælpe andre. 

- Vi har det for luksus her 
i Danmark, og det mindste vi 
kan gøre, er at bruge et par 
timer på at hjælpe nogen, 
der virkelig har brug for det, 
siger Shilan. Hun meldte sig 
som Røde Kors ambassadør, 
fordi hun længe havde haft 
et ønske om at være frivillig 
hos Røde Kors, men følte hun 
manglede tid pga. skolearbej-
det. 

- Da jeg så annoncen om at 
blive Røde Kors ambassadør 
på gymnasiet, synes jeg det 
var en oplagt mulighed for at 
gøre en forskel og også få an-
dre elever fra skolen med på 
ideen, fortæller Shilan. 

Besøg af generalsekretæren

Som optakt til landsindsam-
lingen fik Ørestad Gymna-
sium besøg af Anders Lade-
karl, der er generalsekretær 
for Røde Kors. Han holdt et 
rørende oplæg for eleverne 
og viste fotos og filmklip fra 
bl.a. krigszoner og u-lande, 
hvor Røde Kors arbejder for at 

hjælpe de lokale.
Anders Ladekarl beret-

tede blandt andet om krigens 
helte, Samira og Ahmed, der 
frivilligt arbejder som ambu-
lanceførere for Røde Kors i 
det krigshærgede Syrien. Og 
om kampen for at få corona-
vacciner ud til fjerntliggende 
egne i fx Sydsudan, hvor der 
hverken findes kølerum til at 
holde vaccinerne kolde eller 
infrastruktur til at fragte vac-
cinerne ud til folk.

Et lille offer, der gør en stor 
forskel

Røde Kors ambassadøren, Ch-
loe tror, at oplægget rørte no-
get hos eleverne.

- Det var voldsomt at se, 
hvor mange mennesker, der 
lever under nogle helt forfær-
delige forhold, siger hun. 

Chloe har sammen med 
sine venner samlet ind for 
Røde Kors siden 7. klasse. 
Hun synes, det er rigtig hyg-
geligt, fordi hun både bruger 
tid sammen med vennerne og 
møder en masse søde men-
nesker på ruten. Derfor opfor-
drer hun nu de øvrige elever 
på gymnasiet til at deltage i 
gymnasieindsamlingen. 

- Man tænker måske, hvad 
betyder én fra eller til? Men 
man kan jo samle sindssygt 
mange penge ind på de tre 
timer, og pengene rækker vir-
kelig langt, siger Chloe.

- Jeg møder mange, der tror 
det er hårdt, men tiden går 
rigtig hurtigt, og så har man 
jo også en chance for at lære 
nogle nye mennesker at ken-
de fra gymnasiet.

Kan vinde en festival

Ud over den personlige ge-
vinst ved at gøre en forskel 

for andre er der også præmier 
på spil ved indsamlingen. 
Hvis Ørestad Gymnasium til-
melder mere end 50 ruter, 
deltager de nemlig i lodtræk-
ningen om at få en festival ud 
på gymnasiet med stjerner 
som Benny Jamz, Sandra Hus-
sein og Yakuza. 

Man kan melde sig som 
gymnasieindsamler helt indtil 
indsamlingsdagen i oktober.

Chloe er Røde Kors ambassadør på Ørestad Gymnasium, 
hvor hun sammen med ligesindede gør opmærksom på 

gymnasieindsamlingen i oktober.

Gymnasieelever vil være changemakere
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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 

En slægtshistorie af forfatteren 
Jørgen Stormgård, der sidste år 
debuterede med romanen ‘Fortæl-
leren’, og ligeledes har skrevet flere 
værker om Karen Blixens liv

Anmeldt af Bitte Christensen

I ’En anden verden’ tager forfatteren 
os gennem det 19. århundrede med 
udgangspunkt i godset, Forhåbnings-
holm, og dets tre generationer.

Vi hører også om anderledes 
skikke og livsformer i Argentina, 
hvor Gabriel opholder sig i flere 
år før overtagelsen af det fyn-
ske gods. I det hele taget følges 
en forandret tid - en tid vi selv 
har været og stadig er en del af.

I 1899 overtager Jonas og Sofie 
godset, Forhåbningsholm, efter Jonas 
slægt. Sofie kommer fra mindre kår 
og har meget svært ved at finde sig 
til rette i de nye omgivelser. Men lidt 

efter lidt begiver hun sig længere og 
længere ud på opdagelse i nærom-
rådet og forundres over de stedlige 
vækster.

Man oplever også, at andre nyder 
sig selv og hinanden i den grønne 
skov! Efterhånden får Sofie nærmere 
kontakt til andre godsejerfruer og la-
der sig påvirke til at dyrke sine egne 
interesser, hvilket der er god tid til, da 
Jonas ofte er på rejser og jagt. 

Årene går med sønnernes op-
vækst; Gabriel, der engang skal 
overtage godset og Frederik, der 
ikke rigtig kan finde sig selv, 
men fjumrer rundt uden mål og 
med. Gabriel kommer gennem 

barndommen på flere små ture 
til udlandet med sin onkel og in-

spireres til at opleve mere af verden, 
før han binder sig til overtagelse af 
godset.

Fra 1926 og de følgende otte år 
følger vi Gabriel under hans ophold 
i Argentina, indtil han og hans argen-
tinske hustru overtager godset. De 
to unge er efter den tids opfattelse 
et noget umage par til at forvalte et 
større dansk gods, hvilket vi senere 
får bekræftet af et par lokale fruen-
timmere, der over en kaffetår og flere 
glas portvin udveksler oplevelser fra 
omegnens godser.

Vi skal jo også have tredje genera-
tion på banen, men unge mennesker 
kan som bekendt være noget forfløj-
ne. Bekymringen om godsets stand og 
drift trænger sig mere og mere på hos 
den aldrende anden-generation. Lidt 
sent indser de, at de i stor stil har dyr-
ket egne interesser, og dermed ikke 
givet deres børn nogle forbilleder 
om godsdrift. Men se nu, om ikke der 
kommer en løsning uden tvangspligt 

ifølge arvefølge, el-
ler tidernes skiften 
indenfor murene 
på de danske fa-
miliegodser.

Er man til 
historie, såvel 
fra hjem- som 
udland, er det helt 
bestemt en fortælling om 
både skikke og uskikke, der kan 
få erindringer frem hos de ældste af 
os.

Og de yngre vil nok undres over, 
hvad der før var tabu, i disse tider med 
’Prideparader’ og debat om lige forde-
ling af barselsorlov til begge forældre.

Jørgen Storgård kan rolig fortsætte 
sit forfatterskab, selv Karen Blixen er 
jo højaktuel.
Jørgen Stormgaard: En anden 
verden. Forlaget Apuleius’ Æsel.

Tiders skiften i ’En anden verden’

’Blind med et brag’ - en personlig skildring fra det virkelige liv
Simon Bendfeldt beskriver meget 
åbent en minesprængningsulykke i 
1995, der opstod under afprøvning 
af nyt rydningsudstyr i forsvaret. 
Flere blev kvæstet, og han selv mi-
stede næsten hele sit syn 

Anmeldt af Bitte Christensen

‘Blind med et brag’ fremhæver livets 
barske sider, og det at være skabere 
af nutiden med henblik på fremtiden. 
Bogen skildrer sideløbende, hvordan 
Simon gennem det seneste kvarte år-
hundrede har fået sit liv til at fungere 
med familie, ny uddannelse, coaching, 

forfatterskab og at ’være i livet, 
når det slår kolbøtter’.

Efter mineulykken, lange 
sygeperioder og operationer 
må det konstateres, at det 
kun er lykkedes at redde tre 
procent af synet på det ene øje. 
Simon indser, at han står foran et 
bjerg, der skal bestiges. En fremtid i 
forsvaret er ikke mulig, men alligevel 
er der ikke en eneste bebrejdelse el-
ler beklagelse, tværtimod taknem-
lighed for, at han efterfølgende kan 
deltage i enkelte arrangementer, så 
meget han selv vil og kan.

Så ‘op ad bjerget’ - først med en 
HF-uddannelse, historiestudie, se-
nere coach-uddanelse og opstart 
af egen virksomhed. Alt imens bli-
ver der dannet en ny lille familie, 
og lagt energi i hjerneforskning. 

Forfatterens motto: gå efter de 
værdifulde mål, der tjener det gode 
liv for os selv og dem, vi omgås

Det er medrivende at følge, hvordan 
livet lykkes for Simon trods de umid-
delbare dårlige odds og trods et par 
bump på vejen; skilsmisse og hvad 
dette ofte indebærer, yderligere tab 
af syn, så synssansen nu helt er i nul; 
og heldigvis indgåelse i nyt ægteskab 
og samling af far, mor og børn.

Man bliver helt opstemt af at læse 
bogen og de tanker, den sætter i gang, 

kan måske inspirere til benyttelse 
af coaching, hvis der er ‘for mange 
skarpe sten i skoen’ eller stress i dag-
ligdagen. Som vores forfatter udtryk-
ker det: hold fast i den personlige 
forpligtelse til at tage mødet med et 
anset menneske alvorligt. Eller som 
fodboldtræneren til ‘Lil- leput-
terne’ altid gjaldede ud 
over banen: ’Tro på det, 
tro på det.’

Simon Bendfeldt: 
Blind med et brag.
‘Forlaget 
Bendfeldt’ 
med kontakt 
oplysninger 
W:brainware.
dk  

En sommernats dårskab, ungdom-
mens letsindighed og fortidens 
synder dukker langsomt op til over-
fladen
Anmeldt af Ellen Margrethe Kokbøl

Det blir’ mellem os er Anita Al-
bers 4. roman. Hun fortæller 
indlevende om en sønderjysk 
familie med en stor søsken-
deflok, helt fra forældrenes 
spæde ungdom til den dag, de-
res plejebror, søn af deres afdøde 
ungdomsvenner, forsvinder.

Martha, enke efter Peter, residerer 
på Østerbygaard, et sted i Sønderjyl-
land, som nogle nok vil kalde udkants-
danmark.

Martha og Peter har fire børn, nu 
voksne og spredt for alle vinde på nær 
Sascha (tvilling til Nikos) som er den 
eneste af flokken, der er vendt tilbage 
til sin hjemstavn, hvor tiden står en 
lille smule stille.  Sascha er lidt af en 
’dørmåtte’ og ligner sin mor af sind – 
historien gentager sig, også i fortiel-
sen ligner hun sin mor.

Leo er den ældste, Njala yngst (født 
med hjertefejl) og har derfor altid væ-
ret overbeskyttet. Martha og Peter har 
desuden i 1985 taget deres ungdoms-
venners søn John til sig, efter at begge 
forældre er gået bort.

John har altid været vild og ander-

ledes og er stukket af flere gange. 
Denne gang er Martha virkelig bekym-
ret, da hun i flere dage ikke har kun-
net få kontakt med John, og derfor har 

hun kaldt de fire søskende hjem til 
barndomsgården. 

Især Sascha er foruroliget, da 
hun og John har et spirende for-

hold.
Martha har stadig krammet 

på dem, som dengang de var 
børn. Nikos forstår ikke, at de 

alle stadig tillader det. Dårlig sam-
vittighed og skyld.

Grusgraven var flokkens foretrukne 
tilholdssted, selvom det var forbudt 
område, men en forfærdelig ulykke i 
sommeren 1989, en meget dramatisk 
aften, forblev flokkens hemmelighed. 
De deler ikke kun skyld og er-
kendelse, de deler også 
barndom.

En velskreven og 
underholdende ro-
man om en families 
historie og hem-
meligheder og 
om, hvorfor John 
forsvandt!
Anita Albers: 
Det blir 
mellem os.
Forlaget Brændpunkt

Om en grusgrav, skyld og erkendelse
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Træ på Kastrupfortet 
oktober 2020.  
Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at opleve i oktoberNoget at opleve i oktober

Kan man holde 25 års Jubilæum? ...  
… når man lukkede efter 23 år
Hvorfor dog spørge om noget så dumt, vil 
nogle måske sige, men som oftest kommer 
kommentarer ud af munden på de fleste, 
uden det har været i omløb i det øverste 
kontor; dette gælder naturligvis jævnligt 
også denne skribent
Så jeg vover pelsen i håb om denne artikel bliver læst 
til ende, for her vil der komme en forklaring, eller en 
vævet historie (med et hint gemt i vævet).

Der var en gang i 1996, at Københavns Kommune 
blev valgt til årets Kulturby, og der skulle ske nogle 
fremstød for aktiviteter på Amager; blandt andet fik 
man Amagerbanen i midlertidig drift og dette betød, at 
Tårnby Kommune, som havde Amagerbane stationer i 
deres område, skulle have besøg.

Heinrich Erhrenreich var den gang en ung mand på 
71 år (nu er han 97); Heinrich var i bestyrelsen for 
Amager Kulturpunkt og skulle lave en udstilling i 2 
togvogne på Saltværksvej. Det fik den daværende kul-
turudvalgsformand i Tårnby, Poul Feldvoss, opgraderet 
til, at man midlertidigt lånte nogle større lokaler på den 
lukkede hæderkronede gamle Plys- og Klædefabrik på 
Amager strandvej 350; den, der gik under kælenavnet 
PLYSSEN.

Midlertidigt blev til 23 år, hvor der var skiftende 
udstillinger af samlinger, kunst, foredrag, musikunder-
holdning, fest og arrangementer fra alle tænkelige dele 
af fantasien; alt drevet af frivllige kræfter støttet af 
Tårnby kommune, og mange frivillige er stadig med her 
25 år senere. Og på trods af, at nogle af dem skran-

ter, så har de stadig ånden og gnisten til at bidrage, 
(RESPEKT). Tak til Poul, Martha, Carl, Erik, Heinrich og 
mange flere.

I 2017 forlod Heinrich lederskabet grundet sit hel-
bred, og opgaven blev overtaget af Allan Meyer og se-
nere af Stig Løvenkrands, som nu er den daglige leder 
af Udstillingscenteret Ved Diget 26.

Okay tilbage til overskriften, Kan man holde 25 års 
Jubilæum?, når man lukkede efter 23 år?

PLYSSEN udstillingen eksisterede fra juni 1996 til 15. 
december 2019, hvor der blev holdt en juleafslutning, 
med besøg af utroligt mange gæster.

PLYSSEN lukkede og slukkede, men vagterne/kusto-
derne og alt udstillingsmaterialet eksisterede stadig. 
Dog var der sket det, at komunalbestyrelsen og K/F 
havde vedtaget at renovere den gamle gård Ved Diget 
26 og etablere en ny udstilling med materialet fra PLYS-
SEN inkl. Kustoderne. Som sagt som gjort (tænk lige 
om igen, for så enkelt var det ikke).

Med PLYSSEN i hukommelsen - har du besøgt udstil-
lingen, så ved du også, at der var ufatteligt mange ef-
fekter; nogle ganske ubrugelige og mange andre med 
masser af gode informationer og historier. Alt dette 
skulle sorteres og nedpakkes, for den nye udstilling 
havde kun 30% areal i forhold til PLYSSEN. Den nye le-
der tog opgaven på sig, alt blev fotograferet og noteret 
i en data base; det tog oceaner af tid.

Efter den festlige Juleafslutning 15. december 2019, 
tog de frivillige lige en festdag mere, for de skulle lige 
holde julefrokost sammen, før det nye år kom.

Foto fra venstre: Erik V. Petersen, Kurt Petersen og Stig Løvenkrands

  Naturcenter Amager - 
Friluftshuset
Åbningstider: Fredag kl. 9-14. Lø-sø kl. 10-16. 
Efterårsferien: alle dage 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.

Blå Base v/Tårnby Naturskole 
... aktiviteter ved Kastrup Havn og Strand. 

Åbent indtil efterårsferien:  
Lør - søn: kl. 10-14.

Heinrich Ehrenreich - Plyssens grand old man
Heinrich er kendt i vide kredse i Tårnby. 
Dels for sit mangeårige lederskab på 
udstillingscentret Plyssen, men også for 
sine mange år i Tårnby Koret og andre 
foreninger
Særlig arbejdet i de kulturelle foreninger og arbejdsfæl-
lesskaber har optaget Heinrich og Tårnby Bladets Mia 
Engstrøm bad for et år siden - i oktober 2020 - Heinrich 
fortælle om sine oplevelser særligt i forbindelse med sit 
medlemskab (og langvarige  formandsskab) i Tårnby 
Koret. Tiden i Tårnby Koret bød på mange og store op-
levelser - blandt andet en koncert i Veronas amfiteater 
sammen med 3ooo andre sangere og med Pavarotti i 
spidsen. Verdis Requiem var da på programmet.

På Plyssen var Heinrich fra starten i 1996 i forbin-
delse med Kulturbyåret den daglige leder, der havde 
kontakten til såvel udstillere som foreninger og enkelt-
personer, der ville og kunne optræde ved de løbende 
åbningsdage. 

Det samme gjaldt 
de mange kustoder, 
der hver eneste 
weekend sørgede for, 
at der kunne holdes 
åbent og at de skif-
tende udstillinger 
både blev hængt op 
og pillet ned i god ro 
og orden.

Også på Tårnby 
Bladet var Heinrich en 
skattet medarbejder 
i en meeeeget lang 
årrække. Her sikrede 
han den daglige drift 
og pasning af kon-
toret efter devisen: 
Resten.... Heinrich.

Nedpakningen tog adskillige uger, men pyt - det nye 
sted blev også ved med at drille, så intet var rettidigt 
klart til indflytning.

(Er du stadig med i kronologien, skal du have ros for 
at være en standighaftig læser). 

Endelig i marts 2020 kunne vi flytte ind, men ak ak 
ak, så kom Covid-19 pandemien, håndsprit, mundbind, 
social afstand, det endte med at kun 3 kustoder (Poul, 
Hanne og Stig) skabte den nye udstilling alene, omend 
den daglige leder trak det store læs.

Det lykkedes at skabe en udstilling med nyt og gam-
melt samt ting, der blev fundet frem fra arkiverne, for 
sandheden er, at vi fik udstillet mere på mindre plads 
og det blev smukkere! Det var der ikke mange, som 
troede kunne lade sig gøre.

Nu er der skabt en udstilling med grundlaget fra 
PLYSSEN, så jeg vil påstå, at vi godt kan holde et 25 
års jubilæum. Hvem siger, det skal være på samme 
adresse alle 25 år og med samme navn, så PLYSSEN og 
Udstillingecentret Ved Diget 26 kan i fællesskab fejre 
25 Jubilæum.

Husk lige, at alt dette kun kan forekomme, fordi der 
findes frivllige borgere, imødekommende komunalt an-
satte, besøgende, udstillere samt hjælpsomme medier.

Sandheden er, at det er så meget nemmere at gå 
hånd i hånd - om det er så er i 10-23-25-50 eller 100 
år.

Juleåbent 4. og 5. december 2021, kl. 11-16, Gratis ad-
gang.   (Normalt åbent er søndage 13-16)
Her julehygger vi og holder 25 års jubilæum. Bording-
hus Spillemændende underholder begge dage, der vil 
være boder og andre aktiviteter.
Vi glæder os til at se jer på Udstillingcentret Ved Diget 
26, 2770 Kastrup

Her er Heinrich fotograferet 
på trappen foran Tårnby 

Bladet.
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Træ på Kastrupfortet 
oktober 2020.  

Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at gå til i oktober Noget at gå til i oktober 

Oktober står for døren og med den en 
række faste Kulturzone-traditioner, som vi 
glæder os til at byde ind til
Oktober på Kulturzonen er kendetegnet af en hverdag, 
som er godt i gang; hvor musikskolebørn i alle aldre 
kommer til undervisning, forældre tager en time-out 
med en kop kaffe i caféen, hvor dagplejere og institu-
tioner bruger formiddagene til leg og bevægelsesakti-
viteter på den store græsplæne, og så er det desuden 
sæson for generalforsamlinger i de omkringliggende 
grundejerforeninger.

Samtidig er oktober også måneden for en række 
faste traditioner som Sundhedsuge, hvor vi laver 
friskpresset juice og skruer et nøk op for vitaminerne 
i dagens ret i caféen, og hvor vi byder ind til gratis fyr-
aftenskoncert med musikskolens strygerlærere, hvor vi 
laver hyggelige efterårsferieaktiviteter, og hvor vi fejrer 
Amagers (u)hyggeligste Halloween med græskarlygter, 
klamme kager, og meget mere.

Aktiviteter i oktober
Sundhedsuge 11.-15. oktober
Mandag-torsdag i Kulturcaféen: 

• Kulturzonens Juicebar – kulturmedarbejderne 
jonglerer med frugt og grønt i alle afskygninger og 
frembringer de lækreste juicer tirsdag-torsdag kl. 
16.30-18.30

• Dagens ret går et ekstra trin op af vitamintrappen
• Smagsprøver

Fyraftenskoncert – Lad tankerne flyve
Brug tre kvarter på at rense hjernen for dagens indtryk 
i dejligt musikalsk selskab med Tårnby Musikskoles læ-
rere: Paulina Storbacka, violin, Sigrid Kongshøj-Munch, 
bratsch, Torbjørn Eika Jørgensen, cello, og Nadia Okru-
sko, klaver.

Musik af bl.a. J.S. Bach og F. Schubert
Torsdag d. 14. oktober kl. 17.00-17.45. Gratis adgang

Efterårsferie 18.-22. oktober
Kulturcaféen er åben alle dagene kl. 10-
16 med friskbagte boller, pølsehorn, kage, 
varm kakao og sodavand
Du kan tilmelde dig aktiviteterne nedenfor eller bare 
droppe ind med dine venner og hygge dig i caféen, spil-
le et spil brætspil, bordtennis, bordfodbold eller udfolde 
dig i aktivitetshjørnet.

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

Pris: 25,- kr. pr. deltager. Tilmelding på kulturzonen.
net senest fredag 15. oktober kl. 12.00
Tirsdag 19. oktober kl. 11-16

Bage snegledag 
Hyggelig bagedag for dig og hele familien der elsker at 
bage.

Pris: 25,- kr. pr. person eller 50,- kr. pr. familie. Til-
melding på kulturzonen.net senest fredag 15. oktober 
kl. 12.00
Torsdag 21. oktober kl. 11-15

(U)hyggelige halloween
Skær et uhyggeligt 
græskarhoved, prøv an-
sigtsmaling og udfold dig i 
Halloween-værkstedet!

Vi kårer dagens flotteste 
græskarhoved og det mest 
uhyggelige kostume.  

Pris: 35 kr. som inklu-
derer 1 græskar pr. barn 

over 4 år samt 1 kop kaffe og en klam kage. Tilmelding 
på Kulturzonen.net senest torsdag den 28. oktober kl. 
12.
Lørdag 30. oktober kl. 11-14

Efterår på

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

Caféen:
Mandag - torsdag kl. 15-20
Dagens ret kan købes kl. 17-19

Administrationen 
Man. - fre. kl. 10-15

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

Musikskolen:  
musikskolen@taarnby.dk

Psst, har du hørt, at…?
Sigurd Barrett kommer til 
Tårnby for at spille kon-
cert med Tårnby Musik-
skoles harmoniorkester 
HOT. Det sker lørdag 13. 
november i Kulturhuset 
Kastrup Bio – og det er 
helt sikkert for børn!

Billetsalget starter fre-
dag 1. oktober
Læs mere i den kommen-
de tid på kulturzonen.net

Ungdomsskolen er åbnet igen

Kommende weekend aktiviteter på Ungdomsskolen fra uge 39 - 44
Kender du typen?   søndag 3. oktober kl. 11-16.
Dungeons & Dragons weekend fredag-lørdag 8.- 9. oktober kl. 17-09.
Halloween overnatning  fredag-lørdag 29.- 30. oktober kl. 19-09.
Lasergames   lørdag 30. oktober kl. 11-15.
Sushi    lørdag 6. november kl. 12-16
Brætspil   lørdag 6. november kl. 12-18
Musikproducer   lørdag 6. november kl. 12-16

Ungdomsskolen er et tilbud til alle elever, der går i 7. klasse og frem til og med det 18. år – uanset om man går i 
skole eller er i anden beskæftigelse. 

Fra uge 39 slog vi dørene op til den 
nye sæson på Ungdomsskolen og det 
var virkelig rart igen at se de mange 
forventningsfulde elever fysisk
Det ungdomsskolens fritidsafdeling kan for de unge, 
er faktisk svært at beskrive med få ord. Der er en helt 
særlig stemning, når vores aftenhold møder ind. Husk 
på, at alle går ganske frivilligt på Ungdomsskolen og 
kommer med vidt forskellige forudsætninger og interes-
ser, men det bærende for skolens er, at der er faglig-
hed, fællesskab i form af sammenhold og dannelse. Det 
udfoldes på mange måder på de enkelte ungdomssko-
lehold. Mange af vores undervisere er faktisk slet ikke 
læreruddannede, men har en passion for deres hobby, 
som de pædagogisk er klædt på til at videreformidle på 
en måde, som er ganske afsmittende og autentisk. Det 
er en kæmpe fordel, at de unge møder andre typer un-
dervisere, som måske kommer med en anden tilgang til 
undervisningen, men som i hvert fald deler interessen 

for lige præcis det fag, som de unge har tilmeldt sig.
 Af nye hold i denne sæson har vi eksempelvis kore-

ansk, som tager udgangspunkt i koreansk sprog, kultur 
og historie. Vi har faktisk en asiatisk sproglinje med 
også kinesisk og japansk, som vi er ganske stolte af. 
Alle tre sproghold er primært kulturfag, hvor der er mu-
lighed for at blive klogere på de enkelte lande. Et andet 
nyt hold i denne sæson er smykkedesign. Holdet er et 
godt eksempel på den medbestemmelse, som vi gerne 
vil gøre til noget helt naturligt for de unge i forhold til 
vores tilbud til dem. Da vi havde 7. årgang på besøg 
på skolen i uge 34 til besøgsdage med introduktion til 
Ungdomsskolens tilbud, var der flere elever, som efter-
spurgte et smykkehold, hvor man kunne kreere sine 
egne smykker. Derfor har vi nu ansat en underviser og 
har i skrivende stund 12 elever på holdet ’Design dine 
egne smykker’.
Der er stadigvæk åbent for tilmelding til vores hold på 
vores hjemmeside www.us.taarnby.dk. 

Skolepædagogerne Claus (tv) og Claus (th) fra Ung-
Tårnby står bag indsatsen i Rute 2. Foto: UngTårnby

Rute 2
Rute 2 ressourcen bruges til at understøtte folkesko-
lerne i deres arbejde med udfordrede udskolingselever. 
Unge der eksempelvis oplever sig utilstrækkelige, 
ensomme, misforståede eller på anden vis oplever en 
form for ekskludering i hverdagen. Som en del af kom-
munes inklusionsstrategi tilbyder UngTårnby forskellige 
workshops og kurser for unge, som tager afsæt i hvor-
dan skolen, forældrene og den unge selv oplever de 
udfordringer, der kan være en barriere i den unges liv. 
Der er i øjeblikket mere end 25 unge, som på forskellig 
vis bliver understøttet via Rute 2 ressourcen.

Arbejdet udføres i et tæt samarbejde mellem Ung-
Tårnbys faste personale og en bred vifte af relevante 
instanser og institutioner i kommunen, herunder Klub 
Tårnby, SSP-Tårnby, Uddannelsesvejledning ved UC-
Tårnby m.f.
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Træ på Kastrupfortet 
oktober 2020.  
Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

UngTårnby’s Åben 
skole-aktiviteter
UngTårnby har siden 
skolestart været i fuld 
gang med forskellige åben 
skole-aktiviteter. 

Classbuilding - Frem 
mod efterårsferien har 
vi hver uge classbuilding 
for 7. årgang. Alle 
kommunens 7. klasser 
kommer igennem en dag 
med UngTårnbys lærere, 
som faciliteter en dag, 
hvor der er fokus på, at klassernes elever bliver 
bevidste om hinandens kompetencer og udfordringer 
og bliver i stand til at spille hinanden så gode som 
muligt i dagligdagen. 

Vandaktiviteter - Vi har også introduceret 
vores nyeste tilbud, som er vandaktiviteter med 
udgangspunkt i SUP-kurser. Vi har en 8. klasse ad 
gangen på vandet, som gennemgår et introkursus i 
Stand Up Paddling.

Demokrati og medborgerskab - Vi arbejder 
med elevrådene og understøtter de enkelte elevråds 
indsatser og ønsker lokalt på hver enkelt skole. Der 
er stort fokus på, hvordan elevrådene kan blive 
mere synlige i dagligdagen på skoler; hvordan de 
kan få en større stemme i store og små beslutninger 
på skolerne. Det giver demokratisk selvtillid hos de 
unge. 

Skolevalg - Der er landsdækkende skolevalg 
torsdag 14. oktober. Alle Tårnbys 8.-10. klasser 
kommer forbi UngTårnby og afgiver deres stemme 
til ’de unges Folketing’. Det foregår med et setup lig 
et rigtigt valg: Alle elever modtager et personligt 
valgkort, som de skal møde op og veksle til en 
stemmeseddel. Valgresultaterne for hver enkelt skole 
indberettes til skolevalg.dk. 

Amagerkatten lander
Kastrupgårdsamlingen inviterer til 
indvielsesfest i anledningen af, at museet 
har fået en række nye skulpturer af 
kunstner Camilla Thorup, der inviterer til 
leg og ophold omkring museet 
På en ny græshøj foran museet lander en 2 meter 
høj Amagerkat af bronze, som man kan løbe og lege 
på. Det er en mystisk kat med to kroppe og to haler, 
som er perfekte at kravle og lege på. Udstyret med 
et skattekort i hånden, kan man gå på jagt efter 12 
bronzemus, som gemmer sig både inde og ude omkring 
museet. 

Bag museet i museets runde bøgehæk har kunstne-
ren udviklet et alternativt læringsrum med mere end 20 
store kampesten. Her kan man sidde og spise eller lege 
’jorden er giftig’ og hoppe fra sten til sten. 

Skulpturprojektet udmærker sig ved, at det på en 
og samme gang både appellerer til leg og dermed til 
børn - samtidig med at det er et kunstværk med en 
høj kunstnerisk kvalitet, der vil fryde øjnene og skabe 
undren hos både børn og voksne. Derudover refererer 
værkerne til den lokale kulturhistorie samtidig med at 
moderværket Amagerkatten peger på kattens plads i 
kunsten i det gamle Egypten som en magisk lykkebrin-
gende skabning.

Camilla Thorups idé med den dobbeltkroppede Ama-
gerkat er, at vække historien til live om fastelavnstra-
ditionen på Amager, som de hollandske bønder bragte 
hertil i 1500-tallet. Dengang var der levende katte i 
tønderne og det hed sig, at de skulle bankes møre, 
efter de var kommet ud af tønden. Camilla Thorup har 
digtet videre på historien, idet Amagerkatten på Ka-
strupgårdsamlingen i hendes version af historien er den 
eneste kat, der undslap kølleslagene, efter den kom ud 
af tønden.  

Program for indvielsesdagen 10. oktober:
14.30 - 15: Taler ved Borgmester Allan S. Andersen, For-
mand for Kastrupgårdsamlingens bestyrelse, Vibeke 
Rasmussen og Kunstner Camilla Thorup.
15-16.30: Leg, levende musik, lækkerier og kreative 
workshops for børn i alle aldre.

Pia Andersen – Den Blå Laks’ Rejse
Pia Andersen indtager Kastrupgård med 
sine store landskabsmalerier og mandshøje 
keramik
Efter en kort udstillingsperiode med værker fra mu-
seets egen samling på godt og vel halvanden måned 
er Kastrupgårdsamlingen allerede klar med en ny stor 
særudstilling.

Det er et livsværk, der opsummeres i denne store 
soloudstilling, hvor billedkunstneren Pia Andersen (f. 
1960) blandt andet eksperimenterer med nye formater 
og udtryksmedier, parallelt med hendes mere klassiske 
maleri. Nogle af de nye formater er en række værker 
i glas, som er udført i samarbejde med Per Hebgaards 
værksted. Andre er store mandshøje, keramiske kruk-
ker, som er skabt i et nært samarbejde med værkstedet 
Moreno Leon i Spanien.

Den blå laks’ rejse er blevet til i samarbejde med 
KunstCentret Silkeborg Bad, der viste udstillingen over 
sommeren 2021. udstillingen ledsages af et rigt illustre-
ret katalog, som kan købes på museet.

Udstillingen åbnes med en fernisering onsdag 6. ok-
tober kl. 19.00. Efter en længere periode med forskel-
lige ferniseringsformater pga. Corona, vender museet 
nu tilbage til dets traditionelle ferniseringsformat på 
onsdag aftener. Her er alle velkomne – helt uden re-
striktioner. Til ferniseringen vil der være åbningstale 
af kunstkritiker, Torben Weirup. Kunstneren vil være til 
stede ved ferniseringen.

Kastrupgård 7. oktober 2021 til 23. januar 2022.

Noget at se på langt ud i fremtidenNoget at se på langt ud i fremtiden
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KONFIRMANDERNE  

I TÅRNBY KIRKE 

EFTERÅRET 2021

Flot 4-farve tryk på 200 grams glittet fotopapir i A3 format af holdene enkeltvis kan købes for 30.- kroner hos Tårnby Bladet. Ring 32 509 290 og bestik (se nr. ved hold) og foto liggre klar til afhentning kort tid efter.
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Arrangementer på biblioteket
Se også bibliotekets hjemmeside 
taarnbybib.dk 

Cafeen på Tårnby Hovedbibliotek åbner
Cafeen skal drives som et beskyttet beskæftigelsestil-
bud i samarbejde med Tårnby Kommunes Center for 
Handicap- og Psykiatri.  

I starten vil cafeen byde på god kaffe, kolde drikke 
og et begrænset udvalg af brød, kage og små retter. 
Sideløbende med cafeens opstart vil der blive arbejdet 
med etablering af et produktionskøkken, som vil gøre 
det muligt også at tilbyde varme hjemmelavede retter, 
og et udvidet sortiment.
Åbning: mandag 1. november. Som udgangspunkt vil 
cafeens åbningstid være kl. 9-18 på hverdage og kl.10-
14 i weekender.

Bogmærkekonkurrence
Vær med til at vælge bibliotekets nye bogmærker til 
børn.

I september kunne alle børn 
mellem 4 og 12 år tegne deres 
forslag til bibliotekets nye bog-
mærker.

De indleverede bogmærker 
udstilles fra tirsdag 28. sep-
tember til mandag 11. oktober 
på begge biblioteker ogt alle 
besøgende kan stemme på de-
res favoritter. 

Konkurrencen er inddelt i 
tre aldersgrupper: 4-6 år, 7-9 år og 10-12 år og i hver 
aldersgruppe kåres en 1., 2. og 3. plads. 

1. præmien i hver aldersgruppe er et gavekort på 
200 kr. til en boghandel. Både 1., 2. og 3. pladsens 
bogmærker i alle tre aldersgrupper trykkes iog uddeles 
på bibliotekerne.
Vinderne afsløres ved en reception på Tårnby Hoved-
bibliotek torsdag 21. oktober kl. 14-15.

GLiMT – Allegori
Kom med på en vandring ind i poesiens og litteraturens 
verden sammen med performere fra Amagers eget lille 
storbyteater GLiMT. 

Vi følger den gule 
sti, som den Dorothy 
engang fulgte ind 
i fortællingen om 
Troldmanden fra Oz. 
Stien går gennem 
biblioteket og har små 
sidestier, der leder til 
forskellige oplevelser. 
Her møder vi alt fra 
en danser, der fortol-
ker et digt, over en 
skrivemaskine med 
uendeligt papir, der 
bliver til en historie 
skrevet af publikum 
selv, til en forfatter, 
der læser sin historie 
op, mens en danser 
skaber metaforer med 
sine bevægelser. 

En unik og anderledes litteraturforestilling for alle san-
ser. Varighed: ca. 45 - 60 min.
Torsdag 28. oktober kl. 20 og lørdag 30. oktober kl. 16. 
Hovedbiblioteket. Gratis billetter.
Begrænset antal deltagere! 

Samtalen lever
Det kan være svært at tale med mennesker, man ikke 
kender. Særligt hvis det skal handle om andet og mere 
end vejret. 

En samtalesalon er et samlingspunkt for mennesker, 

der gerne vil tale 
med hinanden på 
en ny måde. Mest 
af alt minder det 
om at tilbringe en 
hyggelig aften på 
en café; men til 
samtalesaloner 

kan man sagtens møde op alene, for salonværterne 
Laura Michelsen, Helene Filskov og Trine Marie Ulleriks 
sørger for, at du kommer i snak med de andre gæster. 

Første samtalesalon handler om demokrati. 
Vi læser, hører og ser i medierne, at demokratiet er 
under pres. Demokratiforsker Svend-Erik Skaaning 
har skrevet Tænkepausen Demokrati. Han fortæller, at 
demokratiet har været i krise, lige siden det opstod i 
oldtidens Grækenland. Derfor behøver vi ikke for alvor 
frygte for dets fremtid. 

Anden samtalesalon handler om data. Andres 
data hjælper dig til et lettere liv og dine data hjælper 
andre: Hvor er der tæt trafik? Hvad er det alle taler om 
lige nu? Men medaljen har altid en bagside. Vi er ikke 
nødvendigvis opmærksomme på i hvilket omfang vi 
hele tiden afgiver ganske personlige data. 

Forfatter og medieforsker Anja Bechmann har skre-
vet Tænkepausen Data. I den minder hun os om at vi 
skal være bevidste om, hvad vi gør med vores data. 
Samtalesalonerne er for alle og man behøver ikke have 
læst bøgerne Demokrati og Data for at deltage. 

Demokrati – den mindst dårlige styreform
11. oktober kl. 16.30 – 18.00

Data – om de data vi deler og priser vi 
betaler for det
22. november kl. 16.30 – 18.00
Begge saloner på Hovedbiblioteket. Gratis billetter 

Rachel Röst – Grundvold
Et foredrag om social kontrol, fattigdom og snærende 
religiøse bånd i en mormonsk familie på Amager. Og 
om at bryde ud og sætte sig selv fri.

’Hjemmet er grund-
volden for alt godt’ 
siger mormonernes 
profet Joseph Smith. 
Men Rebeccas hjem 
i Urbanplanen på 
Amager er præget af 
svigt, fanatisme og 

trusler. Som familiens overhoved, med en direkte linje 
til Gud, styrer Rebeccas far familiens liv i mindste de-
talje; hvad man må spise, hvordan man må klæde sig 
og hvordan man må bevæge sig. 

Rachel Röst er cand.mag. i litteraturvidenskab, lit-
teraturformidler og foredragsholder. Hun er stifter af og 
formand for foreningen Læs For livet, som støtter og 
udvikler udsatte børns læsning ved at etablere bibliote-
ker på asylcentre, børnehjem og døgninstitutioner.  
Mandag 4. oktober kl. 19.30 på Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetpris 30 kr. 

Sundhedsdag på Hovedbiblioteket 
Vi garanterer, at både den fysiske og den mentale sund-
hed stimuleres. 
Vi skal bl.a. en tur ned ad mindernes allé i vores ektra-
ordinære erindringscafé, og vi glæder os til et inspire-
rende foredrag med sundhedsguru Umahro Cadogan.
Dagens endelige program er under udarbejdelse og 
kan ses på bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk og 
taarnby.dk/sundhedsugen 
Torsdag 14. oktober 

Sundhed og livsstil
Ekstraordinær erindringscafé i anledning af Tårnby 
Sundhedsuge.

Vores 
livsstil 
og vores 
spiseva-
ner har 
ændret 
sig dra-
stisk 
med 
tiden. 

Engang var levertran en uundværlig del af en sund livs-
stil. Dengang ville de færreste have troet på, at rå fisk 
engang ville blive en livret for mange. På middagsbor-
det var kød og kartofler et fast indslag; i dag vælger 
flere og flere en vegetarisk eller vegansk livsstil. Er der 
noget vi savner fra tidligere og har vi fået livretter og 
nye vaner, som vi kan inspirere hinanden med?
Tårnby Hovedbibliotek. Torsdag 14. oktober kl. 11-13. 
Gratis billetter

Kan du styrke og ’booste’ dit immunforsvar 
med sund mad og livsstil?ved Umahro Cardogan

Er du også forvirret over, hvad 
du selv kan gøre for dit im-
munforsvar? 

Vi garanterer ikke at du bli-
ver lige så glad som Umahro. 
Men vi tør godt love at du 
finder hoved og hale i, hvor-
dan immunforsvaret virker, og 
hvad du selv kan gøre med 
basale sundhedstiltag.

I foredraget fortæller Umahro om:
• Hvorfor basal sundhed og et sundt immunforsvar er 
to sider af samme sag.
• Hvad du kan gøre for immunforsvaret med kost og 
livsstil.
• Hvilke næringsstoffer og komponenter i maden, der 
er vigtige for et normalt fungerende immunforsvar.
• Hvordan dit immunforsvar fungerer.
Foredraget arrangeres i forbindelse med 
Tårnby kommunes sundhedsuge i et sam-
arbejde mellem AOF Amager og Tårnby Hovedbibliotek.
Hovedbiblioteket. Torsdag 14. oktober kl. 19.30 - 
21.30. Gratis billetter.

Vi skyder sæsonen i gang med 
naturvidenskabelige foredrag livestreamet 
fra Århus Universitet. Bliv klogere på Big 
Bang, forholdet mellem livsstil og alder 
samt pandemier før og nu

Big Bang og det usynlige univers
Ved professor i astronomi Steen Hannestad, Institut for 
Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet. 

Mørkt stof og mørk energi 
udgør 95% af universet, men 
vi ved faktisk ikke, hvad det 
er. Uden det mørke stof ville vi 
imidlertid ikke eksistere. Løf-
ter den nyeste forskning sløret 
for, hvad det usynlige univers 
egentlig består af?
Hovedbiblioteket, tirsdag 5. 
oktober kl. 19. Gratis billetter

Yngre med årene
Ved professor Bente Klarlund Pedersen, Københavns 
Universitet, overlæge på Rigshospitalet. 
Foredrag om, hvad der har betydning for, at du kan 
leve et langt liv uden sygdom. Og hvad der f.eks. afgør, 
om du dør som rask 90-årig eller som syg 80-årig.
Tårnby Hovedbibliotek, tirsdag 12. oktober kl. 19-21. 
Gratis billetter

Træ på Kastrupfortet 
oktober 2020.  

Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv B8575

Noget at gå til i oktober Noget at gå til i oktober 
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Pandemier i de sidste 200 år
Ved professor i folkesundhed Lone Simonsen, Institut 
for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet.
Hvad kan vi lære af at kigge tilbage på de seneste 200 
års pandemier? F.eks. influenzapandemierne som har 
hjemsøgt os i mere end 130 år og de store udbrud af 
kolera, polio, mæslinger, kighoste og ebola, der har 
mange træk tilfælles med egentlige pandemier. Og 
hvad kan vi lære af de nye matematiske modeller, som 
skal forsøge at forudsige, hvordan fremtidige epidemier 
udvikler sig? Hvordan ender covid-19-pandemien?
Tårnby Hovedbibliotek, tirsdag 26. oktober kl. 19-21, 
gratis billetter

Erik Balling om hans liv og film 
ved Christian Monggaard

Underholdende fore-
drag om Erik Balling. 
I løbet af sine kar-
riere nåede Balling 
at lave ikke færre 
end 39 og adskillige 
tv-serier. Deriblandt 

de 13 film om Olsen-banden og tv-serierne Huset på 
Christianshavn, Matador og Anthonsen. 

Christian Monggaard, der har skrevet den kritiker-
roste biografi ’Balling hans liv og film’, fortæller om 
instruktørens opvækst på Fyn og i København, hans 
møde med teatret og filmen, den spæde start på Nor-
disk Film, og både de store filmsucceser og de neder-
lag, som han også oplevede. 

Foredraget krydres med klip fra mange af Ballings 
film, også dem, man måske ikke husker så godt i dag.
Vestamager bibliotek, tirsdag 12. oktober kl. 19-21. 
Billet 30 kr.

Rock & stjernestøv 
ved Flemming Rasmussen og Thomas Vilhelm
Mød lydlegenden og musikskribenten live. 45 års unik 
rockhistorie får mæle, når produceren og lydteknikeren 
Flemming Rasmussen lukker op for posen i samtale 
med forfatter Thomas Vilhelm for at berette om sit 

samarbejde med navne 
fra musikkens øverste 
liga. Metallica, Gasolin, 
Kim Larsen, Tina Tur-
ner, Ringo Starr, Anne 
Linnet, Ritchie Black-
more, D.A.D, Malurt, 
Lars H.U.G, Sebastian og 
mange andre har gjort 
brug af Flemming Ras-

mussens evner som tekniker, mixer og producer. 
Flemming Rasmussen, eneejer af Sweet Silence 

Studios siden 1999, nyder stadig international aner-
kendelse for sit dedikerede arbejde. Hans kontante og 
bramfrie beretning foreligger nu i bogform og er blevet 
til i tæt samarbejde med den erfarne musik- og kultur-
formidler Thomas Vilhelm. ‘Rock & stjernestøv’ er unik 
musikhistorie i personlig øjenhøjde.
Hovedbiblioteket. Torsdag 7. oktober kl. 19. Billet 30 kr. 

Familie Hopsa 
- dansemotion for børn og deres voksne v/Gitte Ziebell, 
instruktør i Groove for kids programmet.
Vi danser til funky dansehits, eller vi leger med at 
danse som afrikanske dyr, cowboys, fugle, robotter og 
meget mere på en sjov måde. Dansen afsluttes med 
børnevenlig afspænding.

Mindre børn er velkomne, men forældrene bestem-
mer om barnet er for lille til at favne energien og det 
vilde, der udstråles i dansehopsaen.

Hvert barn må medbringe én voksen.
Vestamager Bibliotek. Lør. 16. okt. kl. 10. Billet 20 kr. 

Solsorten - børneteater for de 4-8 årige
Teater Patrasket fortæller om fru Meier, der en dag fin-
der en solsorteunge.
Tænk hvis der ikke er rosiner nok i kagen?

Og hvad hvis man falder i sit snørebånd og forstuver 
foden - hvem skal så luge i radisebedet?

Eller - hvad hvis solen en morgen simpelthen glem-
mer at stå op?

Hver dag farer fru Meier rundt og gør sig alverdens 

bekymringer, mens 
hr. Meier spiller musik 
og hygger sig med 
sine sysler. Men en 
dag finder fru Meier 
en solsorteunge, som 
hun er nødt til at tage 
sig af. 

En forestilling om at turde give slip på sine bekym-
ringer og – måske – få vinger...! Baseret på Wolf Ehrl-
bruchs historie og fortalt for de 4-8 årige med klovnelo-
gik, musik og poetisk flyvefærdighed.
Varighed ca. 35 min. Hvert barn må medbringe én vok-
sen. Både børn og voksne skal have billet.
Hovedbiblioteket. Lørdag 9. oktober kl. 11. Billet 20 kr.

Efterårets arrangementsprogram og 
kursusprogram er landet
Hent dem på biblioteket
Vi præsenterer et efterårsprogram sprængfyldt af tan-
kevækkende viden og hjertegribende og underholdende 
oplevelser for alle aldre.

Træ på Kastrupfortet 
oktober 2020.  
Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager 
Bibliotek har nu normale åbningstider:
Tårnby Hovedbibliotek 3246 0520
Mandag-fredag kl. 8-20 
Lørdag-søndag kl. 9-16
Vestamager Bibliotek 3253 5499
Mandag-fredag kl. 9-19
Lørdag  kl. 9-14

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

Ved arrangementer, som afvikles i sam-
arbejde med AOF, reserveres billetter på 
tlf. 3251 1495 eller via www.aof-amager.dk

Redekasser – en 
fornøjelse for alle
Fuglenes yngletid er slut; derfor er det et 
oplagt tidspunkt at rense og vedligeholde 
havens redekasser

Af Rune Bisp, Praktikant og fuglenørd ved Tårnby Naturskole
Samtidig er det oplagt at få skiftet eller repareret de 
slidte og udtjente kasser. Vi renser kasserne for at få 
ram på skadedyr i det gamle redemateriale i og for at 
holde dybden i kassen intakt. Fuglene vil ellers blot 
bygge rede oveni den gamle rede, og til sidst vil fuglen, 
kunne kigge ud af hullet. Det er ikke optimalt, da det 
vil gøre det meget let for rovdyr at få fat i æg og unger. 

Sådan renser man en fuglekasse
De fleste fuglekasser kan man komme i ved at åbne 
en side, skrue taget af eller lign. Herefter tager man 
det gamle redemateriale ud og skolder kassen med 
kogende vand for at dræbe utøj. Når kassen er renset, 
skoldet og vedligeholdt, skal den op igen. Også selv om 
vinteren står for døren. Man hænger typisk mejsekas-
ser 1,5 meter eller mere over jorden. Det anbefales, at 
de hænges op med hullet inden for det østlige til nord-
lige verdenshjørne. Så bliver æg og unger ikke stegt i 
den varme forårssol fra syd. 

Hvis man vil male sine redekasser, er det selvfølgelig 
vigtigt at vælge giftfri maling OG aldrig male den på 
indersiden.

Arter der går i redekasser
Der er boligmangel for mange hul-rugende småfugle i 
Tårnby. Du kan derfor let få mere fugleliv i haven ved 
at hænge en redekasse eller to op. Musvit, vores meget 
almindelige mejse med den gule underside og de sorte 
ansigtstegninger, er en af de arter, der er glad for rede-
kasser. Ligeledes er Blåmejsen en art, der meget gerne 
går i redekasser. Blåmejsen kendes fra musvitten på at 
have blå kalot og ansigtstegninger mod gul underside. 
Begge arter bruger stort set de samme kasser, eneste 
forskel er diameteren på hullet; her er 28mm tiltænkt 
blåmejsen og andre småmejser, mens musvitten, fore-
trækker 32mm hul i kassen.

Rødstjert er en rigtig smuk fugl, der trækker helt til 
Afrika uden for yngletiden. Rødstjert-han har rustrød 
underside, sort maske, hvid pande og betongrå over-
side. De seneste år har den været i stor fremgang og 
vi har en del ynglende i villakvarterne i Tårnby. Der 
er plads til flere. Redekassen til rødstjert kan være 
af samme mål som til musvit eller med firkantet ind-
gangshul (5-7 cm x bredde af kasse) som i øvrigt også 
passer fint til grå fluesnapper og hvid vipstjert.

Skaf en fuglekasse
Har du ikke allerede en fuglekasse, kan de købes man-
ge steder. Vigtigt er, at arealet i bunden kan rumme op 
til 12 unger. Er arealet ikke stort nok, risikerer ungerne 
at trampes ihjel af søskende. Arealet i bunden bør være 
på størrelse med to håndflader. Det er let selv at bygge 
fuglekasser og genbrugstræ er fint. Find opskrifter på 
ornitologisk forenings hjemmeside: www.dof.dk

Tårnby Naturskole hænger sammen med elever 

redekasser op i udvalgte grønne fællesområder i forbin-
delse med arbejdet for at øge biodiversiteten.

Noget at gå til i oktober Noget at gå til i oktober 

Instruktion fra Wulff og Skaarup: Finurlige fuglehuse 
og foderbrætter
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Stadig lidt gratis bøger til efterårslæsning

Anmeldte og ikke-anmeldte bøger

’1. juli 1916’ af Lars Ørlund * anmeldt marts 2021 s. 21

’Alias Annika’ af Louise Roholte

’Baby-yoga massage af Mia Sojun Rasmussen

’Da mit barn fløj til Himmels’ 

af Majlis Sietam Christensen, Skriverforlaget anmeldt  juni 2021 s. 25

’De store stjerners tid’ af Finn Wiedemann

’Det er en meget dårlig idé

 at gemme bananer’ af Michael Pedersen*  anmeldt maj 2021 s. 20

’Dronning Elisabeth af Kandestederne’ 

hesselholt.com anmeldt  august 2021 s. 25. 

’Eftersmag’ af A.J. Sandahl* anmeldt  marts 2019 s. 21

’Fuglene synger baglæns’ af Karin Slot Christiansen

’Galskabens Sten’ af Fernando Arraball ** anmeldt  april 2021 s. 21

‘Hulter til Bulter’ af Sten Jacobsen* anmeldt juli 2020 s. 20

’Ikke noget at tale om’ af Anne Zenon

’Jævn til hård vind’ af vibeke Carstensen  anmeldt marts 2020 s. 20

’Min ven Jonas’ af Jens Lindberg * anmeldt juni 2021 s. 24

‘Mor ordner tænder, far er på rejse’ 

af Viveca Tallgren ***  anmeldt sept. 2020 s. 22

‘Mågesang’ af Claus Peter Horstmann* anmeldt marts 2021 s. 21 

’Nordland’ af Jan H. Hansen* anmeldt  juni 2021 s. 24

‘Udenfor’ 24 noveller af Massoud Kadkhodaee * anmeldt april 2021 s. 21

‘Spejlvendt’ Novelle Samling af Anne Klein *** anmeldt juli 2021 s. 21

’Stabilgrus’ af Linda Karen Prahl J.

’Stakkels Jim’ af Finn Janning. Omtalt  januar 2021 s. 17

’Udenfor’ novelle antologi

‘Udgang’ af Hanne Mølgaard omtalt  juni 2021 s. 25

’Undergang’ af Søren Poder* anmeldt  august 2021 s. 
25

’Velvet morning’ af Trine Bøhn

* Forlag Brændpunkt   ** Forlag Apileius Æsel   *** Forlag Attika   **** 
Eget forlag

Desuden har vi et antal ikke-anmeldte bøger, samt  
ældre bøger men pæne:

’Sten, saks, papir ’af Naja Marie Aidt, brugt. Gylden-
dal

’Klabautermanden’ af Aksel Sandemose, brugt

’På myrens fodsti’ af Johannes Møllehave, brugt

Dertil kan du ønske: 
Bezzerwizzwer spørgekort kort fra 2012 og 2017

Tårnby Bladet tilbyder sine læsere 
at få de bøger, som vi har haft til 
anmeldelse eller bare fået tilsendt 
til ejendom

Af redaktør Terkel Spangsbo

Vores flittige anmeldere Bitte Chri-
stensen og Else C. Andersen har læst 
og skrevet om en hel del bøger, siden 
vi i maj 2020 sidst tømte lageret af an-
meldereksemplarer.

Forlagene sender gerne først en 
pressemeddelelse om en ny bog og 
spørger, om vi har tid og lyst til at an-
melde, men vi kan også få tilsendt bø-
ger uopfordret. 

Derfor indeholder listen over 
gratis bøger både anmeldte og 
ikke anmeldte bøger og visse 
bøger, som vi har fået doneret 
af andre grunde, kan have et 
par år på bagen.

Du kan se hvilke bøger, vi 
uddeler, på listen herunder. 
Har den været anmeldt, kan du 
se hvilken måned, anmeldelsen 
har været bragt. 

Du kan finde hele anmelselsen 
på Tårnby Bladets hjemmeside 
www.taarnbybladet.dk, klik videre på  
’MERE’ og ’ARKIVET’.

Der er tale om anmelder-eksempla-

rer, hvilket er stemplet i 
bøgerne, så de kan ikke 

videresælges eller 
byttes i almindelige 

boghandler.

Sådan vinder du

Send os en mail 
om, hvilken bog 
du ønsker på 
r e d a k t i o n e n @

taarnbybladet .dk. 
I særlige tilfælde kan 

en vinder få to bøger, så 
send gerne prioriterede ønsker.

Vi skal have dit navn, adresse, email 

og telefonnummer, så vi kan kontakte 
dig, hvis du har vundet.

Ønsker kan også afleveres i vores 
udendørs postkasse på Englandsvej 
290 eller sendes som brev/postkort til 
Tårnby Bladet, Englandsvej 290, 2770 
Kastrup. 

Men altså send det hele til os senest 
onsdag 15. september.

Vi sender ikke bøgerne. Vinderne 
får direkte besked og skal selv afhente 
bogen på redaktionen. Det vil vinder-
ne høre mere om.
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Hold jer orienteret på vores hjemmeside 
www.Ældre Sagen Tårnby

Oktober 2021

LOKALAFDELINGEN 
AMAGER LANDEVEJ 71 · TLF. 21 70 05 16 

Kontortid: Hver tirsdag kl. 10-15 
www.Ældre Sagen Tårnby 

aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

MobilePay: 35267

                    

Kontoret er lukket i efterårsferien uge 42.

Vågetjenesten søger nye vågere. Kontakt Jonna eller 
Birthe på 42 58 27 70.

MitID - er temaerne i oktober
Tirsdag d. 12. oktober kl. 14 ser vi på skiftet fra NemID til MitID 
– og forklarer hvordan skiftet vil komme til at ske for den enkelte – 
og hvad du skal bruge og gøre for at gennemføre det.
Tirsdag d. 19. oktober kl. 14 viser vi hvordan man får oprettet 
sit MitID, samt hvordan du kan opdatere dine ID-oplysninger i 
NemID-nøgleapp. 
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71 … det er gratis!

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

Arrangementer og ture 
november/december

Danmark Spiser Sammen i uge 45 og 46
Søndag den 14. november kl. 13.00 og mandag d. 15. 
november kl. 13.00.
Vi mødes i Postkassen, Amager Landevej 71,  
2770 Kastrup fra kl. 12.30.

Ældre Sagen Tårnby vil vi gerne invitere jer til disse arrangemen-
ter, for det er dejligt at spise med andre - både folk man kender 
og at møde nye ansigter. Måske er det starten på nye venskaber 
og vejen ud af ensomheden og alle corona restriktionerne.
Dette arrangement vil naturligvis blive afholdt efter Sundheds-
myndighedernes retningslinjer, hvis der er nogle på dette tids-
punkt. Varighed max. 3-4 timer.     
Menuen vil bestå af en platte, som bliver serveret på fade inde-
holdende sild, rødspættefilet, ribbensteg, 1 gang pålæg, ost + 1 
øl/vand og 1 snaps. Efterfølgende vil der blive serveret kaffe og 
kage.

Prisen for dette arrangement er kun kr. 60 pr. person efter 
tilskud.

Der er 60 pladser (min. 20 tilmeldinger)– først til mølle, men 
senest den 26. oktober.  For at flere har mulighed for at deltage, 
kan man kun deltage i et af arrangementerne. 

Tilmelding sker via vores hjemmeside Ældre Sagen Tårnby
Aktiviteter og kurser -> ”Danmark Spiser Sammen og dato”
Ved spørgsmål kan kontoret kontaktes på 21 70 05 16 om 
tirsdagen.

Juletur til Amagermuseet
Onsdag den 1. december kl. 12.00
Vi mødes uden for Amagermuseet 
Hovedgaden 4. St. Magleby, Dragør kl. 11.50 

Søren og Maiken fra Amagermuseet vil tage os med ind i drag-
ternes univers og give os et indblik i dragternes forskellighed og 
hvilket sted i livet disse blev båret.
Besøget er med entre, fortællingen om dragterne og bagefter 
gløgg og æbleskiver i museumscafeen, (der er mulighed for kaffe i 
stedet for gløgg, hvis det ønskes)
Efterfølgende er der mulighed for gå på opdagelse på egen hånd 
indtil museet lukker kl. 16.00. Resterne fra Dragør julemarked er 
på museet, så der er nok at se på.
Midlerne til arrangementet kommer fra Regeringens hjælpepakke 
og er for alle ældre, som har følt sig begrænset under corona 
tiden. Derfor er brugerbetalingen kun kr. 40 pr. person.
Der er 25 pladser (min. 15 tilmeldinger) – først til mølle, men 
senest den 16. november.
Tilmelding sker via vores hjemmeside Ældre Sagen Tårnby
Aktiviteter og kurser -> ”Juletur til Amagermuseet”
Ved spørgsmål kan kontoret kontaktes på 21 70 05 16 om 
tirsdagen.

Musicalen ”Oliver” på Det Ny Teater
med Tapas i Teaterkælderen 
Søndag den 12. december kl. 13.00
Vi mødes ved indgangen til Det Ny Teater
Gl. Kongevej 29, 1610  København V. kl. 12.30                         
En pragtopsætning af Oliver! med Preben Kristensen i den ikoni-
ske rolle som hæleren Fagin i spidsen for et stort ensemble.
Før forestillingen skal vi i Teaterkælderen, hvor der bliver serveret 
tapas  ”7 på Masken” med et glas vin/1 øl eller vand. Der er 
gratis garderobe.Varighed 2 timer 45 min. Inkl. 20 min. pause. 
Slut ca. 17.40. 
Midlerne til arrangementet kommer fra Regeringens hjælpepakke 
og er for alle ældre, som har følt sig begrænset under corona 
tiden. Derfor er brugerbetalingen kun kr. 200 pr. person. 
 Der er 50 pladser (min. 10 tilmeldinger) – først til mølle, men 
senest den 29. oktober.
Tilmelding sker via vores hjemmeside Ældre Sagen Tårnby
Aktiviteter og kurser -> Musicalen ”Oliver”
Ved spørgsmål kan kontoret kontaktes på 21 70 05 16 om 
tirsdagen.

I anledning af Kommunevalget 16. november 
2021 afholder vi Borgermøde FREDAG DEN 
22. OKTOBER 2021 FRA KL.14 til SENEST 
KL.17 I FORENINGSCENTRET POSTKASSEN,  
AMAGER LANDEVEJ 71.

Som ordstyrer har vi engageret  
Rikke Sølvsten Sørensen, Ældrepolitisk konsu-
lent i Ældre Sagen.

Vi indbyder alle borgere i Tårnby Kommune til 
at stille spørgsmål til de fremmødte politikere.
Vi håber rigtig mange vil møde op, så vi kan 
få et godt og konstruktivt møde - med mange 
svar....
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Gudstjenester
Oktober       
Søndag 3. 18. s.e. trin. Matt. 22, 34-46  kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag 10. 19. s.e. trin. Mark. 2, 1-12 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag  17. 20. s.e. trin. Matt. 22, 1-14 kl. 10.00 Julie Aaboe
Søndag 24. 21. s.e. trin. Joh. 4, 46-53 kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag 31. 22. s.e. trin Matt. 18, 21-35 kl. 10.00 Miriam Joensen

Lørdag 21. august var en smuk dag. Solen 
skinnede. Fra tidlig morgenstund vajede 
flagene på kirkepladsen. Kirken, og vi i den, 
stod parat til at modtage konfirmanderne, 
der nu endeligt kunne få lov at blive 
konfirmeret, efter at restriktionerne blev 
løftet i folkekirken. De kære konfirmander 
var søde, unge og smukke; lette i sindet, 
og det var en festdag i kirken. Efter dagens 
to konfirmationer satte undertegnede sig 
på terrassen i solen, med en, synes jeg, 
velfortjent cafe latte, og følte mig glad for 
livet, mens jeg dovent læste dagens nyheder 
på telefonen. 
Desperate forældre i Kabul kaster deres 
børn over hegnet i armene på amerikanske 
soldater. Nogenlunde sådan lød en af 
overskrifterne, og den og Simi Jans 
liveoptagelser og artiklens indhold greb mig 
i en sådan grad om hjertet på denne smukke 
dag, at tårerne spontant flød over. 
Tanken om, hvordan disse forældre lige 
nu et andet sted i verden, i den dybest 
desperation kastede deres chokerede, 
angste børn i armene på helt ukendte 
mennesker, alene for at redde deres liv og 
fremtid, var så utrolig voldsom, at himlen 
synes at mørkne et øjeblik over Kastrup. 
Nu kan man jo have sine holdninger dels 
om Afghanistan, dels til politisk eller 
militær intervention etc. Man kan stå på 

den ene eller anden side politisk, hvis der 
altså stadig findes forskellige sider i dansk 
politik, men det syntes mig så ligegyldigt 
i lyset af så stor nød og sorgen over disse 
mange menneskers liv, der lever i dyb 
magtesløshed. 
Og i det øjeblik var det ikke alene 
sorgen der fyldte mig, det gjorde 
taknemmeligheden også, taknemmeligheden 
og ydmygheden. Kontrasten, denne smukke 
augustdag, var så uendelig stor mellem 
de to dejlige konfirmationer, og så denne 
vished om uendelig magtesløshed, angst 
og elendighed, udløst af ønsket om magt 
pakket ind i religiøs ekstremisme, at det 
vækkede i mig en enorm ydmyghed. 
Taknemmelighed og ydmyghed over, at vi 
er født i et land med stor frihed, med en 
stærk demokratisk base. Hvor vi har et 
sikkerhedsnet og hvor fremtiden generelt 
set ser lys ud for flertallet. Hvor de unge 
mennesker har friheden til at vælge 
hvad deres liv skal indeholde, hvor der 
er plads til den luksus at bekymre sig om 
ikke essentielle problemer som tøjvalg, 
eller hvilken bil der skal hente en efter 
konfirmationen og lignende. 
Jeg følte en stor taknemmelighed over 
dagen og livet og ydmyg over alt det som vi 
måske til hverdag tager for givet, og så bad 
jeg en bøn for alle disse forældre og børn, 

der har brug for al vores hjælp.
Julie Aaboe, Sognepræst

’For enhver, som ophøjer sig selv skal 
ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal 
ophøjes.’  Lukas evangeliet 18:14

En smuk dag

Aktiviteter - Oktober 

Koncert med Euphonia og Magne 
Fremmerlid

Søndag 3. 
oktober kl. 
15 byder vi 
velkommen 
til koncert 
med den 
norske 
bassanger 
Magne 
Fremmerlid, 
Charlotte 
Fongen 
og kirkens 
kammerkor 
Euphonia. 
Magne 
Fremmerlid 
har flere 
gange 

været solist i forbindelse med opførelserne 
af Händels Messias i Marmorkirken 
med Kammerkoret Euphonia. Hans 
hustru Charlotte Fonge er en anerkendt 
sangpædagog i Norge. 
På programmet denne søndag er bl.a. Griegs 
fire salmer for baryton og kor. Udover musik 
af Grieg bliver der lejlighed til at høre et 
udvalg af norske folketoner.
Koncerten er afslutningen på en weekend, 
hvor Magne Fremmerlid og Charlotte Fonge 
har arbejdet intensivt sammen med vores 
kammerkor Euphonia.
Der er fri entre, og efter koncerten er der, 
som altid, reception. 
Søndag 3. oktober kl. 15.00

Musik-andagt
v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld 
musikandagt i kirken. Med musik og 
læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud 
fra et moderne og personligt perspektiv. En 
rolig stund i kirken med tid til eftertanke. 
Efter andagten nyder vi fællesskabet over 
en kop kaffe m.m.
Tirsdag 5. oktober kl. 10.00
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  Menighedsrådsmøde
   Tirsdag 5. oktober kl. 19.00

Korsvejstræf: Flugten fra Palæstina

Journalist Ivan Rod interviewer Badia 
Ballan, som er en kristen arabisk kvinde af 
israelsk herkomst. Badia Ballan er født i 
1944 i landsbyen Eilabun i Galilæa i datidens 
Palæstina. Landsbyen blev i 1948 først 
rømmet og udplyndret, siden rehabiliteret 
og indlemmet i Israel, hvorfor hun som 
barn i en kristen, arabisk familie voksede 
op i den nye jødiske stat. Som ung flygtede 
Badia Ballan alene til Danmark. Hun vil 
fortælle om sin opvækst og konsekvenserne 
af staten Israels oprettelse; om sit møde 
med København, de danske værdier og om 
hvordan det er at skifte kultur.
Onsdag 6. oktober kl. 14.00

Prædikenværksted 
v. Julie Aaboe
Kom og vær med til at skabe søndagens 
prædiken. Tilmelding til sognepræst Julie 
Aaboe - jua@km.dk
Tirsdag 12. oktober kl. 12.00

Orgelrecital
m. Ole Reuss Schmidt
En stund sidst på ugen, hvor freden og roen 
kan få lov at sænke sig. Ole Reuss Schmidt 
spiller et par orgelværker og fortæller om 
dem. Derefter bliver der fortalt om en 
salme, som vi synger som fællesalme. Til 
sidst er der en kop kaffe til at gå hjem på.
Fredag 15. oktober kl. 17.00

Sogneaften: Den inderste fare

Forfatterinden Birgithe Kosovic fortæller om 
sin roman ’Den inderste fare’; et politisk-
personligt romanportræt af Erik Scavenius, 
som i manges øjne er danmarkshistoriens 
største landsforræder.
Romanen omhandler Erik Scavenius, der 
er leder af regeringen under besættelsen. 
Her møder vi ham både som politiker 
og som ægtemand i en udmarvende 
ægteskabskamp. Hans ’ja’ til at lede 
samarbejdet med tyskerne vækker gamle 
konflikter med hans kone til live. Konflikten 
bliver sat på spidsen, da han forelsker sig i 
en 27 år yngre korsetsyerske. 
Men hvem er denne kvinde, som 
tilsyneladende ikke har nogen skrupler ved 
at nærme sig ham, den forhadte? 
Birgithe Kosovic er skønlitterær forfatter. 
Hun er halvt dansk og halvt serbisk. 
Kosovic har arbejdet som researcher 
på Månedsbladet Press samt som 
featurejournalist for Dagbladet Information 
og Morgenbladet i Norge. I 2018 vandt hun 
Politikens Litteraturpris for sin roman ’Den 
inderste fare’.
Torsdag 21. oktober kl. 19.30
  

’Ro til tro’ – Meditativ gudstjeneste 
v. Miriam Joensen

Vi starter ’Ro til tro – en meditativ 
gudstjeneste’ op i oktober, som vil fortsætte 
henover efterårs- og vintermånederne. Det 
er naturligvis en gudstjeneste, hvor alle kan 
være med. 
Første gang tirsdag 26. oktober kl. 19.00

Ulvetime – halloween/allehelgen 
v. Julie Aaboe og Lone Madsen

Der er ’drop in’ velkomst 16.30 -17.00.
Klokken 17 begynder en helt særlig 
gudstjeneste med fokus på det onde og det 
gode i livet.
Kom gerne i jeres halloween-kostumer og 
oplev kirken både i mørke og i lys.
Bagefter inviterer kirken på aftensmad. Det 
er gratis at deltage! Skal din familie være 
med? Hvis svaret er ja, send da en mail til 
lone@korsvejskirken.dk og meld jer til med 
oplysninger om, hvor mange hhv. børn og 
voksne, der kommer. Gerne senest mandag 
den 25. oktober kl. 10.
Torsdag 28. oktober kl. 16.30 – 18.45

Kontakt  

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

Sognepræst Miriam Joensen.  
Tlf. 51415450 • mijo@km.dk  
Træffes bedst telefonisk kl. 10-11.  
Mandag er fridag.

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

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

Kordegn: Britt Marie Övermyr  
Tlf. 3251 7424 • 2399 7508 • bmo@ km.dk 
Ved ønske om fremmøde på kirkekontoret 
bedes du ringe og aftale en tid.

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

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

Menighedsrådsformand: 
Stina Carlberg.  Tlf. 6080 6900.

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

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

Korsvejskirken
Sirgræsvej 81
2770 Kastrup
Tlf.: 32 51 74 24
Korsvejskirken.dk
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Babysalmesang er et tilbud til mødre og 
fædre på barsel, hvor vi mødes og synger 
med fagter og rytmik sammen med 
børnene. Vi synger både salmer og sange, 
nye og gamle, kendte og ukendte. Dem 
som har tid og lyst kan blive bagefter og 
drikke en kop kaffe sammen i 
sognegården.  
    Det er sognepræst Louise Husted 
Rosenberg der sammen med kirkens 
organist og kirke- og kulturmedarbejder, 
der står for babysalmesang i Tårnby 
Kirke. Det er gratis at deltage i 
babysalmesang.  

Tilmelding sker via Tårnby Kirkes 
hjemmeside. 
taarnbykirke.dk  

Tårnby Sogns Kirkeblad

Kirkens	præster	

Sognepræst		
Karsten	Møller	Hansen	

Begravelsesmyndighed/
kirkebogsførende 
21	75	10	30	/	kmha@km.dk 
Træffes:	Tirsdag,	onsdag	og	fredag	
kl.	10-11		samt	torsdag	17-18	

Sognepræst		
Ida	Nielsen 
32	50	41	86	/	idni@km.dk 
TræffeJd:	Mandag	og	onsdag	kl.	
10-11,	torsdag	kl.	17-18,	samt	
eLer	aLale	

Sognepræst	
Louise	Husted	Rosenberg 
30	46	08	86	/	lrr@km.dk 
Fri	fredag	

Sognepræst	
Desirée	Anastasia	Pi	Risum 
Desirée	er	på	barsel,	og	der	
henvises	Jl	præst	Susanne	Freddin	
Skovhus	

Sognepræst	
Susanne	Freddin	Skovhus	

23	67	42	37	/	sus@km.dk 
Fri	mandag	

taarnbykirke.dk	

Den næste hverdagsgudstjeneste er 
onsdag den 6. okt. 2021, kl. 13.45 i 
Tårnby Kirke. 

Vi går nu efteråret og vinteren i møde, og 
for mange kan det føles som mørke og 
lange måneder. Hverdagsguds-
tjenesterne er et samlingspunkt, som vi 
kan glæde os til. Et møde mellem 
mennesker i kirken og i sognegården, som 
bringer os tættere på hinanden. 
   Hverdagsgudstjenesterne varierer 
mellem gudstjenester, hvor vi fordyber os 
i stilhed og eftertanke, og gudstjenester 
hvor fællessang er det bærende element.  

Ved alle gudstjenesterne vil der være en 
kort prædiken, salmesang og altergang.  
   Efter gudstjenesten inviterer vi til 
samvær og kaffe i sognehuset.  
   Den 6. oktober får vi besøg af den lokale 
ildsjæl Maria-Leonora Christensen. Hun 
er engageret i “Child", som er et projekt, 
der hjælper sårbare børn og familier, der 
bor i slumkvarteret Kangemi i Nairobi. 
    Jeg glæder mig til at byde alle, som har 
tid og lyst, velkommen.  

                           Louise Husted Rosenberg 

Opstart af babysalmesang i Tårnby Kirke 
den 9. november  

Hverdagsgudstjeneste med fordybelse den 
første onsdag i måneden

- Susanne Freddin Skovhus 
- Louise Husted Rosenberg 
- Louise Husted Rosenberg 
- Karsten Møller Hansen, gæsteprædikant Daniel Øhrstrøm 
- Ida Nielsen

Gudstjenester i Tårnby Kirke
Søndag d. 03. oktober kl. 10 
Søndag d. 10. oktober kl. 10 
Søndag d. 17. oktober kl. 10 
Søndag d. 24. oktober kl. 10 
Søndag d. 31. oktober kl. 10 
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Oktober 2021
MØDER & ARRANGEMENTER

Kontakt	Tårnby	Kirke	

Kordegnekontoret	
Kordegn,	Tine	Hastrup	Bendsen 
Englandsvej	330,	2770	Kastrup 
32	50	41	95	/	thbe@km.dk	

ÅbningsGder:	

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

Kirkegårdskontor 
Kirkegårdsleder	Henrik	Schoubye	
Assistent	Henrik	Vinther	
32	50	57	98	/ 
kirkegaard@taarnbykirke.dk	
Mandag	-	fredag	kl.	11-13	

Organist	
Poul	Anders	lyngberg-Larsen	
27	84	60	45	/	
organist@taarnbykirke.dk	

Kirke-	og	kulturmedarbejder	
Marta	Villaro	Lassen	
kkmedarbejder@taarnbykirke.dk	

Menighedsrådets	formand	
Flemming	Niemann	Pedersen	
32	52	06	03	/	
formand@taarnbykirke.dk	
Tirsdag	kl.	10-12 

taarnbykirke.dk	
 

Netværksgruppen 
Netværksgruppen samles igen – både til 
gudstjeneste og til kaffe og samtale 
bagefter. Så har du lyst til igen at være 
sammen med dem, du kender. Eller har du 
lyst til at lære nye mennesker at kende, så 
samles netværksgruppen følgende dage i 
oktober:  
Torsdag den 14/10 til aftengudstjeneste kl. 
19.30. Ved gudstjenesten gennemgås en 
salme. Efter gudstjenesten er der kaffe i 
konfirmandstuerne.  
Noter også allerede nu: Søndag den 7/11, 
Alle Helgens dag, er der andagt kl. 15, hvor 
vi slutter på kirkegården, og efterfølgende 
er der sammenkomst i konfirmandstuerne.  
    Vil du vide mere om netværksgruppen 
kan du kontate Ida Nielsen på 32504186 

Walk & Talk 
Har du lyst til en snak og har du brug for at 
få rørt dig lidt, så er Walk and Talk en god 
mulighed.  
Vi mødes tirsdage kl. 11.00 ved indgangen 
til Byparken ud for vandtårnet.  
Derefter går vi en tur og taler med 
hinanden om løst og fast. Man kan gå så 
langt eller kort, man har tid og lyst til. Vel 
mødt  

Dåbsklude 
Vi har efterhånden fået strikket mange 
dåbsklude, så nu kan vi begynde at give 
dem til vores dåbsbørn. Det betyder, at 
barnet efter dåben vil blive tørret med en 
hjemmestrikket klud, som forældrene 
efterfølgende vil få med hjem.  
    Vi samles onsdage i lige uger mellem kl. 
14-16 i konfirmandstuerne, Englandsvej 
330 til kaffe, strik og snak. Samme sted kan 
der også hentes garn. Du kan også kontakte 
Ida Nielsen på 32504186 eller idni@km.dk  
    Kirsten Svane og Ida Nielsen  

Plejehjemsgudstjeneste 
Der er gudstjenester på plejehjemmet på 
Irlandsvej ved Ida Nielsen fredag den 29/10 
kl. 10.45. Inden gudstjenesten synger vi 
sammen i Oasen fra kl. 10.15  
    Der er gudstjeneste på plejehjemmet 
Løjtegårdsvej torsdag den 21/10 kl. 10.00 
ved Louise Rosenberg.  

Konfirmander 
Konfirmandforberedelsen er nu godt i 
gang. Vi holder Halloween gudstjeneste 
torsdag den 28/10 kl. 19.30 i kirken.  

Efter gudstjenesten er der sodavand i 
konfirmandstuerne.  

Ungdomsgudstjeneste 
Tirsdag den 26/10 kl. 19.00 er der 
ungdomsgudstjeneste ved Louise Husted 
Rosenberg. Efter gudstjenesten er der 
samvær, reflektion og sandwich i 
konfirmandstuerne.  
  
BUSK gudstjeneste  
Søndag den 31/10 holdes der landet over 
BUSK gudstjeneste. BUSK står for, Børn, 
Unge, Samfund og Kirke.  
    I Tårnby Kirke holder vi traditionelt 
BUSK gudstjeneste i samarbejde med FDF, 
som medvirker ved gudstjenesten. Men alle 
er velkomne til en anderledes gudstjeneste.  

Minikonfirmander 
I uge 43. starter 3. klasserne fra 
Nordregårdskolen til minikonfirmand.  
Så har du et barn, der går i en af 3. 
klasserne på Nordregårdskolen, kan du 
kontakte sognepræst Ida Nielsen på 
idni@km.dk eller 32504186 for information 
og tilmelding.  
I forløbet lærer vi noget om kristendommen 
igennem leg, og vi slutter med at opføre 
krybbespil søndag den 12. december kl. 
10.00 i Tårnby Kirke.  

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

Nyt fra kirkegården 
I uge 43. begynder granddækning. 
Grandækning udføres, frem til den første 
søndag i advent. Det er muligt at købe gran 
ved henvendelse til kirkegårds-kontoret. 
Kirkegårdsleder Henrik Schoubye 
32505798 /kirkegaard@taarnbykirke.dk  
Mandag - fredag kl. 11-13 

Kirkebil 
Kirkebil er til dig som har svært ved at 
komme til og fra gudstjeneste eller kirkelige 
arrangementer ved egen hjælp Bestil 
kirkebil senest kl. 12.00 hverdagen før. 
Kirkebil til søndag bestilles senest fredag kl. 
12.00. Kordegn Tine Hastrup Bendsen 
32 50 41 95 / thbe@km.dk 

Mandag	
Tirsdag	
Onsdag	
Torsdag	
Fredag		

kl.	9-13	
kl.	9-13	
kl.	9-13	
kl.	16-19	
kl.	9-13	
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Syng dig glad
Noget af det, der har kunnet samle danskerne i 
Covid-perioden, er fællessangen, hver for sig. 

Nu kan vi heldigvis synge sammen igen, og 
derfor genoptager Niels Henrik Jessen sine 
sangeftermiddage igen.

Ligesom tidligere finder de sted den næstsidste 
torsdag i måneden og datoerne bliver som følger: 
21. oktober,  
18. november,  
16. december,  
20. januar,  
17. februar,  
24. marts,  
21. april og  
19. maj. 

Ligesom tidligere forløber de i to dele: Første del med sange valgt af Niels og anden del med sange valgt 
af publikum. Og mellem de to dele er der mulighed for et glas. 

Torsdag 21. oktober kl. 16 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej 1

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

KB Sognepræst  Susanne 
Sognepræst Susanne 
Worm Steensgaard (kb) 
beredskabspræst
ssan@km.dk /  
Tlf. 4045 2530
Træffetid Saltværksvej 39: 
Mandag - torsdag 9-10 
Fri fredag
Sognepræst Allan Ivan 
Kristensen
aik@km.dk  / Tlf. 2913 8323
Træffetid Kastrupvej 412: 
Tirsdag - fredag 9-10 
Fri mandag
Sognepræst Elizabeth M. 
Laursen
eml@km.dk /  
Tlf. 2546 1649.
Træffetid: Tirs. 12-13, ons. 
og fre. kl. 10-11
Kordegn Sandra Burrett
smsb@km.dk / 
Tlf. 3250 0972
Træffes på kirkekontoret, 
Kastruplundgade 3:  
Mandag - fredag 10-13,
tors. også 16-18, med 
undtagelse den sidste 
torsdag i måneden. 
Kirke- og kulturmedarbejder 
Lene Trap-Lind. Tlf. 3250 
9972
Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk /  
Tlf. 2589 3301
Træffes bedst hverdage 10-
11 - Fri mandag
Kirketjener I Jens Andersen
kastrupkirketjener@gmail.
com / tlf. 5144 8170
Kirketjener II Annette 
Honoré
kastrupkirketjener@gmail.
com / 5144 8110

Kirkegården Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Johnnyjensenkk@yahoo.dk 
Tlf. 3250 7193

Kastrup Menighedspleje 
hjælper, hvis der er behov, 
bl.a. med Julehjælp. Bidrag 
modtages med tak, og kan 
indbetales til BankNordik 
reg.nr. 6509 konto 
3052994208

Velkommen Lene

En augustdag – hvor solen stod højt på en skyfri 
himmel – trådte Lene Trap-Lind ind til en jobsamtale 
i kirken. Ansættelsesudvalget kunne med det samme 
mærke, at det var – om vi så må sige – et ’match 
made in heaven’. 

Det var derfor også med stor glæde, at 
ansættelsesudvalget et par dage efter kunne ringe 
til Lene og spørge, om hun havde lyst til at være 
kirkens nye kirke- og kulturmedarbejder. Lene sagde 
heldigvis ’ja’, og vi kunne derfor 1. september sige 
’velkommen’ til hende.

Vi er meget glade for at Lene søgte den ledige 
stilling i Kastrup Kirke. Hun er et scoop for vores 
kirke, for hun har alle de kvalifikationer, som vi har 
efterspurgt. Og mere til.

Lene er et menneske, der har en smittende latter, 
er omgængelig og ikke mindst er et meget stærkt 
fagligt kort. Det kommer Kastrup Kirke til at få glæde 
af mange, mange år frem. Og så er hun er af de der 
typer, der kan færdiggøre sætninger for én, når man 
står og leder efter det rette ord. Lad os illustrere det 
med et eksempel:

Uidentificerbar mandsperson: ’man skal ikke kaste 

med sten, når man selv bor i et… øhhhhh’

Lene: ’Mener du glashus?’

Og hun er også typen, der kan sige det på en måde, 
der gør at man ikke bliver flov. Og det er en god 
egenskab at have. 

Hun er også et menneske, hvis hjælp man helt 
naturligt søger, eksempelvis når man ikke kan huske 
titlen på en bog, der ellers udgør et væsentligt 
element i ens prædiken. 

Det kunne for eksempel være en bog med en meget 
lang titel. En bog, hvis titel man famler efter alt 
imens man siger de første ord: ’ Har døden taget 
noget fra dig…’ efterfulgt af et meget lang ’øhhh’, 
der ledsages af et søgende blik ned mod Lene, der 
helt uden tøven siger: ’så giv det tilbage’, og dermed 
minder én om den titel, som man ikke selv kunne 
huske. 

Ja, Lene er et scoop for kirken. Og for 
menighedsrådet, menigheden, medarbejderne og 
ikke mindst de præster, der måtte søge efter gode 
råd og en kritisk og inspirerende sparring.

’Lene er en person, som man gerne vil drikke kaffe 
med og ikke mindst snakke med’, således tænkte 
jeg (AI) første gang jeg mødte Lene. Jeg ønsker 
dog – her en måned senere – at tilføje det følgende: 
Lene er også en person, der med sit netværk, sine 
grafiske kompetencer og evner inden for PR vil gøre 
vores skønne kirke endnu mere skøn.

  

Kære Lene! Vi glæder os til at arbejde sammen 
med dig. Og vi glæder os til at se din kreativitet, 
iderigdom og systematik udfolde sig i vores dejlige 
kirke. 

Velkommen til!
Kastrup Kirke

Fo
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Det sker også i  
Kastrup kirke

Det sker også i Kastrup kirke:

September
Torsdag 30. september kl. 17 
Menighedsrådsmøde

Oktober
Søndag 3. oktober kl. 10 
Højmesse ved Allan Ivan 
Kristensen

Søndag 10. oktober kl. 10 
Højmesse ved Elizabeth 
Laursen

Søndag 10. oktober kl. 16: 
Kammerkoret Musica.

Søndag 17. oktober kl. 10 
Højmesse ved Susanne Worm 
Steensgaard

Torsdag 21. oktober kl. 16 
Syng dig glad

Søndag 24. oktober kl. 10 
Højmesse ved Allan Ivan 
Kristensen

Torsdag 28. oktober Kl. 17 
Menighedsrådsmøde

Hver onsdag kl. 12 Andagt

Hver fredag kl. 9.30 
Babysalmesang

Hver søndag kl. 10 Højmesse

Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke

og hjemmesiden: www. 
Kastrup-kirke.dk

Babysalmesang hver fredag kl. 9.30

Korkoncert

Babysalmesang – hvorfor? babyer kan da ikke 
synge salmer! Nej, men sang skaber glæde, og 
din stemme er den vigtigste lyd, baby hører. Sang 
beroliger og giver nærvær, fællesskab og tryghed.

Ud over gentagelse af sange og salmer, bruges 
der fagter, sæbebobler, tørklæder og andet, der 
stimulerer babys hjerne og medvirker til hurtigere 

indlæring. Nybagte mødre/forældre får en mulighed 
for at møde hinanden og efter babysalmesangen, 
der varer ca. tre kvarter, hygger vi os over en kop 
kaffe eller te i konfirmandstuen.

Nye deltagere er varmt velkomne.

Hver fredag kl. 9.30. Tilmelding til Elizabeth 
Laursen eml@km.dk

 
Vi får besøg af kammerkoret Musica denne søndag 
eftermiddag. Koret blev dannet i 1986 og består af 
ca. 28 sangere mellem 20 og 60 år. Dirigenten er 
Filipe Carvalheiro.

Koret gør det meget i ’konceptkoncerter’, hvor 
musik, tekster og hele fremførelsen af musikken 
formidler eksempelvis et emne eller en tematisk idé.

Koncerten i Kastrup har temaet ’En 
kærlighedshistorie fra forelskelse til bryllup’  og vil 
rumme en stor musikalsk palet af både nyere og 
ældre musik, såvel klassisk som rytmisk. 

Da koret skal opføre Mozarts Requiem til Alle 
Helgen, vil der også blive uddrag af dette udødelige 
værk.

Velkommen til en stor og flot koncert i rummet, hvis 
akustik af flere kor betegnes som en af de bedste til 
kor i København. 

Søndag 10. oktober kl. 16 i Kastrup kirke, 
Kastruplundgade 3
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Velkommen i  
Skelgårdskirken!
Velkommen indenfor når 
efteråret nærmer sig med de 
mørkere dage og flotte farver 
på træerne. 
Vi har kaffe på kanden og en 
masse spændende på pro-
grammet: foredragsaftener, 
filmaftener, maleworkshops 
og koncert! Hver søndag fejrer 
vi højmesse – nu helt uden 
restriktioner, så kom og syng 
igennem på salmerne. 
Vel mødt i Skelgårdskirken i 
oktober!
Følg med på kirkens hjemme-
side og facebookside:
www.skelgaardskirken.dk   
facebook/skelgårdskirken

Aktiviteter i oktober i 
Skelgårdskirken
01. okt. 10:00 KirkeYoga 
01. okt. 18:00 Spis Sammen
03. okt. 10:00 Højmesse  
v/ Annelise Hofmann Mehlsen
04. okt. 11:30 Fortællekredsen
05. okt. 13:00 Flittige hænder
05. okt. 16:15  
Børne&Junior klub
06. okt. 10:00 Morgensang
06. okt. 11:45 Kirke-Pétanque
06. okt. 13:00 Babysalmesang
06. okt. 14:15  
Mødre/fædre gruppe
07. okt. 10:00 Babysalmesang
07. okt. 11:30 Babysalmesang
07. okt. 14:00 Vandretur på 
Fælleden,  
mødested Hilversumvej-broen
07. okt.  19:30 Koncert med 
Pianoman Chris Holst
08. okt. 10:00 KirkeYoga
09. okt. 11:00 Dåbs og familie-
gudstjeneste  
v/ Poul Bo Burkal Sørensen
10. okt. 10:00 Højmesse  
v/ Karen Giødesen 
11. okt. 19:30 Menighedsmøde 

12. okt. 16:15  
Børne&Junior klub
12. okt. 18:30 Filmaften: Stille 
hjerte
13. okt. 10:00 Morgensang
13. okt. 11:45 Kirke-Pétanque
13. okt. 13:00 Babysalmesang
13. okt.  14:15  
Mødre/fædre gruppe
13. okt.  19:00 Koncert med 
Brandvæsnets Orkester
14. okt. 10:00 Babysalmesang
14. okt. 10:30 Gudstjeneste på 
Plejehjemmet på Ugandavej
14. okt. 11:30 Babysalmesang
14. okt. 14:00 Vandretur på 
Fælleden, mødested Hilver-
sumvej-broen
14. okt. 18:00 Studiekreds  
v/ Poul Bo Burkal Sørensen
15. okt. 10:00 KirkeYoga
15. okt. 17:00 Mal din Tro
16. okt. 11:00 Dåbs og familie-
gudstjeneste v/ Karen Giødesen
17. okt. 10:00 Højmesse  
v/ Poul Bo Burkal Sørensen
17. okt. 11:30 Bøn for Skelgård 
kirke og sogn
17. okt. 12:00 Rytmisk gudstje-
neste  
v/ Poul Bo Burkal Sørensen
20. okt. 10:00 Morgensang
20. okt. 11:45 Kirke- Pétanque
21. okt. 14:00 Vandretur på 
Fælleden. 
Mødested: Hilversumvej-broen
23. okt. 11:00 Dåbs og familie-
gudstjeneste v/Kamilla Bugge

24. okt. 10:00 Højmesse  
v/Annelise Hofmann Mehlsen
25. okt. 19:30 Menighedsmøde
26. okt. 16:15  
Børne&Junior klub
27. okt. 10:00 Morgensang
27. okt. 11:45 Kirke-Pétanque
28. okt. 10:00 Babysalmesang
28. okt. 11:30 Babysalmesang
28. okt. 14:00 Vandretur på 
Fælleden. 
Mødested: Hilversumvej-broen
28. okt. 19:00 Foredragsaften 
med Joan Ørting
29. okt. 10:00 KirkeYoga
31. okt. 10:00 Højmesse  
v/ Karen Giødesen

Sognepræster: 

Annelise H. Mehlsen (kirke-
bogsførende) 
tlf. 40 40 72 65, ahm@km.dk 

Poul Bo B. Sørensen (provst)  
tlf. 29 12 35 15, pbbs@km.dk 

Karen Giødesen (sognepræst)  
Træffes i kirken, tlf. 51 22 82 23,  
kag@km.dk 

Kamilla Bugge(sognepræst)  
Træffes i kirken, tlf. 60 80 58 78,  
kabu@km.dk

Skelgårdskirkens sogns kirkenyt

! ! !

Sangcafé
Tirsdag 19. oktober kl. 14
Sangcafé starter ende-
lig op igen. Vi synger 
fra højskolesangbogen 
og drikker kaffe med 
noget sødt til. Alle er 
velkomne!

KirkeYoga
Hver fredag er der KirkeYoga her i 
Skelgårdskirken, ved sognemedhjæl-
per Nicole Kruckenberg Breum der 
er certificeret crossyoga instruktør. 
Kl. 10-11.  Alle er velkommen, nye 
som øvede!
Spørgsmål rettes til nicole@skelga-
ardskirken.dk
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Koncert med Pianoman Chris Holst
Torsdag 7. oktober kl. 19.30

Kom og nyd en aften med læk-
ker sang og klavermusik leveret 
af den charmerende Tårnby-mu-
siker og entertainer Chris Holst.
Koncerten er gratis, men Chris 
opfordrer alle til at donere penge 
til Hjerteløberne.
Chris kommer oprindelig fra 
Østrig (Tyrol) hvor han allerede 
som ung mand blev suget ind i 
musikkens univers gennem mu-
sicals og senere som forsanger 

i forskellige bands. Hans store passion har derudover altid været 
solopiano med sang. ”Musik har altid været enormt vigtig for mig 
i mit liv - god musik er fyldt med energi og good vibrations og det 
skal deles og gives videre”.

Filmaften: Stille Hjerte
Tirsdag 12. oktober kl. 18.30
Bedstemoderen Esther, der er 
ramt af ALS, har i samråd med 
sin mand og to voksne døtre 
valgt at gøre en ende på livet. 
Dagen før det skal ske samler 
hun hele familien til en hyggelig 
julefest, der afslører gamle kon-
flikter, men også giver en livsbe-
kræftende afklaring. 
Filmen vandt flere Bodil-priser 
2015. For Bedste Film. Danica 
Curcic for Bedste Kvindelige ho-
vedrolle, Pilou Asbæk for Bedste 
mandlige birolle og prisen for 
Årets Filmmanuskript gik til 
Christian Torpe.
Efter den rørende, stærke og smukke film drikker vi en kop kaffe 
sammen.

Mal din Tro!
Fredag 15. oktober kl. 17-20

Vi holder endnu en dejlig kreativ 
aften med fællesskab og udfoldelse. 
Der er vejledning, materialer og 
mad og lidt til ganen – alt til en 
beskeden pris af 50 kr. per person, 
betales kontant på aftenen.
Tilmelding og evt. spørgsmål sendes 
til designer og sognemedhjælper 

Nicole Kruckenberg Breum på nicole@skelgaardskirken.dk

Rytmisk Gudstjeneste 
ved Poul Bo Sørensen
Søndag 17. oktober kl. 12-13 
Kom og vær med til en skøn 
gudstjeneste med rytmisk 
musik! Vi har et 5 mand 
stærkt band der akkompagne-
rer til rytmiske lovsange hvor 
der synges igennem. 

Skelgårdskirken åbner dørene til …

En aften med Joan Ørting 
Torsdag 28. oktober kl. 19.00-20.30
Hvor er du smuk
Vi skal snakke om 
kærlighed, seksuel 
energi, kreativitet, 
intuition, fanta-
si…. Kræfter som 
findes i ethvert 
menneske, og som 
ikke blot er den 
seksuelle akt mel-
lem to mennesker, 
men noget endnu 
større og dybere. 
Vi skal snakke om 
den skaberkraft i 
vores allesammen 
liv, kraften til at 
turde drømme, 
turde springe, tur-
de stå ved sig selv, 
være kreativ, grine, 
græde, spørge, undres, være nysgerrige.
Højsangen i det Gamle Testamente beskriver kærlighedens kraft 
smukt, intimt, modigt og forførende.
Joan Ørting er en vidunderlig formidler, og hun er modig; og 
mod skal der til, hvis vi skal snakke om kærlighedens og elsko-
vens urkraft.
Hvor er du smuk - en aften om dig.
Pris: 100 kroner, som overføres via Mobile Pay på nr: 655756. 
Skriv: Hvor er du smuk i bemærkninger.

Studiekreds om Jesu opstandelsen i  
malerkunsten 

Torsdag 14. oktober kl. 18                                                                     
Jesu opstandelse handler ikke 
alene om, at ét menneske er 
vendt tilbage til livet efter dø-
den, men at Jesus fik magt til at 
give liv til alle os, som tror på 
ham. Ingen større livskraft er 
sluppet løs i menneskeheden 
end den kristne opstandelsestro. 
Kunstnere, som er blevet over-
bevist om, at de har fået det evi-
ge liv som en gave, har udtrykt 
det i deres kunst. 
De tre aftner, studiekredsen 
forløber over, vil fokusere på 
musikken, maleriet og film. Vel 
mødt!

Skelgårdskirkens sogns kirkenyt
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Tårnby Begravelsesforretning
v/ Burchhardt

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

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

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

Vi har fremlagt priser på hjemmesiden.

www.burchhardt.dk

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Kastrup-Tårnby 
Pensionistforening
Mødes i Postkassen onsdag kl. 12 (kaffe og brød 
15,- kr) og fredag kl. 11.15 (kaffe 10,- kr.)
Banko fredag 1. okt.
Film, hygge og andet onsdag 6. okt.
Banko fredag 8. okt.
Spisning onsdag 13. okt. kl. 12. 100,- kr
Banko fredag 15. okt.
Efterårsferie onsdag 20. okt.
Efterårsferie fredag 22. okt.
Film, hygge og andet onsdag 27. okt.
Banko fredag 29. okt.

OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
En stemme i radion - Margaret Lindhardt. 7. okt.
L.N.Tøj kommer med sidste nyt. 14. oktober
Efterårsferie 21. oktober
Finn, Den glade musiker. 28. oktober

Bordinghus
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395.  
www.Bordinghus.dk
Hver tirsdag og fredag kl. 13.30 – 16.00 ’Åbent hus’
Husk generalforsamling for brugerne fredag 12. 
november kl. 11.00  
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6

Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500. www.taarnby.dk/
solgården
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 6 
Hjernesagen Tårnby Dragør 
Mødes i Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmel-
ding til Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Lise 
Adelhardt 2883 4785 - iadel@stofanet.dk
Hjernesagens hjemmeside www.hjernesagen.dk. 
Musik med kommentarer ved Bente Thers. 11. 
oktober. 
Frokost og hyggelig snak 25. oktober.  Begge dage 
kl. 14-16
Vi går på Hjertestien søndag 17., oktober - 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
Ekstraordinært årsmøde mandag 25. oktober kl. 
13.00 i Postkassen.  

Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 
3161 1022 eller fastnet 3258 3985.  • Vi er til for 
jer. Mødested i Postkassen.
Astrid Thybo fortæller om taleøvelser, når man har 
Parkinson. Der er lotteri og kaffe også. Så velkom-
men til alle. Torsdag 30. september kl. 14. 
Tom Fuglevig vil give et indblik i mulige høreappa-
rater og hjælpemidler, samt hvilke tilskud, der kan 
ansøges om. Torsdag 28. oktober kl. 14.00. Kaffe, 
kage og lotteri hører med, samt muligvis Bording-
hus Spillemænd. Alle er velkomne, det koster ikke 
noget men tilmelding nødvendig.
Husk Parkinson dans stadig hver onsdag kl. 13.

Bedre Psykiatri
Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. ama-
ger@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 Lykkes Centeret.
Der er arrangementer igen i november. Se Tårnby 
Bladets novemberudgave.

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal.  
Møde hver tirsdag kl. 14. 
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Bankospil 5. oktober
Sundhedsuge i Tårnby 12. oktober
Efterårsferie - lukket 19. oktober
Cafemøde 26. oktober

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk for nærmere 
oplysninger.
I Sundhedsugen (uge 41) kan du møde Lokal-
foreningen i Arkaden i SundhedsCentret, hvor vi 
fortæller lidt om vores stavgang. Vi har også nogle 
brochurer med, der fortæller lidt om gode moti-
onsvaner. Det foregår onsdag 13. oktober mellem 
kl. 9 og kl. 10.
Men selvfølgelig går vi stavgang hver mandag kl. 10 
med start fra parkeringspladsen ved Løjtegårdsvej 
100 (Plejehjemmet).

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på 
Scleroseforeningens hjemmeside under lokalafde-
linger!
Takket være borgere i Tårnby/Dragør blev der lokalt 
samlet ind til forskning i sclerose og sat ny rekord 
søndag 12. september. I hele landet blev der ind-
samlet 5,8 millioner kr.
Dermed var Tårnby/Dragør med til at sætte ind-
samlingsrekord på landsplan. Alt overskud går til 
danske forskningsprojekter, der skal bidrage med ny 
viden om årsagerne til sclerose og bane vejen for 
bedre behandlingsformer for de 17.200 danskere 
der lever med sygdommen.

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

Kræft-café
Tårnbyparkens Café, Tårnbypark Allé 22, anden ons-
dag 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 13. oktober.

Mænds Mødesteder
Villaen på Sirgræsvej 134.  
maends.moedested.taarnby@gmail.com 
Konst. formand Per Eilersen tlf. 4096 3795. 

Netværkshuset
Kastruplundgade 13 (Baghuset) 2770 Kastrup. Kon-
takt: 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

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 33.

Senior- og pensionistkalender •  
samt specialforeninger - Oktober 2021

Farvel til en 
engageret partifælle

Det er med stor sorg at vi 
meddeler, at vores ven, par-
tifælle og byrådskandidat Per 
Husted Clausen er afgået ved 
døden, lørdag 11. september.

Per var aktiv som medlem i 
De Konservative i Tårnby. Han 
var altid positiv, hjælpsom og 
yderst loyal. Per brændte for 
den Konservative sag og in-
volverede sig gerne. 

Per vil være savnet 

Rikke, på vegne af De Konservative i Tårnby

Gigtforeningen søger gå-værter
Har du lyst at gå ture med andre i et tempo, hvor 
alle kan være med? Så meld dig som gå-vært.
Spørgsmål? Så kontakt Helle Meinhardt tlf. 3977 
8012 eller skriv til  
Gaamedos@gigtforeningen.dk

EN STOR SUCCES! Kræftcaféen i Tårnby mødtes for første 
gang onsdag 8. september. Det var en stor succes med over 10 
deltagere. Vi blev overvældet af glæde og sammen rullede vi 
gardinerne op og nød det selskab, som udfoldede sig omkring 
os. Succesen fortsætter og caféen åbner igen onsdag 13. okto-
ber, kl. 16-18. Adressen: Tårnbypark alle 22 (selskabslokaler). 
Der vil også være kaffe, kage og en bid brød.
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DET SKAL FEJRES!

HVAD SKAL FEJRES?

ÅRETS FORENING
&

ÅRETS FORENINGSLEDER

Har du kandidaten til den ene eller anden titel, så send den 
fluks sammen med en begrundelse til Priskomiteen senest 

tirsdag d. 5. oktober: 
tfr@tfr.dk eller

Fælleskontoret, Englandsvej 290, 2770 Kastrup. 

Priserne uddeles på rådhuset onsdag d. 27. oktober!

Der er ingen vindere ved 
borgmesterens unødven-
dige indgreb - kun tabere  

Af Camila Cailloux, 
Nøragersmindevej

Tårnby Kommune og borgme-
steren har pludselig valgt, at 
der skal åbnes op for et meget 
smalt område, som har været 
aflåst for offentligheden si-
den 1940’erne. 

Der er tale om et 700 me-
ter langt dige, som er 8 meter 
bredt og 2,5 meter højt, be-
liggende på den sydøstlige 
side af pumpestationen ved 
Hilversumvej og som ender 
blindt. 

Åbningen har en masse kon-
sekvenser og tjener ikke et 
eneste formål. Tonsvis af natur 
og dyreliv vil blive ødelagt, det 
vil koste en masse skattekroner, 
og hverdagen vil blive ødelagt 
for en masse mennesker – helt 
unødvendigt.

Tilladelse i 1995

I år 1995 fik grundejerne 
langs strækningen en skrift-

lig tilladelse fra kommunens 
tekniske forvaltning til at be-
nytte det omtalte dige som 
haver. For et par år siden trak 
forvaltningen så denne tilla-
delse tilbage. Alle grundejere 
er indforstået med dette og 
har rettet ind efter kommu-
nens anvisninger. 

Alligevel vil borgmesteren 
med alle kneb og for enhver 
pris kæmpe for, at der nu også 
skal åbnes op for offentlighe-

den til diget - selv om åbnin-
gen helt åbenlyst kommer til 
at have følgende konsekven-
ser: ødelæggelse af en masse 
natur og dyreliv, krænkelse af 
en masse menneskers privat-
liv samt en økonomisk tung 
post på måske en million 
kroner for etableringen af et 
hegn (og dernæst løbende 
udgifter til vedligehold/ple-
je). Indgrebet forekommer 
fuldstændig meningsløst.

Til venstre diget som skal åbnes for fodgængere - til højre 
Camillas hus og have. 

Vi har modtaget:

Spørgsmål til borgmesteren Hvad er meningen

Til trods for at borgmesteren 
i år 2017 gik til valg på ’mere 
borgerinddragelse’, tog det 
os mere end to år at få ham 
til at indvilge i at tale med os 
omkring sagen - ved samtalen 
udviste han dog ikke så me-
get som den mindste smule 
empati for os bekymrede bor-
gere. 

Ligeledes udviste han hel-
ler ikke den mindste bekym-
ring for naturen og dyrelivet, 
trods at biodiversiteten er 

et højt prioriteret område 
hos borgmesteren og Tårnby 
Kommune. Dette også selv 
om kommunen er med i kon-
kurrencen om ’Danmarks vil-
deste kommune’ og man nemt 
kunne beholde dette område 
aflåst og netop lade naturen 
vokse ’vildt med vilje’. 

Hvad er  borgmesterens 
agenda? Er det for at statuere 
en form for magt? Vil han ikke 
tabe ansigt ift. en forfejlet be-
slutning? Eller har han lovet 
nogen noget? 
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Her er vi 
allesammen
Hele det samlede foreningsliv er 
kommet i brochure

Af Terkel Spangsbo

Med penge fra 
F o l k e o p l y s -
ningsudvalget 
og en kæmpe 
indsats fra 
Foreningernes 
Fælleskontor 
og Tårnby Bla-
dets frivillige 
layout-hold 
er det lykkes 
at samle kon-
t a k t o p l y s -
ninger (den 
sværeste og 
mest tidskrævende del af projektet) 
fra alle klubber.

I brochuren, som gerne skulle 
være landet i din postkasse, hvis du 
er reklamemodtager, finder du kon-
taktmuligheder og meget let oplys-
ninger om de enkelte klubber.

Til gengæld er der mange mun-
tre artikler, så det hele ikke går op i 
email, www-adresser og Facebook.

Nu er det så op til klubberne selv 
at ajourføre deres hjemmesider, 
så interesserede let kan finde for-
mænd, træningstider, etc. 

Hvis I IKKE har modtaget brochu-
ren, så find klageadressen på www.
taaarnbynet.dk forsiden.

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

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

Så kontakt vores 
sportsredaktør Søren Havemann

- Det er gratis
sporten@havemann.dk
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Tårnby FF Ungdom 16 har 
vendt udviklingen, fortæller 
Kim Højlund, som Tårnby 
Bladet møder på kunststof-
banen i Ugandapark

Tekst og foto:  
Søren Havemann

FODBOLD

Man hører om medlemsfald 
og tilbagegang efter den 
lange corona nedlukning. Der 
tages mange initiativer for at 
styrke klubbernes indsat for 
at få vendt udviklingen. Kom-
munen og DGI København har 
eksempelvis holdt en idræts-
konference som inspiration til 
nye initiativer. (se artikel side 
50)

- For halvandet år siden 
var vi kommet ind i den onde 
spiral. Vi var nede på 16 unge 
og en lukning af holdet var 
truende. Trænerteamet måtte 
i tænkeboks, fortæller Kim 
Højlund, træner for de unge 
spiller på 16 eller derunder. 

- Vi lyttede til de unge, 

de fik medbestemmelse på 
udviklingen, hvilke rammer 
skulle vi arbejde indenfor. Vi 
satte os et mål – sammen. For-
pligtende for både spillere og 
trænere.

- Vi skulle løfte det her 
sammen, vi satte os fælles 
mål og vigtigt, det skulle både 
være lærerigt og samtidig 
hyggeligt.

Langsomt tiltrak den pro-
ces flere drenge, nye spillere 
og spillere, der vendte hjem 
igen. I dag er man oppe på 41 
spillere og tre, der prøvetræ-
ner, konstaterer Kim Højlund

En af de hjemvendte drenge 
fortæller

Peter Bolvig Hansen, U16-
spiller, er lige dukket op til 
træningen.

- Jeg har spillet her før men 
stoppede. Men er vendt tilba-
ge for at spille på hyggehol-
det, som der er mulighed for 
her. Jeg er vendt tilbage fordi 
jeg synes, det er det bedste, 
at være her. Og jeg har med-
bestemmelse på, hvad vi skal 

træne.
- Jeg lærer meget uden 

at jeg bliver presset, da der 
også skal være plads til skole 
og andet. Trænerne er gode 
og i øjenhøjde med spillerne 
og så er det rart at spille på 
kunststofbanen, slutter Peter, 
inden træningen går i gang.

Resultaterne der tæller

- Vore bedste U16 drenge 
spiller i næsthøjeste række 
Øst 2, fortæller Kim Højlund.

- Vi har masser af talent på 
holdet. Der er tre træninger 
om ugen og kamp i weeken-
den. Vi har fravalgt samarbej-
det omkring fodboldoverbyg-
ningen A 27, hvilket jeg tror 
betyder, at vi kan være et fint 
alternativ for nogle spillere.

- Vi har plads til flere, vi har 
gode faciliteter og en velfun-
gerende klub; vi betragter det 
som et fristed for fodbold-
drenge, der også ønsker at 
spille på et rimeligt højt ni-
veau slutter Kim Højlund.

Træner Kim Højlund 
(tv) og U16-spilleren 
Peter Bolvig Hansen 
på kunststofbanen 
ved Ugandapark.

Tårnby FF U16 - flere drenge tjekker ind

Petanque klubben Amager 
P 96 Tårnby, der i øjeblik-
ket har mange kugler i spil, 
afholder i samarbejde med 
DGI-petanque landsmester-
skab for fire mandshold

Der deltager 16 hold i me-
sterskabsdysten på Vestama-
ger, der hver i sær har vundet 
landsdelsholdturneringen el-
ler har kvalificeret sig ved et 
landsdelsstævne.

Petanque klubben glæder 
sig til at stå for værtskabet og 
ved denne lejlighed præsen-
tere de nye udendørsbaner, 
som Tårnby Kommune har 
etableret i løbet af somme-
ren. Kommunen er også lige 

nu i gang med det forbere-
dende arbejde med den nye 
hal, der skal opføres.

Det er vores håb, at alle 
interesserede vil kigge forbi 
banerne i løbet af weekenden 
for at se de nye baner, se no-
get attraktivt petanque, samt 
eventuelt få en snak med 
medlemmerne om petanque-
sporten, fortæller formand 
Tommy Svendsen.

Stævnet foregår i weeken-
den 2. og 3. oktober fra kl. 
09.00 til 17.00 om lørdagen 
og om søndagen startes kl. 
9.00 og det forventes, at der 
er finaler ca. kl. 14.

SH

Petanque mesterskab på Vestamager 

Amager P 96 Tårnbys 
baner ligger på 

adressen Ugandavej 
109 og der er fri entré 
begge dage.  Amager 

P96 Tårnby
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Selvom det er rugbyklubben Nanok 
på Christianshavn, der jubilerer, er 
der grund til at interviewe Christian 
Søe - snart 80 og Still going strong

Tekst Mia Engstrøm. Foto: Mia 
Engstrøm og arkiv

Christian Søe har altid været en ak-
tiv mand, blandt andet kan han på sit 
CV notere: Stifter af CSR, formand for 

CSR/Nanok, præsident for Lions Club 
Kastrup-Tårnby, aktiv i roklubben Øre-
sund, og arrangør af sommerkoloni 
siden 1995 for CSR/Nanok. Christian 
Søe har modtaget adskillige priser 
som idrætsleder sidst i 2017, hvor han 
modtog Danmarks Idrætsforbunds 
æresnål. Listen er næsten uendelig.

Christian Søe bor i dag i Kastrup og 

kan i februar 2022 fejre sin 80 års fød-
selsdag. Det kan man hverken se eller 
høre på ham. Men man fornemmer 
hurtigt, at Christian har mange år på 
bagen, når han øser af sine mange op-
levelser og erfaringer både indenfor 
foreningslivet og igennem sin lærer-
gerning. Christian snakker hurtigt, og 
man skal holde ørerne stive, når han 
fortæller om sit liv og levned. 

Fra Sønderjylland til Amager

Christian blev født i Sønderjylland, 
men allerede i 1948 flyttede familien 
til Amager. Faderen var præst og blev 
tilknyttet Nathanaels Kirken i Holm-
bladsgade. Det var et arbejderkvarter, 
fortæller Christian, og der var lidt an-
dre skikke på Amager end på landet i 
Sønderjylland, og pastor Søe, som han 
blev kaldt, så hurtigt, at der var behov 
for at gøre noget for de mange drenge 
i kvarteret. 

Faderen startede i samarbejde med 
Eigil Hemmert Lund fra det beredne 
politi bokse- og brydetræning for bør-
nene og stiftede rugbyklubben Nanok. 

- Eigil var nok den mand, der har be-
tydet mest for mig og mit liv efterføl-
gende, siger Christian.

- Han gav mig min nok største pas-
sion i livet, kærligheden til rugby, og 
målet om at få rugby sat på skolernes 
idrætsprogram.

Hjælp til de svage

Da Christian skulle vælge levevej, 
overvejede han både fotograf, mø-
belsnedker og landmand. Alle karri-
eremuligheder, som tiltalte Christian, 
fordi han havde interesse for dem. 

Han endte dog på faderens forslag 
med at blive uddannet til lærer i bl.a. 
idræt og sløjd, og i sin fritid er han 
fotograf, så han fik lidt med fra alle 
verdener. 

Christian blev ansat på Christi-
anhavns Skole, og han fandt snart 

sin egen vej som lærer. Dengang i 
60´erne var det stadig en kæft, trit 
og retning pædagogik, som prægede 
skolelivet, og hænderne sad ofte løse 
hos lærerne. Sådan var det ikke i Chri-
stians timer. Han var på fornavn med 
eleverne, og de måtte gerne sige ’du’ 
til ham. 

- Jeg roste mere end jeg skældte ud, 
og jeg tager til enhver tid den svages 
parti, fortæller Christian. 

Fra barndomshjemmet husker Christian

- Vi havde en pengepung, som var re-
serveret til tiggere, som vidste, at de 
kunne få lidt hjælp hos præsten.

Den tankegang har Christian taget 
med sig. Man hjælper altid de svage. 

- Da jeg underviste på Christians-
havn var indvandrerne i undertal og 
blev mobbet, så tog jeg deres parti, 
fortæller Christian. 

- Og da jeg kom til Nørrebro var det 
omvendt, så holdt jeg hånden over de 
etniske danskere, da de var i undertal 
her. 

I oktober fejrer CSR/Nanok 50 års 
jubilæum, og det er klart her Christi-
ans hjertebarn skal findes. Han kan 
tale varmt og længe om alle oplevel-
serne med drengene fra Christians-
havn. 

Christian understreger, hvor vigtigt 
det var at lære de unge, at man be-
handler alle med respekt uanset køn, 
race og religion. Alle var velkomne, 
bare de ville spille rugby. 

Jubilæet fejres lørdag 9. oktober 
med rugbykampe, reception og fest i 
klubhuset på Christianshavn.

Christian har blandt andet været 
med til at starte rugbyklubben 
CSR, som senere fusionerede med 
rugbyklubben Nanok. 

Et øjebliksbillede fra familiearkivet, 
hvor det lykkedes at fotografere 
Christian i en stille stund. Han er 
ellers konstant i gang med et eller 
andet. Eksempelvis har han muligvis 
danmarksrekorden som underviser i 
førstehjælp.

Portræt af Christian Søe –  
en af Amagers store foreningsmænd

En deltager, en medalje til 
Annika
Annika Skibby stillede som eneste 
deltager fra TSK op til Dansk Skøjte 
Unions (DSU) efterårskonkurrence i 
Odense. Klubben og Annika fik det 
de kom efter, nemlig en medalje af 
bronze.

Der var masser af nerver på, efter 
sådan en ufrivillige lang corona pau-
se. Derfor var det også en ekstra glad 
bronzevinder, der kunne tage hjem 
fra Odense, fortæller Lene Skibby, 
pressemedarbejder i TSK.

Skøjteløberne skal i aktion igen 
her i starten af oktober til HSK Cup 
og Efterårs Cup.

Det er stadig muligt at komme og 
prøve kræfter på isen, hvor Annika 
og de andre trænere er klar til at tage 

imod nye medlemmer, mød op lørda-
ge fra kl. 13-14.  Se klubbens hjem-
meside www.taarnbyskojteklub.dk 

Annika 
Skibby 

med 
medalje 

og 
blomster 
Foto: TSK

Vikingerne stævner ud
Coronaen har betydet, at vægtløftere 
fra AK Viking har måtte udsætte del-
tagelsen i mange stævner.

Det er arrangørerne nu ved at råde 
bod på, så de bedste løftere har en 
travl tid med at nå de forskellige op-
gaver, hvor vi kan nævne Ladies Open 

i Slagelse; her deltog 
tre vikinger og bedste 
placering blev Emily 
Lykke med en anden 
plads. 

Ved Ålholm cup i 
Hillerød blev Mikkel 
Miguel Franco vinder 
med 45 kilo. Mikkel er 

bare 11 år og er helt nystartet.
DM for seniorer på Østerbro og 

stor var glæden, fordi Emily Lykke fik 
bronzemedalje i 55 kg klassen; hun 
er altså kun 14 år og skulle løfte mod 
de voksne, så det er rigtigt flot.        SH

Emily Lykke med 
hendes back up-team 
Foto: AK Viking



4
6

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 O
K

TO
B

ER
 2

0
2

1

Curlinghallen på Røllikevej lægger 
is til mange forskellige aktiviteter. 
En af de mere ukendte er curling for 
pensionister

Af Søren Havemann

CURLING

Tårnby Bladets udsendte mødte Leif 
Jensen en onsdag formiddag til en 

snak om initiativet. Leif er lokal og 
måske bedre kendt under navnet 
Tuborg Leif fra sin tid som ansat i et 
Tuborg øldepot.

Senior Curlig i Tårnby Curling Club 
begyndte for nogle år siden, hvor en 
lille flok curlere, der ellers spillede 
i Gentofte, valgte at flytte til Tårnby 
Curling, fortæller Leif og sjovt nok er 
der mange af dem der også spiller golf 

om sommeren og curling om vinteren. 
- Når vi har hele holdet samlet, er vi 

22 spillere.

De spiller med pinde

- For at gøre spillet lidt nemmere bru-
ger vi nogle pinde, der skåner ryg og 
ben for unødig belastning, siger Leif.

- Vi har særlige såler under skoene 
for bedre at kunne stå fast, så vi und-

går fald. Og det sker faktisk meget 
sjældent at vi oplever uheld. 

Er man ny spiller i klubben tilbydes 
et par timers instruktion og øvelse, og 
så bliver man naturligvis taget godt i 
mod af de mere rutinerede.

- Det skal jo både være sjovt og en 
smule alvorligt, derfor har vi interne 
konkurrencer og fører statistik.

- Men vi glemmer naturligvis ikke 
det sociale og det frirum et par timer 
på glatis tilbyder os siger Leif.

Medlem af curlingklubben

- Vi har plads til flere 65+ fortæller 
Leif og man skal bare møde frem, vi 
har det nødvendige udstyr, vi vejleder 
og sørger for at instruktionen.

- Vi spiller hver onsdag i to timer 
fra kl. 10 til 12. Du bliver medlem af 
curlingklubben og betaler her et kon-
tingent på kr. 600 årligt. 

Du er meget velkommen, tilbyder 
Leif Jensen Tårnby Bladet udsendte.

Leif Jensen på isen med den særlige 
pind der bruges il at skubbe stenen 
mod huset Foto: Søren Havemann

Over stok og sten er som 
senior plus curling

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Søbaderne har været 25 år i Øresunds vand
Kastrup Søbadere fejrede 
i sidste uge deres 25 års 
jubilæum

En stor del af foreningens 
tæt på 150 medlemmer var 
samlet i Korsvejsskolens fest-
sal, for at fejre sig selv og de 
mange år.

Borgmester Allan S. Ander-
sen holdt festtale og over-
rakte Tårnby kommunes gave.

Hvor andre foreninger har 
lidt under corona-nedluk-
ninger er Kastrup Søbadere i 
stedet vokset. Foreningen har 
nu 150 medlemmer og vente-
liste.

- At være medlem af Ka-
strup Søbadere handler om 
det fysiske og mentale vel-
være, det giver at havbade. I 
tager livtag eller måske nær-
mere svømmetag med natu-
ren i alle dens skikkelser. På 
en solskinsdag, i regn og rusk, 

og når der skal hakkes hul i 
isen. Men at bade året rundt 
handler for mange af jer også 
om det sociale, at være en del 
af et fællesskab. Et fælles-
skab, der for nogIes vedkom-
mende går mange år tilbage, 
pointerede Allan S. Andersen 
i sin tale. 

Borgmesteren nævnte også 
i sin tale, at Kastrup Søbade-
res medlemmer har haft kur-
sus i brug af hjertestarter, og 
at foreningens medlemmer 
også har haft en reel redning, 
da Lis Thode reagerede hur-
tigt, svømmede ind efter en 
redningskrans og bjergede en 
nødstedt mand 50 meter fra 
broen.  

Allan S. Andersen nævnte 
også, at klubbens nyeste til-
tag - nøglearmbånd - sikrer, at 
medlemmerne ikke smækker 
sig ude fra omklædningsrum-
mene i frostvejr.

 Endelig tilkendegav borg-
mesteren, at han påskønner 
Kastrup Søbaderes engage-

ment i forhold til udviklingen 
af Kastrup Ny Lystbådehavn. 

bbark

Søbaderne fejrede, at de nu 
har svømmet i Øresund i 25 

år. Privatfoto.
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EN PERLEPLADE AF DIMENSI-
ONER er sat op i Kamillehaven 
på gavlen af gymnastikhuset. 
Motivet på perlepladen er 1. 
generation Pokémon. 

- Grunden til, at det blev et 
pokémon motiv, er, at mine 
børn begge gennem tiden 
har været interesseret i  poké-
mon  kort, og hele familien 
har spillet   pokémon go, siger 
kunstneren bag, Charlotte 
Oszadlik Holbech. 

- Det er også derfor Kamil-
lehaven er et godt sted at 
have perlepladen hængende, 
fordi det er et godt spot at 
spille pokémon go’ på. 

Perlepladen blev indviet i 
sidste uge af borgmester Al-
lan S. Andersen og børn fra 
Tårnbygårdsskolen og Ka-
strupgårdsskolen.

Perlepladen består af 
272.484 perler og er lavet 
på 324 perleplader. Det har 
taget sammenlagt omkring 4 
måneder over en periode på 
1½ år at lave den.             

Mona Gjedved

NYT SAMARBEJDE MELLEM 
TÅRNBY JOBCENTER, LOKALE 

FORENINGER OG LEDIGE 
BORGERE  

 Invitation til inspirations-eftermiddag d. 13/10 
  
Hvem: Alle nysgerrige, eksempelvis ledige borgere, 
medarbejdere i Tårnby Kommune og lokale foreninger 
inviteres til inspirationseftermiddag om et nyt samarbejde 
mellem jobcenter, foreninger og ledige.  

Hvorfor: Et nyt samarbejde mellem Tårnby Kommunes 
Jobcenter og lokale foreninger har set dagens lys.  
Samarbejdet går kort beskrevet ud på, at borgere, som har 
været tilknyttet jobcentret længe, kan prøve at komme ud i 
en forening som frivillig. For nogle vil det være med til at 
komme ud af ensomhed og ind i foreningslivet. 
I matchet mellem ledige frivillige og forening, kan de ledige hjælpe til med opgaver, prøve nye 
ting af, få succesoplevelser og et udvidet netværk. Projektet her prøver altså at tænke nyt, 
tænke om vi kan hjælpe ledige på en ny måde, samtidig med at foreninger engageres, får nye 
frivillige og der skabes et nyt møde mennesker imellem.  

Program:  
V/ Peter Steenberg fra Tårnby Jobcenter og Anita Køldal, frivillighedskoordinator  

Kl. 16-17: hør mere om samarbejdet og mulighederne for foreninger og ledige borgere.  
Vi vil bestræbe os på, at repræsentanter fra foreninger/ledige borgere i samarbejdet fortæller 
om deres egne oplevelser.  
Vi vil også gerne blive klogere på, hvordan foreningsliv og ledige kan mødes og matches og andre 
erfaringer og tips – som kan udfoldes mere i en kommende workshop i efteråret.  
Kl. 17-17:45: sandwich til de tilmeldte (kan være to go eller to stay), mulighed for at netværke 
og spørge mere 1-1 ind til, hvad et samarbejde kunne gøre for dig/Jer.  

 

Det praktiske  

Tid: Onsdag d. 13. oktober kl. 16:00-17:45 
Sted: Sundhedssalen i SundhedsCenter Tårnby. Adresse: Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup. 
Tilmelding og sandwich: Det er gratis at deltage - hvis du tilmelder dig arrangementet, så 
bestiller vi en sandwich til dig. Tilmeldingsfristen er 6. oktober på mail: avk.sc.as@taarnby.dk    

Siden midt i september er 
der skabt store og små mon-
stre i Tårnbyparken
Børn fra Amager og kunstner-
kollektivet Rum2 leder efter 
monstre i hverdagen, som 
gør den sværere, sjovere el-
ler bedre. Hvilket monster 
lavede et stort kaos igen kort 
efter, at jeg havde ryddet op i 
værelset? Og hvordan ser det 
monster ud, som ikke lader 
dig falde i søvn om aftenen? 

Ud fra hverdagssituationer 
skaber børn og kunstnerne 
en samling af monstre, som 
opføres den 9. og 10. okto-
ber som musik-skyggeteater 
’Katla.Versioner’. 

Børnenes fantasi 

- Vi inviterer børnene til at 
dele deres fantasier om hver-
dagen med os, siger Delia C. 
Keller, teaterpædagog og le-
der af projektet. 

Projektet ’Katla.Versioner’ 
tager dragen fra den berømte 
historie Brødrene Løvehjerte 
af Astrid Lindgren som mo-
del og opfordrer børnene til 
at opfinde deres eget Katla-
monster og fylde det med liv.  

Som musiker Sara Nigard 

Rosendal siger: 
- Det gode ved skyggetea-

ter er, at man får nogle børn i 
spil, som elsker at være krea-
tive, men måske ikke er så 
udadvendte, at de selv vil stå 
frem på scenen og optræde. 

Katla. Versioner. 
Premiere Lørdag 9.10 kl.16. 
Efterfølgende forestillinger 
Søndag 10.10 kl. 11 og kl. 
14 i Tårnbypark Studio, 
Tårnby Park Allé 22. 
Gratis adgang. Børn under 9 
år kun i selskab med voksen. 
Billetreservation: https://
www.taarnbyparkstudio.dk/
mod-katla-versioner

Monstre i Tårnby Parken
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Fortsættes næste side

TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER. 
Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk 

EFTERÅRETS ARRANGEMENTS- OG 
KURSUSPROGRAM
Hent dem på biblioteket
Vi præsenterer et efterårsprogram sprængfyldt af tankevækkende viden 
og hjertegribende og underholdende oplevelser for alle aldre.

BOGMÆRKEKONKURRENCE
Vær med til at vælge bibliotekets nye bogmær-
ker til børn.
Fra mandag 6. september t.o.m. søndag 19. 
september kunne alle børn mellem 4 og 12 år 
tegne deres forslag til, hvordan bibliotekets 
nye bogmærker skal se ud.
De indleveret bogmærkerne udstilles fra tirs-
dag den 28. september til og med mandag den 11. oktober på begge bib-
lioteker. I den periode kan alle bibliotekets besøgende stemme på deres 
favoritter. Der kan kun afgive en stemme pr. person.
Konkurrencen er inddelt i tre aldersgrupper: 4-6 år, 7-9 år og 10-12 år.
Inden for hver aldersgruppe kåres en 1., 2. og 3. plads.
1. præmien i hver aldersgruppe er et gavekort på 200 kr. til en boghandel.
Både 1., 2. og 3. pladsens bogmærker i alle tre aldersgrupper trykkes i et 
antal eksemplarer, som vi uddeler på bibliotekerne.
Vinderne afsløres ved en reception på Tårnby Hovedbibliotek torsdag den 
21. oktober kl. 14-15, hvor vi også byder på lidt snacks.
Tårnby Kommunebiblioteker forbeholder sig retten til at benytte alle ind-
komne tegninger i forbindelse med bibliotekets egne PR-materialer.

DET SKER PÅ BIBLIOTEKET I OKTOBER MÅNED 
De gode oplevelser er lige om hjørnet i oktober, som er fuld af underhol-
dende og tankevækkende arrangementer for alle jer, der har ventet på at 
kulturlivet skulle åbne igen. 
Vi har slået dørene op, så kom og fyld biblioteket og grin, græd og snak 
med os og hinanden. 

ARRANGEMENTER:
2/10 Solsorten - børneteater for de 4-8 årige
kl. 11-11.35 / Tårnby Hovedbibliotek kl. 12-12.35 / Vestamager 
bibliotek / 20 kr.

4/10 Filmperler
kl. 16 / Vestamager bibliotek / Gratis billetter

Rachel Röst - Grundvold
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.

5/10 Erindringscafé:
Vi kunne være 11 i en folkevognsboble
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Big Bang og det usynlige univers
kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

6/10 Åbent tegne- og maleværksted
kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

Strikkecafé
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

7/10 Filmperler
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Juridisk førstehjælp
kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek
Rock & stjernestøv
kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.

9/10 Solsorten - børneteater for de 4-8 årige
kl. 11-11.35 / kl. 12-12.35 / Tårnby Hovedbibliotek / 20 kr.

11/10 Kreativt Krydsfelt: 
Papirdesign - workshop for voksne
kl. 15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Samtalesalon: Om demokrati
kl. 16.30 - 18 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

12/10 Litteraturcafé
kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Yngre med årene
kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Erik Balling - om hans liv og film
kl. 19 / Vestamager Bibliotek / Billet 30 kr.

13/10 Blind på ski til Nordpolen
kl. 19.30 - 21.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetter via AOF

14/10 Sundhedsdag på Tårnby Hovedbibliotek:
Erindringscafé: Sundhed og livsstil
kl. 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
En gåtur og en god historie
kl. 14 / Ved rundkørslen på Englandsvej
Kan du styrke og “booste” dit immunfosvar?
kl. 19.30 - 21.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

16/10 Familie Hopsa
kl. 10 / Vestamager Bibliotek / Billet 20 kr.

20/10 Åbent tegne- og maleværksted
kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
Strikkecafé
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

23/10 Familie Hopsa
kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.

25/10 Syng dig glad - sangeftermiddag
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.

26/10 TårnbyDox
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Pandemier i de sidste 200 år
kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

27/10 Slægthistorie kilder på nettet - for begyndere
kl. 13 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

TÅRNBY  
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE
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Fortsat fra forrige side

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

28/10 Allegori v. GLiMT
kl. 20 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter
Mobilepay - digital betaling for begyndere
kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter 

30/10 Allegori v. GLiMT
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

LÆS MED OG BLIV KLOGERE - HVER MÅNED
I vores faglitterære læsefællesskab læser vi i 
denne måned om et meget aktuelt emne, 
både set i lyset af det kommende kommu-
nalvalg i næste måned i vores egen lille 
andedam og andre valg i nærmeste frem-
tid ude i den store vide verden, nemlig: 
Demokrati.
Vi læser, hører og ser i medierne talrige 
eksempler på, at demokratiet er under pres.
Andre styreformer vinder fodfæste i lande tæt 
på os, populistiske tendenser dominerer valg-
handlinger og kriser tæt på os betyder, at vi nogle gange må give køb på 
demokratiske rettigheder. 
Demokratiforsker Svend-Erik Skaaning har skrevet Tænkepausen De-
mokrati, og han fortæller heri, at demokratiet har været i krise lige siden 
det opstod i oldtidens Grækenland. 
Det kan vi så trøste os med… eller ikke? I hvert fald er det hans pointe, 
at vi ikke for alvor behøver at frygte for dets fremtid… men kan det nu 
passe? Det skal vi også undersøge i denne måneds læsefællesskab.

VIL DU TALE MED?
I demokratiets ånd udvider vi i denne måned, 
og inviterer alle til SAMTALESALON om de-
mokrati: 
Mandag 11. oktober kl. 16.30 til 18 holder vi 
sæsonens første samtalesalon på Hovedbib-
lioteket på Kamillevej. 
Vi skal tale med hinanden om demokrati, og 
om hvad det kan og ikke kan – for selvom 
demokratiforskeren maner til besindighed, så 
er det stadigvæk og måske i virkeligheden 
endnu vigtigere end nogensinde før at tale 
sammen om, hvorfor demokrati ér vigtigt… 
Samtalesalonen er åben for alle også selvom 
man ikke har læst bogen eller i øvrigt synes, 
at man mangler svar på spørgsmålet ”hvorfor demokrati”. 
Tilmeld dig samtalesalonen på taarnbybib.dk eller på bibliotekerne i 
kommunen – så tales vi ved!
Læs mere om demokrati eller om manglen på samme – og om hvordan 
det alligevel er den mindst ringe styreform vi har. 
Du finder alle bøgerne på biblioteket eller online på eReolen.dk
Det kræver ingen tilmelding at deltage i læsefællesskabet, og du kan 
læse med efter behov, lyst og tid fra måned til måned. 
Du kan følge med i månedens emne og bøger via bibliotekets nyheds-
brev og på Tårnby Kommunebibliotekers hjemmeside taarnbybib.dk/
fagbog
Det kræver ingen tilmelding at deltage i læsefællesskabet, og du kan 
læse med efter behov, lyst og tid fra måned til måned. 
Du kan følge med i månedens emne og bøger via bibliotekets nyheds-
brev og på Tårnby Kommunebibliotekers hjemmeside taarnbybib.dk/
fagbog

Temaerne var fremtiden og gen-
start af luftfarten, da borgere fra 
lokalområdet midt i september 
var samlet til nabomøde på Tårnby 
Gymnasium 

Godt 60 naboer til Københavns Luft-
havn (CPH) fandt vej til multisalen på 
Tårnby Gymnasium. Her var scenen 
sat til dialog om lufthavnens fremtid i 
forbindelse med genstart af luftfarten 
efter pandemien og dens påvirkning 
af lokalmiljøet. 

På mødet deltog CPH’s eksperter in-
den for drift, miljø og planlægning, og 
naboerne fik lejlighed til at komme i 
dialog med dem om lufthavnens frem-
tidsplaner efter en stor tilbagegang i 
flytrafikken under coronakrisen.

- Man begynder så småt at kunne 
se flere fly på himlen igen, så mødet 
gav os en god anledning til at fortælle 
vores naboer, hvad de kan forvente fra 
lufthavnen i fremtiden. Vi talte en del 
om, hvad CPH gør for at begrænse støj 

fra flytrafikken og om vores rejse mod 
en mere bæredygtig luftfart. Vi har 
eksempelvis mål om, at vi med undta-
gelse af fly til og fra lufthavnen skal 
drive lufthavnen uden CO2-udledning 
i 2030, og at vi på sigt forventer at 
reducere antallet af støjbelastede bo-
liger, fortæller miljøchef i CPH Inger 
Seeberg.

- Lufthavnen planlægger løbende 
nabomøder, hvor der er fokus på em-
ner, der berører borgerne i nærområ-
det. Og der er mulighed for at få ind-
flydelse, pointerer Inger Seeberg.

- Vi er godt klar over, at CPH er en 
virksomhed, man kan se og høre. Der-
for betyder det meget for os at høre 
naboernes forslag til, hvordan vi kan 
indrette os, så man som nabo oplever 
så få gener som muligt. Vi tager forsla-
gene seriøst, og de er ofte god inspi-
ration til nye tiltag, så jeg vil opfordre 
folk fra lokalområdet til at række ud til 
os, hvis de har forslag eller bekymrin-
ger, siger Inger Seeberg.

bbark

Miljøchef i CPH Inger Seeberg fortalte blandt andet om, at man vil drive 
lufthavnen uden CO2-udledning i 2030, og at man på sigt forventer at 
reducere antallet af støjbelastede boliger. Foto: CPH

CPH inviterede naboer 
til dialog

Logistikcenter ved 
lufthavnen solgt
En af verdens største ejendomsin-
vestorer køber Copenhagen Cargo 
Centre
Det internationale investerings-
selskab AEW har købt Copenhagen 
Cargo Centre lige ved siden af Kø-
benhavns Lufthavn. Sælgeren er den 
paneuropæiske ejendomsinveste-
ring- og kapitalforvalter Palm Capi-
tal, der selv overtog logistikcenteret 
i 2018. 

Den internationale ejendomsinve-
steringsforvalter AEW har på vegne 
af en tysk pensionskasse netop købt 
Copenhagen Cargo Centre, hvor der 
lejes plads ud til DHL, Postnord, Te-
lenor og WFS (Worldwide Flight Ser-
vices). 

Copenhagen Cargo Centre er et 
meget attraktivt logistikcenter, og 
det skyldes især den enestående 
beliggenhed, der med en sjælden 
direkte adgang til lastområdet ved si-
den af en af de største fragtlufthavne 
i Norden, nemlig Københavns Luft-
havn, er en vigtig strategisk position 
for de solide lejere. 

Udover logistikdelen rummer det 
26.520 kvadratmeter store center 
også kontorlokaler.

Det er tilladt at udvide kapaciteten 
med et 5.000 kvadratmeter stort la-
ger på grunden.

Malmø er vokset mere end 
Stockholm og Göteborg
Malmøs befolkning vokser med 
rekordfart. I løbet af ugen passe-
rede Malmøs befolkning 350.000 
indbyggere
Stigningen kan forklares med flere 
nyfødte, en stor tilstrømning fra an-
dre kommuner i Skåne og en lav dø-
delighed.

– Ikke siden mindst 1960’erne er 
der flyttet så mange mennesker til 
Malmø fra andre kommuner som nu, 
siger Karl McShane, socialstrateg i 
Malmø stad.

De hurtigst voksende områder i 
Malmø er Hyllie, Limhamns sjöstad 
og Västra Hamnen. Særligt i Lim-
hamns sjöstad, hvor der bygges og er 
blevet bygget mange nye boliger i de 
seneste år.
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Kickstart af udvikling for 
Tårnbys foreninger for børn 
og unge 

Af Terkel Spangsbo

Tårnby Kommune og DGI Stor-
københavn var værter for en 
foreningskonference på den 
Blå Planet med deltagelse 
af et bredt udsnit af Tårnbys 
foreningsliv, både inden for 
idrætten og andre foreninger 
med aktiviteter for børn og 
unge. 

I løbet af fem gode timer 
blev der udvekslet idéer, sat 
tanker i gang og trukket på 

smilebåndet mange gange.
Konferencen, som rum-

mede oplæg om tal og fakta i 
Tårnbys idrætsliv, workshops 
om aktuelle udfordringer i 
foreningerne og et tankevæk-
kende og inspirerende oplæg 
fra ungdomsforskeren Søren 
Østergaard. Søren Østergaard 
fortalte levende om, hvordan 
børn og unge lever deres liv i 
dag og hvor store ændringer, 
der er sket, siden de fleste 
foreningsledere var unge. 

Unge i dag har uendeligt 
mange muligheder og adgang 
til ufattelige mængder af 

viden, så hvad kan foreninger 
gøre for at holde sig attrak-
tive og tilbyde fællesskaber, 
som bevisligt forebygger en-
somhed og træner ikke bare 
kroppen, men også de men-
tale muskler?

Søren Østergaard gav 
også et billede af strukturen 
i foreningslivet og spurgte 
forsamlingen, om man nu også 
huske at takke de frivillige 
som får livet i foreningerne 
til at fungere i det daglige. Får 
trænere i idrætsklubber og 
andre ledere en følelse af, at 
de er værdsatte.

Hvem der skal takke hvem 
var mere uklart

Spørgsmålet var rettet til 
de ledere som var til stede, 
typisk formænd og besty-
relsesmedlemmer. De fik en 
klar opfordring til at huske at 
udtrykke og vise værdien af 
indsatsen fra trænere og le-
dere ude i klubben. Men hvem 
der skulle vise samme ledere 
(man kunne kalde dem ’tople-
dere’) samme anerkendelse, 
var mindre tydeligt.

Der blev debatteret, spar-
ret og lyttet til ny inspiration 

fra DGI Storkøbenhavn og 
foreningerne gik på weekend 
med opfordringen til at an-
søge om et skræddersyet ud-
viklingsforløb.

Konferencen markerede, 
at Tårnby Kommune og DGI 
Storkøbenhavn har igang-
sat et udviklingsarbejdet 
for Tårnbys foreninger, som 
er del af Tårnby Kommunes 
treårige partnerskab med DGI 
Storkøbenhavn.

 

Husker man at takke de rigtige
© Tårnby Kommune

I bogen Fritidsliv i Tårnby 
kan borgerne danne sig et 
overblik over de mange 
foreninger, der er i kom-
munen og samtidig læse 
morsomme artikler

Tårnby Kommune har et rigt 
og alsidigt fritidsliv, hvilket 
man får inspiration til og in-
formationer om i Bogen om 
Fritidsliv i Tårnby – der er et 
godt sted at starte, hvis man 
selv vil være aktiv.

Bogen, som netop er blevet 
husstandsomdelt til 16.000 
postkasser, giver et godt over-

blik over alle de forskellige 
aktiviteter, som Tårnbys for-
enings- og kulturliv byder på.

Ideen med bogen er i køl-
vandet på nedlukningerne 
under corona at give borger-
ne inspiration til at gå på op-
dagelse i Tårnby Kommunes 
mangfoldige og spændende 
fritids- og kulturliv.

Kan hentes på bibliotekerne

Formanden for Folkeoplys-
ningsudvalget, Henrik Zimino, 
håber, at mange borgere vil 
lade sig inspirere af bogen.

- Det er virkelig en flot over-

sigt over de mange tilbud og 
muligheder vi har. Jeg håber 
fritids- og kulturlivet kommer 
godt videre til gavn og glæde 
for borgerne i Tårnby Kom-
mune, siger Henrik Zimino.

Skulle bogen ikke dukke 
op i din postkasse, kan den 
afhentes på Tårnby Hoved-
bibliotek eller på Vestama-
ger Bibliotek. Ønsker man 
et oplag til at have liggende 
skal man henvende sig til For-
eningernes Fælleskontor på 
Englandsvej 290 (villaen ved 
Tårnby skole).

Det er Fælleskontoret for 

Kastrup Tårnby Idrætssam-
menslutning og Tårnby For-
eningsråd, der står bag pub-
likationen med indsamling af 
alle de mange informationer 
og som sammen med de fri-

villige medlemmer af Tårnby 
Bladforening står bag det 
smukke layout. Bogen er fi-
nansieret af Folkeoplysnings-
udvalget.                         

tsp

Fritidsliv i Tårnby i giver godt overblik over fritidslivet 

I Tårnby har vi et flot og 
stærkt foreningsliv, som vi 
med god ret bør være stolte 
af

Af Ali Qais, 
kommunalbestyrelses-

medlem (V) og kandidat til 
kommunalvalg

Men hvis vi skal fastholde det 
flotte niveau, som medlems-

tallet og de mange stærke for-
eninger samt de mange  hun-
drede frivilliges engagement 
er udtryk for, så er det vigtigt, 
at vi i de kommende år sætter 
ekstra fokus på forenings- og 
aktivitetsudvikling.

Som politikere ved vi godt, 
at der er rigtig mange forenin-
ger, som drømmer om nye el-
ler bedre idrætsfaciliter og 
forhold.

Det er ofte ønsker, som vi 
fra politisk side mangler mod 
til at imødekomme – og for-
eningsidrættens ønsker kom-
mer som regel til allersidst 
i de kommunale budgetter, 
hvis der er lidt penge til overs. 

Det synes jeg, at vi som po-
litikere bør ændre på – især 
fordi, at vi ikke i tilstrække-
lig grad anerkender hvilken 
kæmpe social motor, som 
civilsamfundet er i hverda-
gen. Når alt kommer til alt, 
så ved vi alle jo godt, at for-
enings- og aktivitetsudvikling 
for alvor først finder sted, når 
foreningslivet får bedre ram-
mevilkår og faciliteter.

Dialog med foreningslivet

Hvis ikke alle foreningernes 
drømme skal kæmpe mod 
hinanden, er det dog afgøren-
de, at vi får etableret en tæt-
tere og bedre dialog mellem 

foreningslivet og kommunens 
politikere. Vi bliver derfor 
nødt til at spørge til forenin-
gernes tilfredshedsgrad – og 
deres ønsker, håb og drømme. 
Vi må fra politisk side være 
mere nysgerrig på, hvad for-
eningens visioner og mål er 
for deres egen udvikling.

Hvis vi som politikere har 
krav til, at foreningerne skal 
ud til endnu flere forenings-
uvante børn og unge i kom-
munen, så de også bliver del 
af foreningslivets fællesskab, 
så skylder vi som politikere at 
få en mere kvalificeret dialog 
om foreningslivets ønsker og 
visioner.

D e r f o r 
foreslår jeg, 
at vi i de 
kommende 
år gen-
n e m f ø r e r 
g r u n d i g e 
tilfredshedsmålinger og at 
vi også mere systematisk 
gennemfører seriøse sam-
taler med udgangspunkt i 
foreningslivet om, hvor I ser, 
at vi kan udvikle forenings-
livet sammen i Tårnby. Via 
dialog og løbende målinger 
kan vi som politikere hjælpe 
foreningerne til at realisere 
drømmene.

Vi har modtaget:

Fællesskab og foreningsudvikling
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I Tårnby Bladets rdaktion var vi ner-
vøse for, at vi ville blive overvældet 
af spørgsmål til politikerne som stil-
ler op til kommunalvalget tirsdag 
16. november - det er vi ikke blevet

Af Terkel Spangsbo

Måske synes nogen, at kommunalval-
get er langt væk - eller også står det 
lysende klart, hvad vi kan forvente 17. 
november, når valget er overstået.

Det kan også være, at Tårnby Bladet 
med det som vi selv opfatter som en 
ny mulighed i en valgkamp, har skudt 
over målet. Det kan være, at interes-
sen er større hos os medie-engage-
rede end virkeligheden ser ud, men 
vi prøver nu alligevel en sidste gang 
at give borgere mulighed for at stille 
spørgsmål og få svar gennem avisen.

Idéen var og er, at læserne ind-
sender spørgsmål til politikerne via 
Tårnby Bladet, som sender spørgsmå-
lene videre til politikerne og bringer 
både spørgsmål og svar i Tårnby Bla-
dets udgaver op til kommunalvalget 
henholdsvis udgaven 27. oktober og 
ekstra-udgaven 10. november.

Skal politikerne have mulighed for 
at svare, skal vi have spørgsmålene 10 
dage før udgivelserne.

Du kan stille dit spørgsmål til lige 
det parti, du ønsker skal svare, og 
spørgsmål og svar kommer ud til alle, 
som læser Tårnby Bladet.

Få svar i Tårnby Bladet

Op til de to udgaver af Tårnby Bladet 
27. oktober og ekstraudgaven 10. no-
vember vil vi sende dine spørgsmål til 
de partier, som stiller op til kommu-
nalvalget. 

Du skal maile (eller sende) dit 
spørgsmål til os. Spørgsmålet skal 

være kort, præcist og generelt, altså 
ikke en personsag. En kort begrun-
delse for spørgsmålet kan accepteres, 
men længere indlæg henviser vi til 
andre områder i avisen. Du skal skrive 
hvilket parti eller partier, som du øn-
sker, skal svare. 

Du kan maksimum vælge tre partier 
og redaktionen forbeholder sig retten 
til yderligere at vælge flere partier til 
også at besvare dit spørgsmål. 

Hvis flere spørger til samme emne, 
vil redaktionen ’lægge’ spørgsmålene 
sammen. 

Sådan spørger du

Du kan stille dit spørgsmål under 
mærke, men redaktionen skal kende 
din identitet: 

Jeg vil gerne spørge om… 
Jeg vil gerne have svar fra … 
Dine kontaktinformationer: navn, e-

mail, telefonnummer 
Vis/vis ikke mit navn
Mærk mail eller brev med ordet 

’Vælgermøde’. Tårnby Bladets mail-
adresse er redaktionen@taarnby-
bladet.dk og postkassen står på Eng-
landsvej 290 helt ude ved fortovet, 
som PostNord ønsker det.

Partierne har sagt ja

Vi har spurgt partierne, der stiller op 
til kommunalvalget, om de vil svare og 
svare hurtigt og det har de sagt ikke 
bare ja til, men jatak. Ingen har sagt 
nej.

Hvis læserne vil være med, kan det 
blive kommunens største aktive valg-
møde. På redaktionen har vi ingen 
anelse, om det bliver succes (hvad det 
kniber med at synes lige nu) og hvor 
mange spørgsmål vi vil få ind, men vi 
ved, at de spørgsmål vi får, vil blive 

besvaret.
Man kan maile/skrive til os allerede 

nu og bliver vi overrendt, vil vi tage 
fat på ’Spørg partierne’ så hurtigt som 
muligt. Vi gruer både for succes og for 
fiasko – men det er op til læserne at 
medvirke til, om det bliver det ene el-
ler det andet.

Det er nu, du skal sende de spørgs-
mål, du ønsker politikrerne skal svare 
på INDEN VALGET!

Ud over det øjeblikkelige svar vil 
der jo også fremkomme en fantastisk 
dokumentation af, ’hvad var det du/I 
sagde før valget’ og ’hvad gør du/I nu i 
valgperioden’.

Er der ingen spørgsmål til lokalpolitikerne?Er der ingen spørgsmål til lokalpolitikerne?

20 drenge fra Tårnby og 
Dragør var midt i september 
på tur med Amager nærpo-
liti og SSP, hvor de gennem 
to dage skulle prøve kræfter 
med politirelaterede udfor-
dringer

Drengene, der er i alderen 
13-15 år, skulle først igennem 
en optagelsesprøve, der både 
indeholdt en skriftlig prøve i 
matematik, dansk og almen 
viden og en fysisk prøve i hur-
tighed, styrke og selvforsvar.  

Herefter ventede en selv-
tillidsprøve, hvor drengene 

skulle springe i havnen fra 
stævnen på krigsskibet Peder 
Skram, hvor der er ca. otte 
meter ned! Der var dog også 
mulighed for at hoppe i van-
det fra kajen. 

Om aftenen fungerede 
drengene som efterforskere, 
hvor de opklarede et ’drab’. 

Efter en lang og begiven-
hedsrig dag fik de lov at 
overnatte i de gamle banjer 
på Peder Skram, som er krigs-
skibets sove- og opholdsrum.  

Også brandtræning

Dag 2 bød på en indsatsøvelse 

og et indblik i brandvæsenets 
hverdag på øvelsespladsen i 
Københavns Lufthavn.

- Der var fuld fart på fra 
start til slut og drengene har 
klaret det hele med god ener-
gi og gåpåmod. Så på dag to 
kunne vi sende nogle meget 
trætte og glade drenge hjem, 
siger nærbetjent Rasmus. 

Projektet er et samarbejde 
mellem Københavns Politi, 
SSP Tårnby, SSP Dragør, Klub 
Tårnby og Tårnby Brandvæ-
sen. 

 bbark
 

Unge prøver kræfter som politi

FRI ENTRÉ

kastrupgaardsamlingen.dk
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Vi ruller den røde løber ud og serverer et glas 
bobler inden begge visninger 30/9, for at fejre at 

James endelig er tilbage. Forsalget er startet!

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
5/10: NO TIME TO DIE

BABYBIO KL. 11.00
5/10: NO TIME TO DIE
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TERNET NINJA 2 
2 – 3/10:  kl. 13.30
9 – 10/10:  kl. 12.30 11 år 
PAW PATROL: FILMEN 
– dansk tale
2 – 3/10:  kl. 13.00 Alle 
MARGRETE DEN FØRSTE med danske 
undertekster 
30/9 – 1/10:  kl. 17.00
2 – 3/10:  kl. 15.30
4 – 6/10:  kl. 17.00
12 – 13/10:  kl. 17.00 11 år

NO TIME TO DIE
Danmarkspremiere 
30/9 – 1/10:  kl. 18.00 + 19.45
2 – 3/10:  kl. 16.00 + 18.00 + 19.45
4 – 5/10:  kl. 18.00 + 19.45
6/10:  kl. 18.00
7 – 8/10:  kl. 18.00 + 19.30
9 – 10/10:  kl. 15.45 + 18.00 + 19.30
11 – 13/10:  kl. 18.00 + 19.30 11 år

  
FAMILIEN ADDAMS 2, dansk tale
Danmarkspremiere
7 – 8/10:  kl. 17.00
9 – 10/10:  kl. 13.15

FORSVUNDET TIL HALLOWEEN
Danmarkspremiere
9 – 10/10:  kl. 14.45 7 år 
Tårnby Sundhedsuge 2021 
foredrag:
Lev Mere Tænk Mindre ved Pia Callesen
11/10 :  kl. 17.00 
I efterårsferien (16 – 24/10) åbner vi tidlig alle 
dage og viser noget for både store og små.
Se programmet for efterårsferien på  
www.kulturhusetkastrupbio.dk fra starten af 
oktober. Vi ved at du bl.a. kan glæde dig til: 
BOSS BABY - DET BLI’R I FAMILIEN
FORSVUNDET TIL HALLOWEEN
FAMILIEN ADDAMS 2
NO TIME TO DIE

BOSS BABY - DET BLI’R I 
FAMILIEN

Der var engang to brødre … Dengang, da fantasifulde 
Tim opdagede, at hans lillebror Ted i virkeligheden 
styrede verden fra det hemmelige Babycorp. Men 
det er længe siden. Brødrene er blevet voksne og er 
gledet fra hinanden.
Ted er en succesfuld, rig direktør for en 
investeringsfond, mens Tim er hjemmegående 
far med to børn. Syv-årige Tabitha er imidlertid 
vidunderligt opvakt og allerede indskrevet på 
eliteskolen Acorn Centeret.
Netop da afslører lillesøster Tina, at hun har overtaget 
kontakten til Babycorp, og hun indrullerer – med en 
babys overtrumfende jernvilje – både sin far Tim og 
sin onkel Ted til en hemmelig mission for at afsløre 
den snedige plan som Acorn Centers stifter.

FAMILIEN ADDAMS 2

Morticia og Gomez springer hensynsløst 
familiemiddagene over og bruger al deres tid med 
’skrigtid’. For at finde sammen igen beslutter de sig for 
at proppe Wednesday, Pugsley, onkel Fester og resten 
af holdet ind i deres hjemsøgte autocamper og begive 
sig ud på landevejen.

FORSVUNDET TIL HALLOWEEN 

Søskendeparret Asger og Petra skal traditionen tro 
holde halloween sammen med deres nabo Esther. Men 
dette år er alting anderledes, end det plejer. Asger og 
Petra har for nyligt mistet deres far, og samtidig er de 
gledet fra hinanden, har mistet deres gamle venskab, 
og der er nu lagt op til en anspændt aften. Men da 
Petra pludselig forsvinder sporløst...

MARGRETE DEN FØRSTE

Unionen er omgivet af fjender, og Margrete 
planlægger derfor et ægteskab mellem Erik og den 
engelske Prinsesse Philippa. En alliance med England 
vil kunne styrke Kalmarunionen. Men en konspiration 
er undervejs, som sætter Margrete i et umuligt 
dilemma, der kan koste hende alt.

NO TIME TO DIE
I ”No Time To Die” har Bond 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, da Bond kommer 
på sporet af en mystisk skurk bevæbnet med farlig, 
ny teknologi.

TERNET NINJA 2

Ternet Ninja vender tilbage. Uskyldige børn er i fare. 
Jagten på hævn og retfærdighed genoptages sammen 
med 13-årige Aske. De to flankeres af både Sirene 
og Askes papfar Jørn og Evigt lækkersultne Sune er 
også med – og selvfølgelig Askes (uundværlige) onkel 
Stewart.

Vi ruller den røde løber ud og serverer 

et glas bobler inden begge visninger 

30/9, for at fejre at James endelig er 

tilbage. Forsalget er startet!

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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Hvem har tænkt på Alfingerne

De fleste børn kan godt lide at 
bevæge sig. Derfor har Børne-
ulykkesfonden etableret Cen-
timeter Maraton, der holdes i 
flere større byer i Danmark. 

Den klassiske maratonlø-
ber nedlægger en strækning 
på 42.195 kilometer, mens 
centimetermaratonløberen 
nedlægger 42.195 centime-
ter, eller 422 m. Dermed kan 
selv de mindste være mara-
tonløbere.

- I Børneulykkesfonden 
arbejder vi for at få leg og 
bevægelse ind i børnenes 
hverdag. I en digital tidsalder 
er der mere end nogensinde 
brug for, at vi husker at kom-
me ud og få rørt os, og det be-
høver ikke være en sur pligt, 
fortæller Henriette Madsen, 
generalsekretær hos Børne-
ulykkesfonden.

 Centimeter Maraton er for 
børn i alderen 2-10 år, og bør-

nene inddeles i to grupper: 
Pildskadderne og Gøjerne. 
Pildskadderne er de mindste 
børn, hvor far eller mor må 
løbe med. Gøjerne er de stør-
re børn, som godt kan løbe 
hele distancen selv.

 Løbet støttes af Continen-
tal og Shell tankstationerne i 
Danmark. Alle arbejder for at 
sætte fokus på sikkerhed i tra-
fikken og børn i bevægelse.

-cll                                                                  

Centimeter Maraton med Rasmus Klump
Kun et mindretal af danske børn opfylder Sundhedsstyrel-
sens anbefalinger om fysisk aktivitet     

Alt overskud fra løbet Alt overskud fra løbet 
går ubeskåret til går ubeskåret til 
Børneulykkesfondens arbejde Børneulykkesfondens arbejde 
for at øge børnesikkerheden i for at øge børnesikkerheden i 
Danmark.Danmark.

Elfie er en alfinger – som vil 
op til jordens overflade for 
at vise sit værd

Familiefilmen ’Kagekampen’ 
handler om de legendariske 
gnomer, der hemmeligheds-
fuldt hjalp håndarbejdere om 
natten, indtil de blev udstødt 
for 200 år siden.

Alflingerne har levet i skjul 
under jorden i mange år, og 
det passer dem sådan set 
meget godt. Men for Elfie er 
det anderledes. Hun kæmper 
med at bevise sit værd over 
for de andre og beslutter sig 
for at finde ud af, hvad livet 
på overfladen kan tilbyde. 

Hvem ved; måske kan hun 
endda lære et håndværk, der 
kan gøre de andre alflinger 
misundelige!

Sammen med sine venner, 
Kipp og Buller, kravler de op 
til jordens overflade, hvor 
der venter dem et eventyr, de 
aldrig havde turdet drømme 
om.  De møder bageren Theo, 
der har problemer med sin 
bagerbutik. Den er nemlig i 
fare for at blive opkøbt af et 
stort og upersonligt kage-
imperium. Heldigvis for Theo 
har alflingerne et erklæret 
formål i livet: At hjælpe an-
dre!

De tre små venner sætter 

sig for at få gang i butikken 
igen og hjælpe Theo fra kon-
kurs. Der er kun et problem: 
Ingen af dem ved noget som 
helst om at bage, så der er 
liiige lidt startvanskeligheder, 
inden de kan skumme fløden 
af deres arbejde

’Kagekampen’ er en anima-
tionsfilm for hele familien. 
Den handler om de eventyrli-
ge gnomer, ligesom animere-
de forgængere som Gnomeo 
& Julie.

Filmen vises med danske 
stemmer af blandt andet Nis 
Bank-Mikkelsen og Tom Jen-
sen.

Vind billetter

Tårnby Bladet og Angel Film 
sætter to x to billetter på høj-
kant.

For at vinde skal du svare 
på hvilket produkt den om-
talte fløde, som de skummer 
af alfingernes arbejde, kom-
mer fra.

Svaret mailer du til redakti-
onen@taarnbybladet.dk med 
oplysning om navn, adresse 
og telefonnummer. I emnefel-
tet skriver du ’Kagekamp’ og 
i mailen skal vi have svaret. 
Kun mail, som er kodet som 
angivet, kommer i betragt-
ning.

Vi skal have svaret senest 
mandag 4. oktober klokken 
12, hvor vi trækker lod. 

Naturligvis tager vi også 
mod løsninger på postkort el-

ler uden på kuverter på adres-
sen Tårnby Bladet, Postboks 
34, Englandsvej 290, 2770 
Kastrup eller lagt direkte ned 
i vores postkasse.

Vinder du får du yderligere 
oplysning om indløsning af 
billetterne.

Hvis du vinder, bliver du 
kontaktet og du skal selv 
hente billetterne på Tårnby 
Bladets redaktion på Eng-
landsvej.  Billetterne kan ikke 
ombyttes eller erstattes og 
kan kun benyttes i en biograf 
som spiller Kagekampen.

I vindermailen får du lidt 
flere informationer vedr. af-
hentning.                          

-tsp

KonkurrenceKonkurrence

Elever fra Ørestad og Tårnby 
Gymnasium bakker op om 
Røde Kors’ landsindsamling

På Gymnasiumerne er elever-
ne i gang med at planlægge 
årets indsamling, som bidrag 
til Røde Kors. Sidste år var 
hver fjerde indsamler gym-
nasieelev, og det engagement 
vil Røde Kors’ gerne hylde ved 
et besøg på to gymnasier.

Sammen om at gøre en for-
skel  

Det er 12. år i træk, at gym-
nasieeleverne er med til at 
samle penge ind, og I år går 
pengene blandt andet til
krigsramte børn fra Syrien og 

Yemen.
Eleverne går to og to sam-

men på en indsamlingsrute og 
kan på den måde være fælles 
om at gøre en forskel. To gym-
nasieelever med indsamlings-
bøtte samler i gennemsnit 
1.000 kr. ind. Det svarer til:  

• 1 hel måneds livsredden-
de mad til 20 krigsramte børn  
• Akut lægehjælp til 4 sårede, 
der har brug for en ambulance  

• 6 måneders støtte til et 
sårbart barn i en udsat familie  

• En vigtig og selvtillids-op-
byggende dag på en ferielejr 
for 5 udsatte børn  

Se også side 22.
-cll

En ung indsats

Herhjemme går pengene fra Rødekors landsindsamling 
til udsatte børnefamilier og hjemløse , som står uden for 
fællesskabet. Bliv selv indsamler på dk/indsamler
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De kraftige 
prisstigninger 
på energi har 
gjort det yderst 
attraktivt 
at skifte til 
lavenergi-
vinduer!

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Dyrenes Beskyttelse opfor-
drer dog til, at man aldrig 
slipper hunden løs, hvis man 
ikke har fuld kontrol over 
den

Naturstyrelsens retningslinjer 
siger at hunden som udgangs-
punkt skal være i snor, da der 
mange steder i Danmark også 
tages hensyn til andre arter. I 
vinterhalvåret mellem okto-
ber og marts må man slippe 

hunden løs på de fleste dan-
ske strande, hvilket kan være 
til stor glæde for hunden.

- Stranden er et populært 
sted at give sin hund nye op-
levelser og masser af motion. 
Det er dog vigtigt at have fuld 
kontrol over hunden, da en løs 
og ukontrolleret hund stres-
ser de vilde dyr langs kysten 
og kan også skræmme andre 
strandgæster, fortæller Jens 
Jokumsen, familiedyrschef 

hos Dyrenes Beskyttelse.
Derfor er det altid vigtigt, at 

hunden er trænet til at kom-
me, når den får sig-nal på at 
komme på plads.

Tjek din lokale strand

Hunde må ikke være løse i 
naturen, fordi de kan stresse 
det vilde dyreliv eller i vær-
ste fald jage det væk fra dets 
territorie. Der er derfor stadig 
kyster, efter 1. oktober, hvor 
reglen om, at hunde må løbe 
fri, ikke gælder. Derfor skal 
man holde øje med den lokale 
skiltning omkring løse hunde 
på sin strand.

Naturstyrelsen har mere 
end 200 etablerede hunde-
skove rundt omkring i Dan-
mark. I hundeskovene må 
hunde altid løbe uden snor, 
men de specifikke regler for 
skovene er fastsat af grund-

ejeren. Tjek derfor altid den 
lokale skiltning ved både 
strande og hundeskove, inden 
den firbenede ven slippes løs.

For en komplet oversigt 
over hundeskove, kan man 
hente app’en ’Hundeskove’, 

som samler alle i Danmark.
Kilde: Naturstyrelsen

Fra den 1. oktober må hunde igen gå uden snor på de danske 
strande. Dyrenes Beskyttelse op-fordrer dog til, at man al-
drig slipper hunden løs, hvis man ikke har fuld kontrol over 
den. Foto: Dyrenes Beskyttelse. 

Så må hunden være løs på stranden

INFO: 
Med hunden på stranden
I sommerhalvåret, fra april til og med september, skal hunde 
være i snor på stranden. I vinterhalvåret, fra oktober til og 
med marts, må hunde derimod være løs på stranden, men 
kun hvis den ikke risikerer at forvolde andre skade.

På en række strande er det dog helt forbudt at medtage 
hunde – læs derfor altid den lokale skiltning.

Læs mere om reglerne for hunde i naturen på Naturstyrel-
sens hjemmeside.

Flere by-skraldespande  på 
politisk program

Af Peter Damgaard, kandidat 
(A) til kommunalvalget

Hver dag går jeg tur med 
Cookie, vores søde hund, der 
elsker at udforske Tårnby. Det 
er hyggeligt at gå tur i kvarte-
rerne og møde de andre hun-
deejere. Desværre sker det tit, 
at der mangler skraldespande 
til hundeposer. Man skal som 
hundeejer selvfølgelig rydde 
op efter hunden. Men hvis 
der ikke er så mange skralde-
spande, skal man gå langt, for 

at komme af med affaldet. 
Flere steder har private 

husejere sat en ekstra skral-
desæk op for at undgå, at 
hundeposer bliver smidt på 
vejen. 

Også i Byparken er skralde-
spandene lidt problematiske. 
Fugle kan hive skraldet op, så 
mange morgener ligger affald 
spredt i parken, når jeg cykler 
på arbejde. 

Heldigvis vil Socialdemo-
kratiet arbejde for flere og 
bedre skraldespande, så det 
bliver lettere at rydde op ef-
ter vores firbenede venner. 

Og lettere at holde Tårnby 
ren.

Vi har modtaget:

Skraldespande til hundeposer

8.x1 på Pilegårdsskolen er med i 
Ungdomsværnets skoleprojekt om at støtte 
og styrke anbragte børn, og du kan hjælpe

Af Nicoline Jensen og Camilla Nielsen

Børnehjælpsdagen er en organisation, som har 
skabt Ungdomsværn. 

Ungdomsværn er et skoleprojekt, hvor ele-
ver hjælper med at samle penge ind, til at 
kunne gøre en forskel for andre børn og unge. 
Ved at sælge muleposer, stå for indsamlinger 
og sprede budskabet. 

Børnehjælpsdagens mål er at give anbragte 
børn og udsatte unge i Danmark, de bedste 
forudsætninger for at mestre deres eget liv.

I år er 8.x1 med til indsamlingen, som sæl-

ger muleposer, foran en række butikker, for at 
samle penge ind.

Klassen indsamler penge, fordi anbragte 
børn og unge ikke har de samme ressourcer, 
som vi har. Pengene går til oplevelser og en 
julefest til dem på børnehjemmet, hvor de har 
mulighed for at møde kendte og få en jule-
gave.

8.x1 fra Pilegårdsskolen støtter op om an-
bragte børn og unge, og sælger muleposer. 
I vil kunne møde os rundt omkring i Tårnby /
Kastrup. Der er også mulighed for at donere på 
mobilepay nr. 43615

tsp

8. klasse samler ind
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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 • 

Den seneste tid har vores 
nærbetjente på Amager haft 
øget fokus på løse hunde, 
når de har patruljeret om-
kring Amager Strandpark 
uden for fritløbsområderne

 
Det er ikke tilladt at gå tur 
med sin hund uden, den er i 
snor i området, men desværre 
er det ikke alle borgere og 
besøgende, som kender reg-
lerne. Det fik vi henvendel-
ser om fra flere borgere, hvis 
børn blev mødt af løsgående 
hunde, som de var bange for, 
fortæller Din Betjent ved 
Amager Strandpark, Simon 
Mørck.  

Derfor har Københavns 
kommune opsat skilte ved 
indfaldsveje og –stier, og vo-
res nærbetjente har de sene-
ste måneder haft fokus på at 
oplyse om reglerne gennem 
dialog og med folder, som de 
har delt ud på gående patrul-
jer i området.  

- Vi oplever, at langt flere 
hundeejere kender reglerne 
og nu har deres hunde i snor 
i området, og det har derfor 
ikke været nødvendigt at hive 
bødeblokken frem, ligesom 
vi heller ikke har fået nye 
borgerhenvendelser om pro-
blematikken, slutter Simon 
Mørck. 

 - Det kan koste en bøde på 
1.000 kroner.

tsp

Ved Amager Strandpark er 
der flere fritløbsområder - se 

opmærkning med rødt.

Skilte mod løsgående hunde

FIND DIN BETJENT: Københavns Politi har 
inddelt politikredsen i en række mindre 
områder, og i hvert område er der mindst en 
lokal betjent tilknyttet. Vedkommende er 

Din Betjent i området har særlig kendskab 
til lokale forhold og samarbejder tæt med 
lokale aktører om trygheden i området. Find 
tlf.nummeret på www.dinbetjent.dk.    

 – ny byttecentral på vej
En af de første opgaver for by-
livskoordinator i Ørestad Line 
Hørlück Eriksen har været at 
åbne en grejcontainer.

Den indeholder alt fra 
bord-/bænkesæt og til fat-
boys, lydanlæg, barbord og 

førstehjælpskasse. Udstyret 
udlånes til beboere som vil 
holde et offentligt arrange-
ment i Ørestad.

Det er en brugerdrevet con-
tainer, hvor man nemt kan få 
adgang som beboer og den 
vil løbende blive udvidet med 

mere grej.
Samtidig får Ørestad snart 

en Byttecontainer for bebo-
ere.  Her kan man komme af 
med køkkengrej eller legetøj, 
som er for godt til at smide 
ud.

Ørestad Syd får grejcontainer



5
6

 T
Å

R
N

B
Y

 B
LA

D
ET

 O
K

TO
B

ER
 2

0
2

1




