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Tårnby Bladet er noget selvfede i denne udgave september 2018
- det er nemlig præcis 25 år
siden vi udgav den første udgave af Tårnby Bladet.
Flere sider indeholder erindringer fra pionererne, som i
1993 kastede sig ud i en opgave, de bestemt ikke kendte
rækkevidden af.
Der var en stor lyst til at
skabe et lokalblad, som beskæftigede sig med stort og
småt i Tårnby og da ingen
kommercielle
ville/kunne
blev det frivillige, som i forvejen var engageret i foreningslivet, som tog opgaven op
- uvidende om, hvor langtidsholdbar, deres indsats ville
blive.
Der er ikke mange foto af
pionererne, så her har Benny
Bang Jensen skabt en fantasi
over de lykkelige ”forældre”,
der møder den førstefødte.
Mere på siderne 6, 7 og 8

Tillykke til Tårnby Bladet og alle os læsere med 25-års-jubilæet
Ca. 6 måneder efter var der
et resultat i form af et 14-dages blad.
Den umiddelbare anledning til initiativet var, at Teatergruppen Kastrup, nu med
navnet Tårnby Teater, havde
et behov for kommunikation.

Hjælp til selvhjælp

Et blad, som er drevet af
frivillige og med en bladforening som basis, fortjener i
høj grad at blive fejret
En gruppe frivillige, blandt
mange andre gode kræfter
Ulf Bjørton, senere kendt fra
”2770”, og Terkel Spangsbo,
slog sig for godt 25 år siden
sammen og fik dannet Tårnby
Bladforening med ønsket om
at skabe en lokal avis. De fleste i gruppen repræsenterede
andre foreninger i Tårnby
Kommune.

I forbindelse med starten
blev der etableret hjælp til
selvhjælp – kurser blev taget
for at lære layout, artikelskrivning og fotografering.
Her skulle gives feedback, og
stafetten blev givet videre, så
kursisterne blev til de kommende undervisere. Det smittede sikkert også af på de repræsenterede foreningernes
egne medlemsblade.
Ideen om Tårnby Bladet i
1993 handlede, ud over Tårnby Teaters behov for et talerør, også om manglen på en
lokalavis, der ville og kunne
skrive om stort og småt på
forenings- og kulturfronten.
Flere lokalaviser var lukket
ned eller fusioneret og sam-

tidig var Tårnby Kommune
også dengang beliggende
lige op af hovedstaden og
underlagt de landsdækkende
avisers dominans. Berlingske Tidende og Politiken ville
ikke dække lokale begivenheder om vævning, møntsalg
og skovkatte, som man kunne
læse om i den første udgave
af Tårnby Bladet.

Lokal tilknytning
Her var der også en reportage fra ”Stifindernes 40-års
jubilæum”, en lokal spejdergruppe. Tårnby Bladets første
nummer indeholdt også stof
om foreningen ”Stuekulturen”, der udstillede fugle på
Tårnby Rådhus og om Amagerskytterne, der tilbød at
skyde genvej til klubben ved
at prøve at skyde uden at
være medlem.
Det første nummer var et
mønstereksempel på den lokale tilknytning, der lige siden har været Tårnby Bladets
kendetegn.
Med et oplag på 20.000 fra

starten må man sige, at ambitionerne var i orden. Modsat mange andre papiraviser
er oplaget faktisk steget til
23.500 for den seneste avis.
Princippet var dengang som
nu: Husstandsomdeling og
uddeling på strategisk vigtige
destinationer som Rådhus,
Sundhedshus og biblioteker.
Som nævnt skrev bladet
fra en start om de mange foreninger i Tårnby: loppemarkeder, generalforsamlinger og
udstillinger på Tårnby Rådhus
blev formidlede og synliggjorte for borgerne.

Frustrationer og Kulturby
De mange frustrationer i forbindelse med Øresundsbroen
og motorvejen, som staten
ikke ville lægge under jorden
i en tunnel, blev et andet og
mere politisk afsæt for Tårnby
Bladet.
Ud over at være formidler
af foreningernes aktiviteter,
blev bladet også en mulighed
for en politisk debat. Det er
stadig tilfældet i dag, selv om
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det politiske stof i reglen er
overvejende refererende.
Kulturby ’96 blev finansieret af kommunerne i hovedstadsområdet. I kraft af Tårnby Bladet blev aktiviteterne i
vores kommune flot omtalt.
Uden det lokale blad kunne
aktiviteterne herude let været druknet i mængden.
Selvom avisen har været
igennem forandringer af forskellig karakter; fra 14-dages
frekvens til månedsudgivelse,
formatet er justeret, så har
bladet vist sig holdbart. Også
i dag hvor en væsentlig del af
nyhedsformidlingen foregår
via internettet og avisernes
oplag generelt falder.
Det er min vurdering, at
Tårnby Bladet vil stå distancen en rum tid endnu.
Tak til Tårnby Bladforening
og de frivillige for indsatsen
med at formidle alle de aktiviteter, der er en vigtig del
af det gode liv i Tårnby Kommune.
Allan S. Andersen
Borgmester

Det korte langt fortalt
DET ER ET PRIVILEGIE, hver måned at kunne
sætte sig til tasterne og skrive til (i al fald nogen) forventningsfulde læsere, som glæder
sig til hvad jeg nu har fundet på. Så jeg skylder mine læsere at tænke mig godt om - og
over, hvad jeg beder dem bruge/spilde tiden
med.

Meget mindre bus-os

Movia har sammen med søsterorganisationer i det europæiske netværk European Metropolitan Transport Authorities
(EMTA) underskrevet en fælles hensigtserklæring om at støtte udviklingen af nye teknologier, som fremmer nul-emission.
Blandt EMTA’s medlemmer er organisationer som SL (Stockholms Lokaltrafik), VBB (Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg) og TfL (Transport for London).
- Vi deler gerne af vores erfaringer, ligesom det er godt at
have adgang til viden fra kolleger i andre lande, siger Movias
administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.
Sammen med kommuner og regioner på hele Sjælland har
Movia en målsætning om fossilfri busdrift i 2030. Foto: Ulrikjantzen.

De tog billetterne

Det blev Gitte Lethvig, Sandkåsvej og Jette Sato,
Thyges Vænge, der vandt de to festbilletter til
årets oktoberfest ( i september). Festen foregår
for 10. gang på Femøren i Amager Strandpark torsdage, fredag og lørdage fra 20. september til og
med lørdag 29. september.

Verdich har rundet et skarpt hjørne.

Den gamle mester fra tømrerfirmaet der bærer hans navn,
Knud Verdich A/S, har rundet de 70 år. Knud etablerede allerede i 1975 virksomheden, som blev aktieselskab i 1986.
Knud Verdich gennem mange år – udover at have passet
sit firma - været dybt engageret i spejderarbejdet – selv om
dette virke har udspillet sig i nabokommunerne til Tårnby,
henholdsvis som tidligere leder og nu menigt medlem i
KFUM-spejderne Filip Gruppe i København og som mangeårig
gruppeleder af KFUM-spejdernes Dragør Gruppe.

Ét nummer til hospitalet

Tirsdag 4. september tager Amager Hospital et nyt telefonsystem i brug. Det betyder, at alle eksisterende telefonnumre
på hospitalet bliver skiftet ud. Det er ca. 400 numre i alt. Det
nye hovednummer bliver 38 62 82 82.
Med det nye telefonsystem får Amager Hospital også et
call-center. Det gør det muligt for personalet at håndtere flere opkald til hospitalets hovednummer, og når man ringer, kan
man få oplyst, om der er kø og hvilket nummer i køen man er.

Flagdag for udsendte
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Tårnby Kommunalbestyrelse har inviteret tidligere udsendte
fra forsvaret, beredskabet og politiet til et arrangement på
Tårnby Rådhus på Den Nationale Flagdag onsdag 5. september. Markeringen af flagdagen, som hædrer tidligere udsendte for deres indsats, vil begynde klokken 9 og slutte en time
senere. Der bliver serveret rundstykker og kaffe og borgmester Allan S. Andersen vil holde tale.
Der er udsendt en skriftlig indbydelse til alle de udsendte,
som Kommunen er bekendt med. Andre udsendte er også velkomne. Tilmelding ikke nødvendig.
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INDRØMMET HER I 25 ÅRET for Tårnby bladets første udgivelse, at jeg med mellemrum
er mindre inspireret end andre måneder – det
undskylder jeg meget.
Så er det jo dejligt pludselig at kunne måle
sig med en sognepræst, som i den grad har
mediernes bevågenhed, når det gælder offentlig debat. Og hvad er så det store emne,
som åbenbart først åbenbarede sig i et større
indlæg i Kristelig Dagblad, kom som citat i
Politiken, blev udbasuneret på en halv side i
BT-metro for at blive et indslag i Aftenshowet
i flagskibet DR1.
DET HAR SIKKERT OGSÅ været tophistorien i
andre medier, uden jeg har set eller hørt det.
Felix Smidts korte city-shorts. Hva’ be’ har’. Så
kan det da ikke blive mere vildt - eller lavt.
Så har jeg da ikke noget at skamme mig over,
uanset hvor lavt jeg måtte sigte med min månedlige klumme. Felix Smidt er studievært på
et TV2 program og havde modtaget dagens
”ofre” iført city-shorts. Det havde chokeret
og rystet den kære sognepræst i den grad, at
hun brugte sine muligheder for at komme på
flere danske mediers platforme for væsentlig
samfundsdebat.
JEG SÅ SENSATIONEN først som Politiken-citatet og tænkte at organet til den højeste oplysning havde ført satiren fra At tænke sig … ind
på debatsiderne, men jeg skulle tage fejl, viste det sig. Jeg har ikke læst Kristelig Dagblad
i ukristelige tider, så kun artiklen i BT-metro af
kedsomhed i et overfyldt metrotog (det bliver
da taxiers redning med ture fra lufthavnen,
hvis man ikke snart får gjort noget ved det
problem. PS! Jeg vender tilbage til metroen,
hvis jeg ikke løber tørt for spalteplads inden)
og Aftenshowet lukkede jeg for, da jeg hørte
om aftens gæstemenu.
JEG KOMMER TIL AT TÆNKE på en udgave af
Sjællands Tidende, hvor min redaktør havde
en artikel om Korsørs budget, opsamlet på
aftenens byrådsmøde og journalistpraktikanten havde en historie om en hund, som havde
forvildet sig ned på bolværket i færgelejet i
datidens Storebæltsoverfart. Hvad diskuterede byen? Rigtigt, hunden. Skide værd med

sten distribueres via butikscentre, biblioteker, Rådhuset, Udstillingscenter Plyssen, oa.
TRYK: Provins-Trykkeriet
DISTRIBUTION: Forbruger Kontakt.
Udebliver Tårnby Bladet kontakt
venligst Forbruger Kontakt tlf. 43
43 99 00 man.-tors. 8.30-16, fre
8.30-15.30 eller email diskvalitetost@fk.dk hurtigst muligt
efter udeblivelse af blad.
DENNE UDGAVE OMDELES
fredag 31. aug.

byens budget året efter, at byen mistede de
hundredvis af arbejdspladser, som brygning
af storebæltskaffen gav.
HUND OG KORTE BUKSER. Nåh emnet var nu
ikke skudt helt forbi min stratosfære. Jeg var
selv i et eftertænksomt øjeblik stoppet op og
tænkt på, at jeg som 71-årig hele sommeren
havde optrådt i korte rør. Var det nu passende? Havde jeg været ansat på Jyllands Posten
var den ikke gået. Her var det kun de kvindelige journalister beskåret af have luft til pusselankerne.
DET VAR BESTEMT heller ikke hverdagskost i
min fars tid (født 1904). Jeg tror slet ikke, at
han trods årlig ferie på en bondegård ejede
et par korte bukser. Han luftede kun haserne
i en kolonihave, hvor bukserne blev foldet op
og afslørede hans brune sko og ankelsokker men ikke over knæet og muligvis kun påvirket
af for megen frokost-snaps. Han blev senere
samme eftermiddag snøret i mausel, så min
mor blev sur og cyklede forrest på hjemturen
til Amager.
SÅ VAR DER DET DER MED METROEN – visse
lokale debattører eller bare en, mener det er
en god idé, at der indbygges et køleanlæg på
flere tons i alle metrotog, så passagererne i
de i gennemsnit 10 minutter, de opholder
sig i transportcylinderen, kan opleve lavere
temperatur inde end ude i en usædvanlig
varm sommer (ps. på andenpladsen af varme
somre ligger 1947, året hvor min mor slæbte
rundt med mig indeni - det har jeg hørt meget for siden, som om jeg ufødte havde nogen
indflydelse på vejret).
EN TEKNISK CHEF FRA METROSELSKABET
blandede sig i den ophedede (ha!) debat og
fortalte, hvad det betød i energiforbrug at
slæbe på sådan et airconditionerende anlæg
hele året. Men sådanne fakta kan ødelægge
ethvert debatindlæg med saglighed. Så det
dropper vi – i stedet kan man fortsætte med
de korte bukser, men det bliver uden mig.
PS: SER NU AT OMTALTE SOGNEPRÆST også
har været emne i DR’s udsendelse Shitstorm.
” Danmarks shitstormdronning hedder Sørine
Gotfredsen, og i denne uge er sognepræsten i
vælten, fordi hun kritiserer mænd, der bærer
shorts.” Nu stopper det. Jeg gør i al fald.

FØRSTKOMMENDE UDGAVE herefter er oktober, der udkommer
fredag 28. sept. Deadline mandag 24. sept. Annonce-deadline
fredag 21. sept.
UDGIVELSESDATOER I 2018:
November udkommer fredag 26.
okt. Deadline mandag 22. okt.
Annonce-deadline fredag 19.
okt.
December udkommer fredag
30. nov. Deadline mandag 26.
nov. Annonce-deadline fredag
23. nov.

På gensyn til jubilæet
15. september,
Terkel Spangsbo, redaktør.

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

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

Bare det ikke regner
igen i år
Vejret kan ikke blive værre end det
var ved premieren på Friluftfestivallen i Tårnbyparken
Ukueligt inviterer Boligselskabet
Tårnbyhuse til en gentagelse af sidste
års friluftsfestival på de grønne områder omkring Tårnbyparken.
Arrangementet i 2017 var på alle
måder på nær en (vejret) en succes
med aktiviteter, stemning og selskab
i top, da en masse søde mennesker
fra lokalområdet i lunefuldt majvejr,
troppede op til friluftsfestival i bevægelseslandskabet omkring Vægterparken.

Mange tilbud
Festivalen bød på alt fra Tai Chi til Gladiatorkampe - og fra pandekager på
bål til Capoeira. Cykling Uden Alder
spredte glæde med deres tilstedeværelse og Tårnby Musikskoles Nordlyskor sang smukke sange. Der blev
spillet med bolde i alle størrelser og
der blev holdt medrivende turneringer med Futsal og Bumperballs.

Også noget til ganen
Ikke kun omkring aktiviteterne var
der fællesskab og højt humør. Festivalgæsterne kunne besøge Café Lix
og Kerner, Produktionsskolen, Mænds
Mødesteder, Tårnbyhuses pizzabagere, Netværkshuset og Åndehullet i
deres madboder. Udvalget var imponerende med både dampende supper,
hjemmelavede sandwich, grillbuffet
og lækre kager.

De engagerede frivillige
I år er festivalen flyttet til Tårnbyparken og der er lagt op til en inspirerende eftermiddag i samarbejde med
en masse engagerede frivillige, lokale
foreninger, klubber og forretningsdrivende fra lokalmiljøet.
Du kan møde en masse søde mennesker og prøve nye sjove aktiviteter.
Du kan blandt andet blive vægtløfter eller cheerleader for en dag. Du
kan bowle, spille fodbold, dyrke yoga/
mindfulness eller udforske diverse
danse- og kampsportsformer. Du kan
også lave mad over bål og
deltage i rollespil.
På den kulinariske front
tilbyder Lix og kerne, Produktionsskolens
madlinje,
Netværkshuset og Mænds
mødesteder på lækkerier,
der kan købes i madboderne.
tsp

Tilbuddene gælder fra d. 27/8-2018 - 22/9-2018

Tena til mænd og kvinder

Spar 20 % på Tena til både mænd og kvinder.

Multi Tabs tyggetabletter

Multi-tabs er et vitamin- og mineraltilskud til dem der ønsker at
supplere den daglige kost.
Multi-tabs tyggetabletter er til børn imellem 3-10 år.
Multi-tabs indeholder 12 vitaminer og 6 mineraler.
Multi-tabs tyggetabletterne findes i forskellige smagsvarianter;
Tutti-Frutti smag, Cola-lime og hindbær/jordbær.
Før 107,95.- NU 83,96 .-

Fakta
Friluftfestivallen i
Tårnbyparken
Torsdag 20. september
2018 kl. 16.00 – 20.00
Indgange blandt andet
ved Tårnbypark Allé 22
og 24 samt fra gårdene
på Randkløve Alle
52-140.

Apotekets hairstyling

Spar 20 % på hele Apotekets hårstylingsserie.
Vælg imellem Apotekekets hairspray, heat protection,
mud Wax, dry shampoo og apotekets hairmousse.
Alle produkterne er milde for hår og hovedbund og er
uden parfume.

Aktivitet på Apoteket

Følg os på facebook - Kastrup og Dragør Apotek
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Har du behov for hjælp til valg af hudpleje
produkter?
Kig forbi og få gode råd og vejledning.
Det er mandag 10. september kl.10.00-13.00 på Kastrup apotek
Og mandag 10. september kl. 14.00-17.00 på Dragør apoteket
Vi har 20 % på alle anti-age produkter fra Vichy denne dag.

Lettere rundt i travl rundkørsel
… men først efter ekstra trængsel til
efter nytår

Lufthavnen har taget første spadestik
til udvidelsen af den travle rundkørsel,
der er knudepunkt for Kystvejen, Amager Strandvej og motorvejen. Målet er
færre trafikkøer for borgerne og de rejsende. Men trafikken bliver ekstra tæt
i de fem måneder, byggeriet står på.

Med en 12 millioner kroner stor
udbygning vil Københavns Lufthavn
trække trafikpropperne ud af den
travle rundkørsel, der betjener Amager Strandvej, Kystvejen og trafikanterne fra Øresundsbroen.
Der kører 32.000 biler i døgnet
gennem rundkørslen - flest i myldretiden om morgenen og sidst på eftermiddagen. Nu skal vejene til og fra

SOCIALDEMOKRATIET
ØNSKER TÅRNBY
BLADET TILLYKKE
MED DE 25 ÅR

den travle rundkørsel udvides med
flere baner, så der bliver bedre plads
til Tårnby og Dragørs borgere og til de
rejsende, der kommer til lufthavnen
i bil, taxi og bus - et projekt, der er
planlagt i tæt samarbejde med Tårnby
Kommune og A/S Øresund.
- Med 32.000 biler i døgnet er der
selvsagt trængsel, især i myldretiden.
Det kan være træls for både borgerne
i Tårnby og Dragør og for de mange
rejsende. Derfor skaber vi nu bedre
plads til de mange bilister og får samtidig forbedret trafiksikkerheden, fortæller Thomas Hoff Andersson, passagerchef i Københavns Lufthavn.

Lidt længere køer de næste fem
måneder
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Udvidelsen af rundkørslen gik i gang
midt i august, og byggeriet forventes
afsluttet i januar 2019. Rundkørslen
holdes åben for trafik under udvidelsen, men området vil være præget af
byggeplads, og man skal derfor forvente mere travlhed og tæt trafik i
byggeperioden.
- Rundkørslen er vejen til og fra lufthavnen for de fleste rejsende i bil, og
den forbinder samtidig Dragør med
København, så det er ikke muligt at
lukke den af, mens vi bygger. Det be-

Tre steder udvides vejbanerne
med ekstra spor, som skal lette
fremkommeligheden fra Kystvejen
fra Dragør til Amager Strandvej
og fra Amager Strandvej ned på
motorvejen mod København og
Sjælland.
Den daglige bilkø fra Strandvejen
rækker ofte helt tilbage til
Saltvæksvej (og somme tider helt til
Hedegårdsvej.

tyder både, at byggeperioden bliver
længere, og at man som bilist vil opleve mere trængsel under udvidelsen.
Vi er meget opmærksomme på at minimere generne så meget, som muligt,
siger Thomas Hoff Andersson.
For at genere trafikken mindst muligt, er byggeriet opdelt i faser, hvor
man udvider små områder af rundkørslen ad gangen, ligesom man udfører det arbejde, der er muligt, om
natten.
tsp
Se herunder. Det er præcis et år siden
Tårnby Bladet bragte artiklen om,
at CPH nu ville ændre rundkørslen.
Tager ting tid?

Flere hoteller lig arbejdspladser

Et af Københavns kommende nye hoteller bliver Comfort Hotel
Copenhagen Airport med 619 værelser. Det åbner i 2020 som
nabo til det tidligere Hilton Copenhagen Airport i lufthavnen.
I en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv kigger organisationen
blandt andet på konsekvenserne af de mange nye hotelværelser,
der kommer i hovedstaden frem til 2021. Med hotellernes store
investeringer stiger potentialet for flere turister. Flere turister vil
medføre omsætning og jobs, skriver netmediet StandBy.
- Lykkes det at få fyldt disse nye værelser, vil det samlet medføre en ekstra omsætning på op mod 10 milliarder kroner og
bidrage til 8.100 nye arbejdspladser, lyder beregningerne fra
Dansk Erhverv, som dog også peger på muligheden, at hotellerne
ikke kan få den ønskede arbejdskraft.
tsp

Job / borger dating
Tårnby kommune åbner dørene til
en jobmesse for virksomheder og
borgere onsdag 6. september på
Tårnby Rådhus
Virksomhederne på Amager er vigtige
arbejdspladser for borgere i Tårnby
og Dragør kommune og flere og flere
virksomheder har jobs, hvor de mangler nye fleksible medarbejdere.
Mange virksomheder efterspørger
medarbejdere på deltid, til sæsonarbejde, som vikarer og til jobs få timer
om ugen.
Jobmessen på Tårnby Rådhus skaber de bedste muligheder for, at borgere og virksomheder kan møde hinanden og skabe det gode match.
- Vi håber, at mange match lykkes,
så borgernes ressourcer og jobønsker
netop rammer virksomhederne, der
jævnligt søger arbejdskraft, siger Kristoffer Nothlev, jobcenterchef i Tårnby
Kommune.

At matche ledige med ledige job

arbejdskraft, de har brug for.
På jobmessen kan du som jobsøgende:
• møde virksomheder, der tilbyder
småjobs, deltidsjob og vikarjobs indenfor vikarbranchen – se hvilke virksomheder der kommer her på websitet
• få rådgivning og vejledning om
jobmuligheder
• møde uddannelsesinstitutioner,
der kan svare på spørgsmål om ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og opkvalificeringsmuligheder.
• få kontakt med virksomheder om
mulige jobsamtaler

INFO:
Torsdag 6. september
Kl. 14 – 17
Tårnby Rådhus Bygning A,
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Læs mere på: jobmessetaarnby.dk/

Formålet er klart; at få flere ledige
borgere i Tårnby og Dragør i arbejde
og at flere virksomheder finder den

Program for dagen
14.00 Jobmessen åbner
14.15 Borgmester Allan S. Andersen byder velkommen
14.30 Kort præsentation af virksomheder
15.30 Indlæg fra lokal virksomhed
16.15 Quiz – Gaveuddeling
16.45 Jobmessen lukker v/ Jobcenterchef, Kristoffer Nothlev

Tårnby
Bladet fylder 25 år i år
TÅRNBY
BLADET

Vi inviterer vores samarbejdspartnere til pandekager
overvejende bygger på frivillig og ulønnet arbejdskraft - hvis man kan kalde
foreningsengagement for arbejde.

Lørdag 15. september i år er det nøjagtig 25 år siden den første udgave af
Tårnby Bladet blev sendt ud til Tårnbyborgernes postkasser. Samme dato i år,
15. september 2018 inviterer vi alle, der har eller har haft kontakt og har samarbejdet med os til et musikalsk pandekage-gilde på Tårnby Skole i ”den lille
skolegård” nedenfor redaktionen Englandsvej 290 - ved villaen, der vender ud
mod Englandsvej.

Mange har gennem årene givet deres bidrag eller været en del af produktionen frivilligt, kommercielt eller med opbakning på anden vis.

I januar 1993 samledes en stor skare mennesker, repræsentanter fra foreninger og kulturinstitutioner og enkeltperson på Tårnby Hovedbibliotek og dannede Tårnby Bladforening. Kommunens borgere havde lige mistet såvel Amager Posten som det højt elskede K.T. Posten og håbede, at en bladforening
kunne løfte noget af arven.
Resultatet blev på sigt hele to lokalaviser i Tårnby kommune og det ældste,
Tårnby Bladet er nu udkommet i knap 500 udgaver - en kæmpeindsats som alt

Det er en stor opgave at producere en lokalavis. Selv sammenligner vi det med
at bygge den kinesiske mur - i legokodser, så mange funktioner og så mange
småting skal falde på plads hver måned, inden resultatet foreligger.

Alle jer vil vi gerne se. Et par computernedbrud i årenes løb og
almindelig angst for den nyeste databeskyttelseslov gør, at vi må
invitere på denne lidt upersonlige måde.

Tårnby Bladet, redaktionen,
Englandsvej 290, 2770 Kastrup
Tlf,: 32 509 290
mail: redaktionen@taarnbybladet.dk
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Reception / musikalsk pandekage-gilde lørdag 15.
september kl. 11-15. Englandsvej 290 • 2770 Kastrup

Som jeg husker det

Tiden/dagen, der skabte Tårnby Bladet
Der var flere ingredienser i det mix,
som Tårnby Forenings Råd, TFR, i
efteråret 1992 og foråret 1993 rørte
sammen til en suppe, der førte til
dannelsen af Tårnby Bladforening
og dermed Tårnby Bladet
Af Terkel Spangsbo,
medstifter af Tårnby Bladet
og nuværende redaktør

Flere vil i dag gerne have
æren for den helt overordnede idé, at foreningslivet
via fællesskabet TFR skulle
stable deres egen avis på
benene – men altovervejende skyldes det, at der i TFR og senere
Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning, KTIS, var grobund for det store
projekt.
Dette rette sammenkog skabtes
først og fremmest af et behov for udadvendt kommunikation i Teatergruppen Kastrup/nu Tårnby Teater, som
med meget store udendørs forestillinger, der skulle have fat på personer til
at medvirke på og bag scenen og derefter komme ud til et stort publikum.
Flere personer fra Teatergruppen var
aktive i TFR; undertegnede som formand og Ulf Bjørton, senere redaktør
og medejer af Avisen 2770, var ansat
sekretær.
I mange år havde denne forening og
mange andre alle muligheder for at
meddele sig gennem flere lokale aviser Amagerbladet, KT-Posten, Amager
Posten, Amager Weekend/Søndags-

avisen. Men overnight blev de to ”posten” købt af Amager Bladet og lukket.
- Før denne lukning havde jeg opdaget Fuglebjerg Hashøj Folkeblad, en
reklameavis på Sydsjælland. De lokale
talte varmt for dette nyhedsmedie,
som de ”slet ikke kunne undvære”.
Hashøj Tidende indeholdt kun annoncer i rubrikstørrelse om alt, der foregik
i kommunen. AOF-udflugter, foredrag
på bibliotek, generalforsamling i Husmoderforeninger, tid til indmeldelse i
spejderforening og naturligvis annoncer fra butikker og bekendtgørelser
fra rådhuset.
- Ingen artikler, ingen foto – intet
redaktionelt stof. Det viste sig, at alle
disse små foreninger og kultursteder
betalte, hvad der i annonceverdenen
må anses for ”småpenge” for deres rubrikker, men de blev læst og værdsat.
Og tilsammen gav de mange små annoncer det økonomiske grundlag for
en kommerciel avis.
TFR fik faktisk en lignende aftale
med KT-Posten om, at organisationen
ville opfordre medlemsforeningerne
til at annonce i KT-posten mod at avisen også bragte nyhedsstof fra foreningerne.
Samme dag, som denne aftale blev
luftet i den tids Fritidsudvalg, blev
det oplyst, at KT-Posten var solgt til
Amagerbladet og nu udkom for sidste
gang.

Andre ingredienser i gryden
Samtidig med (som det hedder i gy-

20. sept • 21. sept • 22. sept

6 TÅRNBY BLADET SEPTEMBER 2018

27. sept • 28. sept • 29. sept

Redaktionsmøde i 1993, hvor det første prøvetryk bliver præsenteret. Det
er Lis Thinggaard, der præsenterer trykket. Derefter fra venstre Torben
Jørgensen,?, og Mia Engstrøm. Foto: B7769. Lokalhistorisk Arkiv.

serromaner) var elektronisk ombrydning på en dataskærm kommet til verden. Hvad der på den tid kostede 500
kroner pr. side på et trykkeri/grafisk
værksted, kunne nu klares hjemme fra
et skrivebord (så godt som).
- På kurser gennem Dansk Journalist Forbund havde jeg hørt om og lært
teknikken med brug af Desktop Publishing, som fænomenet hed.
Ligeledes samtidig havde Kulturministeriet pålagt kommunerne at
skabe et Folkeoplysningsudvalg, hvor
foreningsliv og aftenskolerne skulle
sidde sammen og i fællesskab udvikle
kulturlivet på græsrodsniveau. For
at kunne gøre dette skulle hver side
af bordet lægge fem procent af deres lønudgifter i en fælles pulje, som
kunne søges til nye initiativer. De første puljer var på over 600.000 datids
kroner.
5-% puljen kunne ikke søges til en
avis, men den kunne give midler til at
sprede viden om kommunikation og
journalistik. Og brugen af de nye elektroniske værktøjer kunne spredes til
foreningerne og andre, som ville lære
om disse kommunikationsmidler.
Med et behov, en vilje, en viden og
økonomi kunne projekt Tårnby Bladforening sættes i søen. I januar 1993

blev Tårnby Bladforening dannet med
det formål at skabe mulighed for
skriftlig kommunikation og information kommunens borgere imellem.
Det var der mange, der ville. To eller
tre kurser i InDesign, et professionelt
desktoppublishing-program, og noget
lignende og Photoshop, som mange
har hørt om i dag, blev afviklet – naturligvis også med deltagelse af de kommende reportere, fotografer, redaktører og layoutere, som ville ”arbejde” i
Tårnby Bladforening.
Desuden skulle Bladforeningens
medarbejdere til stadighed hjælpe
foreninger med deres interne og eksterne kommunikation. Hvad dagens
medarbejdere på Tårnby Bladet ofte
gør.
Arbejde i gåseøjne, da bladet skulle
startes af frivillige og så udvikle sig
til en rigtig arbejdsplads med betydelig medvirken af de frivillige, som
var øjne og ører til det lokale liv. Man
lagde ud med 14-dages udgivelser,
det var planen senere at blive ugeavis.
Sådan gik det ikke, men det gik godt
alligevel.
15. september udkom så det rigtige
første nummer. Beskedent i rødt på
forsiden samt sort/hvidt på resten af
12 sider.

Englandsvej 290. Villaen og nogle af de første bygninger til Tårnby skole
- lang tid før, der var tænkt på Tårnby Bladforening og Tårnby Bladet.
Bladforeningen bor til låns hos Foreningernes Fælleskontor under det skrå
tag med karnap-vinduerne.

JUBI

Jeg fik et rigtigt papirbrev fra
Tårnby Bladet
Af Mia Engstrøm
Journalist in-spe i Tårnby
Bladets første år

Da jeg forleden fik et brev (ja
et rigtigt papirbrev i kuvert!)
fra Tårnby Bladet om bladets
25 års jubilæum med en opfordring om at skrive lidt om
mine oplevelser på bladets
første tid, var min første tanke: Hold da op – er der virkelig
gået 25 år!
Jeg husker tydeligt hvordan
en gruppe håbefulde og entusiastiske journalister in-spe
mødtes på Tårnby Teater oppe
under kvisten for at være med
til at starte en lokalavis.
Samtidig forekommer det
også som rigtig lang tid siden,
og meget er vist gået i glemmebogen omkring den tid, er
jeg bange for. Men der er også
minder omkring det, som står
tydeligt og klart, og jeg kan
komme med nogle af dem,
som for mig har betydet mest.

Journalistisk skrivemåde
Noget af det første jeg var
med til var undervisning i
journalistisk skrivemåde. Det
var en ny skrivemåde for mig,
der kommer med en uddannelsesbaggrund, hvor man
skrev efter det velkendte
mønster for opgaveskrivning
med
problemformulering,
analyse og så konklusionen til
sidst. Med journalistik er det
lige omvendt - her kommer
essensen allerførst og så kan
der udbygges lidt nedad i artiklen. En god overskrift skal
helst sige det hele. Læseren
skal fanges i første sætning
(og nu kigger jeg lige op på
min første sætning, og håber
jeg har fanget dig).

Hvad skulle bladet
indeholde?
Det spørgsmål var jo ikke
til at komme udenom, og
det var nok også det, der
kunne give anledning til
de mest hede diskussioner.
Ildsjæle var vi mange af,
og det er uundværligt med
ildsjæle i et stort projekt,
hvor en helt ny avis skal op at
stå. Der er bare det ved det, at
ildsjæle jo brænder for sagen,
og derfor må der nødvendigvis opstå brande. Nogle kunne
vi slukke med en lille håndslukker, mens andre voksede
sig store og ikke lod sig slukke, selvom vi havde adskillige
brandsprøjter til hjælp. Nogle
ildsjæle fandt andre veje, og
Tårnby Bladet fandt sin.

Foreningernes blad
Tårnby Bladet har altid haft
stort fokus på foreningslivet i
Tårnby, og en af de bedste oplevelser for mig som skriverkarl, var et besøg hos en lokal skydeklub. Jeg havde min
familie med på besøg (mand
og to små drenge), og vi blev
taget rigtig godt imod af et
ægtepar fra skydeklubben
og deres søn. Det var en helt
ny verden for os, og det var
jo stort, da vi fik lov at prøve
sådan et rigtigt skydevåben.
En af mange dejlige oplevelser, hvor man kom tæt på
mange i sin egen kommune
og på en helt anden måde, når
man sådan kom med blokken
i hånden og sine forberedte
spørgsmål.

Skedsmo
Det faldt også i min turban
at skulle lave en rapport om

vores venskabsby Skedsmo i
Norge. Igen var familien med,
og min mand fungerede som
chauffør og fotograf, mens
jeg interviewede og skrev artikler. Vi landede fint i Oslo
for at køre det sidste stykke
til Skedsmo, som ligger lidt
nord for Oslo. Der var bare
den udfordring, at vejen ud
af Oslo mod Skedsmo var
spærret grundet vejarbejde,
og da vi forsøgte med den angivne omfartsvej, landede vi
3 gange foran et psykiatrisk
hospital. Frustrationen var
på dette tidspunkt så stor, at
vi overvejede at gå ind. Spøg
til side, vi ankom til Skedsmo
og blev fint modtaget af vores
kontakter deroppe. Vi blev
vist rundt og så bl.a. en stor
idrætshal, som var hugget ud
og anlagt inde i en klippe.
Men det som gjorde mest indtryk var besøget på en rideskole i byen, hvor de havde en
lille hest med superfin snoet
engelsk moustache.

Tillykke
Vi arbejdede alle på frivillig
basis, og for mig blev det på
et tidspunkt nødvendigt at
vælge noget fra. Men jeg er
glad for den tid, jeg var med
og ønsker Tårnby Bladet stort
tillykke med de 25 år.

Den første bestyrelse
i Tårnby Bladforening

Håbet var, at bladet i løbet af (kort) tid skulle overtages
af ansatte, så reaktionen fra Dansk Journalistforbund, hvor
Terkel Spangsbo er medlem, overraskede, ”at amatører
skulle tage arbejdspladser fra professionelle (arbejdsløse)
journalister og fotografer”.
- Fy!
Amagerbladet brugte en halv side på at fortælle, at vi - i
grove træk - havde svindlet os til startkapitalen i kommunekassen og at for at citere deres overskrift ”Tårnby Kommune
forpligtet for underskud i lokalavis”.
Anklagerne burde have kunnet række til en sag for ombudsmanden, hvis de var sande. Vores genmæle/svar havde
en anden udlægning, men det var uinteressant for AB at
bringe svaret - som de kunne have fået på forhånd, hvis de i
god journalistisk stil havde henvendt sig, men som det ofte
siges i journalistiske kredse, for meget research kan ødelægge enhver (god/mindre god) historie.
End ikke AB’s udnævnelse af ærke-SF’eren Mogens Stasel, som medlem af Fremskridtspartiet, havde de lyst til at
berigtige.

Formand Lars Bang Pedersen
(indstillet af KTUR*) ligesom
Martin Plantener Jensen. Søren Olsen og Jørgen Jørgensen, indstillet af KTIS.
Nanna Gersov, Mogens Stasel,
Ulf B. Bjørton og Karin Eklund
indstillet af plenum.
Suppleanter: Kell Stasel og
Peter Thinggaard
Revisorer: Lis Thinggaard og
Keld Rasmussen
Revisor suppleant: John Topp
Efter
generalforsamlingen kunne bestyrelsen så gå
i gang med at forberede det
første blad. Der skulle bl.a.:
• Ansøges om midler til nødvendige indkøb • Foretages
indkøb af computere, printer,
scanner og software • Planlægges indhold og layout af

Vi sendte pressemeddelelser ud til den kommercielle medieverden i vores begejstring over det nye produkt.

Foto og fotografer
Dan Lylloff var sammen
med Peter Nielsen Tårnby
Bladets første fotograf.
Ungdomsfoto.

Tårnby Bladet blev skabt
på et tidspunkt, da foto på
papir var hverdagen - det
tog tid af fremkalde film og
aftryk
I 1993 var foto noget man
tog på en film med 36 billeder pr rulle og i sort/hvid. De
elektroniske muligheder kom
senere.
Derfor måtte Tårnby Bladets første fotografer indrette
et mørkekammer, så først blev
filmene fremkaldt i total mørke. Uanset om redaktionen
skulle bruge et eller flere foto
blev hele filmen fremkaldt.
Derefter blev der taget aftryk, som blev scannet ind.
Skulle man have farvebilleder i avisen (typisk i annoncer) blev materialet sendt til
et grafisk værksted. Det var
dyrt.
De første ”fastansatte fotografer” var Peter Nielsen
og Dan Lylloff. Der blev ikke
frådset med aftryk.
- Vi fotograferede ikke os
selv og på redaktionen. Der-

det første nummer • Vælges
redaktion og ansættes annoncesælger • Fremstilles prøvenumre, inden det første nummer sendes på gaden

for er der kun meget få billeder fra den tid. Dengang var
der nemlig ikke budget til at
pjatte med det dyre fotopapir,
husker Dan Lylloff, der senere
har gjort fotografering til sin
levevej. Han er i dag ansat på
Danmarks Radio.
- Så billeder af Terkel, Ulf og
alle de andre rødder er kun i
min hukommelse.
- Men jeg husker også, at
der var en fantastisk pionerånd og et fedt drive, da vi startede lokalavisen op.
- Det var sjovt at bygge
mørkekammeret op og tage
billeder af alt mellem himmel og jord. Især sport og alle
demonstrationerne imod øresundsforbindelsen.
- Jeg var med i de første 14
måneder og derefter har jeg
arbejdet med levende billeder.
Det overraskede flere medarbejdere, men var et stor
accept af vores seriøse virke,
at såvel journalister, hos TB
kaldet reportere, og fotografer blev inviteret til pressebegivenheder på lige for med
personer fra det kommercielle miljø.

* I løbet af 1993 skiftede
Kastrup Tårnby Ungdoms Råd,
KTUR, navn til Tårnby Forenings Råd, TFR

TÅRNBY BLADET SEPTEMBER 2018 7

Udenbys reaktioner

Foto taget af Dan Lylloff under de massive protester mod
såvel Øresundsbro som motorvejen i 1993/94. Flere af de
personer, der meldte sig til at detage i bladproduktionen
ønskede at bruge spalterne til en personlig vendetta mod
byggeriet. Det gav stridigheder i redaktionen. Arkivfoto.
Tårnby Bladet.

Minder og de grå hår fremkaldt af et telefonopkald

Formandens opgave som ildslukker
Jeg lærte meget om problemløsning
og personalepleje som den administrative formand for ildsjælene

Af Lars Bang Pedersen, første
formand i Tårnby Bladforening

Siddende med en god bog og udsigten
til de græske guders Olympusbjerg
skal der kun en opringning fra ”Den
gamle redakteur” til, for at tankerne
flyver, først tre uger tilbage til den
beretning jeg ikke fik skrevet og dernæst de 25 år, som tro det eller ej, der
er gået, siden det første nummer af
Tårnby Bladet så dagens lys.
Som den første formand for Tårnby
Bladforening kan jeg i dag se tilbage
på den første tid, hvor alle planerne
skulle lægges, for et umuligt projekt
– at starte et foreningsbaseret lokalblad – i et noget idealiseret skær. En
lille gruppe ildsjæle med baggrund
i Kastrup Tårnby UngdomsRåd (som
tiden gik, blev det med ungdom skrevet ud af ligningen, KTUR blev til TFR)
var enige om, at der efter KT-postens
bortgang var brug for et medie for foreningsstof fra Tårnby og ”lokal sladder”, som den store ugeavis på Amager ikke bragte.

Masser og masser af møder
Udfordringerne var mange – hvordan
kunne der skabes økonomi? hvordan
kunne ildsjælene få professionelle
kompetencer og i øvrigt blive til flere?
hvordan skulle et blad administreres?
og hvor offentlige kunne vi være om
planerne? Vi stillede os jo faktisk på
en kommerciel konkurrence-platform.
Det og meget mere blev der holdt
mange møder om for mere end 25

år siden – og dengang (som nu) var
svaret på løsningen af uløselige problemer, meget dansk, at danne en forening – Tårnby Bladforening.
Alle udfordringerne til trods var der
også en hel del medvindsfaktorer. Vi
havde en struktur, et sekretariat og
lokaler i KTUR at læne os op ad, vi
havde Terkel med faglige kompetencer på journalistik og bladdrift, en ny
teknologi – vi behøvede eksempelvis
ikke at ansætte typografer – deres
opgaver klarede PageMaker. Mange
foreninger og privat-personer var
enige i at mangle den lokale kommunikations mulighed og vi fik på den
måde gjort mange interesserede i at
”lege” med professionel bladdrift og
lokal nyhedsformidling. Sidst, men
ikke mindst, havde vi i Poul Feldvoss
en politisk opbakning, der var med til
at sikre midler til alle de indledende
folkeoplysende aktiviteter med kompetenceudvikling af alle de frivillige
journalister og desktoppere i bladforeningens regi.

Natarbejde og grå hår
Bladet kom på gaden – og kors hvor
var der meget natligt arbejde med det
i starten (hvordan mon det er nu?).
Også på bestyrelsesniveau, hvor man
som pragmatisk, samarbejdssøgende
formand nok fik sine første grå hår, gik
bølgerne til tider højt, når målsætninger, retning og ambitioner for bladet
samt en meget anstrengt økonomi
blev drøftet i den gamle pedelbolig til
langt ud på natten.
Men hvor var det lærerigt, bestyrelsesarbejdet ift. planlægning, problemløsning og motivation til at løfte
i flok – færdigheder som jeg efterføl-

Når skaden er sket -
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Vi har aftaler
med de fleste
forsikringsselskaber om
anmeldelser af skader.
Så ring til os - vi
klarer både ruder og
papirarbejdet.

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

gende har brugt i mere end 20 års skoleledelse og administration.
Samtidig kan jeg se tilbage på en
række oplevelser som administrativ
medarbejder på kontoret i bladets
kontortid kl. 9-12 med salg af foreningsannoncer, ansættelse af annoncesælgere og andet forefaldende.
Som skrivende ”journalist” blev det til
beretninger fra Parkens pressepladser, da Nordregårdsskolens pigefodboldhold vandt Ekstrabladets skolefodboldturnering, fra pressemøde på
Amagerforbrænding, fra talrige spejderlejre, skoleaktiviteter og børneteateranmeldelser.

Intet beskåret - alt er med
Tydeligst i erindringen står imidlertid
de ildsjæle, der fik det til at lykkes
dengang, så når opringningen kommer
på ferien i Grækenland, er der ingen
vej udenom, så må det blive til en for

Ambitionerne fejlede ikke noget, så
da Tårnby var vært for Nordiske Dage
i 1995 inviterede Tårnby Bladet
de professionelle kollegaer fra
dagbladene i venskabs kommunen
med til Tårnby.
Fra venstre John Olsen, TB fotograf,
Lennart Claesson, Alingsås Tidning,
?, formand Lars Bang Pedersen,
Beatrice Brandt, Västa Nyland, Karis.
Foto: B7774, Lokalhistorisk Arkiv.

lang og for nostalgisk beretning, som
en redaktør må vide at skære i.
Jeg håber imidlertid de ”gamle”
sjæle vil få nye til at brænde, så dette
unikke foreningsdrevne blad må eksistere i lang tid fremover. Tak for at
have fået lov til at være med de første
par år – held og lykke i fremtiden.
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LØRDAG 1. SEPTEMBER
KL. 10.00 - 18.00
PROGRAM:
Kl. 10.30-11.30 Børnetryl

Trylleshow for børn, men voksne på godt se med

Kl. 12 BloodyMerry

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

Kl.14.00
Birger”spillemand”Svanholt
Bassist og sanger fra beatles bandet
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Kl. 16.00
The Rystposen • Alt blandet musik
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Nyt samarbejde mellem
kommunen og hospitalerne
Amager/Hvidovre Hospital vil fremover i samarbejde med en række
alment praktiserende læger og
Tårnby Kommune tilbyde nogle særlige indsatser på Medicinsk Afdeling
Amager
Målet er at forbedre patientforløbene
og sikre færre indlæggelser, oplyser
Tårnby kommune i en pressemeddelelse.
I praksis vil samarbejdet betyde, at
Tårnby Kommunes akutteam på sundhedsområdet vil få direkte telefonisk
adgang til vagten på hospitalet, hvor
en læge vurderer, hvorvidt der skal
tilbydes en akuttid den følgende dag.

Tårnby kommunes akutteam
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- Akutteamet består af sygeplejersker
på kommunens plejehjem, der står
til rådighed for hjemmesygeplejen i
Tårnby Kommune, fortæller Mette Jakobsen, centerleder for Tårnby kommunes Ældrecenter og fortsætter:
- Hjemmesygeplejen kan kontakte
akutteamet i tilfælde, hvor de kommer hjem til borgere i eget hjem, der

er blevet akut dårligere end vanligt.
Akutteamet har en direkte kontakt til
læger på Amager Hospital, som kan
vurdere, om borgeren bør ses af en
læge akut eller kan ses i hospitalets
ambulatorium den følgende dag.
Det sker som alternativ til at ringe
til Lægevagten på 1813, som ofte kan
ende med en indlæggelse, som måske
ikke er bydende nødvendig i første
omgang.
Hospitalet har oplevet et stort antal
indlæggelser, som kunne have været
undgået, hvis der havde været denne
rette dialog mellem fagpersoner i tide.
Det skal det nye initiativ gerne rette
op på.
Unødvendig indlæggelse kan opleves som en stor byrde for den enkelte
borger, som i virkeligheden skulle
have et andet tilbud.
De borgere, der vil nyde godt af
dette nye samarbejde er borgere i
eget hjem, der allerede ses af hjemmeplejen samt borgere på plejehjem,
oplyser Mette Jakobsen.
bbark

Vidste du det?

Redaktioner får mange informationer om ting og sager (mest sager) som
man ikke anede eksistensen af. Vi fortæller gerne om fænomener som
overrasker os. Måske bliver du også overrasket

Kender du bamseafgiften

Danske forlystelsesparker skal hver måned lave præcis opgørelse af, hvor
mange bamser, de har udloddet, hvilken farve, hvilken slags og hvad den
ville koste i fri handel. Nu hæves grænsen for, hvornår der skal betales bamseafgift fra 200 til 750 kroner.
Nu hæves bagatelgrænsen for den såkaldte bamseafgift – værdien af en
bamse (kan også være en giraf) eller en stor æske chokolade vundet i en forlystelsespark betales der i dag 17,5 procent i skat af, hvis værdien er over 200
kroner. Den nye grænse er 750 kroner, skriver netavisen www.standby.dk
Bamseafgiften hedder egentlig en spilafgift – og alene Tivoli afregner i alt
omkring 15.000 kroner bamseafgift til SKAT om året.

Festival for tarteletten

I et bind i Asterix-serien var det store salgsnummer Kul & Vin. Det matcher
Københavns Tartelet og Øl Festival
Nu bliver tarteletten hyldet med et brag af en folkefest lørdag 13. oktober på Docken (Færgehavnsvej 35 i Nordhavn). Der vil blive serveret Jyske
Cupcakes ad libitum, akkompagneret af livemusik, konkurrencer og et stort
udvalg af danske øl.
Derudover vil aftenen blive spækket med underholdning og løbende konkurrencer, hvor der vil blive afviklet det københavnske mesterskab i tarteletspisning! Sidste år blev der i runde tal spist 7.000 tarteletter.
- Vi har en drøm om at skabe en dansk tradition á la ”Oktoberfest”. Vi hylder det folkelige Danmark med den klassiske borde/bænke stemning ved de
rødternede duge, hvor alle er inviteret til fællessang og dans på bænkene!

Grin og gys i sol og regn
En weekend med nycirkus, grin,
spændt stilhed, blæst og regn
Det var med en dramatisk himmel og
stiv blæst som baggrund, at Himmel
og Havn Festival anden weekend i
august løb af stablen for første gang.
Tårnbys lokale teaterkompagni
GLiMT havde arrangeret nycirkusforestillinger og underholdning for hele
familien på Kastrup Ny Lystbådehavns
sydlige mole. Og trods det dårlige vejr
blev det en flot og hyggelig oplevelse
for de mange mennesker, der begav
sig ned på havnen.

Nycirkus og fælesskab
- Noget af det fantastiske ved nycirkus

er, at det kan ramme ind i noget helt
alment menneskeligt – noget vi alle
sammen er fælles om. Og det var det,
vi gerne ville med festivalen – skabe
en lokal begivenhed her i Tårnby, hvor
alle slags mennesker kunne samles
og få en rigtig god oplevelse, fortæller Lars Lindegaard Gregersen, GLiMTs
ene kunstneriske leder.
Og der blev da også både grinet og
gyst i spændt stilhed i løbet af weekenden, da dygtige artister fra Danmark, Italien og Frankrig optrådte med
deres forestillinger.

Kæmpebilleder
Amager Fotoklub havde 11 fotografier
udstillet i kæmpe format langs den

Artisten Gregory Dias fra Frankrig optræder i ”Culbuto” af Compagnie
Mauvais Coton. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

ydre mole, og Michael Miño spillede
dejlig latinamerikansk musik ved siden af flagværkstedet, hvor publikum
skabte deres egne flag, medens andre
nød festivalmaden fra Sneglehuset.
- Jeg synes det er dejligt, at GLiMT
med sin teaterfestival tilføjer nye
kunstneriske og kulturelle dimensioner til Kastrup Lystbådehavn. I kraft af
forestillingerne så ser vi også havnen
og havneområdet i et nyt lys; som en
spændende og meget visuel scene for
udviklingen af det gode liv i Tårnby
kommune, sagde 1. viceborgmester
Jan Jakobsen i sin tale ved åbningen

Håndstandsartisten Signe Anderskov
optræder i ”The Balance” af Cikaros
Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub

CPH nu med kommunikations-direktør

Københavns Lufthavn vil styrke indsatsen for at varetage den særlige
samfundsmæssige rolle, som lufthavnen har. Københavns Lufthavn henter
derfor nu den 43-årige Peter Goll ind

i sin ledelse som vice president og
kommunikationsdirektør. Peter Goll
har haft en karriere som leder og
rådgiver med fokus på kommunikation og samfundsforhold i forskellige
kommunikationsvirksomheder,
for
toppolitikere og i Falck.

Peter Goll kommer med et stærkt
sæt kompetencer. Han driver i dag sin
egen virksomhed og har før da haft en
lang karriere med et bredt udsnit af
kommunikationsfaglige, ledelses- og
samfundsmæssige spørgsmål i fokus.
Han har været rådgiver for toppoliti-

af Himmel og Havn Festival.
- Der er næppe nogen tvivl om at en
festival som denne ikke ville kunne
lade sig gøre uden stærke lokale samarbejder – og vi har været heldige at
der er mange, der har trådt til for at få
festivalen til at blive en succes, siger
Camila Sarrazin, GLiMT´s ene kunstneriske leder.
Hun sender samtidig en tak til Tårnby bibliotek, Kastrup Havn, Amager
Fotoklub, Volkswagen Amager, Sneglehuset, de lokale frivillige, der kom
og var en kæmpe hjælp i at få festivalen til at lykkes, ligesom hun sender
en tak til Tårnby Kommune og Statens
Kunstfond for støtten til Himmel og
Havn Festival.
bbark

kere, nordisk partner og administrerende direktør i Geelmuyden Kiese
samt direktør med ansvar for borgervendte ydelser i Falck. Derudover er
han et kendt ansigt for seere af det
politiske magasin på DR2 ”Jersild minus Spin”.

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

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

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

Det kan være, at en forening laver en bustur til et museum eller en begivenhed, som har noget specielt at gøre med foreningen. Betingelsen er blot, at der
er et element af information, ny viden i projektet. Altså ikke noget med nye
bolde til en boldklub eller nye rafter til en spejdergruppe.
Vi betinger også, at I efterfølgende sender en beskrivelse af turen, besøget,
oplevelsen med et foto, som vi må offentliggøre i Tårnby Bladet.

Se www.taarnbybladet.dk

Sådan gør I:
Send en ansøgning til Tårnby Bladforening, att. formanden
med en beskrivelse af den oplevelse, I vil give jeres medlemmer
eller et hold i jeres forening.
Ansøgningen skal naturligvis indeholde navn på jeres valgte leder af projektet, samt almindelige oplysninger om foreningen.
I vælger selv, om I kan gøre noget for hele foreningen - hente en sjov mand ud
til en fest/foredrag - eller om det er et særligt hold, som skal på museum, ud i
naturen eller hvad I finder på. Sværere er det ikke, vel?
Men det er altså en betingelse, at jeres forening er medlem af Tårnby Bladforening - den arbejder jo også for jer.
Bladforeningens bestyrelse vil finde fem projekter (eller flere, hvis der er nogen, som kan sætte noget i værk for mindre end 10.000 kroner). Mange har
allerede lagt billet ind på et legat!
Afsløringen: Ved vores fødselsdagsreception lørdag
15. september vil vi offentliggøre, hvem der har
fået legaterne
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Vi udlodder ialt 50.000 kroner (det kan være fem portioner af 10.000 kroner)
til projekter med et særligt indhold for medlemmerne i de foreninger, som har
tilsluttet sig Tårnby Bladforening (man kan nå at melde sig ind endnu - men
det skal gøres inden onsdag 5. september).

Sidste
chance

Så er det første spadestik da taget

Så blev det første spadestik
taget til nok Tårnbys mest
hemmelighedsfulde byggeri
i nyere tid taget ved Vestamager Idrætsanlæg
Mona Gjedved

- Der er brugt mange år og
timer på at vurdere økonomi,

kvalitet, beliggenhed og mange andre forhold, der gør sig
gældende ved et så stort byggeri, sagde Allan S. Andersen
i sin tale.
- Tårnby er mulighedernes
og idrættens kommune. En
attraktiv og aktiv kommune
med mange fritidsfaciliteter

- Vi slår efter planen dørene
op til svømmehallen i 2020.
Borgmesteren gav ordet til
entreprenør Allan Hansen og
Arkitekt Carsten Gjørtz, hvorefter de to gange Allan tog fat
i spaderne og ”påbegyndte
byggeriet”.

vandsbassin, sauna, svømmeundervisning og konkurrencesvømning.
- Tak til entreprenører, naboer og arkitekter for samarbejdet indtil nu. Dejligt, at en
kommune som vores – med
en kernesund økonomi – har
muligheder for at skabe værdi
for vores borgere med så stor
en anlægsinvestering uden at
gå på kompromis med vores
serviceniveau på vores velfærdsområder, fortsatte Allan
S. Andersen og sluttede:

Lokal underholdning
Inden selve talen var der underholdning af bandet Haway
som består af 3 x vokal to
unge mænd og en pige, som
alle har gået på Tårnby musikskole. De spillede og sange
fire numre, som selvfølgelig
handlede om vand. Sluttelig
var der dejlig forplejning i teltet til alle fremmødte.

for både store og små. Netop
det cementerer vi med den
kommende svømmehal.
Vestamager
Svømmehal
bliver en moderne, energivenlig og brugervenlig svømmehal, som får flere formål.
Primært skal den fungere som
den lokale borgers mulighed
for svømning, men der bliver
også mulighed for leg, varmt-

Det lokale band Haway som
består af to unge mænd
og en pige, har alle gået
på Tårnby musikskole. De
spillede og sange fire numre,
som selvfølgelig handlede
om vand. Sluttelig var der
dejlig forplejning i teltet til
alle fremmødte. Foto: Michael
Oxkjær.
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Sådan orventes Vestamagers
svømmehal at se ud, når den
efter planen står klar i 2020.

De to gange Allan, borgmester Allan S. Ander sen og
entreprenør Allan Hansen er klar ved spaderne, inden
arbejdet med opførelsen af Vestamagers nye svømmehal
kunne begynde. Foto: Michael Oxkjær

Du bliver klogere som mentor
Thomas og Victor. Mentor og mentee

den unge med at finde sine evner og
talenter så uddannelse og et job bliver
målet for den unge.
Som certificeret mentor, vil du og
den unge mødes i 24 uger, hvor I vil
have fokus på læringsstile, intelligenser og de 24 karakterstyrker. Læringsmodeller som førende eksperter har
udarbejdet, der er en obligatorisk del
af undervisningen, men for den unge,
kan være en udfordring at forstå.

En opfordring til dig og dine kolleger til at hjælpe en ung på vej til
uddannelse og job
Pia Agerskov, sekretariatkonsulent,
www.talentspejderne.org

Talentspejderne er en humanitær
organisation, der i dag har frivillige
mentorer i flere af landets kommuner,
men vi er slet ikke nok til at hjælpe de
mange unge med at blive uddannelsesparate.
At være frivillig mentor for en ung
er et samarbejde med Talentspejderne, skolen og kommunen. Du vil
ikke stå alene i din indsats. Med os i
ryggen, vil du gennemføre et veldokumenteret talentprogram sammen med
den unge.
Vi kalder det et talentprogram, fordi
alle har evner og talenter. Du hjælper

Mentor for en ung i udskolingen?
Ja, fordi du har erhvervs- og livserfaring og et overskud til at give en ung
støtte, rådgivning og lytte. Du bliver
certificeret i programmet, som du og
den unge gennemfører og husk, du har
din konsulent i Talentspejderne, der
altid kan give dig råd og vejledning.

Hvem er de unge?
En dreng som pige i alderen 12 – 15 år,
der er skoletræt, mangler motivation,
er ked af det, måske i sorg. Kan have
et handicap fysisk som psykisk. Flirter lidt med hash, er ordblind, mangler selvtillid. Unge med en diagnose
bliver tilbudt andre tiltag end Talentspejdernes program.

• Vise den unge din arbejdsplads og
du tager et lokalt ansvar.
• Et program der giver dig, dine kolleger og familie en større indsigt i hinandens evner og talenter.
• Du vil opleve at se dine evner og talenter i et nyt lys.
• Opbakning, sparring og erfaringsudveksling med mentorerne på Sjælland.

Det fortæller en mentor
- Det føles meningsfuldt at bruge sin
erhvervserfaring til at styrke elevens
selvtillid, få større selvindsigt og navigere i deres liv med fokus på uddannelse. Eleven bliver hjulpet til at få

fornyet mod og lyst til at lære, at påtage sig nye udfordringer og styrke sit
gå-på-mod. Talentspejder Janet Cloos,
Nordic Foundation Leader, IBM Holte.
Tilmeld dig vores
gratis mentorkursus,
der lærer man også
rigtig meget. Næste
gang tirsdag 11.
september kl. 13.00
– 19.00 i Ballerup til
pia@talentspejderne.org.

TÅRNBY
KOMMUNE
INFORMERER

SMAGSPRØVNING MED
DET DANSKE MADHUS

Tårnby Kommune og Det Danske Madhus vil gerne invitere kommunens
borgere til at komme og smage på dagens leverede måltider, samt møde
repræsentanter fra Det Danske Madhus. I dagens anledning vil der også blive
lejlighed til at hilse på borgmesteren.
Arrangementet afholdes onsdag 12. september
kl.16-18 på Daghjemmet Blåklokkevej
på Blåklokkevej 4.
Tilmelding er ikke nødvendigt.

Hvad får jeg ud af det?
• Indblik og forståelse for den unges
udfordringer og gøre en forskel.

TÅRNBY KOMMUNE

Café FunkIS

Alléen 56A, 2770 Kastrup
Tlf. 26 80 81 85
Email: funkisaps@gmail.com
Så er efteråret lige om hjørnet, og vi har den varme kaffe og hyggen
klar til jer. Ud over kaffe og kage, så har vi også sandwich og kolde
drikke - og meget mere.

Høstfest-tilbud gælder til 10. september 2018
• Canon TS-3150 printer m/papir

249,- kr.

Tag familien eller en god ven med på Café FunkIS og nyd en stund med
lækre spise og drikke - og se hvem der vinder i backgammon eller ludo
(brætspillene i caféen kan anvendes frit).

Vi har løbende forskellige gode
tilbud og konkurrencer med lækre
præmier.
PS. Er det svært at slippe sommeren
helt, så kan man få softice i den
varme kakao.
Vi glæder os til at byde
jer velkommen,
Kim og Rikke

• 20x30 forstørrelse 20,- kr.

549,- kr.

• 30x40 forstørrelse 50,- kr.
• Husk altid Pasfoto på 2 min
• Se flere tilbud i butikken lørdag 1.september

KASTRUP FOTO, SKOTTEGÅRDEN 4
• 2770 KASTRUP • Tlf.: 32 51 34 77 •
kastrupfoto@gmail.com
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• Fuji Instax 9 m/
ekstra rem fås i fem
farver

Følg med i hvad der sker i Café FunkIS, på vores hjemmeside www.
funk-is.dk og på www.facebook.
com/funkisogkaffe

Min åbenhed har hjulpet mig
Nanna, 26 år og kræftpatient deltager i Stafet for
Livet for anden gang
Jeg hedder Nanna og er 26 år
gammel, og hørte for første
gang ordene ”du har kræft”
for to år siden i sommeren
2016. De første tegn på kræften viste sig ved en hævet
lymfeknude på halsen under
en slem influenza i marts
2016. Jeg tænkte derfor ikke
’kræft’ som det første, men
hævelsen lagde sig bare aldrig igen. Efter flere opfordringer fra venner og familie
kom jeg endelig afsted til
lægen i maj 2016, hvorefter
lægerne kunne konstatere, at
jeg havde lymfekræft af typen Hodgkin Lymfom i stadie
2 med knuder på begge sider
af halsen og i brysthulen. Løsningen:

Fire måneder med kemobehandlinger efterfulgt af 17
strålebehandlinger. Jeg fik
min første kemobehandling
i juli 2016, men jeg sad i en
behagelig lænestol på Rigshospitalets
hæmatologiske
klinik. Derfra gik det ellers
stødt i gang med alt hvad det
indebar af hårtab, træthed,
kvalme, føleforstyrrelser og
tinnitus.

For mig var beskeden om at
have fået kræft, og selve behandlingen deraf, selvfølgelig
utrolig hård. Jeg forsøgte dog
undervejs at holde humøret
højt, lægge flot make-up og
tage mine bedste outfits på også til kemobehandlingerne.
Derudover har jeg gjort mit
for, at et ellers forholdsvis
tabubelagt emne kom frem i
lyset. Jeg har været åben omkring min sygdom og mit behandlingsforløb overfor både
familie, venner og kolleger, og
kunne undervejs mærke, at
det var det rigtige for mig – i
dag er jeg stadig overbevist
om, at det har hjulpet mig
rigtig meget - både under behandlingsforløbet og i livet
med kontrolforløb og senfølger efter behandling.

Stafetten som støtte
Et
behandlingsforløb
for
kræft kan hurtigt føles ensomt og isoleret, men at se
så mange støtte og engagere
sig i Stafet For Livet, er et
klart bevis på, at man som
kræftramt ikke behøver at gå
igennem det alene.
Det har berørt mig meget,
hvor stort sammenhold jeg
har oplevet i mit eget møde
med kræft, og hvilken villighed, der er fra andre til at forstå, støtte og hjælpe, og det er
mit ønske for alle kræftramte
at kunne gå gennem et kræftforløb med samme opbakning.
Jeg deltager igen i år i Stafet For Livet i Tårnby, og glæder mig specielt til åbningsceremonien, som var fuld-

Stafet For Livet i Tårnby
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af Michelle Kjærulff

Første weekend i september afholdes Stafet For Livet
Tårnby for andet år i træk. Her
samles fightere, pårørerende,
frivillige m.fl. for at gå en 24
timers stafet i den symbolske
kamp mod kræften, men også
for at nyde den gode underholdning og fællesskabet.
Borgmester Allan Steenberg Andersen er inviteret
til at holde åbningstale for
arrangementet. Sidste år
startede han sin tale med ordene: “Hver tredje dansker
får kræft, men heldigvis lever
stadig flere, bedre og længere
med sygdommen. Det skyldes
ikke mindst den indsats, som
Kræftens Bekæmpelse gør
gennem forebyggelse, forskning på højeste internationale niveau og støtte til berørte
af kræft.”
At hver tredje dansker statistisk set rammes af kræft i
løbet af deres liv betyder, at
cirka 14.000 beboere i Tårnby
enten har haft eller kommer
til at få kræft. Resten af os

står
tilbage som
pårørende.
Derfor er
det
vigtigt, at vi
støtter hinanden - og derfor
samarbejder frivillige, sponsorer, underholdere m.fl. om
at gøre Stafet For Livet 2018
til en mindeværdig begivenhed, der i år går med sloganet
‘tænd håbet’.

Plads til flere
Har du lyst til at være med
som deltager, frivillig eller at
blive sponsor, så læs endelig
mere på hjemmesiden
https://www.stafetforlivet.
dk/stafet/taarnby eller send
en besked via Facebook eller
e-mail: taarnby@stafet.cancer.dk
Se hele programmet på https://www.stafetforlivet.dk/
stafet/taarnby/program
Tårnby Skole, 1.-2.
september.

stændig fantastisk, præget af
blomster, balloner og solskin,
og lysceremonien, der var
utrolig smuk og bevægende.
tsp

Nanna deltog første gang i Stafet For Livet i Tårnby 2017 sidste
år med ’Team Nanna’, og er stadig utrolig overvældet af dén
stemning og opbakning, der hersker ved Stafetten.

Ingen grund til at kede sig
Der er masser af underholdning af kunstnere for enhver
smag
Af Marianne Rasmussen.

Traditionen tro vil der begge
dage være masser af underholdning for både børn, voksne og barnlige sjæle.
Trods det alvorlige budskab, der ligger i Stafet for
livet, må vi aldrig glemme at
grine, danse og synge. Med
andre ord: LEVE!. Så vi er ret
stolte af at vi, igen i år, har
sammensat et meget blandet
underholdningsprogram.

Lørdag 1. september
borgmester Allan S. Andersen
åbner stafetten officielt kl. 12

Fighterne sendes
afsted med gospell
Umiddelbart efter borgmestertalen, ynger Crossroad
Figtherne ud på første runde.

hvorefter Crossroad Gospel
sender Fighterne godt afsted.
Senere underholder Lehto
Dans alle med Hip Hop og
Disco dans.
Jungle Jim leverer en junglecocktail og tryller med frøer,
aber, slanger og edderkopper
og jonglerer med knogler,
frugter og sabler.
Senere står TrioKubik for
underholdningen med klassikere af bl.a. Bruce Springsteen, Johnny Cash, Neil Young,
og Bjørn Afzelius.
Som noget nyt er der i år
børnestafet for alle mellem
4-17 år. Børnestafetten varer
24 minutter om symbol på

de 24 timer og på, at børn og
unge desværre ikke er undtaget for at blive ramt af kræft.
Klovnen Vupti vil skyde børnestafetten i gang.
Om aftenen underholder
Anelogi med folk, Jazz, R&B
og moderne soul musik.

Søndag 2. september
Ved midnat er der midnatsbanko - det bliver en fest, og
allerede kl. 9 er der Zumba for
de morgenfriske.
Senere afsluttes årets arrangement med Me and Maria, inden afslutningsceremonien.

NÅR MØRKET FALDER PÅ afholder vi
den traditionelle lysceremoni med
tid til tanker, refleksion og til at mindes dem, der måtte give op og dem
der stadig kæmper kampen for livet.
Tidligere politidirektør, Per Larsen,
der selv er fighter, taler og Nanna Rossen, Danmarks nye musicalstjerne, vil
holde os fast i følelsernes vold. Efter
lysceremonien spiller Julie Dyhr en
blanding af egne og andres sange.

De fik sundhedspris sidste år
Mænds mødested vandt årets sundhedpris i 2017. Hvem vinder i år?
Det er nu man skal indstille kandidater til 2018 sundhedpris og sundhedsambassadører!
Mænds mødested blev stiftet efter
et møde i Kastrup Kulturhus. Foreningen fik herefter tildelt lokale i Vandtårnet, hvor de kunne mødes. Allerede
i 2017 fik de Tårnby Kommunes Sundhedspris på grund af deres store arbejde med at tale med de mænd, som
havde brug for kontakt og samvær
med andre mænd.
Foreningen mødes ikke blot for at
tale sammen, men tager også initiati-

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

SUNDHEDSPRISEN 2018
Kandidater efterlyses
Tårnby Kommunes Sundhedspris uddeles til en person, virksomhed, institution eller forening , der har gjort
noget særligt for folkesundheden i
Tårnby Kommune.

ver til forskellige aktiviteter og arrangementer i og uden for huset.
- Vi levede en lidt omtumlet tilværelse i starten, husker en af brugerne,
Egon Christensen.
- Bl.a. lagde venlige sjæle, deres
private lokaler til rådighed; jeg husker
lidt springen mellem forskellige kommunale aktivitetssteder indtil vi endelig fik mulighed for et fast sted.

Postmesterboligen
I marts 2018 fik de så et nyt værested.
Postmesterboligen på Sirgræsvej 134,
hvilket de er meget glade for. Her har
de indrettet sig i stuen med mødelokaler og køkken, hvor der blandt andet
Sundhedsprisen er på 25.000 kr.
og beløbet skal gå til at understøtte
det sundhedsfremmende arbejde.

Repræsentanter for
Mænds mødested
den dag foreningen
fik Tårnby kommunes
Sundhedspris i 2017.
Privatfoto.
laves sund mad. På første salen er to
lokaler. Det ene er indrettet til dartspil,
og det andet lokale er ved at blive gjort
klar til et værested for Natteravnene.
- Arbejdet med indretningen er især
udført af flere af foreningens medlemmer, der har nogle gode håndværksmæssige færdigheder. Sideløbende
har der så været serveret middagsretter og kager af andre brugere (og deres
samlevere..)med lyst til køkkentjansen. Det er altid en kærkommen mulighed for mange gode snakke om løst

og fast, fortæller Egon.
I kælderen er også to rum. Det ene
er indrettet til billard og det andet bliver indrettet til værksted for reparation af cykler og meget andet.
- Derudover har vi også erhvervet
os en stor professionel trædrejebænk,
der skal stå udenfor, fortæller formand
Per Eilersen og fortæller, at man sidst
i august skal på rundvisning i Københavns Rådhus og senere en tur på Holmen for at se på krigsskibene.
bbark

Indstillinger til årets prismodtagere
Vi skal have din indstilling til årets
prismodtagere med begrundelse på
maks. en A4 side senest 14. september 2018.
Du kan enten sende indstillingen
via brev til SundhedsCenter Tårnby,
Kamillevej 4, 1.th., 2770 Kastrup, eller sende en mail til sundhedsuge@
taarnby.dk.
På kuverten/i emnefeltet skriver
du ’Sund efterlysning’.
Prisoverrækkelserne finder sted i
sundhedsugen onsdag 10. oktober
2018 kl. 18.30 ved Sundhedshuset i
forbindelse med Tårnbyløbet.
Mænds mødested på cykeltur på Fælleden. Privatfoto.

Socialdemokraterne
Kastrup afd.
afholder

BANKOSPIL
i Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej
Buslinier 2A, 5C og 36 lige til døren

Kort om Supersenior.dk
Vi er en klub for 55+, som nyder at dele oplevelser i selskab med andre.
Vi er ca. 300 medlemmer. Klubben har eksisteret siden 2009 og har holdt
over 1400 arrangementer.

Desuden er vi tilsluttet Danske Seniorer, hvilket giver Supersenior.dk’s medlemmer gratis medlemsskab af DS.
Du kan se det hele på www.supersenior.dk, hvor du kan melde dig ind.
INFORMATION: henrik@supersenior.dk eller ringe på tlf 31 32 38 37.

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

På gensyn
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Vi holder primært til i København og omegn, men kommer vidt omkring på
rejser og udflugter. Vi tilstræber mindst 8 arrangementer om måneden.

Så er vi i gang igen
Første gang i sæsonen 5. september
Vi spiller hver onsdag kl. 19

18 TÅRNBY BLADET SEPTEMBER 2018

GAMMELT VERSUS NYT: Den var svær denne måned, at udvælge månedens foto. Den vigende sommer har fået medlemmer af Amager Fotoklub ud i naturen
for at indfange de solstråler, som man tror, snart må være opbrugt for denne sæson. Blandt de mange skønne foto valgte vi - nostalgiske og fremtidsvenlige
som vi er - motivet fra den gamle fiskerihavn, som stædigt vender ryggen til det nyeste nye - medicinalindustri og stjernebehængt hotel. Gå på opdagelse i
billedet og se de gamle bøjestænger som så smukt flugter med jernstængerne, der skal betonbeklædes. Potente kraner, som markerer ”her bygges”. Allerede
næste sommer vil solen først indfinde sig i fiskerihavnen, når solen står højt på himlen. Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

FOR TÅRNBY har lufthavnen
altid på samme tid været et
hjerte- såvel som smertensbarn. Det første bl.a. fordi det

oftest er en fordel at have en
så stor arbejdsplads i kommunen.
Men alt har sin pris; mange

eksproprieringer har gjort
utrolig ondt for de ramte.
Dertil kommer de manglende
muligheder for at planlægge

kommunens udvikling, fordi
mange arealer har været underlagt forskellige restriktioner. Nogle har f.eks. været reserveret til eventuelle
udvidelser, andre arealer har
ligget ubenyttede hen, fordi
de var ulovlige at bebygge
pga. støjforholdene. Især indflyvningen til bane 12.30 har
været problematisk. Talrige
støjvolde- og værn samt trelagsruder i vinduerne har ikke
været tilstrækkeligt til at gøre
det tåleligt for beboerne i de
udsatte områder.
På Korsvejens Skole forstummede al undervisning,
når der lagdes an til landing,
Flyene fløj så lavt, at man
nærmest kunne se passagererne i øjnene. Og man tænkte uvilkårligt: ”denne gang tager det skorstenen med i købet”. Så galt er det dog endnu

ikke gået…. Det er selvfølgelig
også en uhensigtsmæssig beliggenhed for en skole, men
den kom nu engang først!
Med de snart 40 mill. passagerer årligt stilles der også
store krav til infrastrukturen.
Hvem husker ikke byggeriet af motorvejen, der fra øst
til vest skar Tårnby midt over
og var årsag til, at talrige lokalveje blev spærrede?
Noget tilsvarende skete få
år efter, da Metroen fra nord
til syd kløvede sig igennem
Kastrup.
Begge processer krævede
omfattende politisk aktivitet
for at sikre Tårnby de bedst
mulige løsninger.
I dag hører man rygter om,
at bane 12.30 skal nedlægges.
Tekst og tegning: Ninna
Feldvoss

pris og gå videre til landsfinalen. Vinderen af den regionale pris offentliggøres på Frivillig Fredag 28. september og
landsfinalen afgøres lørdag 3.
november.

Fantastiske fællesskaber ...

Tårnby-Bi blandt de udvalgte
Henover sommeren vil der
blive produceret små portrætfilm om hver af de nominerede fællesskaber, og
til september vil alle kunne
stemme på, hvem der skal
vinde TV 2 Lorrys regionale

... er TV 2 regionernes, Lokale
og Anlægsfondens og Tuborgfondens hyldest til alt det, vi
har sammen.

Kastrups Skyline

- Fremtiden på Amager Strandvej

TV 2 viser i deres regioner
udsendelser om lokale fællesskaber, som under titlen
Fantastiske Fællesskab skal
munde ud i valget af Danmarks bedste fællesskab
Hver region vælger i første
omgang 10 kandidater, som
via publikumsafstemning peger på den lokale kandidat til
landskonkurrencen senere.
TV 2 Lorrys jury har talt og
har nomineret sine 10 fællesskaber til at gå videre i
konkurrencen om at blive
årets Fantastiske Fællesskab
og vinde Tuborgfondets - og
Lokale og Anlægsfondens
pris på 50.000 kroner og ikke
mindst muligheden for at gå
videre til landsfinalen, hvor
prisen er på 100.000 kroner.

Vi er typisk ikke meget for at
bringe foto, hvor man ikke
kan kende personerne, men
i dette tilfælde er det ok. Der
er tale om et hold kursister
hos Tårnby-Bi

De nominerede i TV 2 Lorrys sendeområde er:
• DFUNK Madmekka København
• Frederikssund Vikingespil
• Græsted Veterantræf
• Høje Taastrup Bokseklub
• INSP!
• Issvømning, Danmark til VM
– vi gør det igen
• Publikumsorkestret
• Troopers for Charity
• Tårnby Bi
• Tune IF

Torsdag 6. september kl. 17.15 - 19.15 i 3F huset på Saltværksvej 68
ALLE ER VELKOMMEN • Det er gratis
Amager og Kastrups skyline er under forandring
Den multinationale medicinalkoncern Ferring opfører nyt forskningscenter
og Scandic bygger nyt hotel - begge dele på Kastrup Glasværks gamle
grund.
Hvad er det for byggerier? Hvad skal Ferring lave i Kastrup? Hvilken slags
hotel bliver det?
Og hvilke arbejdspladser bringer det til Kastrup?
Repræsentanter for Ferring og Skanska/Scandic fortæller om byggerierne
og hvade det hele er for noget. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i
Tårnby Lars Hein, samt borgmester Allan Andersen fortæller også kort om
planerne i det hele taget for området.
Der bydes på kaffe, the og fyldig kage.
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF Amager, Dansk Metal afd.
16 og 3F Kastrup
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Toner med fut i
To ”brandmands-koncerter” på
samme dag

Af Steen Øst-Jacobsen,
Brandvæsnets Orkester

Brandvæsnets Orkester, det tidligere
”Københavns Brandvæsens Orkester”
som nu har domicil i Tårnby, deltager
aktivt i kultur- og foreningsliv i kommunen. Seneste koncert ved FDF’s Kaninmarked var en stor succes.
Orkestret er på banen igen lørdag

15. september. Og denne dag sammen medet Brandmands-orkester fra
Norge.
Det er Vinstra Musikklag som kommer på besøg og der er arrangeret en
fælleskoncert i Skottegårdsskolens
aula, hvor begge orkestre vil underholde.
Tidligere på dagen vil Brandvæsnets Orkester deltage i festlighederne
omkring Tårnby Bladets 25 års jubilæum.
Der er gratis og offentlig adgang til

koncerten på Skottegårdsskolen.
Koncert i
Skottegårdsskolens aula, lørdag
15. september kl. 18 til 20. Gratis
adgang

På rundtur i
Christian 4-tals
København
Christian IV er uden tvivl den mest
kendte konge herhjemme nogensinde. Og selv om han var konge tilbage i
1600-tallet, sætter han stadig tydelig
præg på København.
Derfor inviterer AOF Amager på en
byvandring rundt i Christian den 4s
København, hvor vi ser nærmere på
den måde, som han har haft indflydelse på byen.
- Vi kommer både forbi bygninger
som Børsen, Holmens Kirke, Rundetårn og Rosenborg, som var kongens
lystslot. Men vi kommer også nærmere ind på, hvordan Christian den
4 var som konge og ikke mindst som
privatperson, fortæller journalist og
forfatter Bjarne Henrik Lundis, der er
guide på turen.

Myter om Christian
- Han var også utrolig god til at iscenesætte sig selv. Det er også derfor, at
vi stadig så tydeligt husker ham. Han
var også utrolig arbejdsom og havde
mange ideer. Men i virkeligheden klarede han sig ikke helt så godt, og han
oplevede i høj grad både som konge
og privatperson storhed og fald, fortæller Bjarne Henrik Lundis, uden dog
at ville røbe mere.

INFO
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Vinstra Musikklag fra Norge besøger
Brandvæsnets Orkester i Tårnby
og de to orkestre giver en fælles
koncert i Skottegårdsskolens aula.

Mandag 10. september kl. 17 til 19
med start fra Børsen. Pris 135 kroner
Tilmelding skal ske til AOF Amager
på tlf. 32 51 14 94.

JOBMESSE TÅRNBY
Småjobs, fritidsjobs og vikarjobs

VIL DU TIL EN
HURTIG
JOBSAMTALE?

MØD DIN KOMMENDE ARBEJDSGIVER
6. SEPTEMBER 2018

WWW.JOBMESSETAARNBY.DK
TÅRNBY JOBMESSE ARRANGERES AF:

TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY RÅDHUS
BYGNING A,
AMAGER LANDEVEJ 76
2770 KASTRUP

TÅRNBY BLADET SEPTEMBER 2018 21

TILMELD DIG PÅ

KL. 14.00 – 17.00

Det er ikke let at være berømt
Anmeldelse af Pandoras æske af
Paul Bach,
skrevet af Tina G. Larsen.

Sangtalentet
Sophie
Olsen er tidens store
stjerne. Der er mange beslutninger som skal tages.
Hendes manager Wulf har
tidligere haft et pladeselskab, som han har solgt. Så
han kender musikbranchen
ret godt.
Sophies store hit er en genindspilning af nummeret, ”I lost it all” som
tidligere er udgivet af sangerinden
Julie Lund. Julie fik ikke succes med
nummeret, da hun er dømt for mordet
på sin mands elskerinde. En forbrydelse som Julie selv mener, hun er uskyldig i. Julie og Sophie udvikler et godt
venskab og Sophie prøver at hjælpe
Julie tilbage til musikken.
Sophie indhentes af sin mørke fortid. En tidligere bekendt af familien
dukker op og truer med at afslører en
stor hemmelighed, som kan ødelægge

alt for Sophie. Wulf går ind i sagen og
forsøger at hjælpe; han er villig til at
gøre alt for at hendes hemmelighed
ikke kommer ud. Desværre er denne
tidligere bekendt af familien også
Julie Lunds eksmand Mike Bertrand.
Den mands elskerinde som hun er
dømt for at have slået ihjel. Mike
var tidligere kæreste med Sophies
mor. Og i forsøget på at få
krammet på Mike Bertrand
opsøger Wulf Sophies mor,
som Sophie ikke har set i
mange år. Det bliver et interessant møde. Kort efter
findes hun nemlig død i
sin lejlighed.
I forsøget på at redde
Sophie ud af kniben
med sin fortid, indhentes Wulf desværre også af sin. Den
tidligere
betjent
Novak følger ham
overalt,
blander
sig i alt. Han er blevet fyret fra sit arbejde, men

det har ikke fået ham til at opgive en
gammel sag, hvor Wulf var mistænkt
for at være skyld i hans kompagnons
død. Hemmelighederne fra dengang
dukker op og truer med at blive afsløret. Wulf må forhindre det.
Pludselig får Wulf travlt. Han skal
hjælpe Sophie, som skal have genforhandlet sin pladskontrakt. Mike Bertrand forsøger konstant at afpresse
Wulf og Sophie og truer med at
afslører
hemmeligheden
fra hendes fortid.
Julie Lund er på vej
tilbage til musikken
og ønsker hans råd og
vejledning. En tidligere
klient fra hans pladeselskab dukker op. Og så
skal han holde betjent Novak på afstand. Det er ikke
noget let opgave og han må
tage ufine metoder i brug.
Selve historien er såmænd
spændende nok, men handlingen er for meget og urealistisk.
Man kan ikke rigtig forholde sig

En positiv oplevelse på plejehjemmet Ugandavej
I en tid hvor der indimellem kommer
beretninger om problemer på plejehjem, er her en positiv beretning om
plejehjemmet Ugandavej 149
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Vores mor/ hustru, som nu er afgået
ved døden, har de sidste to år haft bopæl på plejehjemmet Ugandavej.
Plejehjemmet er hyggeligt indrettet
og udsmykket med forskellige temaer
på gangene til stimulering af beboere
med demens. Der er lyse og venlige
opholdsrum også med forskellige udsmykninger, der får en til at føle sig
hjemme. Ligesom der er mange arrangementer blandt andet koncerter, veteran-motorcykeltræf, erindringsdans
og forskellige fester.

Personalet har været enestående,
kompetente, medlevende, hjælpsomme og ikke mindst kærlige.
Vi vil gerne her sige tak for en særdeles positiv oplevelse, hvor vi havde
en klar fornemmelse af, at vor mor/
hustru følte sig hjemme.
Hilsen
Kurt Johansen
Annette Stougaard
Vibeke Larsen

Plejehjemmet Ugandavej 149,
år ros for såvel hensigtsmæssig
indretning som personalet roses
for gode aktiviteter og for kærlig og
kompetent pleje. Privatfoto.

Paul Bach har
tidligere skrevet
krimien Frit fald
og manuskriptet
til filmen Sextet.
Han har et indgående kendskab
til det danske
musikmiljø fra
sit arbejde i selskaberne Sonet
og Harlekin.

til den. Personerne er en stor blanding, alle kender alle og er involveret i
hinanden og alligevel så kender ingen
rigtigt hinanden. Det er vanskeligt at
holde styr på. Til gengæld er bogen
opdelt i mange små kapitler, så kan
man komme fremad i handlingen lidt
ad gangen.
Giv bogen en chance, måske fanger
den dig mere end mig. God læselyst!
Pandoras æske af Pul Bach
208 sider.
Forlaget Brændpunkt
ISBN 9788 7933 83 708
Også udkommet som ebog

Noget at gå til hele efteråret

Nu skal de hedde UNG TÅRNBY
Tårnby Ungdomsskole har skiftet navn
og alle aktiviteter i huset har nu det
overordnede navn: UNG TÅRNBY

Af Lasse Hal Pedersen, UNG TÅRNBY
Herunder ligger Ungdomsskolen, US10, Åben skole og
Valgfag. Vi er stolte af vores nye navn. Hermed ønsker
vi at sende et klart signal om, at Ung Tårnby er et
samlet sted for unge i Tårnby kommune, der ønsker at
udvikle sig igennem læring, fællesskaber og personlig
udvikling.

Ny sæson i Ungdomsskolen
I disse dage bliver sidste hånd lagt i planlægningen af
sæson 18/19 i Ungdomsskolens fritidsundervisning. Vi
har lavet et spændende og meget omfattende program
med tilbud til unge mellem 13 og 18 år. Programmet er
en blanding af sprog- og matematiske fag, hvor man
kan komme dybere ned i et fag eller få støtte til ting,
der er lidt svært for en. Der er plads til begge dele. Vi
har også en masse spændende kreative hold, hvor man
kan dyrke sine interesser og møde andre unge med
samme lidenskab. En vigtig del af Ungdomsskolen er
også at møde andre unge fra andre skoler og med andre syn på livet. Fællesskabet er en af vores grundpiller.

Nyheder i 18/19
Igen i år har vi en lang række nyheder i vores program.
Det bliver spændende at se, om vores unge brugere
også synes, vi har ramt plet og skabt gode, nye muligheder. Mange af de nye hold er opstået efter ønske fra
de unge, der gik på Ungdomsskolen sidste sæson.

fri
entré

Eksempler på nye hold er:
• Kinesisk, hvor man kan lære det kinesiske sprog at
kende lidt bedre. Der vil også blive snakket om kulturen
og landet i det hele taget. Vi skal lave kinesisk mad og
høre kinesisk musik osv.
• Outdoor aktiviteter er en stor del af Ung Tårnbys
daglige skoleliv. Vi har dygtige undervisere inden for
hele det store område. Og vores udstyr er i orden. Derfor er det også naturligt, at vi nu starter et OUTDOOR
hold i Ungdomsskolen.
• Filmproduktion er et hold, hvor man skal arbejde
med manuskript, drejebog, optagelse med lyssætning
og lyd, redigering på computer osv. Vi har fundet en
dygtig underviser, der glæder sig til at komme i gang
med en flok unge filmskabere.
• Journalistik og skriveværksted. På dette fag får du
nogle helt konkrete skriveredskaber, der kan booste
dit sprog og forståelse for de journalistiske genrer. Du
lærer at arbejde med det beskrivende sprog til reportagen, at argumentere for en sag i et debatindlæg og
formidle en nyhed klart og præcist til en nyhedsartikel.
• Film, se og oplev. Vi skal lære at tale om film på en
noget dybere måde! Vi skal se film fra forskellige genrer, med forskellige temaer og nedbryde stereotyper om
dem. Og selvfølgelig skal vi udvide vores horisonter og
opdage nye film. Vi skal lære, at det er mere end bare
sjovt at se film, det er også sjovt at undersøge filmen.
Vi skal lære, hvordan vi taler om film forskelligt, og at
en film ikke bare er god eller dårlig, men hvorfor du synes den er fantastisk og jeg måske ikke er enig, at der
ikke er ét resultat på læsningen af en film, og hvorfor
netop dét er spændende.

I HUS MED
RICHARD WINTHER

7. JUN - 30. SEP 2018
KASTRUPGAARDSAMLINGEN.DK

7. klasser på besøg
Når man er kommet op i 7. klasse, er man gammel nok
til at bruge Ungdomsskolen, og vi glæder os til at byde
nye unge indenfor i vores hus. I starten af september
har vi inviteret ALLE 7. klasser på besøg på Ungdomsskolen. Vi vil fortælle om vores tilbud og vise små
”smagsprøver” på vores mange hold.

Unge demokrati
På Ung Tårnby lægger vi stor vægt på, at de unge har
medindflydelse og har mulighed for at sætte deres tydelige aftryk på indhold og ramme. For os er det vigtigt
at være med til at udvikle unge, der griber bolden og
bruger deres indflydelse i det samfund de er en del af.
Derfor prioriterer vi vores UngeRåd og vores elevråd i
10. kl. højt. Sammen med det nye ungeråd laver vi en
liste over de områder, vi vil arbejde med, og hvor vi vil
gøre vores indflydelse gældende. Det er spændende og
meget udviklende.
Vi glæder os til at se jer!
Tilmeldingen starter 7. september og programmet
kommer ud på alle skoler forinden.
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Dette er bare et lille udpluk af vores program. Der er
meget mere, både nye hold og hold vi har haft succes
med tidligere år.

Noget at gå til hele efteråret

i september og oktober
Hundetræf - for hele familien - i morgen

Prøv kræfter med
sjove, spændende
og lærerige aktiviteter, så vi kan
lære hundene endnu
bedre at kende.
Kl. 10-12 opstiller
Amagerlands Agilityog Lydighedscenter
opstiller Rallylydigheds-bane, som alle
kan prøve, og der er
1-2 instruktører til
at hjælpe.
Derudover vil der
være mulighed for at blive inspireret til små aktiviteter,
der er nemme at putte ind i en travl hverdag - på stuegulvet, på gåturen og i haven.
Primært opgaver, hvor hundene bruger deres hoved
og snude, så de bliver mentalt trætte på den gode
måde.
Alle hunde uanset race, handicap og herkomst er
velkomne, men skal være vaccineret ifølge dyrlægens
anbefalinger.
Støt Amagerlands Agility og Lydighedscenters bod,
hvor der samles ind til hundesport mod cancer.
Der kan købes mad og drikke fra kl. 11 til 13.
Lørdag 1. september kl. 10-13 - gratis
Foto: Torben Jensen, Amager Fotoklub

Åbent Hus på Tårnby Musikskole

oktober 2018 kl. 17.30.
Kom og løb sammen med os, vi glæder os til at se
dig!
Hver mandag fra 3. september kl. 18-19. Kulturzonen,
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør.

Tårnby Sundhedsuge
på
Tema: ”Trives du?” og
”det skal være sjovt at være sund”
Mandag 8. til torsdag 11. oktober

Kulturzonen sætter fokus på Sundhedsugens
temaer ved en bred vifte af arrangementer. Nedenfor er en smagsprøve
på arrangementerne - læs mere
om Sundhedsugen i oktober udgaven af Tårnby Bladet.

Foredrag med
juicemester Mads Bo
Oplev Danmarks juicemester, Mads Bo, og bliv inspireret til handling og selvantændelse, når han i sit populære foredrag skærer ind til benet af den sunde livsstil.
Hvis du vil være sikker på en plads, skal du tilmelde
dig på tlf. 2028 8159 eller pcd.kulturz.bk@taarnby.dk
senest torsdag 4. oktober. Entré 50 kr., som betales i
indgangen. Evt. ledige billetter kan købes i indgangen.
Mandag 8. oktober kl. 19-21

No Stress koncert – lig på langs og lyt til
klassisk musik

Borgmesteren synger for - men først

til
november, når Kulturzonen for anden gang
kalder til Fyraftenssang

Fællessang virker afstressende, og i kroppen frigøres
endorfiner, som er med til at give velvære – to overbevisende gode grunde til at være med, når Kulturzonen
inviterer til fyraftenssang i Sundhedsugen.
Kulturzonen åbner dørene til en række sangaftener
med fællessang og hygge.
Fyraftenssang er fællessang for alle med en lokal
gæst, der vælger sange og fortæller lidt om, hvorfor
netop de sange er valgt ud.
En pianist fra musikskolen styrer slagets gang, og
hver gang vil der også være en overraskelse, - en musikalsk gæst som optræder med et par musiknumre.
Invitér familie, kolleger, venner, børn og børnebørn
på Kulturzonen til en stemningsfuld torsdag eftermiddag i fællessangens tegn!
Der vil være lidt godt til ganen og noget at drikke til.

Første lokale gæst er operasanger Signe
Sneh Schreiber
Torsdag 11. oktober kl. 17-18.30 – gratis
De næste sangaftener er torsdage 1. og 29. november.

Næste sangaftener:
Torsdag 1. november: Lokal gæst: Borgmester Allan S.
Andersen
Torsdag 29. november: Lokal gæst: Museumsleder Mette Sandhoff Mansa

Bandaften

Kulturzonen forvandles til en oase af ro og stilhed. Der
er mulighed for at trække sig tilbage fra hverdagens
travlhed og stress, imens vi lytter til klassisk musik opført live af professionelle musikere.
Mandag 8. oktober kl. 17-18 – gratis

Styrk din krop
Kom og styrk din krop og bliv stærk gennem øvelser
med egen kropsvægt og vægte.
Tirsdag 9. og torsdag 11. oktober kl. 18-20 – gratis
Tårnby Musikskole slår dørene op til Åbent Hus for alle,
der har lyst til at prøve forskellige orkesterinstrumenter
og møde de professionelle musikere, der underviser på
musikskolen.
Kulturzonen, onsdage 5. og 26. september kl. 18-20.

Løbehold på Kulturzonen

Sæsonens første
Bandaften med den
alternative rock trio
”Weird Faces”. Trioen
spiller egne kompositioner. Flere bands vil
støde til programmet
senere hen.
Kulturzonen, torsdag
25. oktober kl. 19-22..
Foto: Michael Oxkjær,
Amager Fotoklub.

Tårnbyløbet - Onsdag 10. oktober kl. 17.30
Kulturzonens løbehold deltager i Tårnbyløbet.
Løb med os hver mandag aften kl. 18 fra 3. september.

Sund mad i caféen
I Sundhedsugen sætter caféen fokus på sund mad og
sunde nærende smoothies.
Bestil dagens ret til 30 kr. på tlf. 2028 8159 eller pcd.
kulturz.bk@taarnby.dk senest onsdag d. 4. oktober.
Kulturzonen. Man. 8. til torsdag 11. oktober kl. 17-19.

Hovedbiblioteket, Kamillevej 3246 0520
Mandag - fredag: Kl. 8 – 20
Lørdag - søndag Kl. 9 – 16

Vestamager bibliotek, Ugandavej 3253 5499
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Mandag - fredag: Kl. 9 – 19
Lørdag Kl. 9 – 16. Søndag lukket
Kulturzonen er Tårnbys kulturelle samlingspunkt
med blandt andet øve- og mødelokaler, café- og
spilleområde og en række inden- og udendørsaktiviteter. Det er gratis at benytte Kulturzonens faciliteter og der arrangeres løbende forskellige kulturelle arrangementer.

Har du tit tænkt på at komme i gang med at løbe, men
mangler motivationen eller nogen at løbe med?
Har du lyst til at have det sjovt og komme i bedre
form i en god og hyggelig atmosfære, så kom på Kulturzonen hver mandag kl. 18.00. Alle kan deltage, uanset om du er erfaren eller helt ny.
Vores fælles mission er at gennemføre 5 km til
Tårnbyløbet, der arrangeres i forbindelse med Tårnby
Kommunens sundhedsuge. Løbet foregår onsdag 10.

Kulturzonen er åben alle hverdage:
Mandag-torsdag kl. 9-22.
Fredag kl. 9-16
Resten af sommerferien har Kulturzonen åbent
uge 32 og 33 - kl. 9-16 mandag til fredag
Telefon: 3076 0335 - www.kulturzonen.net
Nøragersmindevej 90, 2791 Dragør

Billetter og info
Billetter købes/ bestilles online på taarnbybib.dk
eller ved personligt fremmøde på et af Tårnby kommunes biblioteker.
Ved arrangementer, der afholdes af
AOF i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker (mærket )købes billetter
på tlf. 3251 1495 eller via www.aof-amager.dk
For alle arrangementer gælder at resterende billetter sælges ved indgangen.
Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer
gratis. Hvor det IKKE er tilfældet står det angivet
ved arrangementet.
Gratis billetter kan afhentes på bibliotekerne eller
printes på www.taarnbybib.dk

Noget at gå til i august, september og længere endnu

Biblioteket i efteråret
Forfatterforedrag:

Tildas hemmelige bog
ved Narcisa Vucina

Hvor meget spiller skæbnen
ind i vores liv, og kan man
ændre den? Kan overtro
have negative konsekvenser for vores liv og er mystiske sammentræf tilfældige eller er der en dybere
mening med dem?
Tidligere mangeårige
DR journalist og forfatter Narcisa Vucina prøver
at besvare disse og andre
spørgsmål i sin nye roman
Tildas Hemmelige bog.
Romanen er baseret på
virkelige begivenheder, blandt andet en beretning fra
en kvinde, som både blev udsat for tortur i Santiago de
Chile under general Pinochet og oplevede krigens rædsler i 90’ernes Sarajevo.
Narcisa Vucina og hendes bror, Narcis Vucina, der er
musiker og singer-songwriter, vil i løbet af aftenen præsentere et par sefardiske sange.
I forbindelse med foredraget vil forfatteren signere
sin roman, der kan købes til særpris.
Onsdag 12. september kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek.
Fri adgang uden billet.

En gåtur og en go´ historie

Har du lyst til at gå
en tur i hyggeligt
selskab med andre?
Så kom med på en
tur ad Hjertestien fra
Vandtårnet gennem
Byparken til Hovedbiblioteket.
På biblioteket runder vi turen af med
en kop kaffe eller te,
mens Laura Michelsen
læser en historie højt.
Mød Rikke Klæsøe
ved rundkørslen på
Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går
vi til Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 km lang. Fri adgang – uden billetter.
Tirsdag 18. september kl. 14.00, Rundkørslen ved
Vandtårnet på Englandsvejen, hvor Hjertestien starter.

Kend dine klassikere
- klassikercafé

Blicher og Blixen ved Ivan Z. Sørensen
Onsdag 19. september kl. 16 – 18

Onsdag 17. oktober kl. 16 – 18

Julens klassikere ved Johan Rosdahl
Onsdag 5. december kl. 16 - 18
Billetpris 30 kr.

Michael Winckler underholder

Ligheden er
stor, og den er
god nok - det
er Gustavs
søn, Michael
Winckler, der
optræder.
Michael
Wincker har
de sidste 20 år
selv gjort karriere inden for
dansk pop- og countrymusik. Han debuterede i 1999
og har siden manifesteret sig som en dygtig, underholdende og folkelig sanger med f.eks. “Alting kan ske nu i
nat”, der sidste år lå på Dansktoppen. Denne eftermiddag optræder han med både sine egne og ikke mindst
en flot buket af sin fars iørefaldende sange. Undervejs
bliver der rig lejlighed til at synge med.
Arrangementet er fortrinsvis for bibliotekets hjemmelånere. Resterende billetter kan købes fra torsdag
13. september (Max. 4 billetter pr. person).
Torsdag 20. september kl. 14-16. Billetpris 30 kr.

drømme? Til at følge dit hjerte og satse alt for én sag?
Anja Ringgren Lovén er kendt som den nordjyske kvinde, der opgav fast løn, materielle goder og Danmarks
trygge rammer til fordel for Afrikas heksebørn. Anja har
etableret sin egen nødhjælpsorganisation DINNødhjælp,
og i dag bor og arbejder hun i Nigeria, hvorfra hun driver sit eget børnehjem.
Anjas foredrag handler om overtroen i Nigeria og
om livet på hendes børnehjem. Om at træffe valg med
hjertet, om at have mod til at gå utraditionelle veje og
ikke mindst om at gøre det, man er bedst til.
5. november, kl. 19.30
Alle 3 foredrag foregår på Tårnby Hovedbibliotek.
Foredragene arrangeres i samarbejde mellem AOF
Amager og Tårnby Hovedbiblioteker. Samlet pris 295
kr. Billetter købes via AOF Amager

Hjertestop – hvordan kan jeg hjælpe?

v/ Toni Mathiasen
Instruktør i førstehjælp Toni Mathiasen viser, hvordan
du bedst håndterer en bevidstløs person og samtidig
finder ud af, om det er hjertestop.
Vi øver stabilt sideleje, hjerte-lunge-redning og brug
af hjertestarter med fokus på voksne.
Toni Mathiasen er godkendt førstehjælpsinstruktør
via Dansk Førstehjælpsråd. Han har undervist i førstehjælp siden 1986 og er medlem af Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører (FSFI).
Vestamager Bibliotek, torsdag 27. september kl. 19-21.
Billetpris 30 kr.

Babycafé:

Fantastiske fortællinger med Jens
Veggerby, Christian Liebergreen og Anja
Lovén

Babymassage

Blind tillid v/ Jens Veggerby

Førstehjælp til spæd- og småbørn

3 spændende foredrag, der har sit afsæt i nogle fantastiske og til tider grænseoverskridende fortællinger.
Den forhenværende cykelrytter Jens Veggerby fortæller om sit bekendtskab med storsvindleren Stein
Bagger.
Jordomsejleren Christian Liebergreen om, hvordan
han klarede at sejle Jorden rundt helt alene i sin båd.
Børnehjemsleder Anja Ringgren Lovén om sit arbejde
for Afrikas heksebørn.
I 2007 mødte Jens Veggerby Stein Bagger, en af Danmarkshistoriens største svindlere, og dermed blev Veggerbys tilværelse forandret for altid. I første omgang
var det et forretningsbekendtskab, som senere blevet
til et tæt venskab mellem de to. Men ligesom alle andre
blev den forhenværende cykelrytter snydt og ført bag
lyset af Stein Bagger, som hele tiden havde en anden
dagsorden end den, omverdenen oplevede.
Hør Jens Veggerby fortælle den gribende, meget bevægende og nærmest uvirkelige beretning om hans tid
med Stein Bagger og om tiden efter afsløringen.
27. september, kl. 19.30

Ikke to bølger er ens v/ Christian
Liebergreen
I sommeren 2012 tog Christian Liebergreen afsted på
en jordomsejling, der førte ham gennem de største,
mest øde og blæsende steder. Han var af sted ni måneder, hvor han helt alene og uden at gå i land på noget
tidspunkt kom i den eksklusive gruppe på knap 200
mennesker i verden, der har gennemført en sådan tur.
Christian fortæller, hvordan det føles og tackles, når
man ikke ser et andet menneske og oceanerne er ens
forhave og baghave i 260 døgn, og man forsøger at bevare forstanden i ensformigheden.
23. oktober, kl. 19.30

Afrikas heksebørn v/ Anja Ringgren Lovén
Har du nogensinde haft lyst til at gå 100% efter dine

Vi inviterer til en hyggelig
stund med din baby, når
sundhedsplejerske Inger
Kaas vejleder i babymassage.
For forældre og babyer fra 2
måneder. Kun børnene skal
have billet.
Vestamager Bibliotek. Fredag 5. oktober kl. 10-11.
Tårnby Hovedbibliotek. Fredag 26. oktober kl. 9.3010.30 & kl. 10.45-11.45.

Er du klar, hvis uheldet er
ude? Ved du, hvad du skal
gøre, hvis din baby får
noget galt i halsen? Eller
hvis det falder ned fra puslebordet? Eller hvis det på
anden måde kommer ud
for en ulykke?
Bliv klogere på førstehjælp til babyer og småbørn,
når Toni Mathiasen fra www.førstehjælp.nu besøger
Tårnby Kommunebiblioteker.
Tirsdag 23. oktober kl. 10-12. Vestamager Bibliotek
Torsdag 25. oktober kl. 10-12. Tårnby Hovedbibliotek
Billetpris 20 kr.
Billetter kan købes online på www.taarnbybib.dk, eller
på bibliotekerne i kommunen.
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Over tre onsdage i efteråret
sætter biblioteket fokus på
aktuelle klassikere inden for
litteraturen.
Klassikerdagen i september fejrer Steen Steensen
Blicher, og sidst i august
er der premiere på Bille
Augusts længe ventede
filmatisering af Henrik Pontoppidans hovedværk LykkePer, som også kommer
som TV-serie i fire dele til
foråret.
Lektor Ivan Z. Sørensen
Vi markerer begge dele
med hjælp fra to litterære kapaciteter, lektor Ivan Z.
Sørensen og lektor og formand for Pontoppidan Selskabet Johan Rosdahl.

Lykke-Per ved Johan Rosdahl

Noget at opleve 9. september

Naturens Dag - på stranden og på Vestamager
Opdag livet i Øresund
Kom og opdag livet på det lave vand ved
Øresunds kyst. Kl. 12.00 tømmer vi ålerusen
og kigger på dagens fangst. Lån waders og
forskellige typer fiskenet og gå selv på jagt
efter dyr og fisk.
Mød os på Blå Base eller på stranden ved
“Sneglen”, Kastrup Søbad
Søndag 9. september kl. 10–14. For børn.
Gratis. Ingen tilmelding.
Blå Base, Kastrup Strandpark 51,
2770 Kastrup

Naturcenter Amager
- Åbningstider i Friluftshuset
Åbent hus på Tårnby Naturskole
Fald - efteråret er tiden hvor naturens
genbrug og cirkulering af byggematerialer er
let at studere. Besøg “Dødens Kirkegård” og
se hvordan døde dyr nedbrydes i naturen. Jo
- det lugter lidt..., men er meget spændende
at opleve! Du kan også teste din viden i en
“kranie-quiz” eller bare kigge ind når Tårnby
Naturskole holder åbent hus.
Søndag 9. september kl. 10–15. For børn.
Gratis. Ingen tilmelding. Tårnby Naturskole,
Granatvej 3, 2770 Kastrup. Arrangeret af
Naturvejlederne, Tårnby Naturskole

Naturens Dag på Amager Strand
Ræs på stranden for hele familien
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Bevægelse, hurtighed og ræs i naturen er på programmet, når børnefamilier gratis kan prøve aktiviteter i
Amager Strandpark på Naturens Dag.
Naturcenter Amager Strand og en række foreninger
fra Den Blå Foreningsby giver jer mulighed for at konkurrere, gå på opdagelse og bevæge jer på land og i
vand.
Er I glade for dyr, kan I for eksempel tage en tur ud i
waders eller bygge en insektsuger til at fange strandens
hurtigste dyr. I kan deltage i dyrevæddeløb med alle de
dyr, I fanger.

Sportsglade familier kan få en tur i en havkajak, deltage i stafetter og boldspil, være med til skraldeløb med
fine præmier på højkant og meget mere.
De madglade kan lære at lave suppe over bål af
strandens hurtigste krabber. Med andre ord vil der være
aktiviteter for hele familien, og der er lagt op til en
både actionfyldt og hyggelig dag på stranden.
Det hele finder sted søndag 9. september kl. 10-14 på
Øresundsstien 7, 2300 København S.

13. august - 21. oktober:
hverdage 9 - 15. Weekend 10 - 17.
Få inspiration til årstidens naturoplevelser, information om Kalvebodfælled og lej cykler og udstyr
til friluftsliv. Foreninger og friluftsvejledere tilbyder
løbende aktiviteter som starter ved Friluftshuset.
Kontakt Friluftshuset friluftshuset@nst.dk Telefon 3246 1053. Vi kan være udenfor, så prøv
igen.

Blå Base v/Tårnby Naturskole

... har aktiviteter ved Kastrup Havn og strand alle
lørdage og søndage kl. 10-14.

Noget at se på og gå til naturen

Kongelunden har 200 års jubilæum
Fra gavntræ til friluftsliv og
biodiversitet
Af Jes Aagaard, Naturstyrelsen
I 1818 var der næppe et ærligt træ tilbage
på Amager, så brænde, byggetræ og læ var
en mangelvare. Derfor overtalte Jonas Collin,
præsident for Det Kgl. Dansk Landhusholdningsselskab i 1818 bønderne i Store Magleby
til, at der skulle plantes over 800.000 træer på
snorlige rækker på den sydlige del af Amager. I
1845 købte kongen Kongelunden til opdræt af
fasaner, noget ganske nyt og eksotisk.
Det er præcist 200 år siden det første spadestik blev taget til det største private skovrejsningsprojekt.
Derfor inviterer Naturstyrelsen, Dragør Kommune og Tårnby Kommune til festligheder i
Kongelunden 9. september 2018 kl. 11-15,
hvor du kan opleve skoven og vingesuset fra
historien. Mødested: Se kort.
Det bliver en festdag, hvor besøgende kan
opleve den gamle skov, prøve nogle af de aktiviteter Kongelunden er kendt for og smage på
naturens glæder. Alle aktiviteter er gratis og
alle kan deltage.

Program:
11.00:
• Aktiviteterne starter
• Se Kongelunden fra oven med træklatring
• Tur i hestevogn på jagt efter kongen og biodiversiteten
• Flå en fasan og grill den på bålet
• Sav brænde og se et stort træ blive fældet
• O-løb i nærområdet
• Købe en kop kaffe og en jubilæumskage
11.30
spises
13.00
14.00
15.00

Forlægning af hjort, som grilles og
Hyldesttale til Kongelunden
Hundeshow
Farvel og tak

Kongelunden er i dag en del af Naturpark Amager, som strækker sig fra Islands Brygge i nord Mødested ved bålpladsen på Collinstien ca. 100 meter vest for P-pladsen
til Dragør i øst, 3500 ha fantastisk varieret na- på Skovvej (forlængelsen af Kongelundsvej) centralt i Kongelunden.
tur midt i en hovedstad.

Træer mere udsatte for at dø i år, end vi har registreret før
Sommerens ekstreme vejr har sat de
danske træer i alarmberedskab og manglen
på vand får i værste fald træerne til at dø

Egetræerne klarer sig bedst, mens små træer og træer i
sandjord i det vestlige Danmark må kæmpe hårdt for at
overleve. Det fulde overblik over tørkens konsekvenser
ser vi dog først om tidligst et halvt år, fortæller seniorforsker Vivian Kvist Johannsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.
Træerne lider i tørken. Birketræer, ahorn og andre
træer rundt om i byerne er allerede begyndt at gå i ’efterårsmode’ med brunlige blade, fordi de ganske enkelt
ikke har adgang til vand nok. Manglen på regnvand
og de høje temperaturer har nemlig sat træernes forsvarsmekanisme i gang, som reducerer fotosyntesen og
gradvist lukker træet ned med mindre vækst til følge.
Træer der er plantet inden for de sidste år er meget
udsatte for at dø i tørken, da deres rodsystem ikke er
fuldt udviklet.
Vivian Kvist Johansen sammenligner dette års tørke
med tidligere perioder med tørre somre, 1975-1976
og 1992 samt 1994-1996, hvor der mod slutningen på

sommeren var omfattende skader og trædød.
- Træerne er mere udsatte for at få skader eller dø
i år, end vi nogensinde har registreret før. Men hvor
hårdt tørken har ramt, får vi nok tidligst at se til efteråret og måske i de kommende år, især hvis vi er inde i
en ny stime af tørre somre, siger Vivian Kvist Johannsen.

Vestdanmark hårdest ramt
Jorden spiller en afgørende rolle, når det kommer til
træernes overlevelse i en tørkeperiode. Træer i sandjord vil have sværere ved at finde vand, mens det ser
bedre ud for træer, der vokser i lerjord. Derfor vil træer
i det vestlige Danmark, hvor jorden er mere sandet,
blive hårdest ramt, spår forskeren. Men der er også forskel på, hvor hårdføre de forskellige træer er.
- Egen er den allermest robuste med meget dybtgående rodsystemer, som kan trække vand op langt nede
fra, forklarer Vivian Kvist Johannsen.

Amputation, nedlukning og vejsalt
Træer lever i mange år og har en række forsvarsmekanismer, som aktiveres i perioder med stress. Den første

rektion er at holde bladenes spalteåbninger lukkede for
at spare på vandet. Men dermed hæmmes også CO2
optag og fotosyntesen. Efterhånden bliver de høje temperaturer og den fortsatte solpåvirkning et problem for
bladene, hvorfor de visner mange steder.
Træer i byerne og langs veje er også ramt. For ud
over tørken gør vejsalt fra vinteren jordvandet saltholdigt omkring træerne, så de ikke så let kan optage
vandet, og i byerne medvirker asfalt og kloakering til at
lede vandet væk fra træets rødder eller hæmme røddernes vækst.

Yngle øer i
Klydesø
Tørken har hærget på Vestamager
og det meste af vandet i Klydesø er
fordampet i løbet af sommerens
Af Sven Norup, Skovfoged, Vildtkonsulent i Hovedstaden
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Birketræer, ahorn og andre træer begynder allerede nu at få efterårsfarver. Mange træer får
brune kanter på bladene
som reaktion på tørken.
Fortsætter tørken kan
egetræerne smide kviste
og hele grene.
Foto: Iben M. Thomsen

Det har Naturstyrelsen udnyttet til at bygge tre nye
øer i søen, da det har været muligt at køre med
tunge maskiner på den udtørrede søbund. Jorden
til de nye øer kommer fra nye paddedamme, der er
gravet over hele Fælleden.
De nye øer kommer især fugle som klyder,
strandskader, præstekraver og terner til gode. De
vil alle gerne yngle på små øer og holme, hvor de
kan være i fred for ræven.
Paddedammene er konstrueret, så de er optimale
for strandtudser og grønbrogede tudser, men også
fælledens mange vadefugle vil drage nytte af de
mange nye vandhuller. Begge tudsearter er meget
sjældne. Naturstyrelsen har genudsat ca. 1000
1årige strandtudser på Fælleden i år.
Tørken har også haft den negative effekt, at der
er en del små og mellemstore birketræer, som er
døde. Omfanget er ikke bekymrede. Set med naturens briller er det godt, da dødt ved er mangelvare
i naturen.

Noget at se på i september... og længere endnu

Portrætter af et svundet liv
I præsentation af museets faste samling
vises fra august en portrætserie af
kunstneren Bente Polano

Portrætserien viser en række ældre mennesker og fortæller historien om deres liv, opvækst og alderdom.
Kunstneren Bente Polano fik ideen til serien Portrætter af et svundet liv, da hun begyndte at tegne ældre
menneskers ansigter. Foruden at gengive det fysiske
ydre, ville Polano også gerne skildre selve det liv som
er levet og som er udtrykt i et gammelt ansigt. Det er
blevet til en lang række portrætter som suppleres af
interviews med de portrætterede. Sammen med billedet kan man undersøge fortællinger om arbejds- og

kærlighedsliv. Om barndom og trange kår i 1920’ernes
Danmark. Om at være født i en arbejderfamilie og derfor selv forblive arbejder hele sit liv og mange andre
fortællinger. De portrætterede er 7 kvinder og 6 mænd.
De er alle født imellem 1892 og 1917, og har navne
som Villy Larsen, Agnete Andersen, Karen Jørgensen
osv. Navnene er typiske for deres generation, men de
er alle opdigtede, da de portrætterede ønskede at være
anonyme.

Forskellige vinkler på portrættet
Værkerne er udført i 1980 som akvatinte-kobbertryk og
holdt i gråtoner. I museets præsentation hænger de i
sammenhæng med en portrætserie af kunstneren Peter

Carlsen. Hans serie ”Portræt af kunstneren som barn”
består af 12 værker, men er udført som træsnit i heftige
farver. På den vis viser museets præsentation af den
faste samling to grafiske tilgangsmåder til at lave portrætter. I samspil med museets ophængning af Tårnby
Kommunes borgmesterportrætter er der rig mulighed
for at udforske portrætgenren på Kastrupgårdsamlingen
dette efterår.
Kastrupgårdssamlingens åbningstider:
Dagligt 14 - 17
Onsdag 14 - 20
Mandag lukket

Billedtekst: Fra venstre mod
højre: Ove Winther, Vera Nielsen, Jens Peter Sørensen af
Bente Plona , 1980.
Foto: Kastrupgårdsamlingen.

Plyssen klar med nye udstillinger
Efter en lang sommerpause er Plyssen nu
klar med en række nye udstillinger
• Gunnar Anker fortsætter sin udstilling om Danmarks
konger, dronninger, prinser, prinsesser, slotte, stalde,
heste og kareter i tekst og billeder.
Indtil 16. september.
• Dorthe Hansen viser Statuer til inde og ude.
Indtil 16. september

• Stig Løvenkrands, Amager kunstner, udstiller et bredt
udvalg af sine malerier og keramiske skulpturer.
1. september - 28. oktober.
• Rigmor Andersen udstiller Patchwork tæpper og andre
brugsting og tasker.
Indtil 16. september
• Helene Ternov udstiller akvarel- og akrylmalerier fra
rejser og ture i ind- og udland. ”I mit atelier, har jeg
de senere år haft muligheden for at genopleve og bearbejde oplevelserne ved at male i såvel akryl som i
akvarel.” På udstillingen vises desuden nogle baby- og
børneportrætter i akvarel.
Fernisering 22. september kl. 13-16. Alle er meget velkomne. 22. september - 7. oktober.
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Eileen Klitvad fortæller:

Nysgerrighed er min ultimative
drivkraft. Jeg er 100% autodidakt
og ikke bange for at prøve mig frem,
når jeg maler. Noget fungerer - andet
gør ikke - det er en del af eventyret.
Jeg har aldrig tidligere interesseret
mig for billedkunst, og jeg har
ingen akademiske eller praktiske
forudsætninger. Mit malereventyr
er nyt og ubeskrevet. Min eneste
forudsætning for at lave billedkunst er
min passion, min intuition og min trang
til at skabe, udforske, prøve mig frem,
fejle, forsøge igen og så lykkes det
efter min egen målestok.
22. september - 7. oktober
Stig Løvenkrands udstiller foruden billeder også keramiske skulpturer

• Teresa Castro udstiller oliemalerier. Hun maler som
hobby derhjemme og bliver inspireret af farver og former.
22. september - 7. oktober
• Tårnby Stads- og Lokalarkiv udstiller et udvalg af skolefotografier fra 1950-1970 fra kommunens forskellige
skoler.
Derudover kan du på arkiv.dk se alle de skolefotos,
som ikke er med på udstillingen.

SEPTEMBER • 2018

TÅRNBY SUNDHEDSUGE 2018
Finder sted fra lørdag den 6. oktober til søndag
den 14. oktober 2018. Tårnby Sundhedsuge
2018 løber af stablen for 11. gang.
Ældre Sagen Tårnby deltager med to borde ved
Sundhedshuset fra kl.8. til kl. 10:30. Et bord til
Ældre Sagen Tårnby og et bord til
Vågetjenesten Ældre Sagen Tårnby.
I sundhedsugen kan man også deltage i:
Cykling: på Kalvebod Fælled, mandag den
15.oktober kl.10.30 ved Den Røde Port v.
Finnerupvej (husk mad og drikke)
Gå-holdene: Speed-holdet onsdag den
17.oktober kl.10, ved indgangen til Kalvebod
Fælled/Ugandavej.
Slow.holdet: fredag den 19.oktober kl.10, ved
indgangen til Kalvebod Fælled/Ugandavej
Petanque: torsdag kl.10, Vestamagerhallen.
PERSONLIG IT-INSTRUKTØR
Har du IT-udfordringer, du ønsker hjælp til – og
som vi ikke har et kursus til … eller vil du blot have
dit eget personlige kursus, kan vi tilbyde individuel
instruktion efter dine ønsker.Instruktionen er på 2
timer med en af vores instruktører.Tidspunkt aftales
med kontoret og instruktøren.

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

LOKALAFDELINGEN FYLDER 30 ÅR
Den 30. september fylder Ældre Sagen 30 år.
Det bliver markeret i Søndagscaféen på behørig
vis med kaffe og lagkage.
underholdning af Visens venner på Amagerland.
TURE OG REJSER
Rejse September til Lesbos den 6. eller
den 13. Der er stadig ledige pladser
NAVERHULEN HELSINGØR.
Tirsdag den 2. oktober 2018 tager vi til
Naverhulen i Helsingør
Vi mødes ved Netto,Tårnby Torv kl. 9.15 og
kører samlet i tog til Helsingør med afgang kl. 9,35
Gratis for medlemmer ( i skal dog selv betale
transporten) Ikke medlemmer betaler 30,00 kr.
Min.20/ Max.45 Deltagere. Tilmelding Kontoret:
November
Besøg på Nordisk Film. (Olsenbanden).
Nærmere følger om dato, pris og sted.

THOMAS WIVEL
Foredrag lørdag den 6.oktober kl.14
Et humoristisk portræt af skuespilleren og
maleren William Rosenberg. Et intenst indblik i
en artistisk og dramatisk familie. Hvordan, han
håndterede at blive ældre, og hvordan det kan
inspirere til tilstedeværelse og nysgerrighed hele
vejen igennem livet.
Kr. 50,00 incl.kaffe/kage. Øl/vand/vin kan købes.
Tilmelding til kontoret .
CAFE LIVSGLÆDE
Åbnede 28. august 2018 kl.10 med kaffe og lagkage.
Cafe Livsglæde er en ny aktivitet Ældre Sagen og
Tårnby kommunes demenskoordinator vil forsøge at
etablisere. Cafeen er for både demensramte og deres
pårørende, som sammen kan mødes til forskellige
arrangementer, eller bare til en kop kaffe og en
hyggestund.
Caféen får lokaler i villaen Sirgræsvej 134, lige bag
Postkassen og mødes tirsdage i ulige uger kl. 10-12.
Man kan hente folderen på kontoret,
i foreningscentret og i sundhedshuset!

kontakt Karna Kaslund, 22 33 80 72

RONING, ØRESUND
Ældre Sagen deltager ikke længere i denne aktivitet.

BEVARINGSFORENINGEN I TÅRNBY
udstilling den 1.10. på biblioteket Kamillavej
"Haver i Tårnby", hvor der vil indgå billeder
fra åbningen af "Sansehaven" på plejehjemmet
Løjtegårdsvej.
FRIVILLIGE TIL ÆLDRE SAGEN

Har du lyst til at være frivillig i Ældre Sagen
Tårnby? Vi kan bruge flere frivillige til:
AFLASTNING AF PÅRØRENDE TIL
DEMENTE

kontakt Bente Olofsen, 26 62 34 21

SPISE-VENNER, GÅ-VENNER OG BESØGSVENNER
KØRESTOLS-SKUBBERE OG
SPILLEMÆND TIL PLEJEHJEMMENE

kontakt Jytte Larsen, 53 57 23 07
LÆSEVENNER

kontakt Bente Olofsen, 26 62 34 21
KREATIV MOTION, VANDTÅRNET,
LØJTEGÅRDSVEJ

Onsdag. (Kontakt kontoret)
VÅGETJENESTEN
(Kontakt kontoret)

BORDINGHUS SPILLEMÆNDENE
Lørdag den 10.november kl.14. i Postkassen
spiller Bordinghus Spillemændene melodier fra
de glade tyvere.
Entre 20 kr.

Kontoret tirsdag fra kl. 12 til 13

Besøgstjenesten
Aflastning af demensramte familier
Vågetjenesten

Badminton, Vestamagerhallen
Onsdag og fredag kl. 8-12
Billard, Plejehjemmet Ugandavej 149
Alle dage 10-16
Bowling, Englandsvej
Onsdag kl. 10-14 Torsdag kl. 10-11
Bridge
Torsdag kl. 10.30-14.30 Ved Diget 21 tv. 1sal "klubhuset"
Fredag kl. 13, Postkassen 1.sal.
Onsdag 13-16 Undervisning postkassen 1.sal
Cafe Livsglæde
1 og 3 Tirsdag kl.14-16 Villaen sirgræsvej 134
Cykling, rødeport p-pladsen Finderupvej
Mandag kl. 10.30
Danseundervisning i Tårnby Skoles festsal
Onsdag kl. 14.30 til 16 Start 26. september
IT-hjælp (PC-café)
... kom og få løst dit it-problem i Postkassen.

Tirsdag kl. 14-16
IT-reparation hjemme hos dig
Kontakt kontoret for en aftale.
IT iPad/iPhone kursus, Postkassen
4 onsdage i hver måned kl. 10-12
IT Android-tablet-/mobil-kursus, Postkassen
4 torsdage i hver måned kl. 10-12
IT Personlig instruktion
2 timer. Du bestemmer selv i hvad.
Kontakt kontoret for en aftale.
IT-undervisning i Postkassen
4 fredage i hver måned kl. 9.30-11.30
Kreativ Motion, Vandtårnet, Løjtegårdsvej
Onsdag. (Kontakt kontoret)
Krolf, Travbaneparken
Mandag - torsdag kl. 10
Madlavning for mænd, Korsvejens Skole
Torsdag kl. 17.00
Petanque, Vestamagerhallen
Torsdag kl. 10
Pilates/Godtvedgymnastik, Amagerhallen
Mandag og Onsdag (kontakt Solveig 61 67 52 15)
Strikkecafé, Postkassen stuen
Tirsdag kl. 13-15
Svømning, Kastrup svømmehal(Venteliste)
Tirsdag kl. 14.30 og kl. 15.30 Torsdag kl. 14.30
Søndagscafé, Postkassen
Sidste søndag i hver måned kl. 14-16
Tirsdagsklub, sang/kortspil, Postkassen
Tirsdag kl. 10-14
Vandrehold, røde port ved Ugandavej
Ikke egnet for gangbesværede.

Onsdag kl. 10 Speedhold. Vi går mellem 5 og 10 km.
Fredag kl. 10 Slowhold. Vi går omkring 6 km.
Whist, Postkassen
Tirsdag kl.12-15

LOKALAFDELINGEN
KASTRUPVEJ 324 TLF. 21 70 05 16
KONTORTID:
MANDAG TIL TORSDAG KL.10-12

www.aeldresagen.dk/taarnby
aeldresagen.taarnby@mail.dk
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby
Mobile Pay : 35 267

Demensvenlig Lokalafdeling
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TEMA-TIMER I IT-CAFÉEN
11. september kl. 14 MobilePay og bankoverførsel
Se hvordan det kan og skal gøres for at sikre en
korrekt gennemførelse af en betaling eller en
overførsel. MobilePay vil blive gennemgået i alle
dens muligheder – og du vil kunne få hjælp til en
eventuel installation af programmet/app’en.
Visning af en bankoverførsel vil kun ske
på opfordring – da bankernes løsninger er
forskellige.
25. september."Stifinder i Windows 10"
"Windows operativsystem indeholder funktioner
og komponenter, der tillader dig at håndtere filer,
mapper og systemkomponenter, og at fejlfinde
problemer.
Her kan du få vist oplysninger om filer, mapper
og systemkomponenter. Det organiserer filer med
struktur og rodsystem, hvilket gør det nemt at få
adgang til og ændre dem."

VORES FASTE AKTIVITETER:

Høsten her og høsten hisset
- vi samler telefoner og briller ind
Så er det endelig blevet tid til at fejre at
høsttiden er over os. Tiden hvor træerne
bugner af frugt, der bliver høstet på
markerne, vi sylter og glæder os over
naturens gavmildhed. Hvis der da er noget
at fejre. For det har jo som alle ved været
en unormalt varm sommer med unormale
nedbørsforhold. Søerne lider af iltsvind og
fiskene har flere steder vendt bugen opad;
mange steder er æblerne faldet af træerne,
fordi de manglede vand og vore landmænd
står i år overfor et milliontab. Det kommer
vi nok til at mærke på pengepungen, men
værre er det heller ikke her og nu.
Men sagen er jo, at mens mange danskere
først for alvor har fået øjnene op for
klimaforandringernes følger og det bliver
spået i kortene, at vi kan forvente flere
somre med voldsom varmestigning, så
har det været en realitet i mange dele af
verden gennem flere år. Det har vi allerede
gennem de sidste par år sat fokus på

Aktiviteter - September
Musik-andagt – En tid til eftertanke
v. Julie Aaboe

både i forkyndelsen, men i særdeleshed
også i undervisningen af børn og unge.
Klimaforandringerne og dens følger er nyt
fast ”pensum” for konfirmanderne og kirkens
børn generelt.
Men også på andre områder ønsker
vi at være en aktiv medspiller mod
klimaforandringerne og vi opfordrer alle
andre til også at være med. Derfor vil vi i
kirken gerne høste en lidt speciel ”afgrøde”.
Vi og verden har brug for jeres gamle
og ubrugelige mobiltelefoner og gamle
brillestel og igennem hele efteråret vil det
være muligt at aflevere gamle telefoner og
gamle brillestel i Korsvejskirken.
Telefonerne kan med få ændringer
genbruges, ligesom brillestel enten kan
genbruges delvist eller sendes til lande,
hvor det er svært at skaffe brillestel; på den
måde sparer vi så klimaet for produktion

af nye materielle goder. Vi kan alle gøre en
forskel og vi må stå sammen i kampen; ikke
alene mod klimaforandringerne, men også
i kampen for vor klode og alt liv på den,
således at vor børn og børnebørn også kan
leve i taknemmelighed overfor Gud for den
smukke klode.
Sognepræst
Julie Aaboe

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 4.september kl. 10.00

Prædiken værksted v. Julie Aaboe

Kom og vær med til at skabe søndagens
prædiken. Gennem samtale og analyse vil
vi i fællesskab komme til bunds i søndagens
læsning for at forstå, hvad der ligger til
grund for den pågældende tekst både
kulturelt, historisk og teologisk. Vi mødes
i kirken. Tilmelding til sognepræst, Julie
Aaboe, jua@km.dk.
Torsdag 6.september kl. 12 – 13.30
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Gudstjenester
September				
Søndag
2.
Tirsdag
4.
Søndag
9.
Tirsdag 11.
Søndag 16.
Søndag    23.
Søndag 30.

14.s.e.trin. Johs. 5, 1-15
Konfirmandgudstjeneste
15.s.e.trin. Luk.10, 38-42
Konfirmandgudstjeneste
16.s.e.trin. Johs. 11, 19-45
17.s.e.trin. Mark. 2, 14-22
18.s.e.trin. Johs. 15, 1-11

Oktober				
Søndag
Søndag

7.
14.

19.s.e.trin. Johs. 1, 35-51
20.s.e.trin. Matt. 21, 28-44

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

10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
10.00
10.00

Herbst
Herbst
Aaboe
Aaboe
Herbst
Aaboe
Herbst

kl. 10.00
kl. 10.00

Aaboe
Aaboe

Klassisk Højskole v. Martin Herbst
Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger

Det Gamle Testamentes Apokryfe
Bøger er en samling jødiske skrifter fra
århundrederne omkring Jesu fødsel.
Oprindeligt var skrifterne skrevet på
hebraisk og nød udbredt anerkendelse
blandt jøderne. Men denne skriftsamling
blev aldrig en del af den hebraiske bibel.
I denne studiegruppe ser vi nærmere på
denne spændende samling af skrifter. Denne
gang gennemgås Siraks Bog, der hører
til visdomslitteraturen, og som har haft
enorm betydning for det kristne menneskes
selvforståelse og dannelse gennem tiderne.
Velkommen til en spændende aften.
Alle er velkomne uanset forkundskaber.
Torsdag 6. september kl. 19.30

Firenze og Renæssancen
v. lektor Ivan Z. Sørensen
halvdelen i Firenze. Europas kulturcentrum
i 13-1500-tallet. Vi ser nærmere på
Dante og Boccaccio, Machiavelli og
– Niels Stensen. Plus en række af de
andre kulturelle foregangsmænd og
kontroversielle skikkelser, der sammen
med den stenrige Medici-familie formede
renæssancebyen. Vold og korruption, pest
og krig præger byens spændende historie.
Men jo frem for alt skønhed.
Florentinitis: Det er en betegnelse for
en uhjælpelig fascination af byen. En
”sygdom”, jeg selv er ramt af og som jeg
håber at kunne bibringe jer!

Botticellis Venus, Leonardos Hellige
familie, Michelangelos David, Castagnos
Sidste Nadver (Se billedet), Rådhuspladsen,
Domkirken, Ponte Vecchio… Hvilke

Høstgudstjeneste med auktion

Medbring gerne alt fra syltetøj til grønt
eller andet godt til auktionen. Pax vil være
auktionarius og vi glæder os til en hyggelig
auktion som altid. Pengene vil gå til de, der
er ramt af tørke og klimaforandringer.
Søndag 23. september kl.10

Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24.
Tlf. 5141 5445 / 3250 6124 • mthe@km.dk
Træffes telefonisk tirsdag-fredag.  
Mandag er fridag.
Sognepræst Julie Aaboe. Cypres alle 3.
Tlf. 5141 5429 • jua@km.dk
Træffes bedst telefonisk mandag-torsdag 10-11.
Fredag er fridag.
Organist Ole Reuss Schmidt
Tlf. 2581 5762 • olereuss@hotmail.com
Træffes efter aftale.

Tirsdag 18. september kl. 19.30

Ulvetime

v. Julie Aaboe
Skal din familie være
med?
Sognepræst Julie Aaboe
fortæller bibelhistorier
og vi serverer dejlig og
børnevenlig mad.
Dørene åbnes kl.
16.30, så der er tid
til at ”lande”, inden
børnegudstjenesten
i kirken begynder
kl. 17. Af hensyn til
madlavning vil vi gerne
have tilmeldinger senest
tirsdag 25. sept. kl. 12. Send en mail til
lone@korsvejskirken.dk, hvis din familie
skal med! Det koster ikke noget at

Kordegn:
Karina Jensen. Tlf. 3251 7424
kaje@km.dk
Kontortid på kirkekontoret: Mandag-fredag
kl. 10-13. Torsdag tillige kl. 15-18.
Sognemedhjælper :
Lone Madsen. Tlf. 6116 5509
lone@korsvejskirken.dk
Træffes efter aftale.
Menighedsrådsformand:
Jessica Rygaard. Tlf. 3141 6030.

deltage, men du er velkommen til at give
et bidrag!
Torsdag 27. september kl. 16.30

Kirketjener:
Johnny Løndorf. Tlf. 6116 3336.
johnny@korsvejskirken.dk
Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 8-12.
Kirketaxa
Hvis nogen har vanskeligt ved at komme til og
fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse
ske til kordegnen dagen før.
Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest
fredag inden kl. 12.00.
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Kontakt

prægtige billeder danner der sig ikke på
den indre skærm bare ved navnet Firenze!
Ifølge Unesco befinder 60 % af verdens
betydeligste kunstværker sig i Italien; heraf

Oplægget vil især henvende sig
til deltagere og interesserede i
Dannelsesrejsen til Firenze 19.-24.
februar 2019, men alle er velkomne.

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD
Løvfald

Sommeren har været vidunderlig og
generøs med sin varme og sit lys, så vi
aldrig kommer til at glemme det. Tiden
har været til utallige badeture i havet, og
børnene har spist flere is end vi drømmer
om. Man kan hurtigt komme til at
savne sommerens liv, lidt ligesom Benny
Andersen skriver det i et af sine digte:
Jeg bliver trist og vemodsfuld hver år.
Omkring den tid hvor sommeren ender.
Erkendelsen af årene der går.
Et løvfald i livets kalender.
Jeg bliver ti år ældre på ti minutters tid.
Og himlen bliver så dyster, og månen gullighvid.

Der anes en vis tristhed, en vemodighed,
der minder os om alt har sin tid. Men
ligeså god sommeren er ved os, lige så
gavmild er høsten og efteråret ved os. For
den minder os om, at skønt dagene bliver
kortere, livet anerledes, så får vi nu lov
at nyde frugten af alt det, som naturen
har bragt frem. Æblerne lyser rødt på
træernes grene, bær gror, høsten går ind.
Alt det vi mennesker har brug for i livet,
bliver givet os lige så frit som åndedraget.
Og det fejrer vi i kirken, når vi 16.
september holder høstgudstjeneste
på vores sognedag. Vi takker for alt
det livgivende, som jorden og Guds
skaberværk bringer os: frugt og
grøntsager og korn - og hinanden at dele
det med. Så kom og vær med til at fejre
høsten og efterårets komme med os!
Måske har du et æbletræ i haven eller
kartofler i jorden, en tomatplante
på altanen eller en krydderurt i
vindueskarmen, og glædes over udsigten
til æblekage og solbærmarmelade. Har
du lidt til overs af dit overflod, som vi må

lægge frem i kirken den dag, så tag det
gerne med.
Benny A sluttede ikke sit digt ved
tristheden. Også hos ham blev efteråret
en kærkommen ven med sine gyldne
farver:
Da sir Rosalina: “Ved du hvad Jeg glæder mig til efteråret kommer.
Det har altid gjort mig stærk og glad.
Jeg syns´ jeg går i stå når det er sommer.
Efterårets farver har glød og temperament Jeg føler mig som genfødt hver eneste gang!”

Tak
Med efterårets komme er det også
blevet tid til at sige tak og på gensyn fra alle os i Tårnby - til vores afholdte
kirkegårdsleder Gunnar. Manden, som
kan tale med høj og lav, som trofast
kommer med lun leverpostej til sine
kollegaer, som altid kan drikke en kop
kaffe, og som mange mennesker og
samarbejdspartnere gennem mere en tre
årtier har haft fornøjelsen og privilegiet
af at blive mødt af. Gunnar har passet
på den kirkegård, som mange af os har
vore kære liggende begravet på, og som vi
holder af at besøge og gå tur på.
Af de mange års tro tjeneste skal han
have lov at nyde frugten af sit arbejde,
men vi vil også gerne have lov at
udtrykke vores glæde og taknemlighed
over alt det han har bragt stedet her.
Det sker, når vi holder afskedsreception
for ham 28. september, og vi glæder os
til at se alle, der har lyst til at kigge forbi
ønske ham alt godt fremover.
Fra præsterne ved Tårnby Kirke,
Desirée Risum

Gudstjenester
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September
Søn
Ons
Lør
Søn
Tors
Lør
Søn
Lør
Søn
Søn

2.
5.
8.
9.
13.
15.
16.
22.
23.
30.

Højmesse 				
Hverdag som onsdag 				
Dåbsgudstjeneste 				
Højmesse 				
Aftengudstjeneste 				
Dåbsgudstjeneste 				
Høstgudstjeneste 				
Dåbsgudstjenester 				
Højmesse 				
Højmesse 				

10.00 Risum
13.45 M. Hansen
10.00 Risum
10.00 M. Hansen
19.30 Nielsen
10.00 M. Hansen
10.00 Alle præster
10.00 & 11.30 M.Hansen/Nielsen
10.00 Nielsen
10.00 Nielsen

Dåbslørdage

I Tårnby Kirke er vi begyndt at holde nogle
dåbslørdage som introduktion til dåb.
De erstatter ikke den personlige samtale,
forældrene kommer til når de har bestilt tid
til barnedåb, men de supplerer den.
Tanken er, at forældrene i højere grad skal
være bevidste om, hvorfor de vælger at få
deres barn døbt.
For er man bevidst om sit valg, bevidst om
hvad dåben giver, giver man også lettere
denne bevidsthed videre til sit barn, som så
også – til sin tid – vil få sit barn døbt, o.s.v.
For meningen med dåben er jo at gøre
kristendommen levende i barnets liv.
Det har været nogle gode dage, hvor vi har
været både i kirken og hørt, hvad der sker
her. Og også talt om det bagefter over en
kop kaffe.
Alle, der har deltaget, har givet udtryk for,
at de har fået noget ud af det.
Og også for os præster har det været
givende.
For at høre nogle nye formuleringer, gør én
opmærksom på nogle ting, man måske ikke
lige havde tænkt over.
F.eks. var der en far, der sagde, at han
syntes, noget af det positive ved at have
valgt at få sit barn døbt havde været, at
man så kunne glæde nogle af sine venner
med at blive faddere.
Det er jo rigtigt. Det er en stor ære at blive
valgt som fadder, det føler mange. Og der
er da også mange, der ikke er blevet døbt
som børn, der vælger at lade sig døbe,
netop så de kan stå fadder til deres venners
børn. Det er bestemt en god sidegevinst
ved at få sit barn døbt.
Så det har været nogle gode dage.
Men som altid mangler der noget.
For vi mangler de, der vælger dåben fra.
Jer vil vi også gerne tale med.
For ligesom det ikke er alle tilvalg, der er
lige bevidste, er alle fravalg det måske heller
ikke.
Hvad er det, dåben gør. Hvad betyder
dåben, og hvad betyder det ikke at være
døbt.
Det vil vi gerne tale om med alle.
Så kom – også hvis du ikke er sikker på dit
barn skal døbes.
Det er lørdag 22. september mellem kl. 13 og
16. Adressen er Englandsvej 330.
På gensyn Ida Nielsen

SEPTEMBER 2018
Møder og arrangementer
Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis
bestående af enker og enkemænd. Men andre,
der har tid og lyst til et nyt socialt fællesskab,
er også meget velkomne.
Så er arbejdet ikke så krævende og er børnene
flyttet hjemmefra, så er det måske noget for
dig.
Vi mødes ca. 2 gange om måneden. Det er
ofte i forbindelse med gudstjenester, enten
aftengudstjenesten den 3. torsdag i måneden,
eller om søndagen efter en Højmesse.
Der er altid kaffe eller andet til
sammenkomsten bagefter. Nogle gange er der
også et programpunkt som f.eks. sang eller
lignende.
Vil du vide mere om gruppen, kan du
kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.
I september mødes netværksgruppen:
Torsdag 13. september kl. 19.30 til
aftengudstjeneste med gennemgang af en
efterårssalme. Efter gudstjenesten er der kaffe i
konfirmandstuerne.
Søndag 16. september kl. 10.00 til
høstgudstjeneste med efterfølgende frokost i
konfirmandstuerne.
Gudstjeneste på plejehjemmet
Gudstjeneste på plejehjemmet Tårnbygård,
Løjtegårdsvej 100 Torsdag 20. september kl.
10.30 ved Karsten M. Hansen.
Gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej
fredag 28. september kl. 10.45 i Oasen. Inden
gudstjenesten synger vi sammen fra kl. 10.15.

Høstgudstjeneste

Kom med din frugter, grøntsager og
blomster fra haven eller altanen, når vi fejrer
høstgudstjeneste i Tårnby Kirke. Søndag 6.
september kl. 10 fejrer vi høstgudstjeneste,
og har fornøjelsen af, at vores familiekor
medvirker. Efterfølgende serveres der frokost i
sognegården, og alle er indbudt. Vi glæder os
til at se jer!

Babysang
Nu er det tid til at melde sig til efterårets
Babysang. Nye hold starter igen 27. september.
Babysang er et tilbud til forældre på barsel.
Gennem sang, dans og leg lærer vi nye og
gamle børnesange- og salmer.
Babysang foregår i Tårnby Kirke torsdage kl.
11.00. Det er gratis at deltage i babysang.
Vil du vide mere, så kontakt Ida Nielsen på
idni@km.dk eller 3251 4186

For konfirmander og forældre
Efterår betyder nye hold konfirmander.
Søndag 23. september og søndag 30. september
er der introduktion for konfirmanderne fra
Nordregårdskolen og deres forældre.
Konfirmanderne vil selv medvirke i
gudstjenesterne, og alle interesserede er
velkomne, også til den efterfølgende kaffe og
introduktion til undervisningen.
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

Afsked med Kirkegårdsleder
Gunnar Hansen

Da kirkegårdsleder ved Tårnby Kirkegård
med udgangen af september har valgt at gå
på pension efter 34 års ansættelse ved Tårnby
Kirkegård, de første 19 år som gartner på
kirkegården, derefter som kirkegårdsleder,
vil der være reception i konfirmandlokalerne
fredag 28. september 2018 fra kl. 13-16, hvor
alle er velkommen.
Tårnby Sogns Menighedsråd

Kirkebil

Kirkegængere, der har svært ved at komme til
gudstjeneste eller til kirkelige arrangementer
ved egen hjælp, kan bestille kirkebil og
således blive afhentet på deres bopæl og
blive kørt hjem igen efter gudstjenesten
eller arrangementet. Hvis man har behov
for at benytte kirkebilen, skal man ringe til
kordegnekontoret, tlf. 3250 4195 senest kl. 12
sidste hverdag, før man skal bruge den.
Ønsker man for eksempel at benytte
kirkebilen en søndag, skal man bestille den
senest fredag kl. 12.

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

Børnegudstjenester
Dåbsgudstjenesten lørdag 22. september er
tilrettelagt for mindre børn. Alle er velkomne,
også selv om de ikke skal til dåb.
For alle daginstitutioner er der mulighed for
at komme i Tårnby kirke onsdag 19. september
kl. 10.00 til Sangens dag. Tilmelding til Ida
Nielsen i uge 37 på 3250 4186.

Tapas i det store Rum ...
... med Diana
Benneweiss
KB Sognepræst
Susanne Worm
Steensgaard
ssan@km.dk.
Tlf. 4045 2530
Sognepræst 		
Allan Ivan Kristensen

Mød hele Danmarks cirkusdronning, direktør
og forfatter Diana Benneweis i Kastrup kirke,
hvor der er dækket op med små borde til tapas,
rødvin, foredrag og samtale.
Diana Benneweis har gjort det til en livsopgave –
som kendt person - at være med til at nedbryde
tabuer overfor psykisk sygdom.

Under foredraget vil hun blandt andet fortælle
om, hvordan det er at leve med psykisk sygdom
aik@km.dk.
og samtidig mestre et direktørjob, og om
Tlf. 2913 8323
		
hvordan hun ikke bare har overlevet en alvorlig,
Sognepræst 		
livstruende psykisk sygdom, men også om,
Elizabeth M. Laursen
hvordan hun nu lever et nyt og bedre liv.
eml@km.dk.
Tlf. 5144 8112
Kordegn
		
Sandra Burrett
smsb@km.dk.
Tlf. 3250 0972
Kirke- og kulturmedarb.
Grethe Hamborg
grbh@km.dk.
Tlf. 5144 8111

Mit vigtigste budskab er: Tag ansvar for dit eget
liv, lær at elske og tilgive dig selv og andre, og
lær at integrere sygdommen, som en del af dig
selv’.
Undervejs kommer vi også ind på Dianas syn på
aktiv dødshjælp. Diana ledsages ved foredraget
af cand.mag. og pædagog Anne Margrethe Gad
Jørgensen, der vil bidrage med at sætte fokus på rollen som pårørende.

Organist 		
Niels H. Jessen

Torsdag 27. september kl. 19 i Kastrup kirke.

njessen@email.dk.
Tlf. 2589 3301

Babysalmesang: Opstart

Kirketjener I		
Jens Andersen
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II		
Annette Honoré
kastrupkirketjener@
gmail.com.
Tlf. 5144 8110
Kirkegården		
Johnny Jensen
Kirkegårdsleder
Tlf. 3250 7193
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Diana siger om forandringen: ’For at komme
videre, må man have tiltro til sig selv – man skal
ville noget med sin sjæl og krop.

Babysalmesang – hvorfor? babyer kan da ikke synge salmer!
Nej, men sang skaber glæde, og baby er ligeglad med, om du
synes, du kan synge eller ej, din stemme er den vigtigste lyd, baby
hører.
Sang beroliger og giver nærvær, fællesskab og tryghed. Ud over
gentagelse af sange og salmer, bruges der fagter, sæbebobler,
tørklæder og andet, der stimulerer babys hjerne og medvirker til
hurtigere indlæring.
Nybagte mødre/forældre får en mulighed for at møde hinanden og efter babysalmesangen, der varer ca. tre
kvarter, hygger vi os over en kop kaffe eller te i konfirmandstuen.
Derfor inviterer Kastrup Kirke til Babysalmesang med start fredag 7. september kl. 10.00.
Vi mødes i våbenhuset hver gang.
Fredag 7. september kl. 10.

Dialogandagt
Vi belyser et emne med musik (både ny og gammel) og tekster (fra
Bibelen, filosofiens og skønlitteraturens verden).
Vi byder på rødvin, brød, ost og oliven i kirkerummet.

kastrup kirke
kastruplundgade 3-7
2770 kastrup

Det kirkerum, hvor vi igennem andagten skaber dialog mellem nutid
og fortid, dialog mellem kristne tekster og moderne kultur, og sidst,
men ikke mindst dialog mellem alle deltagerne.
Torsdag 13. september kl. 19 i Kastrup kirke.

Høstgudstjeneste ...
... med efterfølgende høstfrokost og auktion
over frugt, grønt og blomster, som vi
modtager fra haverne og kolonihaverne.
Høstgudstjenesten er en festgudstjeneste,
hvor vi takker for årets høst, og husker på, at
mennesket ikke klarer alt selv, men at Gud,
og ikke mennesket, er skaberen.
Søndag 23. september kl. 10 i Kastrup
kirke, Kastruplundgade 3.

Det sker også i
Kastrup kirke:
September
Søndag 2. september kl. 10
Allan Ivan Kristensen
Torsdag 6. september kl.
17-19 Noas Ark for Børn fra
ca. 4 år
Fredag 7. september kl. 10:
Babysalmesang opstart
Søndag 9. september kl.
10 Allan Ivan Kristensen og
Elizabeth Laursen:

Musikalsk/rytmisk
legestue
i Kastrup kirke

Konfirmand-indledningsgudstjeneste
Torsdag 13. september kl.
16–17 Musikalsk rytmisk
legestue opstart (ulige uger)
Torsdag 13. september kl.
19 Dialogandagt
Søndag 16. september kl.
10 Poul Bo Sørensen

For alle børn i
Kastrup fra
ca. 4 år

Søndag 23. september
kl. 10 Susanne
Worm Steensgaard –
Høstgudstjeneste

I inviteres over i Kastrup kirke, for at lære kirken
bedre at kende, og se hvad der foregår der, og
høre nogle af de gode historier fra Biblen, der
fortæller om os selv og om Gud.

Torsdag 27. september kl.
19 Tapas i det store Rum m
Diana Beneweiss

Vi leger også, laver flotte ting, synger nogle gode
salmer og sange og så videre.
Det er den første torsdag i hver måned, og hedder
”Noas Ark”.
Gør ulvetimen til en god musikalsk oplevelse med
dit barn. Her er rig mulighed for at lære nogle lette
børnesalmer og gode børnesange.

Programmet er henvendt til børn fra ca. 1 – 3 år. Vi
starter den ny musikalske legestue torsdag den 13.
september, og mødes hver anden torsdag i ulige uger
kl. 16 til 16.45, og slutter med lidt frugt for dem, der
har lyst.
Vi glæder os til at møde dig og dit barn. Tilmelding til
Grethe Hamborg på grbh@km.dk
Grethe Hamborg og Elizabeth Laursen
Torsdag 13. september kl. 16-17.

Den første torsdag bliver:
Torsdag 6. september kl. 17-19 i Kastrup
kirkecenter Gl. Skovvej.

Søndag 30. september kl.
10 Allan Ivan Kristensen
Hver onsdag kl. 12 Andagt
Hver fredag kl. 10
Babysalmesang
Hver søndag kl. 10
Højmesse
Se mere på
Facebook: www.facebook.
com/kastrupkirke
og hjemmesiden: www.
Kastrup-kirke.dk
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Vi bevæger os til musik og synger med hele kroppen.
Samtidig giver det mulighed for samvær med andre
forældre eller bedsteforældre.

Vi afslutter med at spise sammen kl. ca. 18.30,
hvor flere medlemmer af familien evt. kan støde
til.

Torsdag 27. september kl.
16–17 Musikalsk rytmisk
legestue (ulige uger)

Kamilla Bugge ordineret

SKELGÅRDSKIRKEN AUGUST
Drop-ind dåb på Amager

8/8 kl. 10

Morgensang – kort andagt og fællessang

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

10/8 kl. 10.30

Barselscafe: Babysalmesang

10/8 kl. 12

Barselsvitaminer kl. (yoga)

12/8 kl. 10

Højmesse ved Annelise Mehlsen

12/8 kl. 17

Efter Stranden-gudstjeneste

Barselscafe hver fredag kl. 10-13

14/8 kl. 10

Besøg fra børneinstitutioner

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

15/8 kl. 10

Morgensang – kort andagt og fællessang

16/8 kl. 10.30

Plejehjemsgudstjeneste

17/8 kl. 10.30

Barselscafe: Babysalmesang

17/8 kl. 12

Barselsvitaminer (læsekreds)

19/8 kl. 10

Højmesse ved Karen Giødesen

22/8 kl. 10

Morgensang – kort andagt og fællessang

24/8 kl. 10.30

Barselscafe: Babysalmesang

Yoga. Kirken har måtter, men medbring gerne
din egen. V/ Nicole. 1. fredag i måneden

24/8 kl. 12

Barselsvitaminer (tegnehold)

25/8 kl. 11

Dåbs- og familiegudstjeneste

Læsekreds. Vi diskuterer emnerne i Brinkmanns
”Ståsteder”, som deltagerne selv skaffer. Kom
gerne, selvom du måske ikke har fået læst. V/
Karen. 2. fredag i måneden. Læseplan fås hos
Karen: kag@km.dk

26/8 kl. 10

Højmesse ved Annelise Mehlsen

28/8 kl. 10.30

Salmer og sanser – for demensramte

29/8 kl. 10

Morgensang – kort andagt og fællessang

31/8 kl. 10.30

Barselscafe: Babysalmesang

Tegnehold. v/ Nicole. 3. fredag i måneden.

31/8 kl. 12

Barselsvitaminer (barselsgruppe)

Barselsgruppe. En barselsorlov er ikke altid
lyserød. Kom og tal med andre om det svære. V/
Karen. 4. fredag i måneden.

2/9 kl. 10

Højmesse ved Poul Bo Sørensen

2/9 kl. 13-17

DROP-IND DÅB

3/9 kl. 19.30

Menighedsmøde

4/9 kl. 11.30

Fortællekreds

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

Kamilla Bugge blev ordineret i Københavns Domkirke af biskop Peter
Skov-Jakobsen 27. august. Karsten M.
Hansen, kbf. præst ved Tårnby Kirke
deltog i ordinationen.
Ordination er indvielse til et
kirkeligt embede for præster.
Ordinationen af en præst foretages
i Folkekirken af en biskop. Det
centrale i præstevielsen er bøn for
den nye præst, mens biskoppen,
andre præster og i mange tilfælde
menighedsrådsmedlemmer lægger
hånden på hovedet af kandidaten.
Kilde: Wikipedia

Café åbnet med livsglæde
Café Livsglæde åbnede 28. august
med deltagelse af et halvt hundrede
interesserede gæster til kaffebord
med lagkager og masser af smil
Caféen er åben for demensramte og
deres pårørende alle tirsdage i ulige
uger kl. 10-12. Den er et initiativ af

ÆldreSagen og Tårnby kommunes demenskoordinator.
bbark
På billedet ses den ene af
iniativtagerne Bente Olufsen sammen
med den nuværende og den afgåede
borgmester ved indvielsen.

Drachmann Begravelser
Omsorg, Nærvær & Til for Jer
Vi fokuserer på at være nærværende &
omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af livets svære stunder. Vores
nærvær vil for jer føles trygt.

Rikke Drachmann

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

DØDSBOBEHANDLING
Casper Drachmann
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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

-

Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte
af dødsboer.

-

Eneste autoriserede bobestyrer med kontor
på Amager.

-

Kontakt os for en uforpligtende orientering.

-

Første møde er gratis.

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

Amager Landevej 37 - 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 55 60
Mail.: al@molck.dk - mb@molck.dk

Vil du være medlem af Tårnby Bladforening
- ring 32 509 290 hverdage kl. 9 - 12.

En drøm blev til virkelighed
Skelgårdskirkens nye præst: mødet
med præsten ændrede mit liv
Kamilla Bugge, nytiltrådt præst i
Skelgårdskirken fortæller...

For 11 år siden mødte Skelgårdskirkens nye præst Kamilla Bugge, nu 46
år, en præst. Det møde fik hende til at
ændre sit liv og begynde at læse teologi.
- På teologistudiet begyndte en
lang og spændende rejse; en rejse ind
i de klassiske sprog, i Bibelen, dogmatikken, filosofien og så videre. Det er
en rejse, der aldrig ender. Men nu er
første kapitel af drømmen og rejsen
afsluttet, og jeg glæder mig til at lade
teori og drøm blive til virkelighed som
præst i Skelgårdskirken, fortæller Kamilla.
Kamilla Bugge bor i Tårnby sammen
med sin yngste søn på 19 og sin mor.
- Tænk at blive præst så tæt på, hvor
jeg bor! Det er virkelig en drøm bare
at kunne springe på cyklen, og så er
jeg i kirken. Det er vigtigt for mig som
præst at være en del af sognets liv
både inden for og uden for kirken.

Kirken virkede fremmed
- Tidligere virkede kirken, præsten
og gudstjenesten meget fremmed
for mig. Men det ændrede sig, da jeg
mødte en præst, der mødte mig lige
præcis dér, hvor jeg var. Derfor håber

jeg selv at være med til at bygge bro
mellem den fremmedhed, mange føler over for kirken, og det vigtige og
centrale kristne budskab, som taler til
os alle, uanset hvor vi er i vores liv.
- For det er vel det, det hele handler om: at medvirke til at lade et gammelt livsklogt budskab blive levende.
Et budskab, som for mange kan virke
abstrakt og langt væk, men når vi lytter og tager det til os, taler det direkte
til os i det liv vi lever hver især. Evangeliet skænker os en visdom, mening
og et håb i et liv, som ofte er fuldt af
usikkerhed og tvivl.
Fra et liv, hvor kirken ikke var en del
af Kamillas landkort, er kirken nu blevet en central del af hendes hverdag.
- Det er ikke fordi Gud kun er at
finde i en bygning. Nej, Gud er overalt,
men kirken er det sted, hvor vi bliver
mødt af det ord, som skaber liv, Guds
ord, som jeg tror på er til trøst, til glæde og til livsmod for alle, siger Kamilla
Bugge.

Kamilla Bugge
• tiltrådte som sognepræst ved Skelgårdskirken 15. august.
• Indsættes i Skelgårdskirken af
provsten søndag 9. september kl. 10
med efterfølgende reception. Alle er
velkomne.

Senior- og pensionistkalender
samt specialforeninger - Sept 2018
OK-klubberne

Mødested for efterlønsmodtagere og
pensionister. Postkassen Amager Landevej
71. Torsdage kl. 10.00
Velkommen tilbage - minibrunch. 6. sept.
Politiassistent Lisbeth om tricktyveri.
Gode råd, så vi ikke bliver luret. 13. sept.
Lokalet lukket, frokost et andet sted 20.
Bankospil. 27. september.

Pensionistforeningen

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer om onsdagen starter kl. 12 og
banko hver fredag starter kl. 11.30.
Alfred Kronborg spiller, vi hygger, ons. 5.
Banko fredag 7. sept.
Film, foredrag, hygge, onsdag 12. sept.
Banko fredag 14. sept.
Skovtur kr. 350, onsdag 19. sept.
Banko, fredag 21. sept.
Tøjdamen viser mode, ons. 26. kl. 10.
Banko, fredag 28.sept.

Bordinghus

Solgården

For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i Tårnby. Nordmarksvej 90.
Kik ind, hvis du har lyst til at se og høre om
huset. Aktiviteterne er åbent fra kl. 10-16
på hverdage. www.taarnby.dk/solgården
Danmarkshistorieholdet starter v/ Lars
Jønsson. Tirsdag 4. sept. kl. 13.30 - 15.30
Josephine kommer med tøjsalg. Torsdag

Pensionisthuset
Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.
Faste aktiviteter (gratis undtagen AOFhold):
Mandag – lukket hus
14.00-15.00 Gåtur 5 km.
Tirsdag 9 – 15.30
10-11 Siddedans
10-12 Fiskeklub og blink
10-15 Billard
12-13.45 Seniordans
Lige uger kl. 12-14 Edb – øvede
Onsdag 9 – 18.00
9.30 - 12 knipling
10-11 Gåtur ca. 5 km.
10-15 Billard
10-11.30 3D Kortfremstilling
12.30-13.30 Fælles frokost tilmelding
dagen før
Ca. hver anden ons. 13.15-14.30 Litteratur
14.30-17 Folkedans
Torsdag 9 – 17.30
9-11 Frimærker
9.30 & 14 Petanque
10-15 Billard
10-11.30 Fællessang
13-14.15 Gymnastik tilmelding AOF
Fredag 9 – 15.00
10-12.30 Kor AOF
13-14.30 Gymnastik for Krop/hjerne

Sidste frist 15. sept. for tilmelding til:
Søndag 7. oktober - Høstfest med Morten
Korch tema, optræden og spisning på Borreby Herreborg
Søndag 21. oktober – skovtur i lejet bus
til Agersø m. guidet rundvisning, fisk på
kroen, kaffe og kage m.m.

Hjernesagen Tårnby
Dragør

Cafémøder med foredrag, musik, film
og banko mandag i ulige uger kl. 14-16,
Foreningscentret, Postkassen, lok. 1.
Tilmelding to dage før til Lizzie Gylstorff,
6170 1961, eller til formanden, Inge-Lise
Adelhardt, 2883 4785.
Banko 10. september.
Sund hverdagskost v/ diætist 24. sept.
Sund motion på Hjertestien. 3. søndag i
hver måned. Næste gang 16. september.
Vandtårnet, Englandsvej kl. 11. 5 kilometer. Info: Inge-Lise Adelhardt, 2883 4785
eller Asbjørn Rasmussen, 2279 5818.

Høreforeningen

Postkassen, Amager Landevej 71
Informationsaften for alle høreapparatbrugere, såvel medlemmer som ikke-medlemmer. Mandag 24. september kl. 17-19.

Parkinson Klub Amagerland
Simon Dixon simondixon272@gmail.com
eller tlf. 5128 7999
Parkinson ballroom fitness i Fysiq Kastrup, Kamillevej 4. med henvisning fra
egen læge. Hver onsdag kl. 13-14.
Besøg på Kastrupgårdssamlingen. Kaffe
og kage. Torsdag 13. september kl. 14.

Bedre Psykiatri

Pårørendecafe for pårørende til en person
med psykisk sygdom. Daghøjskolen, Peder
Lykkes vej 63, 2300 Kbh. S. Henvendelse
Tommy Rasmussen 3251 5335/ 2757
5333. amager@bedrepsykiatri.dk
Psykoterapeut Susanne Wiik Kalvåg for-

tæller om Borderline. Tirsdag 18. sept.
Introduktion til samtalegruppe for pårørende til en psykisk sårbar: Ønsker du at få
hjælp til at håndtere din hverdag? 6 gange
i efteråret 2018. 5. september kl. 19-21,
Daghøjskolen Peder Lykke. Gratis. Ved
psykoterapeut Susanne Wiik Kalvåg.
Introaften til Mindfulness 26. september
kl. 19-21 ved Jon Clausen. OBS Foreningscentret Postkassen, Amager Landevej 71.

Gigtforeningen

Mødes hver tirsdag kl. 14 i Vandtårnet,
Oliefabriksvej 102-106, 5.sal. Kontakt:
Liselotte Nielsen 3250 9061
Cafemøde, tirs. 4. september.
Banko, tirs. 11. september.
Cafemøde, tirs. 18. september.
Henning med harmonika, tirs. 25.

Diabetes foreningen

Stavgang. Parkeringspladsen, plejehjemmet Løjtegårdsvej. Hver mandag kl. 10
hele sommeren. Vi går også i Dragør. Hver
torsdag kl. 10. fra Dragør Aktivitetshus,
Wiedergården 2. Begge steder: 4 eller 2
km, ingen tilmelding.
Stavsæt kan lånes/ købes. Info: Jane Piasecki 4041 0868 eller jane@piasecki.dk
Diabetes og psyke. Hvad er det svære ved
at have diabetes og hvad kan du gøre for
at leve bedst muligt med din diabetes?
Ved psykoterapeut Lisbeth Olsen. For alle
med diabetes, samt pårørende. Sundhedshuset, Kamillevej 4, 1.sal, tirsdag 9.
oktober kl 19-21.
Tilmelding mail: jane@piasecki.dk
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk

Café Livsglæde

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

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 27.
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Alle borgere i Tårnby kommune, som er
fyldt 60 år, er velkomne til arrangementerne i Bordinghus.
Bordinghus åbner efter ferien. Søn. 2.
sept. kl. 13.
Reception i anledning af 50 års Jubilæum.
Fre. 7. sept. kl. 13-15.
Fællesfrokost med egen madpakke. Drikkevarer, kaffe/ kage sælges. Fre. 28. kl. 13.

6. sept. kl. 13.15
Kastrupløverne. Fre. 7. kl. 13.30 - 15.30
P. Nissen`s kvartet - traditionel jazz.
Fredag 14. sept. kl. 13.30 - 15.30
Skovtur til Dyrehøj Vingaard ved Røsnæs.
Torsdag 20. sept. kl. 9.30 - ca. 17.00
Bankospil. Fre. 21. sept. kl. 13.15 - 15.30
Arne Lundeman, skuespiller, operasanger,
revykunstner. Billetter i caféen senest 26.
sept., kr. 75,00. Fre. 28. kl. 13.30 - 15.30

For Kamilla Bugge er det en drøm at blive præst i Tårnby, hvor
hun selv og hendes familie bor. Kamilla indsættes som præst i
Skelgårdskirken søndag 9. september kl. 10.

Hvorfor går du på VUC?

Eleverne på Basis (et klassetrin på
VUC) har stillet det spørgsmål til
nogle af eleverne på skolen.

Sarah, 27 år: - Jeg er født i Danmark,
men min far er fra USA og min mor
er fra Sverige. Nu går jeg på 9. klassesniveau. Jeg vil gerne bestå matematik, så jeg kan gå videre til lastbilchauffør-uddannelse. Det kræver 02
i dansk og matematik.

VUC, København Syd er vokset siden de for mange år siden begyndte
som selvstændig Voksen Undervisnings Center på Tårnby skole (som hele
komplekset stadig kaldes).

Caspar, 18 år: - Jeg vil gerne være
færdig med 9. klasse. Bagefter vil jeg
gerne arbejde i Fakta.

Mere end 25 år med et VUC
som nabo
Tårnby Bladets nabo sender en hilsen i anledningen af 25-års
fødselsdagen
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Af Hanne Arnskov,
Studievejleder på HF &
VUC København Syd

Tårnby Bladet fylder 25 år som borgerdrevet foreningsavis. Stort tillykke
skal det lyde fra os, områdets lokale
HF & VUC på Sneserevej.
Tårnby Bladet er i 25 år udkommet
en gang om måneden til gavn for kommunens borgere, og vi har her på skolen fulgt levende med i alle årene. Nu
hedder vi HF & VUC København Syd,
men det er stadig den samme skole,
som rykkede ind i bladets nabo-lokaler i 1986, og vores formål er stadig
det samme.
Ligesom Tårnby Bladet er vi her til
gavn for kommunens borgere. Det gør
vi ved at give voksne og unge de kompetencer, de har brug for i et samfund,
der er i konstant udvikling.

”Vi er et lille land med
få naturlige ressourcer,
så derfor er vi nødt til at
satse på uddannelse”
Dette sandede politikerne allerede i
60’erne, hvor de første forberedelseskurser for voksne blev etableret, og
sådan er det stadig: som voksen kan
man komme tilbage til skolebænken

og få forbedret sine kompetencer.
Man kan få en ny chance, hvis man
ikke lige fik færdiggjort sin folkeskole
eller sit gymnasieforløb. Eller man
kan få en dansk uddannelse, hvis man
kommer fra et andet land. Det er fundamentet i alt det, der foregår på et
VUC som vores.

Fra skrivemaskine til digital læring
VUC tilbyder, som det altid har gjort,
enkeltfagsforløb, hvor man kan vælge
de fag og niveauer, man mangler.
Nu kan man også læse 2-årig HF.
VUC er med andre ord blevet større og
er i dag et tilbud til en bredere befolkningsgruppe end skolen var for 25 år
siden.
Der er meget andet, der har ændret
sig de sidste 25 år. Det at gå i skole
er helt anderledes. For 25 år siden
var der meget tavle-undervisning og
kursisterne læste i bøger og skrev i
hånden. Lærerne måtte møjsommeligt sidde og lave opgaver på deres
skrivemaskine og klippeklistre ting
sammen, når de skulle lave opgaver.
Mulighederne var langt mere begrænsede, end de er i dag.
I dag arbejder kursisterne på computer. I stedet for en masse bøger,
skaber lærerne digitale sites, hvor det
meste materiale ligger. Her kan kursisterne se illustrative videoer, lydfiler,
løse opgaver online og hente de tekster, de skal bruge. De kan genfinde
materialet nemt. De er ikke længere

lige så afhængig af, om de lige forstod
lærerens forklaring første gang.

Hvad bringer de næste 25 år?
Meget har ændret sig. Gad vide, hvad
der vil ske i de næste 25 år? Det er
ikke til at spå om, men én ting er sikkert.
Mennesker vil stadig have brug for
uddannelse, og folk vil stadig have
brug for den vigtige information om
lokalområdet, som Tårnby Bladet står
for.

Fie, 19 år: - Der er mange muligheder ved at starte på VUC, hvis man
gerne vil læse videre.

Så tillykke med de 25 år og hilsen fra
os på HF & VUC København Syd.

Om VUC KBH SYD

Thomas, 40 år: - Jeg fik ikke afsluttet
min folkeskole-eksamen. Nu tænker
jeg på mine børn. Jeg vil gerne hjælpe dem med lektier, så derfor er jeg
begyndt i 9. klasse.

HF & VUC København Syds opgave
er at hjælpe og inspirere vores
elever, så alle:
- oplever og bidrager til åbenhed
og forskellighed
- får erfaring med aktivt medborgerskab
- virkeliggør deres drømme gennem uddannelse

Jorge, 53 år: - Jeg kommer fra Chile.
Jeg går på VUC, fordi jeg gerne vil
tage en uddannelse som multimediedesigner.

Dobbelt succes for Flying Superkids i Tårnby
De verdensberømte Flying Superkids gæstede for
første gang Tårnby kommune i starten af august
Af Søren Stoklund, adm-dir. I Flying Superkids

Efter en dialog mellem Tårnby kommune og Flying Superkids, blev man enige om at benytte Øresundsparken som ”eventplads” for Flying Superkids’
forestillinger i hovedstadsområdet over sommeren
2018.
Øresundsparken var ikke tidligere blevet benyttet som ”eventplads”, men dette forhindrede ikke
Flying Superkids i at have 11 udsolgte shows med
11.000 gæster til følge. En stor succes for gymnastikforeningen fra Århus, om end de de senere år har

Det sociale liv mellem
forestillinger og
prøver er vigtigt for
sammenholdet - og ikke
mindst sam spillet mellem
aldersgrupperne gør de
ofte lange turnéer til
dejlige dage.

spillet for fulde huse i det meste af Danmark.
Men successen var ikke kun synlig på antallet af
gæster. Flying Superkids var særdeles tilfredse med
kommunens hjælp, da alt fra tilladelser til udlevering af skilte fra materialegården blev håndteret på
bedst mulig måde.
Skiltene skulle blandt andet benyttes til at ensrette Bøjlevej, som ovenikøbet blev taget i brug som
parkeringsplads.
Et tiltag der viste sig at være en succes for de
mange gæster og beboer i kommunen.

Aftenbadning og solnedgang
Den danske hedebølge kunne også mærkes blandt
Super-ungerne kan slet ikke lade være med at
optræde, når de ser et kamera. Her er der gang i
”bjergbestigningen” i sovesalen eller sovebussen.

gymnasterne, da de flyvende gymnaster havde stor
glæde af Kastrup Søbad.
Efter hver forestilling kunne de mange gæster
fortsætte med at blive imponeret af børnene, da de
gav nogle mindre opvisninger af, hvordan man kunne lave udspring fra søbadet. Både dobbeltsalto, adskillige skruer og almindelig børneleg blev fremvist.
Glade Flying Superkids børn der kunne fortsætte
til solnedgang, hvis der ikke var faste sengetider
hos gymnasterne.
- Hvis det står til os, er det absolut ikke sidste
gang, vi besøger Kastrup, da infrastrukturen for vores gæster har været i top, børnene har haft nogle
dejlige timer mellem shows i søbadet, og vi har haft
fulde huse, siger direktør Lars Godbersen.
- Vi kunne ikke ønske os mere. Nu håber vi blot,
at kommunen også ønsker at have besøg af os igen
i 2019.

STILLINGAANNOCER I FORENINGSLIVET

Underviser til motionsgymnastik søges!
K.T.K.G søger underviser
til at lede to hold i motionsgymnastik på tirsdage i
tidsrummet 18.00 til 20.00
på Pilegårdsskolen.
Du kan læse lidt mere om os på vores hjemeside www.ktkg.dk
Er du interesseret, så send en skriftlig ansøgning til formand@ktkg.dk eller til kasserer@ktkg.dk

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

Har du praktiske evner, som du vil dele med
vores medlemmer til vores torsdagsmøder
Dine opgaver vil være at praktisk karakter, og gå
til hånde (vi har opvaskermaskine).
Du får det bedste indtryk af, hvad vi ønsker hjælp
til ved at komme en eller flere mødegange.
Kontakt Turid Schøller og hør mere
- Vi mødes hver torsdag mellem kl. 10 og 13 i foreningscentret Postkassen til hygge og underholdning m.m. som vores idérige og meget venlige
”værtinder” står for, men dem er der mangel på,
fortæller Turid Schøller, tlf. 32 52 19 65.
- Vi er ikke krævende, men det er nødvendigt for
vores samvær, at der hver gang vi holder møde er
en person som har øje for det praktiske. Vi er generelt flinke til at hjælpe til, det er ikke lysten det
kniber med, men de fysiske evner.
OK klubben er en landsdækkende og upolitisk
forening for pensionister og efterlønsmodtagere,
og Kastrup/Tårnby afdelingen har
haft 40 års jubilæum i 2018, og
ønsker flere medlemmer og
eventuelt værtinder.

Kan du lide sport og idræt?
... og kan du lide at skrive om det
Tårnby Bladforening
savner en sportsmedarbejder
Vi søger en reporter
.. med lyst skrive om idrætslivet i Tårnby
.. som kan holde aftaler og ikke love mere, end
der kan klares
.. som er nysgerrig og vil bruge tid på opgaverne
(som man selv udvælger)
Vi vil:
.. sende dig til mange sportsarrangementer i
Tårnby, også nogen du ikke anede fandtes
.. forsyne dig de pressemeddelelser, som vi modtager om idræt
.. i det hele taget forsyne dig med idéer og baggrundsviden
Vi tilbyder:
.. et fællesskab, hvor du selv vælger dine opgaver
og den tid du vil/kan bruge
.. en plads i redaktionen, men du kan også ”arbejde” hjemme fra.
.. at lære dig edb-programmer som InDesign og
PhotoShop, hvis du selv vil layoute
.. at du kan eventuelt vælge en prøveperiode
Tårnby Bladet udgives af Tårnby Bladforening og
driftes overvejende af frivillige. Avisen udkommer en gang hver måned og har et
blandet indhold af politik, nyheder,
forenings- og kulturstof, kirkesider
og featurestof.
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Yderligere information hos Helle på 32 51
26 52 (aften) eller Susanne på 28 97 35 75
(aften).

Vært og værtinder
til OK-Klubben

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

Mellem himmel og hav
3 dage på 3-stjernet skærgårdshotel på Orust, Sverige
Nösund Havshotell HHH
Forestil jer at tilbringe en miniferie med udsigt
over havet midt i Bohusläns skærgård – et område så idyllisk, at det er kåret som et af verdens
10 smukkeste steder af TV-selskabet CNN. Her
ligger den romantiske oase Nösund Havshotell
mellem Marstrand (66 km) og Fjällbacka (88
km), som mange af os kender fra de populære,
svenske krimier. Det gamle skærgårdshotel er
fuld af nostalgi og charme og har en lang tradition for wellness og helse, der stammer fra
begyndelsen af det forrige århundrede, hvor
godtfolk kom her til for at nyde de varme tangbade og det klassiske pensionatliv på Sveriges
vestkyst. Atmosfæren fra dengang lever i bedste velgående på hotellet, hvor I har fri adgang
til hotellets wellnessafdeling Havbads Spa, der
er bygget mellem klipperne og havet.

Pris. pr. person i dobbeltværelse

1.499,-

Pris uden rejsekode 1.649,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag
• 2 x entré til hotellets
Havsbad Spa (kl. 10-15)
inkl. frisk frugt, isvand og
lån af håndklæde
• Fri Wi-Fi

Nösund Havshotell

3 nætter 2.099,-

Ankomst
Mandag til fredag frem til
20.12.2018 samt 3.1.-28.6.2019.

Børnerabat
1 barn 0-2 år gratis.
1 barn 3-11 år ½ pris.

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ pris.

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-11 år ½ pris.

Hotel am Vitalpark

Oplev Mecklenburg-Vorpommern Luksusliv for store og små
4 dage på 3-stjernet hotel i Grevesmühlen
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Hotel am See HHH
Lige ved søen Vielbecker og i gåafstand fra centrum af den hyggelige,
lille by Grevesmühlen ligger Hotel
am See. Her er lagt op til en dejlig
miniferie med mulighed for at opleve
pragtbyerne: Lübeck, Wismar og
Schwerin. Byens eget vartegn er en
flot, gammel mølle fra 1878 i hollandsk stil, og den var i funktion
frem til 1970. Men også bykernens
ældre huse og kirker er værd at kigge
nærmere på.
Ankomst: Valgfri 1.10-19.12. samt
fredag 14.9.2018 samt 3.1.-3.5. og
fredag 10.5., 17.5. og 24.5.2019.

2 nætter 999,-

Pris. pr. person i dobbeltværelse

1.349,-

Pris uden rejsekode 1.499,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag
• Velkomstdrink

Hotel am See

6 dage på 4-stjernet hotel i Heilbad Heiligenstadt
Best Western Plus Hotel am
Vitalpark HHHH
Lige syd for Harzens ligger en af
Tysklands smukke, gamle barok- og
middelalderbyer; Heiligenstadt. Byen
er også en kendt kurby, og traditionen for wellness og forkælelse får I
serveret på et sølvfad på jeres hotel.
Det flotte Hotel am Vitalpark ligger i
udkanten af byens kurpark, og det har
givet plads til ikke mindre end 4500
m2 badeland med seks forskellige
opvarmede bassiner i alle størrelser og
udformninger, et helt saunalandskab
og en eksklusiv wellnessafdeling.
Ankomst: Valgfri t.o.m. 17.12.2018
samt 2.1.-17.12.2019.

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

Bestil nu på

Pris. pr. person i dobbeltværelse

2.349,-

Pris uden rejsekode 2.649,-

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag/
buffet
• 1 øl, sodavand eller kaffe
i baren ved ankomst
• Fri entre til badelandet
Vitalpark
• 10 % rabat på wellnessbehandlinger
Turistskat EUR 2,- pr. person pr. døgn.

Rejsekode:
TAARNBYBLADET

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

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

2 nætter 999,3 nætter 1.549,4 nætter 1.999,-

Teknisk arrangør:

Boldspil og politiske diskussioner blandt ni nationer
Der er en vej til en bedre verden,
når CISV samler unge fra hele verden
Når ni ungdomsdelegationer bestående af 4 15-årige samt en leder fra
ni forskellige lande mødes til camp, er
det i sig selv fantastisk.
De unge ved udmærket, at det ikke
kun er et uforpligtende ferieophold.
De unge stiller sig til rådighed for diskussioner og engageret socialt samvær. Her skal udveksles erfaringer og
måske ligefrem fødes nye idéer, som
man kan rejse hjem med.
CISV arrangerer sommerlejre for
11-årige og senere kan man som medlem kommer på en lejr for 15-årige,
kaldet CISV Step-up. Der er nogle
rammer for Step-up lejrene, men det
er op til de unge selv at organisere
aktiviteterne indenfor disse rammer
– dog hjulpet af deres ledere og den
nationale stabsgruppe.

Lokalsamfundet på programmet
Der var deltagere fra Danmark, Litauen, Tyskland, Italien, Frankrig, Grækenland, Libanon, Indien og Canada.
En af aktiviteterne er Local Impact
Day, hvor man skal gøre noget for lokalsamfundet.
- Vi havde lavet en aftale med Venligboerne, som kom på besøg. Der var
omkring 50 personer, unge og voksne,

fortæller Winnie Ramsing, formand
for CISV Amager.
- Vi lavede aktiviteter fra forskellige
lande for deres børn og hyggede med
forældrene. Venligboerne er en forening, som hjælper flygtninge. Dagen
var en stor oplevelse for os alle.
- Vi havde også besøg af ungdom-

Fængslende rollespil
En anden dag var er en retssag. Nogle
skulle forestille at være fængslet og
der var så en retssag, hvor man skulle
tale for sig selv og andre skulle tale
for den anklagede. Bagefter var der
en snak om retssystemer i de forskellige lande.
Trods alle de alvorlige ting er der
også masser af sjov på en CISV-lejr.
Eksempelvis har CISV en masse interne jokes og en del sanglege, som
giver et fællesskab, fordi alle kender
dem og alle de medfølgende fagter og
dette kan hurtigt inddrage andre.
- Naturligvis slutter sådan en lejr
med en festaften, hvor man skulle invitere en date. Der var en slags Casino
med forskellige kortspil, man kunne
blive spået af en spåkone og så videre
– og naturligvis en stund for glædestårer over at have mødtes så intenst
og tristhed over, at nu var det forbi,
fortæller Winnie Ramsing.
Det er dog ikke nødvendigvis helt
slut, for mange CISV’er holder kontakten og mødes helt op i voksenalderen
og mange melder sig som ledere i
det fortsatte arbejde med ”at udvikle
en interkulturel bevidsthed”, CISV’s
overordnede mål.

Info

Er du interesseret i at høre mere om
CISV og vores programmer er du
velkommen den 25. oktober kl 19.00
på Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej
1 til Informationsmøde.

En dag i juli samledes de 400 CISV’er, der var på camps i Danmark, på
Rådhuspladsen og viste CISV-lege - inden alle gik i Tivoli. Privatfoto.

K-T.K.G. Kastrup-Tårnby

Kvindelige Gymnastikforening
begynder sin 64. sæson.

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

Korsvejens skole:
Torsdag, start torsdag 6. september 2018
Kl. 18.15 Motionsgymnastik
Kl. 19.15 Motionsgymnastik
Tilmelding og yderligere information:
Susanne Nilsson på tlf.nr. 28 97 35 75,
bedst efter kl. 18.00
Eller mail til: kasserer@ktkg.dk
Pris: 550 kr. for perioden
1. september 2018 – 30. april 2019
Se mere på www.ktkg.dk
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- På dette års CISV Step-up gav
de unge sig i kast med lange
diskussioner, blandt andet om
forskellighed og konflikthåndtering,
fortæller Winnie Ramsing, formand
for CISV Amager.

mens Røde Kors, der
lavede en aktivitet for os, hvor vi
lærte om at være
flygtninge.
En stor del
af tiden er det de
lægunge selv, som planger og udfører aktiviteterne. Det kan
være sjove ting som lege og boldspil,
men mange af aktiviteterne er alvorlige og med evaluering efter aktiviteten.
- Blandt andet havde vi en dag, hvor
drengene var i en gruppe og pigerne i
en anden. Her kunne man så tale om,
hvordan det var at være ung i dag i de
forskellige lande. Hvad forventes der
af henholdvis piger/drenge, hvordan
skal piger/drenge opføre sig.
- Vi havde også to udflugter. De
unge måtte naturligvis have en shopping dag og en københavnertur, hvor
vi mødtes på Rådhuspladsen med alle
de andre CISV lejre, som var i Danmark på det samme tidspunkt, vi var
næsten 400 CISV er fra hele verden,
derefter gik vi i Tivoli.

Lyn stoppede isbane
Opstart med lyn og torden,
og med en smule stjernestøv!
Tårnby Skøjte Klub, TSK, blev
en smule forsinket på isen i
deres gamle gode skøjtehal.
I forbindelse med uvejret
torsdag/fredag 9.-10. august,
blev Kastrup Skøjtehal ramt af
lynnedslag eller et sted ganske tæt på. Det resulterede i,
at alle relæer til køleanlægget
brændte over.
Køleanlægget kom heldigvis hurtigt gang. Men strømafbrydelsen betød, at det
igangværende arbejde med
nedkøling blev afbrudt. Men
Kastrup skøjtehal har det bedste hal-personale, der findes,
og alle arbejdede på højtryk.
Isen er nu klar, og TSK´s
mange små og store dygtige
”stjerner” tordner frem i lynets hast på skøjterne - efter
en lang sommerferie.

Efterårets udfordringer
Øens gamle skøjte klub har

Glædeskys...
mere end 30 års erfaring, og
det ses tydeligt på det erfarne
træner-team. Ikke mindst deres resultater med flere danske mestre i løbet af klubbens
historie vidner om erfaring.
Træner-teamet står naturligvis klar ved sæson-starten for
alle nye og gamle medlemmer.

TSK´s Cheftræner Michael
Tyllesen får et travlt efterår
med masser af nye løbere og
konkurrence-programmer. De
skal gerne gøres klar til den
første konkurrence midt i september.
TSK ser også frem til igen i
år at deltage i de sjællandske
mesterskaber på hjemmebane i november. Her kan man
se alle TSK´s knap 30 mesterskabs- og konkurrenceløbere
på isen, både store og små.
Der vil være masser af blingbling, glitter og stjernestøv.

sommer-camp. Og det er
både helt nye begyndere og
landets bedste skøjteløbere.
Flere gange om dagen masser af træning - både på og
uden for isen. Men der har
også været tid til en del fælles spisning, sightseeing,
løbe- og gåture, badeland,
shopping, kultur, afslapning
og naturligvis det som TSK er
bedst til ”hygge”.
TSK er meget mere end eliten. Der masser af plads til
sjov i klubben. TSK skal være

vært for en stor FunSkate
samling, for begyndere og
øvede løbere i september. Her
er der overnatning, hygge og
masser af sjov træning. Klubben har mange sociale og kreative events, og ikke alle har
noget med skøjter at gøre…
Der er også masser af plads
til helt nye medlemmer.
Derfor er der åbent hus 1.
september kl. 14-15.30 på
Røllikevej 1.
tsp

Smugtrænet udenlands
Der er blevet smugtrænet i
udlandet både i Canada, Rusland, Sverige, Tjekkiet og naturligvis også lidt i Danmark.
Mere end 40 TSK medlemmer
og deres familier har brugt
sommerferien på diverse

Naturligvis har der også på
udlandsturene været tid
til sight-seeing. Her er det
Sigurd, der er på sejltur på
Moldau floden.

Balancetræning off ice

15-årige Klussmann imponerede i
basketball for Danmark
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Det danske basketballtalent Jonathan Klussmann
fra Tårnby, sluttede gruppespillet ved U16 B-EM af som
landsholdets og turneringens topscorer
Det danske landshold placerede sig ikke videre til kvartfinalerne ved U16 B-EM, men
basketball Danmark har dog
alligevel noget at glæde sig
over. Det store danske talent
Jonathan Klussmann imponerede nemlig alle ved turneringen i Sarajevo i midten af
august.
Den 188 centimeter høje
guard er blot 15 år gammel, og
skal i den kommende sæson

spille i første division for BK
Amager. Ved denne sommers
EM-slutrunde i Divison B,
har han taget alt og alle med
storm. I fem kampe er han
både Danmarks og turnerings
topscorer med 25,4 point pr.
kamp.
Den unge spiller startede
turneringen med ”blot” 13
point, for derefter at score
27 mod Norge. Her stoppede
Klussmann dog ikke. I de to
efterfølgende opgør, spillede
han sine bedste kampe ved
EM mod henholdsvis Rusland
og Makedonien.
Mod Rusland scorede Klussmann 32 point (7/13 for to
point og 3/9 for tre point) og

fik samtidigt også 7 rebounds
og 1 assist. Mod Makedonien
scorede han endnu engang 32
point (4/6 for to point og 5/10
for tre point), og blev også noteret for 9 rebounds, 1 assist
og 1 steal.
I den sidste kamp mod Slovakiet, som Danmark i øvrigt
vandt med resultatet 98-78,
sluttede Klussmann af med 24
point (4/9 for to point og 1/1
for tre point), 8 rebounds og 4
assists.
Jonathan Klussmann er i en
årrække blevet vurderet til at
være et af de største talenter,
dansk basket længe har set,
og har ligeledes været på raderen hos diverse europæiske

Jonathan Klussmann i infight med de belgiske spillere
Matthias Offeciers (10) og Elijah Tshibangu. Foto: FIBA.com

scouts og klubber.
Danmark har udover Slovakiet også slået Norge, imens
det er blevet til nederlag mod
Belgien, Rusland og Makedonien.

Det danske U16 landshold
sluttede som nummer 12.
bbark

AMAGERTEATRET er den lokale teaterforening i Tårnby Kommune

AMAGERTEATRET
Oplev den levende fortælling!
Man bliver aldrig for gammel til en god historie, og en teaterforestilling er en
fabelagtig måde at få en fortælling til at blive levende lige foran øjne, ører, lyd
og lys.
Og lad os bare være lidt grove - hvis du siger, at teater ikke er noget for dig er
det sandsynligvis fordi det er længe siden, du har været til en teaterforestilling. Du er måske endda fan af store tv-film og historier - er du det, så tror vi
på, at du også har teater-genet.
Amagerteatrets forestillinger spiller i Kulturhuset KastrupBIO, som blev
moderniseret for få år siden. Det har du måske oplevet som biografgænger.
Der blev færre stole (bedre arm- og benplads) og Amagerteatret udvidede
med en ekstra teateraften (nu tre mod tidligere to).

Dels får du ikke billigere teaterbilletter nogen andre steder, du skal ikke
tænke på at købe billet hver gang, du har samme plads til hver forestilling
og taler sikkert med de mennesker, du sidder iblandt - det er nemlig også de
samme hver gang gennem en sæson.
Du ved en hel sæson igennem, hvilke dage du skal i teatret og du kan faktisk
købe billetter hos andre teaterforeninger i Storkøbenhavn med rabat.
- Vi har høstet erfaringer og justeret de stolepladser, vi udbyder. Udsynet fra
enkelte af de nye pladser var ikke gode nok efter vores opfattelse.
- Vi har stadig lidt ledige pladser, så alle os, der elsker den levende fortælling
kan komme i Amagerteatret i vores 54. sæson.
- Der er også plads til nye abonnenter, så brug vores hjemmeside
www.amagerteatret.dk eller ring til 30 23 39 85.
Sæsonens teatre, der gæster Amagerteatret er gamle kendinge, så vi tør
Lone Bjørklund, formand
godt garantere den gode oplevelse.

Der er flere fordele ved at tegne et abonnemt hos den lokale teaterforening.

© Erling Mølgaard

Svend, Knud &
Valdemar
- Synger på sidste vers
Teaterkoncert med
Simon & Garfunkels
skønne sang

Svend, Knud og Valdemar eller Kongemordet i Roskilde eller Slaget på Grathe
Hede, et historisk, romantisk udstyrsstykke i fem changementer med indlagte
sange.

Bridge Over Troubled Water

Opera- og teatertruppen Figaros og Den Ny
Opera kaster sig over denne perle og giver
den en moderne makeover.

Teaterkoncerten ”Bridge Over Troubled Water” er historien om to unge drenge
fra Queens, New York, der gik hen og blev verdens mest succesrige duo
nogensinde.

18. - 19. og 20. marts 2019 kl. 19.30

Den Ny Opera og Figaros

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

Drengen der ville
være vægtløs

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

Drengen, der ville være vægtløs blev ved uropførelsen
på Aalborg Teater i sæson 16/17 af publikum og
anmeldere rost for sin blanding af humor og
skarphed i beskrivelsen af, hvor svært det er at
være mønsterbryder.

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

Abonnement			
Gruppe A:
Gruppe B:

Række 1 til 11
Række 12 til 15

180 kr.
150 kr.

(720 kr. + 50 kr. = 770 kr.)
(600 kr. + 50 kr. = 650 kr.)

Billetter i løssalg sælges til hver forestilling. Priser mellem 200-230 kr.
Abonnementsafgiften pr. medlem er 50,‑ kr. for hele sæsonen.
Der kan tegnes abonnement via www.amagerteatret.dk eller ring 30 23 39 85.
Løssalgsbilletter kun i Kulturhuset KastrupBio en uge før hver forestilling.
I samarbejde med Tårnby Kommune opføres familieforestilingen ...

Holgers Forsvarstale er en musikalsk og grænseløs komedie om løse grænser
for komik.

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

letITbe

© Gudmund Thai

Den hyggelige komiker, Holger, har altid fulgt én regel: Man sparker opad og
aldrig nedad. Men en aften kommer han til at bruge ordet “kannibalisme”.

- EEEEMIL, råber Anton Svendsen,
så det runger i hele Katholt. Nu er
Emil fra Lønneberg igen kommet
galt afsted.
- Jeg gjorde det
bare af godhed,
siger Emil, men
det har far lidt
svært ved at
forstå, som han
står dér med
musefælden på
storetåen.

IKKE med i abonnement.

Billetter kan ej heller reserveres før
billetsalget åbner for denne forestilling
ca. medio november 2018.

Astrid Lindgrens elskede historie
om skarnsknægten med et hjerte
af guld.

Tirsdag 5. februar 2019 kl. 18.00
folketeatret | turne
Forestillingen gennemføres i
samarbejde med Tårnby Kommune
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© Lars E Andreasen

Holgers forsvarstale

Emil fra
Lønneberg

Bemærk • Emil fra Lønneberg er

Filmoversigt

BILLETPRISER
OG RABATKORT

FOR PRE MIE RE
DAN MAR KS-

PRE MIE RE

© SF Studio

Kulturhuset
Kastrup BIO

IQBAL & DEN INDISKE JUVEL

Iqbals tante Fatwa er blevet udnævnt til
Vogter af Den Indiske Juvel, og Iqbal overtaler
– primært for at slippe for skolen – sin far
til at hele familien skal med til Indien for at
overvære ceremonien, men pludselig har Iqbal
fået raseret en kirke og bliver smidt ud af
skolen.

Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07
www.kulturhusetkastrupbio.dk

PRE MIE RE

© SF Studio

LYKKE-PER

© Disney

Per flytter væk fra sin strenge opvækst i det
stærkt religiøse hjem og sin patriarkalske
præstefar, og sætter sejl mod København for
at studere til ingeniør og realisere et stort
visionært energiprojekt, baseret på vind- og
bølgeenergi. Trods al held og fremgang har
Per svært ved at slippe af med de sår, hans
strenge, religiøse baggrund har givet ham, og
han frygter, at han nu som voksen vil komme
til at gentage faderens adfærd.

HOTEL TRANSYLVANIA 3 – dansk tale
1/9:

kl. 10.45

t.f.a.

MAMMA MIA! - HERE WE GO AGAIN
31/8:
3 – 4/9:
8 – 9/9:

kl. 17.30
kl. 17.30
kl. 16.15

DOMMERENS VALG
31/8 – 5/9:

LYKKE-PER

31/8:
1 – 2/9:
3 – 5/9:
6 – 7/9:
8 – 12/9:
13 – 18/9:
Visningerne kl.
er med danske

kl. 20.00

t.f.a.
fr.u.7

kl. 19.30
kl. 16.45 + 19.00
kl. 19.30
kl. 17.30 + 19.30
kl. 18.00 + 19.30
kl. 17.00
16.45, 17.00, 17.30 og 18.00
undertekster

DE UTROLIGE 2 - 2D med dansk tale

31/8:
1/9:
2/9:
3 – 7/9:
8 – 9/9:
10 – 12/9:
15 – 16/9:

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

17.00
11.15
13.00
17.00
13.00
17.00
12.30

+ 13.00 + 15.45
+ 15.45
+ 15.30
+ 14.30 fr.u.7

Man. til fre. fra kl. 16.30 til sidste film starter.
Lør. og søn. fra kl. 13.00 til sidste film starter.
Ved udvidet åbningstid åbner biografen 30 min.
før første film starter.

BABY BIO kl. 11.00:

4/9: MAMMA MIA! – HERE WE GO AGAIN
11/9: LYKKE-PER med danske undertekster
18/9: CINEMA PARADISO - MINE AFTENER
I PARADIS

4/9: MAMMA MIA! – HERE WE GO AGAIN
11/9: LYKKE-PER med danske undertekster
18/9: CINEMA PARADISO - MINE AFTENER I
PARADIS

JOURNAL 64

Bag en falsk mur i en lejlighed finder nogle
håndværkere tre mumificerede lig siddende
omkring et spisebord med en ledig plads
klar. Kriminalkommissær Carl Mørck og hans
assistent Assad i Afdeling Q bliver sat til at
finde ud af hvem den fjerde plads er tiltænkt.

ÅBNINGSTIDER

TIRSDAGSBIO kl. 10.30:

DAN MAR KS-

© Nordisk Film

© Nordisk Film

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

THE WIFE

De sidste 40 år har Joan Castleman tilsidesat
sit eget talent, sine egne drømme og
ambitioner for at støtte op om sin karismatiske
mand Joe. Hun har ignoreret hans utroskab,
tilskrevet det hans kunst og undskyldt det med
elegance og humor.
Den største aften i Joes liv hvor han skal
modtage Nobels Litteraturpris for en utroligt
flot karriere, giver Joan ham nådesstødet.

DE UTROLIGE 2

Helen bliver bedt om at være spydspids i en
kampagne for at bringe superheltene tilbage,
mens Bob kæmper sig igennem det normale
hverdagslivs heltegerninger derhjemme sammen
med Violet, Dash og den lille baby Jack-Jack,
hvis superkræfter begynder at vise sig.

DE UTROLIGE 2 - 3D med dansk tale
1 – 2/9: kl. 14.00
8 – 9/9: kl. 13.30
15 – 16/9: kl. 12.00
Doxbio:

THE RAFT

5/9:

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

IQBAL & DEN INDISKE JUVEL
15 – 16/9:

kl. 15.15

Programmet for 19 – 30/9 kan ses på
www.kulturhusetkastrupbio.dk fra starten af
uge 37, men vi ved allerede nu, at du kan
glæde dig til:

kl. 18.00

Forpremiere

DITTE OG LOUISE

Forpremiere 19/9:

Danmarkspremiere

Danmarkspremiere 20/9:

13 – 17/9:
18/9:

Danmarkspremiere 27/9:

6/9:
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kl. 20.45

IQBAL & DEN INDISKE JUVEL

DITTE OG LOUISE

kl. 20.00
kl. 20.15

THE WIFE

Danmarkspremiere

THE HAPPYTIME MURDERS
13 – 17/9:
18/9:

kl. 20.30
kl. 17.15

t.o.11

Re-premiere

CINEMA PARADISO

- MINE AFTENER I PARADIS
13 – 17/9:
kl. 17.30
fr.u.7

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

Fra lygtepæl til guldramme
Tårnbys borgmesterportrætter på Kastrupgårdsamlingen
Foto: Steen Jensen,
Amager Fotoklub

Tidligere så man kun portætter af Tårnby borgmestre
hvert fjerde år under en kommunal valgkamp, hvor portrætterne hang på lygtepælene overalt i bybilledet. Nu kan
man se forskellige kunstneres
opfattelse af kommunens
førstemænd fra sognerådsformænd til borgmestre på
Kastrupgårdsamlingen.
De fem officielle borgmesterportrætter (alle socialdemokrater) hænger normalt i
et repræsentationslokale på
Rådhuset, hvor den almindelige borger ikke sådan lige
kommer forbi.
De officielle portrætter
går tilbage til 1935 og helt
op til 2014. Her kan man se

malede portrætter af N.P
Nielsen (sognerådsformand
1917-1935), Richardt Jacobsen (borgmester 1935-1958),
Jørgen Elkær-Hansen (borgmester 1958-1970), Thorkild Feldvoss (borgmester
1970-1993) og Henrik Zimino
(borgmester 1994-2017).
At kalde dem alle borgmesterportrætter er faktisk en
teknisk stramning, da flere
af dem havde titel af sognerådsformænd før titlen blev
borgmester. Men de fem store
oliemalerier bliver kollektivt
betegnet som Borgmesterportrætterne.

Kunsten og Tårnby
Kastrupgårdsamlingen er i sig
selv om museum et symbol
på kunstens rolle i Tårnby.
Portrætterne kan også ses
som udtryk for denne tradition.
- Vi håber, at Tårnbybor-

gerne vil komme ned for at
se og mindes deres borgmestre gennem kunstens øjne,
fortæller museumsinspektør
Kristian Rasmussen.
- Normalt kender vi kun de
store personportrætter fra de
kongelige. Her er det lokale
personer, som er blevet fortolket igennem billedkunsten
med et officielt portræt.
I portrætterne kan man
både se tidens gang og kunstens udvikling fra en traditionel malestil til en ekspressiv stil og måske tilbage igen
til en traditionel udtryksform.
Portrætmalerierne kan ses
på Kastrupgårdsamlingen
til 2.december. Der
er gratis adgang til
Kastrupgårdsamlingen.
Læs mere om byens
kunstmuseum på siderne 23
og 28.

Formand for Folkeoplysningsudvalget Henrik Zimino... og
forhenværende borgmester Henrik Zimino.

LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune
Lisbeth-klubben fortsætter med sin 52. sæson med
et meget varieret program af danske og udenlandske
film.
Der sælges kun medlemskort for hele filmsæsonen
efterår/forår.

Medlemskort kan købes i Kastrup Bio på filmmandage kl. 9.30 - 10.30, men kun så længe der
er ledige pladser.
Pris for hele sæsonen 2018-2019 kr. 200,00.

Foran
forgængeren

Vind billetter til filmen Whitney
Tårnby Bladet og Angel Film
udlodder 2 x 2 billetter til
filmen om Whitney Houston

Konkurr
e

nce

vil vi gerne have at vide i hvilken amerikansk stat Whitney
var født
Svaret mailes til Tårnby Bladet, redaktionen@taarnbybladet.dk og skriv Whitney i emnefeltet.
Derudover skal vi have navn,
adresse og telefonnummer på
indsenderen senest torsdag
30. august kl. 12.00.
Hvordan du indløser præmien får du besked om samtidig
med, at du får at vide, om du
har vundet (på mail i løbet af
mandag 27. august).
Billetterne kan kun benyttes
til filmen Whitney, de kan ikke
veksles til kontanter eller byt-

tes til andre film.
Hvis billeterne ikke indløses,
mens film spiller, er de tabt og
erstattes ikke på nogen måde.
Vi skal have svaret senest
søndag 10. september og vinderne får besked umiddelabrt
efter. Gavebeviser skal afhentes på Tårnby Bladets redaktion.

Medlemsbladet Seniorenes Blad udleveres, så længe
oplag haves.
Alle 20 filmforestillinger foregår i Kastrup Bio på
mandage fra kl. 10.30. Forhallen åbner kl. 9.30, så
det er muligt at nå hen og få en snak med gamle
kendinge og stifte nye bekendtskaber samt at få en
kop kaffe.
Særlig kørselsordning for gangbesværede sker ved
henvendelse til Carl-Aage Hansen tlf. 28 45 36 82.
Deltagerne skal selv afholde 20 % af udgifterne.

DT
VEL MØ

Carl-Aage Hansen, kasserer
Vibeke Rasmussen, formand
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Den fænomenale sangerinde
Whitney Houston er den kvindelige musiker, der har slået
flest rekorder i musikhistorien
nogensinde. På verdensplan
solgte hun over 200 millioner
albummer og hendes status
som verdensstjerne blev kun
cementeret yderligere af, at
hun spillede med i adskillige
blockbusterfilm. Den umådeligt omfattende karriere fik
dog en brat ende, da Houston
blev fundet død i et badekar i
en alder af kun 48 år.
I filmen Whitney fortæller
den Oscar-vindende instruktør Kevin Macdonald historien
om stortalentets op- og nedture, og undersøger hvordan
og hvorfor det dog kunne
ende så galt. Det er lykkes
ham at få interviews med den
nærmeste familie, venner og
kollegaer, og resultatet er et
ekstremt dragende og bevægende portræt af en af vor

tids største sangerinder.
Filmen har premiere over
hele landet 6. september,
men billetterne kan benyttes
i en hvilken som helst biograf
i filmens spilleperiode.
For at komme i betragtning

FILMPROGRAM FOR EFTERÅR 2018
24. sept Aldrig mere i morgen
01. okt. Hjertstart
08. okt. Darling
15. okt. Efterårsferie ingen film
22. okt. I, Tonya.
29. okt. Den bedste mand
05. nov. Kvinden fra Brist.
12. nov. En frygtelig kvinde.
19. nov. Mit hjem i Hampstead.
26. nov. Så længe jeg lever.
03. dec. Mesteren.
JULEFERIE
FILMPROGRAM FOR FORÅR 2019
07. jan. Gud taler ud.
14. jan. Three Billboards
			 Outsides Ebbing Missouri.
21. jan. Mens vi lever.
28. jan. Ud af intet.
04. feb. Dobbeltspil.
11. feb. V I N T E R F E R I E – ingen film.
18. feb. Vor livs ferie.
25. feb. Wind River.
04. mar. The Post.
11. mar. Viktoria og Abdul.
18. mar. Brylluppet.

AFFALD I KAJAK. Midt i august drog roere fra Røse Kajakklub på havet for at
deltage i en kampagne mod affald i havet ”Jeg passer på vores vand”. De
samlede skrald i Kastrup lille lystbådehavn ved Kystens Perle, i Øresund og
lagunen Amager Strandpark. Resultatet på to timer var overvældende. Godt

Røses følgebåd undervejs kunne modtage affald fra kajakroerne. Bagefter
bød Dansk Kano og kajak Forbund på kaffe og kage i Røses klubhus. Tekst:
Torben Hassel, formand, Røse Kajakklub.

Venstres Ungdom til Tårnby og Dragør
1. september starter VU
Tårnby-Dragør. Liberale
initiativtagere opfordrer
andre unge til at møde op og
være med
Det er HF-studerende på
Tårnby Gymnasium, 18-årige
Josefine Westen Michaelsen,
og efterskoleelev, 16-årige
Mie Krag, der nu tager initiativ
til at stifte VU Tårnby-Dragør.
- Vi mangler unge liberale
stemmer. Det gælder særligt på bolig-, transport- og
uddannelse, hvor Tårnby og
Dragør er i hård konkurrence

berale ligesindede under 25
år til at deltage i opstartsmødet, der holdes under private
former i Tårnby, og byder på
efterfølgende
havehygge.
Hvis man ønsker at være med,
kan Josefine og Mie kontaktes
via Facebook.

gelser for de unge, fortæller
Josefine Westen Michaelsen.
VU Tårnby-Dragør agter at
holde åbne møder hvor alle
kan deltage for at se om politik er noget for dem. Og der
holdes fester for at styrke det
sociale samvær.

Derfor ...

Josefine Western Michaelsen

med København, når det gælder om at skabe bedre betin-

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

Om baggrunden for at starte
den lokalpolitiske ungdomsafdeling, fortæller Mie Krag:
- Der er god mulighed for
at få nye venner, og så lærer
man utroligt meget både personligt og fagligt – noget som

Mie Krag

kan bruges senere, for eksempel i erhvervslivet.
De to ildsjæle opfordrer li-

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

LÅSEBUSSEN

32 52 50 00
Smedekærvej 6
2770 Kastrup

GLARMESTER

Hans Diderichsen

3250 4218
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Få professionel vejledning af
den lokale låsesmed

Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60
Pas på Tårnby Bladet - meld dig ind i
Tårnby Bladforening

Mange foreninger - for
ikke at sige alle - har brug
for frivillige i bestyrelser,
til praktisk arbejde, hjælpeinstruktører etc.
I kan søge efter person med
Kendskab til Word og excel
(og hvis du ikke har det sørger vi for gratis oplæring)
Kendskab til klubliv (gerne)
Fleksibel (vi arbejder med
frivillige)
Ansvarsfølelse

Fax: 3252 0344

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

Gratis tilbud til
foreninger

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler
uden kørselsgebyr

Englandsvejens
Tømmerhandel
Udlejning af værktøj og maskiner

... og tilbyde:
Et levende miljø
Deltagelse i et aktivt klubliv
Kurser i regnskabsprogrammer
Til gengæld er lønnen i kontanter ikke eksisterende

Skrive lidt om foreningerne som dette eksempel:
Kastrup Højdespringer
Forening har 60 medlemmer, eget klubhus på Lille
Hovedgade og deltager i
danmarksturneringens 1.
division.
Se eksempler på side 38 og/
eller lad redaktionen hjælpe
jer.

Sorte spejdere på øl-sporet
Forældreklan støtter spejderne og hygger sig selv
For godt 30 år siden blev en
idé til virkelighed på KFUMspejderne Vestamager Gruppes oprykningsweekend på
Sejrborg-lejren. Forældre, der
havde lyst til at prøve kræfter
med spejderlivet, var med.
De fremmødte blev grebet
af idéen om at etablere en
forældreklan som støtte til
spejdergruppen. Som sagt så
gjort, og gruppen tog navnet
De Sorte Pantere.
Nu har vi så rundet endnu et
skarpt hjørne – 30 år!
Det fejrede vi med en dagstur ind til Hovedstaden, hvor
Allan Mylius Thomsen gav en
af sine underholdende byture
til bedste. I dette tilfælde var

vi i øllets fodspor - en morsom
og lærerig historisk beretning.
Efter en frokostplatte var
der ølsmagning og undervisning i øllets kunst og gunst,
inden turen gik retur til vores
spejderhytte på Ugandavej,
hvor aftenens underholdning
blev planlagt gruppevis, inden
vi satte os til det festlige jubilæumsbord.
En lang dag blev sluttet forholdsvis tidligt, da vi jo ikke
er årsunger længere - 30 år er
dog noget. Og de børn, som vi
dengang var spejderforældre
til, er for længst blevet voksne.

Vi er fast inventar
I de 30 år har vi – udover at
hygge os med hinanden - støttet spejdergruppen på mange
måder. Vi var i sin tid fast in-

ventar ved pølserne på Ullerup Marked, vi er altid med
på ture og lejre som ”tanter”,
og for tiden er vi på plads, når
gruppen afvikler det populære Høstmarked på Vestamager.
Hen over årene har vi efterhånden tjent hundredvis af tusindkronesedler til vores støttekasse, som har givet mange
fine tilskud til spejdergruppens aktiviteter. Vores seneste
og nuværende job er frugt- og
vand uddeling for Sparta ved
Copenhagen Marathon.
Vi satser på at holde ud i
mange år endnu, selv om årenes tryk efterhånden både kan
ses og mærkes, og det kniber
desværre med at få de yngre
kræfter med i butikken.
pfp

Tage Bruun
50 90 85 07
Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup
Tlf.: 50 90 85 07

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •
• Naturgas • Fjernvarme •
• Blikkenslagerarbejde •
• Toilet • Bad • Vand •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup
Spejdere bliver aldrig for gamle til en spor-øvelse. Her har De Sorte Pantere fra KFUM
Vestamager fundet ud af, hvor David muligvis købte øllet!

firma@osbaeckvvs.dk

Vi er eksperter i at lægge det

Det er stærkt

TØMRERMESTER
KNUD VERDICH A/S

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

Tømmerupvej 94
2770 Kastrup
Tlf.: 3253 5535
knud.verdich@mail.dk

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres
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Få et nyt stærkt decratag

UDLEJNINGEN ER I FULD GANG
Eksklusive lejelejligheder i en af Københavns mest innovative bydele

KOM TIL
ÅBENT HUS
Søndag
kl. 14.30-15.30

Else Alfelts vej 72D, 2. th.
2300 Kbh. S
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Ren natur midt i byen
Det er udsigten, der har givet navnet til Savannehuset.
Og det er en udsigt helt i særklasse for enhver
storby-beboer.
Det er på alle måder en lejebolig af høj kvalitet, man
flytter ind i. Der er altaner i alle de smukke gennemlyste lejligheder, og flere af dem har to altaner.

God rumfordeling
Lejlighederne i Savannehuset fordeler sig på mellem
2, 3 og 4 lyse rummelige værelser. Her er der tænkt
nøje over rumfordelingen. Det gør lejlighederne
praktiske og lette at indrette og fleksible i forhold til om
der skal være mange børneværelser, gæsteværelser
eller der skal være plads til et hjemmekontor.

www.savannehuset.dk

Projekt udviklet af Topdanmark

Fakta
• 2 - 4 værelser
• Størrelser 66 m2 - 111 m2
• Elevator til døren
• Priser fra 10.700/md
• Indflytning fra december 2018
• Mulighed for leje af p-plads i kælderen

LokalBolig Projektsalg
Amerika Plads 30A
2100 København Ø
Telefon 32 53 22 22
projektsalg@lokalbolig.dk

LokalBolig Amager
Holmbladsgade 76
2300 København S
Telefon 36 30 15 55
amager@lokalbolig.dk

