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ALT MELLEM HIMMEL OG JORD VENDES 
- også selv om himlen vender vrangen 
ud. Selv i øsende regnvejr finder vi i ’gå-
gruppen’ vej til en dejlig gåtur, hvor alt 
mellem himmel og jord vendes i gode 
samtaler. Det siger sig selv, at vi helst 
vil gå i strålende sol, men lige meget 
hvordan vejret er, så slutter vi af med 
kaffe, kager og diverse. Vores lille selskab 
får smilet frem hos mange af dem, der 
går forbi os.
Der tales meget om ensomhed, men hvis 
man kaster et blik i vore lokalaviser, er 
der rigtig mange tilbud. 
Specielt må jeg sige, at Skelgårdskirken 
topper med tilbud. Jeg er en hel 
almindelig borger, der bor i Skelgårds 
sogn og som sådan benytter mig af nogle 
af de mange tilbud, der er her. Blot for at 
nævne nogle af disse tilbud: Kirkeyoga, 
Spis sammen, Fortællerkreds, Flittige 
hænder, Morgensang, Babysalmesang, 
Kirke-Petanque, Foredrag og selvfølgelig 
de helt almindelige gudstjenester. 
Som jeg forleden sagde til min mand: 
Dejligt vi har fundet disse grupper, før vi 
bliver HELT gamle. 
Test lige foto igen! Er der noget at sige 
til, at man glæder sig til gåturen med 
Skelgårdskirkens venner, hver torsdag kl. 
13 med start fra Hilversumvej P-pladsen?

Kirsten Sietam

Hvad jubler de over?
Blixensklubbens tirsdags-
møde blev afbrudt af to 
noble kvinder i deres bedste 
alder, som ville være med til 
et foredrag

Af Terkel Spangsbo 
Foto: Anna Lange,  
Amager Fotoklub

Blixen-klubben, en forening 
for kvinder +60, var samlet 
for at høre direktøren for 
Dannerhuset Lisbeth Jessen  

fortælle om forholdene på et 
kvindekrisecenter.

Mødet var dårligt kommet i 
gang, før to kvinder i festligt 
skrud intervenerede og ville 
være med til foredraget og 
de ville såmænd også meldes 
ind i klubben på trods af, at 
den for tiden har en venteli-
ste på 20 personer.

Kvinderne krævede forret, 
da de begge har boet mange 
år i Tårnby og iøvrigt mente 

sig modne til et ophold på et 
kvindekrisecenter.

Da deres ønsker ikke kunne 
opfyldes, affyrede de lige-
frem bomberør ud over for-
samlingen, som fik kaffekop-
perne fyldt med nedfald fra 
bomberne.

Det her er ikke sandheden, 
det er ikke engang tæt på. Få 
den korrekte historie inde i 
avisen.

Se side 11

12 spørgsmål og 12 spørgsmål og 
36 svar36 svar
Denne udgave af Tårnby 
Bladet er naturligvis præget 
at det forestående kom-
munalvalg. En nyskabelse 
er konkrete spørgsmål til 
politikerne og ligeså kon-
krete svar

Af Terkel Spangsbo

Det er kendt, at politikere i en 
valgkamp gerne skriver om 
de emner, som de anser for 
mest givende hos vælgerne.

På Tårnby Bladet har vi 
prøvet noget nyt. Vi har med 
læsernes (dog for få) hjælp 
fundet på 12 spørgsmål, som 
vi så har fordelt mellem par-
tierne med justeret hjælp af 
notarius publicus (som det 
hedder, når man trækker lod). 

Alle partier har deltaget i 
denne alvorlige spøg, nogle 
med korte svar, andre har ud-
nyttet deres ’800 karakterer 
pr svar’ maksimalt, og bredt 
taget er der gode sammenlig-

ningsmuligheder.
Vi vender tilbage med flere 

spørgsmål/svar allerede 10. 
november i vores ekstra valg-
udgave - hvis vi hører fra læ-
serne. Bare kom an!

Spørgsmål og svar finder 
du på siderne 18, 24 og 48.
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LHApix: Henrik Bo Andersen 

Vandlauget opfisker fredfisk i Ørestad
Det er bl.a. skaller og karper, Ørestad Vandlaug fisker op af 
søerne. Fiskene fanges i store net. Handlingen kaldes en bio-
manipulation, og skal skabe bedre balance i søernes fiskebe-
stand.

- Med opfiskningen i uge 43 vil vandet blive klarere. Det 
vil være til stor glæde for vandplanter og naboer til søerne, 
skriver GFS Ørestad i en pressemeddelelse.

Opfiskningen følges op med udsætning af rovfisk - aborrer 
i efteråret og gedder i foråret.

Hvorfor opfiskning af fredfisk? Undersøgelserne viser, at 
vandkvaliteten er i top, men også at fredfisk dominerer.

Vandlauget forklarer i en mail til Ørestad Avis: 
- Denne ubalance gør, at der kommer mange planktonal-

ger i vandet. Fredfiskene æder nemlig det dyreplankton, som 
skulle have ædt algerne. Balancen i søerne kan forbedres ved 
at regulere i mængden af fredfisk.         Kilde: Ørestad Avis

Indskrivning til 0. kl. - skolestart august 2022 
Er dit barn fra årgang 2016, starter undervisningspligten 
1. august 2022. Du kan skrive dit barn op til skolestart i 
uge 45 og 46 
Indskrivningen til næste skolestart 2022 åbner i ugerne 45 og 
46. Du kan skrive dit barn op til skolestart via indskrivning.dk. 

Distriktskolerne holder en række informationsmøder for 
forældre til kommende 0. klasser:
• Kastrupgårdsskolen 3.november kl. 17.30-19 i Personale-
rummet
• Korsvejens skole 27. oktober kl. 17-18.30 i Personalerum-
met bygning E, 1. sal
• Løjtegårdsskolen 8. november kl. 17-19 i Festsalen
• Nordregårdsskolen 10 november kl. 17-19 i Store sal
• Pilegårdsskolen 8. november kl. 17-19 i Festsalen
• Skelgårdsskolen. 9. november kl. 17.15-18.45 i Festsalen
• Skottegårdsskolen 4. november kl. 17-19 i Teatersalen

CPH henter ny direktør i udlandet
Københavns Lufthavne A/S (CPH) har 
ansat 55-årige Anne van Dassen Müller 
som Senior Vice President og direktør for 
people and capabilities (PCA).

Anne vender sammen med sin mand og 
datter hjem til Danmark efter 12 år i Hol-
land, hvor hun har været Chief PCA Officer 
i logistikvirksomheden Stolt-Nielsen med 
6.500 medarbejdere.

Tidligere har Anne været HR-direktør i Magasin, hvorefter 
hun i 2004 fortsatte rejsen i den store internationale virk-
somhed JohnsonDiversey.                                              bbark

DET ER ET STYKKE TID SIDEN, jeg læste en 
bog om den svenske konge Carl XII, som til-
bragte det meste af sin regeringstid med at 
ligge i krig i udlandet herunder Danmark.

SVERIGE HAVDE ET SYSTEM, hvor udskrevne 
soldater fik et landbrug stillet til rådighed, så 
den hjemmeværende hustru kunne tjene til 
dagen og vejen. Landbrugets størrelse afhang 
af den grad, manden havde i hæren og skulle 
det ske, at manden faldt, mistede hustruen 
landbruget; det var bare ærgerligt, men en 
ny soldat skulle udskrives (hvis man kunne 
finde en – Sverige brugte mange soldater i 
årene efter 1700) og en ny hustru/soldat fik 
landbruget.

I FORTÆLLINGEN MISTER EN SOLDAT LIVET et 
sted i Ukraine og hjemme er, hun hedder vist 
Ullagreta, ved at pakke med tårerne konstant 
piskende ud af øjnene og det var i fortællin-
gen ikke, fordi hun røg ud af den usle rønne, 
men fordi hun faktisk elskede sin mand. En 
ung knægt, selv på vej i krigen, trøster hende 
eller forsøger på det. 

KNÆGTEN HAR OGSÅ ET NAVN, men bliver i 
hæren kaldt Vild og Kåd, altid munter og også 
over stregen, både hvad gælder det vilde og 
det kåde. Han mener, at Ullagreta nok skal 
komme over det med manden. Hun er både 
flittig og køn, når hun altså tørrer øjnene, me-
ner Vild og Kåd.

- SÅ SNART DU HAR VÆNNET DIG til tabet, fin-
der du nok en ny husbond. Du skal se, det går 
over, siger Vild og Kåd.

NÅR MAN, SOM JEG, er kommet i en alder, som 
jeg egentlig aldrig har tænkt over, at jeg ville 
komme i, sker der også frafald blandt jævn-
aldrende og det tror jeg ikke, jeg vænner mig 
til. Det er muligt, det sker for familie, bekend-
te, kammerater ja sågar blandt kendt menne-
sker, som jeg kun kender fra film og teater, fra 
medier og arbejdsfællesskaber. Det tænker 
jeg meget over. Vild og Kåds anbefalinger kan 
jeg ikke bruge til noget. Jeg vænner mig ikke.

DET ER IKKE SÅDAN, at jeg møder dagligt op 
på redaktionen med forgrædte øjne, men 
jævnligt strejfer minder om gode oplevelser, 
om ting jeg godt ville have talt med de for-
henværende om eller bare lige set i en rolle 
eller være én, jeg ville have sendt et læser-
brev til. Men væk er de – der er plukket fra 
min hylde, lidt fra den under, men meget fra 
den over.

DET ER ALDRIG BLEVET EN VANE for mig at 
vænne mig. Nogen vil kalde det selvpineri, tja 
det er vel en grad af det, men jeg tænker med 
mellemrum på, at jeg meget uretfærdigt blev 

idømt 15 dages kvarterarrest i Søværnet for 
’respektstridigt’ at have stoppet et skænderi 
mellem en kollega og en vagtofficer. Kamme-
raten fik 10 dages kvarterarrest – jeg havde 
lidt på kontoen.

KVARTERARREST BETØD, at du ikke fik land-
lov, ikke måtte modtage besøg og du skulle 
melde dig jævnligt hos vagthavende, men du 
indgik ikke i vagten uden for turnus. Det var 
bare at blive på skibet. Dommene blev prøvet 
i byretten og stadfæstet. Jeg og kammeraten 
skyndte os tilbage til vores skib, som lå kort-
varigt i Frederikshavn før et længere togt. Vi 
tænkte, vi kunne afsone, men vi sejlede.

DER HAVDE VI FORREGNET OS. Dommen blev 
først forkyndt, da vi lå i længere tid på Flåde-
station København – i dag kendt som Holmen 
- og så startede de 15 dage just, som vi kom 
hjem fra togtet. Det med ingen-gæst klarede 
andre kammerater. De fik tilladelse (det skul-
le man have til stort set alt) til at få besøg af 
min kæreste med barn, ikke dagligt men dog 
til hyggelig kaffe og blødt brød i weeken-
derne og med en opfattelse af, at vi drillede 
systemet.

DER VAR ALTSÅ MUNTRE INDSLAG i den mari-
time stuearrest – men det er selve dommen, 
som stadig kan hentes frem fra glemmekas-
sen, som dog ikke glemmer alt. Tåbeligt, men 
er den slags minder noget, man selv kan styre. 
Jeg kan ikke.

DA JEG EN OVERGANG BLEV UNDERVIST i edb, 
som var i sin vorden, fik vi kursister at vide, 
at hvis vi bare absorberede 15% af det, vi 
fik gennemgået, var det fint nok. Jeg nåede 
maksimalt 10% og karrieren tog en anden 
drejning. I dag husker jeg cirka 1% af Cobol-
systemet.

MEN TRISTE MINDER, tab og situationer af ne-
gativ art dukker stadig op i uønskede øjeblik-
ke. Vild og Kåd ville kalde det spild af tid og 
liv og han har da også ret langt hen ad vejen. 
Når regnestykket engang skal gøres op, vil jeg 
hævde, at jeg og mange af os såkaldte 60’er 
generation (født sidst i 40’erne) kommer ud 
med grønne eller blå tal på bundlinjen. Mi-
nuskontoen er næsten ikke synlig udover i 
ubevogtede øjeblikke.

DET VÆNNER JEG MIG IKKE TIL – det bliver 
nok aldrig en vane. Øv!

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

DENNE UDGAVE OMDELES  
Onsdag/torsdag 27. oktober 2021

FØRSTKOMMENDE UDGIVELSE HERFTER  
er *  *  Nr. 12 november, ekstraudave i for-
bindelse med kommunalvalget tirsdag 
16. november udgives onsdag 10. nov. 
Deadline torsdag  4. nov.
Nr. 13 december, udgives onsdag 24. nov. 
Deadline torsdag 18. nov.

2022
Nr. 01. januar, udgives onsdag 5. jan. * *  

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

*  *  Ændring i udgivelsesdag eller deadline

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

Glemmer du, så husker jeg …
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Vi ser muligheder i alle byens borgere og i hvert et byrum. Vi vil gå foran i at 
udvikle Tårnby til en by hvor børn, unge, voksne og ældre kan bevæge sig 
mellem boligområder og natur, mellem arbejde og et rigt fritidsliv. 

Vi skal bygge fl ere nye boliger til unge, familier, handikappede og ældre 
– også seniorbofællesskaber og generationshuse. 

Skoler, daginstitutioner og plejehjem skal renoveres, udbygges og moderniseres. 

En visionsplan skal få mangfoldigheden til at blomstre med boliger, 
udeaktiviteter og grønne arealer i området omkring Plyssen, Kastrup Ny 
Lystbådehavn, Amager Strandvej og Den Blå Planet. 

– Fra socialdemokratiets 
valgprogram for de næste 4 år

ATTRAKTIV KOMMUNE 
– NYE MULIGHEDER

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

Kommunalbestyrelsen var indkaldt 
til 3. behandling af kommunens 
budget. Der plejer kun at være to 
omgange - men der skulle findes og 
spares 0,4 procent

Af Terkel Spangsbo

Som tilhører til det ekstraordinære 
møde i kommunalbestyrelsen burde 
man være advaret. Selvom der kun 
var et alvorligt emne på dagsordenen, 
3. behandling af kommunens budget 
2022 inklusive overslagsårene til og 
med 2025, var der stillet læskende 
vand på alle pladser. Dels var det tid-
ligere bandlyst af hensyn til det noble 
møblement og dels var der næsten 
kuldegrader udenfor og så som sagt 
kun et punkt på dagsordenen.

En kommunes budget er en alvorlig 
sag. Heri udmøntes i kroner og ører, 
hvad de forskellige udvalg og deres 
forvaltninger kan bruge penge til i det 
kommende kalenderår og det udstik-
ker også et overslag for kommende år 
uden dog at lade sig binde af disse, 
men det er ofte med de store beløb, 
at alle pengene ikke bruges på et ka-
lenderår. 

Eksempelvis var byggeriet af Vest-
amager Svømmehal strøet ud over fire 
år (da det endelig gik i gang).

I budgettet regner Kommunen med 
indtægter fra skatter og afgifter og ud 
fra de tal bruger de så pengene igen 
på et tusindtals konti. Skulle man i 
Tårnby Kommune satse på at bruge 

flere penge, end der forventes at 
komme ind, har man mulighed for at 
hente ekstra millioner i kasser – hvis 
man altså får lov af Regeringen.

En frase, der går igen, når kommu-
ner taler om økonomi, er begrebet 
Drift- og Anlægsloftet. Det lader vi til 
dels ligge her, men der er altså ram-
mer for, hvad Danmarks 98 kommuner 
tilsammen må bruge og det får kom-
munerne at vide gennem KL, Kommu-
nernes Landsforening, som diskuterer 
med finansministeren.

Hvis én kommune vil bruge mere 
end ’loftet/ministeriet’ tillader, skal 
andre kommuner bruge mindre, så ka-
balen samlet går op.

Den store sammentælling

I år meldte flere kommuner ind, at 
de yderst gerne ville hente penge fra 
kistebunden. Tårnby foreslog i første 
omgang, at de gerne ville bruge seks 
millioner mere, end KL havde foreslå-
et. Det blev hurtigt afslået og Tårnby 
rettede i budgettet. Andre kommuner 
var ude i tilsvarende manøvrer.

Da så der igen blev talt sammen i 
KL, viste det sig, at kommunerne pr. 1. 
oktober i år under ét lå 1,15 mia. kr. 
over den samlede ramme for service 
og anlæg og alle kommuner blev bedt 
om at reducere udgifter svarende til 
0,4 pct. af deres indmeldte budgetter.

For Tårnby svarer det til 9,15 mio. 
kroner, som borgmester Allan S. An-
dersen foreslår findes ved at trække 

hele beløbet på anlægsområdet, så 
det i alt herefter i givet fald vil udgøre 
15,15 mio. kroner. 

Aftalen om, at kommunerne bidrog 
solidarisk til at klare den resterende 
udfordring på 1,15 mia. kroner, blev 
aftalt på et borgmestermøde i KL og 
Tårnby Kommune skulle reducere 
med sin andel på 9,15 mio. kroner.

Beslutning

Alt det ovenstående er barnemad for 
et kommunalbestyrelsesmedlem.

Men debat skulle der være og det 
blev der. Her lidt udpluk.

Carsten Fuhr © lagde ud med at ud-
trykke misfornøjelse med andre kom-
muner, som ikke har overholdt deres 
budgetter, så Tårnby må skære i deres 
anlæg, fordi andre ikke overholder de-
res.

- Forvaltningen/borgmesteren bør 
sende et vredt brev til KL med vores 
kritik, mente Carsten Fuhr.

Borgmester Allan Andersen sagde, 
at han ikke havde behov for at udtryk-
ke mere kritik overfor KL. Han havde 
sagt det, der skulle siges på omtalte 
møde.

Carsten Fuhr: Vi må som KL-med-
lemmer også have muligheder for at 
kritisere KL. Vi synes ikke, det er en 
hensigtsmæssig måde at gøre det på. 

Ingelise Andersen (B): Det er ikke 
optimalt, men acceptabelt. Jeg er ikke 
enig i ordlyden, men i meningen. Tag 
det som en opbakning fra kommunal-

bestyrelsen (KB).
Liv Gam (løsgænger): Tag det som 

en opbakning fra hele KB. 
Ingelise Andersen: God idé at vi 

lige markerer (overfor KL. red). Det er 
ikke et personlig angreb. Det bliver 
et langt efterår, hvis alt skal tolkes på 
den måde.

Henrik Zimino (A): Er der nogen in-
dikation på, at der kommer sanktioner 
på regnskabet, når det en gang kom-
mer? Men kontakt jeres partifæller i 
KL.

Allan Andersen (A): Vi havde selv 
sendt 6 mill. kroner for meget ind. Vi 
har tidligere gået lidt over (på et tid-
ligt budget. red).

Og så endte den timelange debat 
med, at kommunaldirektør Morten 
Winge konkluderede: Tiltrådt, idet 
Kommunalbestyrelsen i Tårnby over 
for KL udtrykker utilfredshed med, at 
vi skal reducere service og anlæg med 
9,15 mill kroner, når det vedtagne 
budget for 2022 ligger inden for de 
rammer, som er udmeldt af regeringen 
på både servicedrift og anlæg.

Kommunens budget 2022-25:

En sjælden dagsorden
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Glarmester Helge Nymand

23 45 30 60

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

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

- men det tæller ikke med. 
Skolevalget 2021 blev afvik-
let af UngTårnby
Danmarks ældste årgange af 
folkeskoleelever gik en tors-
dag midt i oktober til skole-
valg, og Tårnbys elever var 
selvfølgelig med. 

UngTårnby lagde hus til 
skolevalget og havde besøg af 
borgmester Allan Andersen, 
som erklærede valgstedet 
for åbent kl. 8.15 foran Løjte-
gårdsskolens 8. årgang. Her-
efter kom de fleste af Tårnbys 

elever på 8.-10. årgang været 
forbi UngTårnby for at afgive 
deres stemme i løbet af da-
gen. 

Alle eleverne fik i uge 40 
udleveret et valgkort, som de 
til skolevalget har vekslet til 
en stemmeseddel hos Ung-
Tårnbys valgtilforordnede. 

Her figurerede alle de par-
tier, der var opstillingsberetti-
gede til Folketinget pr. 1. juni 
2021 

Valget foregik helt i tråd 
med et rigtigt valg med stem-

mebokse og valgurner. Der-
med har Tårnbys unge stiftet 
bekendtskab med én af vores 
stolte traditioner her i Dan-
mark: 

Nemlig den demokratiske 
dannelse i at bevæge sig fy-
sisk til valgstedet; veksle sit 
valgkort til en stemmeseddel 
og det at give sit bidrag til det 
repræsentative demokrati.

Stemmeurnen var helt 
autentisk.

Borgmesteren erklærer valget for åbent foran 8. årgang fra 
Løjtegårdsskolen

Der var opsat rigtige stemmebokse på Ung Tårnby

De har allerede stemt 

STED:  TÅRNBY HELE DK 
Socialdemokratiet  30,7% 23,5 %
Radikale Venstre  12,6 % 14,6%
Socialistisk Folkeparti  11,2 % 7,9%
Venstre  9,2 % 11,8%
Dansk Folkeparti  8,2 % 4,4%
Enhedslisten  6,8% 7,3%
Konservative Folkeparti  6,2 % 14,2%
Nye Borgerlige  5,2 % 3,7%
Alternativet  4,4 % 2,1%
Liberal Alliance  3,5 % 7,8%
Veganerpartiet  1,4 % 2 %
Kristendemokraterne  0,6 % 1 %

Blå Blok 33,0 % (42,6%) Rød Blok 67,0 % (57,4%)
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Vi kan tilbyde fodbehandlinger for ren velvære, de 
mere komplicerede fodbehandlinger og til dig som 
af forskellige årsager har svært ved selv at pleje 
dine fødder.

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

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

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

Klinikken har gode parkerings forhold.

Klinik for Fodterapi 
Vestamager

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanna 
Rasmussen.

Statsaut. 
fodterapeut,
Susanne 
Engelstoft
Rasmussen.

Tlf.: 22 56 27 70

email: sund@fod.nu

Hjemmeside: www.fod.nu

Online booking på www.fod.nu

Kongelundsvej 334, 2770 Kastrup

Statsministeren og Grønt 
Råd på vandretur
Grønt Råd fra Tårnby Gymnasium & 
HF var på vandretur i Dragør med 
Statsminister Mette Frederiksen, 
Miljøminister Lea Wermelin og Tårn-
by borgmester Allan S. Andersen 

Det blev til en god snak om de grønne 
tiltag på Tårnby Gymnasium & HF, som 
ifølge statsministeren selv minder 
meget om de ambitioner, regeringen 
har på hele Danmarks vegne. Borgme-
ster Allan S. Andersen var selv med til 
at indvie det grønne ’Vild med vilje’ 

område på TG, og han har derfor med 
interesse fulgt udviklingen som lige 
nu tager fart på hele Amager.

Det blev også til en hyggesnak, hvor 
statsministeren spurgte ind til elever-
nes fremtidsplaner og hverdag som 
gymnasieelever.

Der var endda plads under statsmi-
nisterens paraply, for regnen silede 
ned, men smilene var store og det var 
en rigtig god dag i naturens tegn på 
Amager.

bbark
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MØD VORES 
BORGMESTERKANDIDAT

ALLAN ANDERSEN 

Mød op i Vestamagercentret og 
gør klar til Halloween søndag 
den 31. oktober 14.00-16.00.

Børnene kan få ansigtsmaling 
og samle slik. Imens giver 
Socialdemokratiet en kop kaff e 
til de voksne – og en snak om 
mulighedernes kommune og 
om fremtiden.

Kl. 15.30 uddeler vi 
en præmie til bedst 
udklædte barn!

Socialdemokratiet 
inviterer til Halloween

Af Charlotte Nellemann, 
Selvstændig,  

Spidskandidat for Liberal Alliance

Som udgangspunkt går Liberal Alli-
ance ikke ind for mere centralisering. 
Når det så er sagt, så giver det i vore 
lokale øje god økonomisk og kulturel 
mening. 

Den optimale kommunestørrelse er 
ifølge Roger Buch på mellem 50.000 
og 100.000 borgere. Tilsammen er vi 
i Tårnby og Dragør lige over 60.000 
borgere. 

Vi er begge to lige små nok til at 
kunne blive rigtig økonomisk og kom-
petencemæssigt effektive. Faktisk kan 
vi tilsammen spare over 75 mill. årligt 
- hvert år! - hvis vi bliver sammenlagt, 
og begynder at drive vores kommune 
lige så effektivt som de gør i Gentofte.

I den daglige drift kan nævnes; en 
kommunalbestyrelse, en borgmester, 
en forvaltning, indkøb osv osv.

Vi skal lære af hinandens styrker. 
Tårnby har bedre infrastruktur, hvor 
primært metroen øger mobiliteten i 
vores kommune. Dragør er til gengæld 
en af de bedste kommuner i landet til 
at outsource opgaver. De er nummer 3 
på erhvervsindekset. Tårnby er num-
mer 90. Og det koster borgerne alt for 
mange penge, der kunne være brugt 
betydeligt bedre på kerneydelser. 

Ligeglad med kommunegrænser

På den mere langsigtede bane kan vi 
sikre, at vi får en sammenhængende 
udvikling af kommunerne. Der er 
f.eks. en del emner, der er ligeglade 
med kommunegrænser. Bla. klimasik-
ring, forenings- og idrætsliv og infra-
struktur. 

 Noget andet, der er værd at tage 
med, er kommunen som arbejdsplads. 

Som en større kom-
mune, og dermed en 
større arbejdsplads, vil vi være i stand 
til at tiltrække og fastholde større 
talenter til embedsværket. Vi bliver 
simpelthen en mere attraktiv arbejds-
plads. Og det er vigtigt med dygtige 
folk for at udvikle og drive kommunen 
bedst muligt og nedbringe bureaukra-
tiet.

Som en større kommune står vi 
stærkere i forhold til Københavns 
Kommune i forhandlingssituationer. 
Det gælder områder som infrastruk-
tur, klima og miljø, og forenings- og 
idrætsliv. På både spildevandshånd-
tering (overløb) og idrætsområdet, har 
Københavns Kommune et efterslæb.

På det kulturelle område er vi fak-
tisk ret ens. Både Dragør og Tårnby har 
en masse gamle landsbyer, og skønne 
små samfund, der alle sammen rum-
mer helt unik kulturarv og historie.

Særligt borgerne i Dragør gamle 
by frygter at blive blot endnu en le-
goklods i topstyringen på et stort 
Rådhus. Det er Tømmerup, Viberup, 
Ullerup, Kongelunden allerede i dag i 
Tårnby.

Derfor vil vi lave et nyt udvalg un-
der Kommunal Bestyrelsen - Landsby/
Lokaludvalget, med med inddragelse 
af forskellige interessenter, som kan 
give input til områdernes udvikling og 
med egne midler.

Udvalget kan komme med forslag til 
nye tiltag og ønsker om støtte til for-
skellige lokale arrangementer.

Der er allerede flere kommuner 
i landet der siden den sidste kom-
munesammenlægning arbejder med 
dette. Så der er flere vi kan lære af. 

Forkortet af red.

Vi har modtaget:

Sydamager Kommune
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Nu starter vi 
op igen

BANKOSPIL
Skottegårdsskolens aula, indgang Nordmarksvej

Vi spiller hver onsdag kl. 19

Vi starter igen 10. november
Alle er velkomne

18 gennemgående spil + startspil - puljespil

Gæstenummer

Snapse- og grisenumre. Lotterier

Salg af øl - vand - kaffe - sandwich og chokolade

Altid fuld gevinst på 1, 2 og 3 rækker

Uændrede priser og gevinster

På gensyn

Aktive kvinder og en bazar i Tårnby 
har betydning for kvinder i Burkina 
Faso

Soroptimisterne i Kastrup-Tårnby er 
i fuld gang med at arrangere årets 
velgørenhedsbazar. Igen fyldes Løjte-
gårdsskolens Festsal med salgsstande 
med kunsthåndværk og lækkerier. 

Hvert år doneres overskuddet til 
projekter til fordel for piger og kvin-
der lokalt, nationalt eller internation-
alt. 

Dette års overskud vil blive fordelt 
mellem ungdomskrisecentret Joanna-
huset på Christianshavn og de hekse-
anklagede kvinder på Centre Delwen-
dé i Burkina Faso.

På Centre Delwendé bor 199 kvin-
der, der er jaget bort fra landsby og 
familie på grund af anklage for hek-
seri. Denne anklage kan opstå f.eks., 
hvis noget uforklarligt sker i landsby-
en, kvinden er blevet uarbejdsdygtig, 
eller der er opstået jalousi mellem 
kvinderne. Er man jaget bort, må man 
ikke mere kontakte sin familie.

Kun 26 procent af landets be-
folkning er ikke analfabeter. Derfor 
var det en stor glæde for soroptimis-
terne efter bazaren forrige år at kunne 
betale for et undervisningsforløb for 
centrets beboere. 

Den lokale soroptimistklub i Burki-
na Faso skaffede en lærer og har fulgt 
op med blandt andet øjenundersø-
gelser. Sidste rapport derfra viste, at 
hele 35 ivrige kvinder har fulgt pro-
grammet. 

Til jul kunne to af kvinderne endda 
deltage med oplæsning ved julemes-
sen. Dette samarbejde skulle gerne 
kunne fortsætte.

Det er et stort ønske, at rigtig mange 
vil finde vej til Løjtegårdsskolens sale 
søndag 14. november mellem klokken 
11 og 16.

En indsats mod hekseri

Erik EbertErik Ebert
Stem perso

nligt p
å
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DENNIS
W. CLAUSEN

BORGMESTERKANDIDAT

STEM 
PERSONLIGT
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Tårnby Bladet søger - telefonpasser tre timer om ugen
Vil du med i et kreativt fællesskab? Lige nu savner vi en person, som kan tage en ugentlig telefonvagt. Hvilken dag i ugen det skal være, bestemmer du selv. 
Vi har telefonerne åbne dagligt mellem klokken 9 og 12 og der er pt. fire om tjansen. Interesseret? Ring 32 509 290. 

Tirsdag 30. november og onsdag 
1. december kl. 19.30 i KulturHuset 
Kastrup Bio
Netop aftrådt efter 40 års værnepligt i Cirkus-
revyen kommer Ulf Pilgaard til Amagerteatret 
og sammen med Lukas Birch samler han et langt 
scene- og filmliv i toenhalv times special interview 
- nyt hver aften

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

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

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

Kom med helt ind i baglokalet – backstage, hvor 
skæbner mødes – griner og græder og fortæller 
røverhistorier. 

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

Hvem er Lukas Birch

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

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

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

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

fremgår af vores hjemmeside  
ved forsøg på køb.  

Kontakt Ivan Jensen, 32 51 72 24, herom

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

Kommende forestillinger i Amagerteatret:

Tirsdag 8. og onsdag 9. februar 2022 kl. 19.30. 
‘Close to you’ om søskendeparret Richard &  
Karen Carpenter

Mandag 7. og tirsdag 8. marts 2022 kl. 19.30. 
OBS: Bemærk spilledagene.  
’Dracula - en kisteglad grinebider’ med Figaros 
og Den Ny Opera.

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

Beskæftigelsen 
er rekordhøj – 
men kun i 3 ud 
af 11 landsdele 
Kun i Østjylland, Østsjælland og 
Københavns Omegn sætter løn-
modtagerbeskæftigelsen rekord, 
viser analyse fra Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd
Lønmodtagerbeskæftigelsen i 
Danmark har aldrig været så høj, 
som den er lige nu. I andet kvartal 
af 2021 var der 2.814.717 perso-
ner i beskæftigelse på landsplan.

Men nu viser en analyse fra Ar-
bejderbevægelsens Erhvervsråd, 
at rekorden langtfra er landsdæk-
kende. Kun 3 ud af 11 landsdele 
har rekordhøj beskæftigelse.

- Vi er kommet økonomisk godt 
ud af coronakrisen og har gang i 
et historisk opsving, men selvom 
beskæftigelsen sætter rekord på 
landsplan, er det langtfra et fæ-
nomen i alle egne af landet. Det 
er en vigtig nuance at have med, 
siger senioranalytiker Sofie Holme 
Andersen, Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd.

Lønmodtagerbeskæftigelsen er 
dog højere end før coronakrisen i 
alle landsdele bortset fra Byen Kø-
benhavn.

- Selvom beskæftigelsen i Dan-
mark er knap 100.000 personer 
højere end før finanskrisen, så er 
der stadig 7 ud af 11 landsdele, 
hvor beskæftigelsen er lavere. 
En årsag er nok, at der har været 
bevægelser af fraflytninger fra 
landsdelene i de 13 år, der er gået, 
men det kan også skyldes, at flere 
pendler og simpelthen arbejder 
i en anden landsdel, end de bor i, 
siger Sofie Holme Andersen.

• København og omegn

Byen København havde i andet 
kvartal 2021 467.382 beskæfti-
gede. Da man havde flest i arbejde 
i 1. kvartal 2020 var der 476.477 
beskæftigede

Til Byen København regnes Kø-
benhavn, Frederiksberg, Dragør, 
Tårnby.

Københavns omegn havde i 2. 
kvartal  2021 355.583 beskæfti-
gede, hvilket er rekord.

Københavns omegn dækker 
Albertslund, Ballerup, Brøndby, 
Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Her-
lev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, 
Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Val-
lensbæk.
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Tyvstart på kåring af Årets Forening
Den korrekte historie om hvorfor 
Blixen Klubbens møde blev afbrudt 
kommer her

Af Terkel Spangsbo 
Foto: Anna Lange, Amager Fotoklub

De to kvinder, som afbrød Blixen Klub-
bens møde, var to medlemmer af den 
komité, som udpeger Årets Forening i 
Tårnby og årets foreningsleder i Tårn-
by.

Her drejede det sig om, at Blixen 
Klubben trods sin korte levetid allere-
de har markeret sig som et væsentligt 
aktiv på Tårnbys foreningshimmel. De 
har på rekordtid fået 80 medlemmer 
og har endda venteliste. Trods alle de 
begrænsninger, som covid-19 pådut-
tede foreningerne, er det lykkedes 
foreningen af fastholde sine medlem-
mer.

De har som alle andre foreninger 
været udelukket fra en af deres væ-
sentligste aktiviteter - foredrag og at 
mødes indendørs.

I stedet har de sparsomme aktivite-
ter været udendørs og med passende 
afstand.

Jeg har en plan (Citat Egon Olsen)

Priskomitéen, som udpeger årets pris-
modtagere, består af forretningsud-
valget i Tårnby Forenings Råd og for-
manden for Kulturelt Udvalg, Henrik 
Zimino. Et skarpt øje vil kunne afsløre 
at de to ’kvinder’ som forretningsfører 
for TFR, Michael Pedersen og under-
tegnede som er formand samme sted.

Det er ikke første gang, medlemmer 
af komitéen afslører prisvinderne på 
forhånd.

- Det gør vi dels for at skabe lidt 
ekstra fest omkring den prisvindende 
forening, og dels for at sikre, at der er 
repræsentanter fra foreningen, som 
dukker op til den egentlige prisfest, 
som finder sted i kantinen på Tårnby 
Rådhus med musik, taler og god mad, 
siger Michael Pedersen, ’kvinden’ til 
venstre på foto.

Prisfesten finder sted samme dag 
som Tårnby Bladet begynder sin no-
vember-omdeling, så en reportage fra 
prisfesten vil først komme med i Bla-
dets ekstraudgave 10. november.

TFR havde allieret sig med fore-
dragsholderen, Lisbeth Jessen, direk-
tør i Dannerhuset. Hun havde ’sneget’ 
et par foto af ’kvinderne’ ind i sit po-
werpoint-show og da billederne viste 
sig på skærmen til ’stor undring’ for 
alle afbrød duoen mødet med et stort 
banner og konfetti bomberør.

Lisbeth Jessen havde også bildt 
Blixen Klubbens bestyrelse ind, at hun 
var nødt til at have en fotograf med til 
noget dokumentation af hendes fore-

drag. Der kunne Anna Lange fra Ama-
ger Fotoklub helt uskyldigt forevige 
seancen.

Guldstrimlerne fra bomberørene 
havde svært ved at komme højt op i 
mødelokalerne i klubhuset Ved Diget 
og havnede til dels i kaffekopperne. 
Til gengæld medbragte ’damerne’ fire 
kasser hjemmelavede fløde- og ko-
kosboller til pausen.

Efter 10 minutters afbrydelse for-
lod Michael Pedersen, håndlanger 
Britta Wilsen og undertegnede loka-
lerne og Lisbeth Jessen kunne igen 
tage over.

Fire om en 
borgmesterkæde
Fire partier er tæt på at være lige 
store i Dragør og alle øjner borg-
mesterposten 
Dragør er en ægte ’svingkommune’, 
og med fire partier med stort set 
samme vælgertilslutning kan alle 
gøre krav på borgmesterposten. Dra-
gør er typisk mange dage om at gøre 
et kommunalvalg op i mandater og 
beslutte borgmesterpost og udvalgs-
formænd

Ved valget 2017 skilte få hundrede 
stemmer Venstre, Socialdemokratiet, 
De Konservative og lokallisten Tvær-
politisk Forening. Alle fire partier 
– med Dansk Folkeparti som joker 
– kan med et godt valgresultat stille 
med krav om borgmesterposten.

Lige nu sidder Helle Barth (V) i 
borgmesterstolen. Under Barths le-
delse er der kommet mere ro på i 
rådhussalen, der tidligere har været 
præget af mangel på samarbejde 
partierne imellem. Der er heller ikke 
samme polemik omkring hendes per-
son, som det til tider var tilfældet 
med hendes forgænger.

Senest har hun stået i spidsen for 
en budgetaftale med fire af rådhusets 
fem partier.

Peter Læssøe fra lokallisten Tvær-
politisk Forening må regnes som før-
ste-førsteudfordreren. Som navnet 
antyder, favner partiet bredt på tværs 
af ideologiske skel.

Socialdemokratiet stiller med Nico-
laj Bertel Riber, pt. 2. viceborgmester. 
Skal han gøre krav på borgmester-
posten, skal Socialdemokratiet gå 
frem ved valget i forhold til 2017.

De Konservatives spidskandidat er 
Kenneth Gøtterup. Partiet har i mod-
sætning til liste T og S stået uden for 
den brede konstituering og vil pege 
på, at en stemme på dem er et opgør 
med de seneste fire års styring af 
kommunen.   

Kilde TV2/Lorry
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Tårnby Kommune skal være til for borgerne
                                                        - ikke omvendt  

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

Spidskandidat

Trafikanalyse i Ørestad 
Syd
For at øge sikkerheden for gående 
og cyklende har G/F Ørestad (GFS) 
Syd iværksat en trafikanalyse i uge 
43. Området som analyseres, er As-
ger Jorns Allé samt veje og stier syd 
for denne. 

Trafikanalysen udføres af Valentin 
Trafikplanlægning i samarbejde med 
grundejerforeningens bestyrelse og 
GFS Ørestad.

Analysen består blandt andet af

• Trafiktællinger på de større veje
• Analyse af data
• Gennemgang af veje og kryds

Trafiktællingerne gennemføres i 
uge 43, og analysen forventes klar 
til januar.

Kilde: Ørestad Avis

Af Peter Damgaard (A) kandidat 
til kommunal-valget

  Tårnby Foreningsråd og Kastrup 
Tårnby Idrætssammenslutning 
inviterer til debatmøde om for-
eningernes og klubbernes vilkår 
og ønsker op til kommunalval-
get. 

Det er dejligt, at der sættes 
fokus på Tårnbys foreninger og 
idrætsliv, for der er ingen tvivl 
om, at de er en utroligt vigtig 
del af vores gode kommune. For-
eningernes frivillige og medlem-
mer skaber samvær og fælles-
skaber i Tårnby.

Det støtter Socialdemokratiet 
til fulde og har altid gjort det. 
Derfor går vi også i år til valg på, 
at der ikke skal spares på for-
eningsområdet.

Socialdemokratiets mange-
årige støtte til forenings- og fri-
tidslivet i Tårnby ses også i de 
mange anlæg og haller, vi har i 
kommunen, som stilles gratis til 
rådighed for foreningerne. 

Vi er foran København

Sammenlignet med København 
er vi i Tårnby langt foran, når 
det gælder idrætsfaciliteter. Det 
viser tal fra Idrættens Analysein-
stitut. 

Men selv om forholdene er 
rigtig gode for foreningerne i 

Tårnby, skal vi ikke stoppe med 
at støtte og udvikle området. Der 
er de sidste par år sket mange 
nye tiltag til gavn for fritidslivet.

Med Motivu skulle det blive 
lettere 

Jeg kan nævne samarbejdet med 
Motivu, der skal gøre det lettere 
at rekruttere medlemmer, eller 
de ekstra penge til samarbejde 
med DGI Storkøbenhavn, så vi 
blandt megen anden forenings-
udvikling kan tilbyde fritidspas.

Sådan en ordning vil betyde, 
at børn og unge, der gerne vil 
deltage i forenings- og idræts-
aktiviteter, men ikke har råd, al-
ligevel får mulighed for det. Det 
giver rigtig god mening og er 
klassisk, socialdemokratisk poli-
tik, der støtter, hvor der er brug 
for hjælp.

Så jeg glæder mig til debat-
mødet i klublokaler hos Tårnby 
Curlingclub  3. november  og 
til at høre mere om, hvordan vi 
sammen kan styrke forenings-
området i Tårnby - til gavn for 
foreningerne, idrætslivet og 
Tårnbys borgere.

Vi har modtaget:

Fokus på foreninger
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Invitation til alle Tårnbyborgere over 65 årInvitation til alle Tårnbyborgere over 65 år  

De Gamles Jul i 
Skottegårdsskolens
aula 2021
Så kan vi igen fejre jul og julefest for kommunens 
borgere over 65 år. Tidligere udsendte vi, Udvalget 
for De Gamles Jul, en invitation til dig med post.  
Det kan vi ikke mere, så i stedet henvender vi os til 
ældre medborgere via annoncer og opslag.  
Giv endelig beskeden videre. TAK. 
Invitationen gælder alle Tårnby-borgere over 65 år 
med en ledsager.
Julefesterne holdes :
Lørdag  11. december klokken  17:30 - cirka 21:15
Søndag  12. december klokken 11:00 - cirka 14:45
Søndag  12. december klokken 17:30 - cirka 21:15
Til festen søndag formiddag kan personer med han-
dicap hentes i bus. 
Kørsel skal bestilles hos Henning Visholm 
telefon 51 28 96 32 mellem kl. 17 og 19  
inden 1. december.

Billetter købes onsdag 10. november klokken 10-12 i Foreningscenter Postkassen,  
Amager Landevej 71. •  
Pris pr. deltager 90,- kroner. • Der kan betales med kontanter og Mobile Pay.
 
Eventuelle spørgsmål kan ske til Jan Jacobsen, De gamles Jul, 
ml. kl. 18-19 på tlf.: 20 19 24 00

Med venlig hilsen og 
på gensyn

Udvalget
De Gamles Jul

Julefestens kunstneriske indslag søger  
Keld og Hilda Heick for.

Danmarks ukronede Dansktop-par har begge rundet de 
75 år, men  foreløbig er der ingen planer om at lade sig 

pensionere. 

Efter den lange nedlukning trækker det i den musikalske 
duo for at komme tilbage på scenen. 

Det vil gæsterne ved ‘De gamles Jul’ nyde godt af.

©
 nkm

usic.dk
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DET UNDRER IKKE REDAKTIONEN, hvis det undrer nogen, at vi har valgt 
denne farvekombination som månedens foto fra et medlem af Amager 
Fotoklub. Men kig lige en ekstra gang og du vil ane navnet på skuret i midten 
’Charlottenborg’. Muligvis har ejeren af skuret også en kutter eller mindre 
maritim enhed, som også er navngivet Charlotte og har måske endda en 
ægtefælle, en kær mor eller datter med navnet. Dermed kan vedkommende 

have en vis ret til at navngive sit slot i Broforeningen (Kastrups efterhånden 
gamle fiskerihavn) således. Foto: Jesper Skovbølle, Amager Fotoklub. 
Andre (redaktionen) som frygtløst bevæger sig ind i postnummer 1051, 
sammenligner med det indeklemte pompøse palæ på Kongens Nytorv.
PS: Kun vanetænkning og patriakalske fordomme udnævner ejeren af 2770 
Charlottenborg til at være en mand. Undskyld.

Til kamp mod Influenza 
De seneste tre uger er alle over 65 
år, gravide i 2. og 3. trimester, visse 
typer kroniske patienter samt sund-
heds- og plejepersonale blevet til-
budt gratis vaccination mod influenza. 
Det tilbud har mere end 200.000 (ud 
af 1.187.645, som er tilbudt) valgt at 
tage imod på et af landets apoteker. 
Det svarer til 16,9%.

Tallene for de sidste tre uger viser, 
at flest har sagt ja tak til vaccination 
på et apotek i Region Hovedstaden. 
Her har knap 60.000 ud af 322.621 
borgere valgt at lade sig vaccinere på 

apoteket. Det svarer til ca. 18 procent 
af antallet af ældre på 65 år og der-
over i regionen. 

En foreløbig (fra 23. oktober tidlig 
morgen) opgørelse fra Statens Serum-
institut viser, at det især er personer 
over 65 år, der er blevet vaccineret – 
herunder plejehjemsbeboere. I den 
lave ende af skalaen ligger sundheds- 
og plejepersonale. 

Tilhører man risikogruppen, er vac-
cinationen fortsat gratis, og tilbuddet 
gælder frem til 15. januar.        

                                                tsp

Kastrup Foto er blevet forhandler af Varelotteriet 
pr. 11. oktober 2021.

Køb dine lodsedler allerede i dag og få mindst 
4 millionærchancer hver måned!

                                                                                               

 

 

 

Kom forbi og hør mere om Varelotteriet!

Kastrup Foto
Skottegården 4, 2770 Kastrup
Tlf. 32513477

 

Ny forhandler af Varelotteriet!

 

 

NYHED
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Brændgaard Care 
Kiropraktisk Klinik Tårnby

MASSAGE
TILBUDSPRIS

KUN 250 KR.

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

Booking
Tlf.: 32 55 13 10

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

Tårnby Sundhedshus, Kamillevej 4

(Normalpris 320 kr.).

God hørelse til alle
Få en høretest og professionel vejledning – det er gratis & helt uforpligtende 

Annonce

Høj kvalitet og omhyggelig vejledning 
At vælge de helt rigtige høreapparater er en  
vigtig beslutning. Hos AudioNova får du høj  
kvalitet og omhyggelig vejledning, så dine nye 
høreapparater bliver en naturlig del af din  
hverdag. Du får også mulighed for at prøve  
høreapparaterne hjemme i 14 dage  
– helt uforpligtende. 

AudioNova hjælper med processen
At få høreapparater er en vigtig og personlig  
beslutning, og det kan være svært at tage det 
første skridt. Derfor hjælper vi dig gennem  
processen og gør den lettere for dig. 

Et typisk forløb hos AudioNova starter med en 
gratis test af din hørelse. Efterfølgende får du en 
professionel og personlig vejledning og mulig-
hed for gratis at prøve høreapparater i 2 uger. 
AudioNova tilbyder altid en opfølgende samtale, 
og justering af dine høreapparater i 4 år. 

Du er altid velkommen
Har du spørgsmål til høreapparater, regionalt 
tilskud eller priser, er du altid velkommen til at 
kontakte os. AudioNova har høreapparater fra  
0 kr. efter regionalt tilskud.

audionova.dkBook tid  allerede  i dag

Book tid til høretest allerede i dag. Vi er klar til at hjælpe dig med din hørelse. 

Høretestdag
den 1. - 3. november

AudioNova
1232 anmeldelser • Fremragende • 4. oktober 2021

Ring og bestil tid  
allerede i dag 

AudioNova Hørecenter

Amagerbrogade 57
2300 København S
Tlf.: 88 77 81 30 

Amagerbrogade 264 
v/Vejland Briller
2300 København S
Tlf.: 88 77 80 57 

Af Ali Qais, 
kommunalbestyrelsesmedlem 

for Venstre og kandidat til 
kommunalvalg 2021. 

Ny opgørelse, som FOA har udarbej-
det, viser, at Tårnby kommune bruger 
færre penge på handicap, psykiatri – 
og udsatteområdet. København bru-
ger flere midler, Lolland er i toppen, 
mens Dragør er i bunden. Generelt 
viser opgørelsen, at hjælpen til de 
mest udsatte borgere afhænger af 
postnummer!

Det er ikke godt nok. I nuværende 
system, hvor kommunerne sidder med 
opgaven, er der ingen, som tager an-

svar. Bolden kastes mellem lokalpoli-
tiker til forvaltning til Christiansborg 
til kommunerne og sådan fortsætter 
det. Mennesker med funktionsned-
sættelser og psykisk sårbarhed og 
deres pårørende udsættes for ulighed 
og uretfærdighed. Retssikkerheden 
er nærmest ikke eksisterende. Sådan 
skal det ikke være! Mennesket skal 
være i centrum. Der er behov for en 
handicapreform. 

I dag er det kommunerne, som 
varetager sagsbehandling (drift), 
anvisning af støtte (visitation) og fi-
nansiering (økonomien). Det skaber 
en interessekonflikt, hvor økonomien 
kommer før menneskets behov. 

#enmillionstemmer foreslår, at 
økonomi, visitation og drift adskilles 
fra hinanden. Den samme myndighed 
må ikke stå for alle tre opgaver. En så-
dan model kan sikre, at der ikke gås på 
kompromis med fagligheden og beho-
vet på grund af økonomiske hensyn og 
budget. 

Den nationale videns- og special-
rådgivningsorganisation (VISO) kunne 
være en ny visitationsmyndighed. 
VISO kan stå for distribution af viden 
og kan placeres i afdelinger forskel-
lige steder i regionerne, så det er mu-
ligt at trække på den nyeste viden i 
lokalområdet. Sagsbehandling kunne 
ligge under regionen, hvor højt spe-

cialiserede 
h e l h e d s -
tilbud skal 
findes. 

Økono-
mien hos 
staten, ved 
at sætte 
handicapområdet på finansloven 
frem for socialområdet.  

Nuværende system har påvirket 
mange mennesker og deres familier. 
Der er behov for en handicapreform 
og der skal gribes ind nu!

Vi har modtaget:

Færre penge til handicappede og udsatte

Rekordstort antal 
gymnasieelever samlede 
ind til Røde Kors
Resultatet for årets indsam-
ling lander på 15,5 millioner 
kroner og kan ikke mindst 
tilskrives de 6000 gymna-
sieelever, der havde tilmeldt 
sig indsamlingsruter over 
hele landet. Pengene fra 
indsamlingen går i år blandt 
andet til Røde Kors’ hjælp til 
krigsramte børn og voksne i 
Afghanistan og til syge hjem-
løse i Danmark

Resultatet på 15,5 mio. 
kroner er to mio. kroner bed-
re end sidste års resultat, og 
Røde Kors’ generalsekretær, 

Anders Ladekarl, er godt til-
freds med dagens resultat.

For de 1.000 kr., som en 
indsamler typisk samler ind 
på en rute, kan Røde Kors 
give:
• En hel måneds livreddende 
mad til 20 krigsramte børn
• Akut lægehjælp til fire så-
rede, der har brug for en am-
bulance
• Seks måneders støtte til et 
sårbart barn i en udsat fami-
lie
• En vigtig og selvtillids-op-
byggende dag på en ferielejr 
for fem udsatte børn.

35% af det indsamlede 
beløb kom via Mobilepay.
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Der findes ingen vandede 
spørgsmål – men svaret kan 
godt være det

 Af Trine Hvam Madsen

Hvad stiller man op over for 
skybrud og andre klimaskabte 
problemer, der truer med at 
oversvømme byer, ødelægge 
vores infrastruktur og i vær-
ste fald koste menneskeliv? 
Det spørgsmål fik 40 natur-
geografi-elever fra Ørestad 
Gymnasium blandt andet 
svar på, da de besøgte rådgiv-
ningsvirksomheden Rambøll. 

Eleverne fra Ørestad Gym-
nasium blev taget godt imod 
af ingeniør, Ulrik Lassen, der 
arbejder med at finde gode 
løsninger på klimatilpasning i 
det meste af verden. De brug-
te formiddagen på at høre et 

spændende oplæg om klima-
tilpasning, for derefter at gå 
en tur i Ørestad Syd. 

Her så eleverne med egne 
øjne, hvad der konkret er 
blevet gjort i bydelen, for at 
reducere indflydelsen af kli-
maforandringerne, og sørge 
for, at fx større mængder af 
regn ikke kommer til at over-
svømme husene.

Klimatilpasning hot topic

Klimatilpasning er et emne, 
som man, ifølge Ulrik Lassen, 
ikke kan sidde overhørig i dis-
se år, hvor vi for alvor begyn-
der at mærke konsekvenserne 
af klimaforandringerne. 

Olivier Chemtob og Klara 
Heyn Oxenløwe fra 3.g. har 
haft naturgeografi i to år og 
går meget op i debatten om 

klimaet. De var derfor glade 
for at deltage i besøget hos 
Rambøll. 

- Det er spændende, at vi 
kan bruge det, vi lærer i un-
dervisningen i praksis, siger 
Olivier. 

- Det vi hørte i oplægget, 
har vi allerede arbejdet med 
i naturgeografi, så vi kunne 
nemt relatere til det, vi fik 
fortalt.

Ny indsigt

Men eleverne fik også nye 
indsigter ud af besøget. 

- Vi vidste jo noget om kli-
matilpasning før besøget på 
Rambøll, men jeg har ikke 
tidligere tænkt så meget over, 
hvilke konkrete tiltag, der er 
blevet lavet i Købehavn, si-
ger Klara og fortæller om de 
nedsænkede cykelstativer 
på Nørreport Station, der kan 
bruges til opsamling af vand i 
tilfælde af skybrud. 

Olivier nikker: Det gik helt 
klart op for os under besøget, 
hvor mange forskellige tiltag, 
der er blevet lavet i byrum-
met i løbet af de sidste par år, 
tilføjer han. 

- Og samtidig har jeg fået 
en bedre forståelse for, at det 
er et kæmpe logistisk arbejde 
at klimatilpasse København. 

Besøget gav håb

Besøget har også betydet no-
get for eleverne på andre pla-
ner end det rent faglige. Klara 
har været bekymret for klima-
et, men synes, det var dejligt 
at tale om løsninger frem for 
dommedagsscenarier. 

- Det er dejligt at vide, at 
der er mennesker, der helt 
konkret arbejder med at finde 
løsninger på de problemer, 
klimaforandringerne har 
skabt, siger hun. 

Klima på stemmesedlen

Oplevelserne hos Rambøll 
har også sat gang i tanker om 
fremtiden hos de to elever. 
Olivier påpeger, at miljø og 
klima bliver en vigtig faktor 
for ham, når han skal stemme 
for første gang til kommunal-
valget 16. november.

- Når man har en bag-
grundsviden, kan man bedre 
sætte sig ind i, hvilke politike-
re, der faktisk har en intention 
om at løse de her problemer, 
pointerer han. 

Også hjemme på Ørestad 
Gymnasium er klimaet på 
dagsordenen. Hvis eleverne 
har lyst til at gå i dybden med 
emner som bæredygtighed, 
klima og miljø, kan de nemlig 
vælge den nye studieretning, 
‘Klima og samfund’. Eller de 
kan melde sig ind i OEGrøn, 
et elevdrevet miljøudvalg, 
der arbejder for at gøre gym-
nasiet så bæredygtigt som 
muligt og sprede budskabet 
om klima og miljø både på og 
udenfor skolen.

Eleverne besøgte Klimahaven 
hos Rambøl.

Oliver og Klara har skrevet 
om turen med kammerater i 

Ørestad.

Klimatilpasning på skemaet 

Flere ønsker bilfri zone 
ved Skelgårdsskolen

Grundejerforeningerne Aladdin, 
Derna og Enghave samt Skelgårds-
skolen og Skelgårdsskolens SFO har 
ansøgt Teknisk Forvaltning om til-
ladelse til etablering af indkørsels-
forbud på Gambiavej og Aladdinvej 
ved sidevejstilslutningen til Oliefa-
briksvej gældende i tidsrummene kl. 
6.30-8.30 og 14-16.

Baggrunden for ansøgningen er, at 
de lokale borgere oplever flere biler 

på vejstrækningerne med ærinde til 
skolen og / eller fritidsinstitutionen, 
hvor trafikken beskrives som intens 
og kaotisk i myldretiden.

Forvaltningen indstiller til Udval-
get for teknik og miljø, at der med-
deles tilladelse til etablering af den 
bilfri zone.

I udvalget stemte (A), (C), (F) og (V) 
for, mens DF stemte imod. Derefter 
begærede DF sagen taget op i Kom-
munalbestyrelsen. Det sker (skete 
26. okt.). 

Resultatet: se www.taarnby.dk
tsp
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Øget samarbejde/sammenlægning med Dragør

Socialistisk Folkeparti SF Venstre Liberal Alliance

Nej ikke som tingene ser 
ud lige nu.

Dragør og Tårnby er beg-
ge gode kommuner, og 
uagtet det økonomiske 
aspekt, ligger der mange 
følelser bag en sam-
menlægning. Der er stor 
forskel på kommunerne 
og en sammenlægning 
mener vi ikke bliver mod-
taget med åbne arme i 
Tårnby. 

Som udgangspunkt går 
Liberal Alliance ikke ind 
for mere centralisering. 
Når det så er sagt, så giver 
det i vore lokale øje god 
økonomisk og kulturel 
mening. 
Den optimale kommune-
størrelse er ifølge Roger 
Buch på mellem 50.000 
– 100.000 borgere. Til-
sammen er vi i Tårnby og 
Dragør lige over 60.000 
borgere. 
Vi er begge to lige små 
nok til at kunne blive rig-
tig økonomisk og kompe-
tencemæssigt effektive. 
Faktisk kan vi tilsammen 
spare over 75 mill årligt 
– hvert år! - hvis vi bliver 
sammenlagt, og begynder 
at drive vores kommune 
lige så effektivt, som de 
gør i Gentofte.

NYE skoler eller udbygning

Tårnby Listen Dansk Folkeparti Socialdemokraterne

Demografien for de kom-
mende år siger at vi nu 
går ind i de store ældre 
årgange og de meget små 
børneårgange.
Der er nogle af skolerne 
der er under stort pres og 
andre er ikke; til gengæld 
er de alle langt bagud på 
renovering og moderni-
sering.
En ny skole kommer vi 
ikke uden om på et tids-
punkt, men jeg tror ikke 
det bliver nødvendigt in-
den for de næste 4-6 år.
Istandsættelse og moder-
nisering er en evig igang-
værende proces og skal 
selvfølgelig fortsætte. 
De enkelte skoler og in-
stitutioner skal dog have 
meget mere selvbestem-
melse over hvad, de me-
ner skal opprioriteres 
og hvordan pengene 
bruges det enkelte sted. 
Udbygning eller etage-
udvidelse visse steder 
kunne godt blive aktuelt 
der hvor pladsmangel er 
et problem.  Vi skal holde 
fast i at al istandsættelse 
og ombygning også er 
klimaforbedrende og bæ-
redygtigt med fokus på en 
flexibel og moderne ’ar-
bejdsplads’.

Dansk Folkeparti ønsker 
at udvide det nødven-
dige på enkelte skoler 
samt fortsætte med at 
modernisere og forbedre 
de eksisterende skoler. 
Vi vil tilbyde alle elever 
og lærere de bedste ram-
mer som muligt, da det 
er yderst vigtigt for os og 
børnene.
Det gøres ikke ved at 
bygge en helt ny skole til 
flere hundrede mio.kr. og 
til forholdsvis få elever. 
Så hellere bruge råderum-
met og pengene på det 
store flertal (ca. 5000 ele-
ver). Derved kan vi også 
tilgodese og investere i 
bedre plejehjem, institu-
tioner, klimaet, legeplad-
ser og veje mm. Det vil 
være det mest ansvarlige 
og fornuftige overfor bor-
gerne i Tårnby.
De partier, der ønsker en 
ny skole, skylder at forkla-
re vælgerne hvor pengene 
skal komme eller tages 
fra. Vi kan jo ikke bruge 
de samme penge to gange 
samtidig med, at vi også 
er underlagt en stram an-
lægsramme og loft fra re-
geringen og KL.

Vi vil fortsætte med at 
renovere og moderni-
sere alle skoler. En nylig 
lokalekapacitets-under-
søgelse har vist, at der 
ikke bliver nævneværdige 
lokalemæssige problemer 
over de næste 5 år, og for-
bedringer bør komme alle 
børn til gavn - uanset hvil-
ken skole de går på. Alle 
børn skal have mulighed 
for at opleve varieret un-
dervisning og gode ram-
mer for deres læring og 
trivsel. Derfor skal vores 
daginstitutioner også re-
noveres og modernise-
res. Det mener vi giver de 
bedste resultater for alle, 
i stedet for at anvende 
langt de fleste ressourcer 
på én ny skole. Tårnby er 
kåret som den fjerde bed-
ste kommune at vokse op 
i. Det er værd at holde fast 
i for alle børn. Det er den 
bundsolide økonomi gen-
nem mange år, som giver 
os mulighed for både at 
håndtere corona-krisen 
og renovere og moderni-
sere skoler og daginstitu-
tioner.

Hvor kan man (?) opføre etagebyggeri 

Nye Borgerlige Konservative Socialdemokraterne

Vi mangler ældreboliger, 
handicapboliger, ung-
domsboliger, seniorboli-
ger men hvilke områder, 
der egner sig til et eta-
gebyggeri og ejerboliger 
skal være usagt. Vi skal 
værne om vores grønne 
områder, så jeg vil forslå 
en kommunal borgerhø-
ring om dette spørgsmål. 
Simpelt hen tage kommu-
nens borgere med på råd.

Det oplagte svar er Øre-
sundsgrunden ved Ama-
ger Strand. Der kan byg-
ges mange boliger, som 
kan være med til at trække 
ressourcestærke borgere 
til kommunen. De Konser-
vative ønsker ligeledes, at 
de resterende byggefelter 
ved Tømmerup Parken op 
mod Englandsvej primært 
udlægges til privat bebyg-
gelse. Tårnby Kommune er 
jo en fuldt udbygget kom-
mune, så skal der bygges 
nyt, vil det være som er-
statning for ældre byg-
geri. Vi støtter derfor også 
planerne om at ændre er-
hvervsområdet ved Olie-
fabriksvej, så det bliver 
en blanding af boliger og 
mindre virksomheder.  De 
konservative vil ikke være 
med til at affrede arealer 
eller at arealer, der i dag 
i kommuneplanen er ud-
lagt som natur, inddrages 
til byggeri og vi mener, 
at vi allerede har rigeligt 
med almennyttige boliger 
i Tårnby.

Vi vil øge antallet af både 
ejer-, almennyttige- og 
andelsboliger. Heriblandt 
handikap- og ældreeg-
nede boliger plus senior-
bofællesskaber. Der er 
allerede flere boligpro-
jekter undervejs, fx ung-
domsboliger ved Tårnby 
Stadion, forskellige bo-
ligtyper ved Tårnby Torv 
og Tømmerup Parken ved 
Ugandavej, men vi skal 
have endnu flere nye bo-
liger. Der er flere steder, 
hvor det er muligt, bl.a 
ved Ugandavej, Plyssen, 
Øresundsparken og over 
tid også ved Egensevej-
kvarteret. Flere boliger er 
en vigtig sag, fordi Tårnby 
er en attraktiv kommune, 
og fx er vi den kommune, 
hvor flest unge vender 
tilbage efter først at være 
flyttet andre steder hen. 
Vi er bl.a. attraktive på 
grund af kombinationen 
af velfærd, gode boliger 
og Danmarks tredje lave-
ste kommuneskat og en 
bundsolid økonomi.

Sammen med (få) læsere har vi 
stillet en række spørgsmål til politi-
kerne - her er deres svar

Af Terkel Spangsbo, redaktør

Normalt sender politikerne, der op-
stiller til et valg, læserbreve med præ-
cis de emner, som de synes er interes-
sante og som de håber at få stemmer 
på. Her har vi stillet spørgsmål, som 
vi udfra gæster på redaktionen, kig 
på Facebook og i andre medier finder 

interessante - og vi har stillet samme 
spørgsmål til flere partier (faktisk til 
tre meget forskellige partier.

Partierne har fået 800 karakterer 
inkl. mellemrum til at svare - hvis de 
har brugt for mange bogstaver og mel-
lemrum, har redaktkionen forkortet 
indlægget.

Det skulle have været udelukkende 
læserspørgsmål, men indrømmet - 
dem kom der kun få af, så redaktionen 

har ansvaret for de fleste spørgsmål.
Men hvis du/I efter at have læst og 

kigget på siderne med spørgsmål, selv 
får lyst til at stille spørgsmål, så kan 
det nås endnu. 

Send fluks og inden 1. november 
en mail med dit spørgsmål til os og du 
vælger selv, hvilket parti, du mest øn-
sker skal svare. Vi kan finde på, at stil-
le sammen spørgsmål til andre partier.

Du kan stille dit spørgsmål under 

mærke, men redaktionen skal kende 
din identitet. Mærk mailen med ’Væl-
germøde’.

Vores klassiske postkasse ude ved 
Englandsvej 290 kan også modtage 
dit spørgsmål. Ud over det øjeblikke-
lige svar vil der fremkomme en fanta-
stisk dokumentation af ’hvad var det 
nu, du/I sagde før valget’ og ’hvad er 
det så, du/I gør og siger i valgperio-
den.

Det har vi spurgt lokalpolitikerne om!Det har vi spurgt lokalpolitikerne om!

Hvordan ser I på studieture/-rejser for politikere og 
kommunalt ansatte?

Dansk Folkeparti Venstre Socialistisk  
Folkeparti SF

Vi er positivt indstillet på, 
at dér hvor det giver god 
mening og kan forsvares, 
der sender vi folk afsted. 
Vi ser gerne, at det også 
kunne være for forenings-
medlemmer, frivillige 
medborgere o.a. der en-
gagere sig i noget, der kan 
bringe inspiration, nytte 
og viden til Tårnby. Det 
vil være god borgerind-
dragelse.
Det bør ikke kun være 
noget, der er forbeholdt 
os politikere eller forvalt-
ningen.
Det er i øvrigt yderst be-
grænset, hvad vi politike-
re kommer afsted på, hvad 
det angår.

Relevante studieture kan 
være en mulighed for at 
se nye og innovative løs-
ninger.

Som udgangspunkt er vi 
positive over for studie-
ture. Vi foretrækker dog, 
at der altid deltager kom-
munale fagfolk i sådanne 
rejser, så det ikke alene 
er politikerne, som sam-
ler ideerne op. Det skal 
forenes med den hverdag, 
som reelt er i kommunen.
Det er vigtigt at samle in-
spiration, og naivt at tro, 
at vi altid har den bedste 
løsning på alle problema-
tikker og opgaver. Øko-
nomien skal naturligvis 
være fornuftig i et sådant 
projekt, men det er ikke 
noget, Tårnby har brugt 
mange penge på tidligere.
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Kommunalvalg 2021 - TårnbyKommunalvalg 2021 - Tårnby
Valgmøde – nu med valgflæsk 

Tirsdag den 2. november i 3F Kastrup 
Stegt flæsk kl. 17.30. Kl. 18.00 begynder debatten. Slut senest kl. 20

Mød partierne der opstiller i Tårnby
Oplev ”borgmesterduellen”

Hør partierne sige noget pænt om hinanden

 Vi har også bedt politikerne forholde sig til emner som:
  • Erhvervsudvikling/arbejdspladser
  • Velfærd 
  • Boliger 
  • Klima 
  • Udlicitering
  • Forhold for syge og svage 

ALLE er velkommen  
Spisningen koster 30,- kr. inkl. en øl/vand.
For medlemmer af 3F Kastrup og Metal afd. 16 er det gratis.

Tilmelding til spisning: 
Senest mandag den 29. oktober kl. 13.00, på telefon 70 300 950,  
mail: kastrup@3f.dk eller personligt i 3F Kastrup. 
PS: angiv hvis du vil have vegetarisk mad.

Ifølge nye tal fra Danmarks 
Statistik er indbrudstallet da-
let med 12,5 % på landsplan, 
når man sammenligner tredje 
kvartal af 2021 med samme 
periode sidste år. Det gælder 
bare ikke for Tårnby Kommu-
ne. Her er indbruddene steget 
med knap 40 %
Her har indbrudstyvene nemlig 
haft mere travlt, end de havde 
for et år siden:

I tredje kvartal af 2020 blev 
der begået 23 indbrud i private 
hjem, mens det tal i år ligger 
på 32 indbrud. Det svarer til en 
stigning på 39 %.

Svært at gisne om årsagen

- Det er svært at forklare, hvor-
for indbrudstallet i netop Tårnby 
kommune er steget her i tredje 
kvartal. Det kan have noget at 
gøre med genåbningen af lan-
det koblet sammen med mindre 
hjemmearbejde, hvilket tyvene 
i Tårnby udnytter. Det kan også 

være et uheldigt tilfælde, lyder 
det fra Johnny Dupont, sikker-
hedsekspert i alarmselskabet 
Verisure.

Et generelt fald er glædeligt

Hos Bo trygt, der er en indsats 
skabt af TrygFonden og den fi-
lantropiske forening Realdania 
i samarbejde med Videncentret 
Bolius og Det Kriminalpræven-

tive Råd, ser man på situationen 
med et generelt fald i indbrud 
med glædelig overraskelse og 
optimisme:

Men selvom udviklingen på 
indbrudsområdet er gunstig, 
så bliver alt for mange danske 
hjem stadig ramt af indbrud, og 
derfor vil Bo trygt arbejde for en 
fortsat kraftig reduktion af an-
tallet af indbrud i private hjem:

I Tårnby er indbruddene steget trods 
et fald på landsplan. Grafik: Verisure 

Tip til indbrudssikring
1. Aflås hjemmet forsvarligt
2. Få hjemmet til at se beboet ud
3. Bed naboerne om hjælp
4. Gør dit hjem og dine værdier min-
dre attraktive
5. Vær opmærksom på uregelmæs-
sigheder omkring boligen
6. Gør det svært for tyven
7. Skab et sikkert nabolag
8. Skab opmærksomhed om ind-
brudstyven
9. Send ikke en invitation til indbrud
10. Anskaf en alarm

Kilde: Verisure

Indbrudstallene daler – bare ikke i Tårnby

- Vi ved, at indbrud påvirker dansker-
nes tryghed markant, og derfor er det 
så vigtigt, at vi reducerer antallet af 
indbrud. Heldigvis ved vi, hvad der skal 
til for at forebygge indbrud, siger pro-
gramchef i Bo trygt, Britt Wendelboe. 

En måling fra Bo trygt viser bl.a., at 4 
ud af 10 danske huse hverken har nye 
vinduer eller sikringsbeslag. Det er et 
oplagt sted at sætte ind, hvis man vil 
forebygge indbrud, påpeger program-
chefen.

Hjemmearbejde hjælper

Mange danskere har nok glædet sig til 
at møde kollegerne igen efter lang tids 
nedlukning – men en helt ny rapport 
fra Center for Kriminalitetsanalyse do-
kumenterer, at nedlukningerne havde 
en positiv effekt på indbrudsstatistik-
ken.

Nedlukningen betød, at mange op-
holdt sig hjemme, og det medførte 
mere liv og i indbrudssammenhæng 
’overvågning’ i boligkvartererne. 

Nabohjælp er et godt middel mod 
indbrud, og hvis flere fremover arbej-
der hjemme og holder øje med det, der 
foregår i nabolaget, så vil det kunne 
hjælpe til at reducere antallet af ind-
brud, siger Peter Kruize, der sammen 
med forskerkollega Britta Kyvsgaard 
har udarbejdet undersøgelsen for Bo 
trygt.
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Flere af byens dagtilbud 
deltager i Tumlekaravanens 
aktive halloweenlege, der 
har til formål at styrke små 
børns motorik

’Slik eller ballade!’ Sådan ly-
der det, når skolebørnene går 
fra dør til dør forklædt som 
hekse og spøgelser. Men i år 
kan selv de allermindste børn 
i Tårnby være med til at fejre 
halloween.

Spøgelsestur, Monsterøjne, 
Mumierul og Heksetryl. Det 
er bare nogle af de lege, der 
er på programmet, når de 258 
dagpleje- og vuggestuebørn i 
Tårnby deltager i Tumlekara-
vanens halloweenlege. 

Med udgangspunkt i et on-
line inspirationshæfte prø-
ver børnene kræfter med en 
række sjove og aktive hallo-
weenlege i dagtilbuddet, som 
sætter gang i kroppen og sti-
mulerer sanserne. 

På landsplan deltager mere 
end 27.000 dagpleje- og vug-
gestuebørn. Bag Tumlekara-

vanen står Børneulykkesfon-
den med støtte af Nordea-
fonden. 

Inspirerer til mere aktiv leg

Sammen med de online inspi-
rationshæfter tilbyder Tumle-
karavanen et besøg af karava-
nens tumleinstruktør med det 
formål at inspirere dagplejere 
og pædagogisk personale til 
at igangsætte bevægelses-
aktiviteter, der stimulerer og 
udvikler børnenes motorik.

- Med vores nyeste inspi-
rationshæfte vil vi gerne bi-
drage til en sjov og aktiv hal-
loween, hvor de mindste kan 
være med. 

Formålet med hæftet er at 
tilbyde dagtilbuddet nogle 
lege og aktiviteter, som er 
nemme at gå i gang med og 
stimulerer børnenes motorik, 
fortæller Henriette Madsen, 
generalsekretær hos Børne-
ulykkesfonden.

 Aktive børn er glade børn

Børn har godt af et liv fyldt 

med leg og bevægelse. Det 
styrker motorikken, giver 
selvtillid og har en gavnlig 
indflydelse på børns almene 

trivsel, koncentration, læring 
og sociale kompetencer. Al-
ligevel har knap en tredjedel 
af børn i Danmark motoriske 

udfordringer ved skolestart. 
Derfor sætter Tumlekara-

vanen fokus på det tidlige 
arbejde med børns motoriske 
færdigheder, og vigtigheden 
af at børn bevæger sig hver 
dag, ved at bidrage med in-
spiration og konkrete redska-
ber til en hverdag med mere 
fysisk aktivitet.               bbark

Tumlekaravanens online 
materialer med idéer til 
sjove bevægelseslege kan 
bestilles af alle landets dag-
tilbud via www.tumlekara-
vanen.dk. Her er det også 
muligt for en række dagtil-
bud i udvalgte kommuner 
at booke et besøg af Tumle-
karavanens tumleinstruktør, 
som afvikler en bevægel-
sesdag i dagtilbuddet. 

Små børn leger Tumlekaravanens halloweenlege
I disse uger deltager I disse uger deltager 

258 dagpleje- og 258 dagpleje- og 
vuggestuebørn i en række vuggestuebørn i en række 

halloweenlege med halloweenlege med 
Tumlekaravanen, der har Tumlekaravanen, der har 

til formål at styrke små til formål at styrke små 
børns motorik.  børns motorik.  

Foto: Børnehuset OasenFoto: Børnehuset Oasen

Fritidskunderne 
tilbage på Øresund
Corona-restriktionerne er 
snart helt væk på Øresunds-
bron - og kampagnen ’kør en 
tur - få en tur’ fortsætter for 
at genstarte regionen. I uge 
41 var mere end ni ud af ti 
fritidskunder tilbage sam-
menholdt med samme pe-
riode i 2019.

- Vores genstartskam-
pagne kombineret med 
genåbningen af samfundet 
bidrager til, at vi nærmer 
os en mere normal trafik 
på Øresundsbron. Opsvin-
get er langsommere blandt 
de svenske kunder, men vi 
ser en stigning i de seneste 
uger, siger Berit Vestergaard, 
salg- og markedsdirektør på 
Øresundsbron.

Alle BroPas-kunder, der 
kører en tur over broen i 
perioden september-no-
vember, får hver måned en 
tur uden beregning, hvilket 
kan bruges op til tre gange 
i perioden frem til 30. no-
vember. 
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Skal samarbejdet mellem de (tidligere) nordiske 
venskabskommuner udbygges?

Radikale Venstre Enhedslisten Liberal Alliance

Vi skal se nærmere på 
dette samarbejde. Samar-
bejdet består primært af 
møder med planlægning 
af et ungdomstræf. 
Umiddelbart kan det være 
vanskeligt at se, hvad vi 
reelt byder ind med og 
hvad vi får tilbage til kom-
munen. Men det betyder 
ikke, at vi ikke vil priori-
tere det. 
Samarbejde med andre 
giver altid et udbytte, 
men hvis tingene køres 
på samme måde gennem 
mange år, kan dette mål 
godt forsvinde lidt i rutine 
og ’Vi plejer’ og det er det, 
vi gerne vil ruske op i. 
Lad os drøfte med de 
unge, hvilke ønsker de 
har til hvordan vi styrker 
det nordiske samarbejde, 
sprogforståelsen, kultur 
mv. Lad også vores unge 
være med til at beslutte 
rammer og forløb af arran-
gementet. Det må i første 
omgang være målet for 
samarbejdet med Kom-
munens venskabskommu-
ner i Norden.

Samarbejdet mellem de 
nordiske lande blandt 
andet gennem Forenin-
gen Norden er et smukt 
samarbejde, som gennem 
årene har knyttet mange 
venskabsbånd mellem 
mennesker, foreninger og 
kommuner og det samar-
bejde, vil vi gerne styrke.

Det er jo godt nok ikke 
noget, der for tiden har 
en høj prioritet for os. 
Faktisk måtte vi google, 
hvem de venskabsbyer 
var (Alingsås i Sverige og 
Skedsmo i Norge). Spørgs-
målet for os er vel, om 
det stadig er relevant for 
os som kommune? Hvad 
forventer man som kom-
mune at få ud af sådan et 
by-venskab? Kan vi blive 
en bedre kommune med 
mere tilfredse borgere? 
Eller vil det bare blive en 
skattefinansieret tur for 
byrådets medlemmer, der 
resulteret i et par taler 
hvert sted, lidt rygklap-
peri og nogle fælles foto.

Større frihed til kommunens institutioner/skoler/
virksomheder til eksempelvis at svare pressen

Enhedslisten Konservative Liberal Alliance

Enhedshedslisten går 
ind for åbenhed. Og ja, 
alle skal bruge ytrings-
friheden. Offentligt an-
satte som privatansatte 
0g virksomheder. Der er 
for offentligt ansatte en 
lovmæssig større frihed 
end for privatansatte til 
at ytre sig offentligt. Det 
kunne vi godt tænke, at 
man kiggede på. Forstået 
på den måde, at en privat 
arbejdsgiver også ejer din 
ret til at ytre dig offentligt 
i højere grad omkring din 
arbejdsplads end en of-
fentlig ansat.

De konservative mener, 
at der skal være større 
åbenhed i kommunen og 
at skoler og institutioner 
skal have større frihed til 
at være med i debatten 
uden at alt skal censure-
res på rådhuset. Men det 
er klart, at der skal gælde 
nogen spilleregler for det. 
F.eks skal man ikke kunne 
udtale sig om personsa-
ger. Generelt mener vi, 
at skoler og institutioner 
skal have langt mere selv-
stændighed - så det er 
ledelsen og forældrebe-
styrelsen, som reelt leder 
og ikke kun efter diktat 
fra rådhuset.   I øvrigt har 
Tårnby Forsyning jo i dag 
vide beføjelser til at ud-
tale sig selvstændigt.

Som ansat i kommunen 
arbejder man ofte med 
personfølsomme og pri-
vate oplysninger. Derfor 
vil ansatte altid være un-
derlagt en form for tavs-
hedspligt. Når det er sagt, 
så har de seneste historier 
fra forvaltningen i Tårnby 
Kommune vist, hvor vig-
tigt det er, at ansatte har 
mulighed for at påpege 
fejl, mangler, sjusk, svigt 
og lovbrud. Det korrekte 
vil altid være først at rette 
henvendelse opad internt 
i forvaltningen. Dette kun-
ne f.eks. være gennem en 
Whistleblower ordning. 
Men hvis problemerne 
bliver ignoreret og/eller 
negligeret, så er det kun 
rimeligt, at der etableres 
kontakt til pressen.

Når der kommer ny ishal
Vil I arbejde for foreningslokaler (udover omklædningsrum o.lign) i en kommende 
ishal og arbejde for flere isflader i hallen.

Nye Borgerlige Konservative Tårnby listen

Når man er i gang med 
opførslen af en ny ishal, 
så der det jo naturligt at 
afsøge området om andre 
idrætsgrene, foreninger 
eller lignende har behov 
for et lokale. Vi bliver 
nødt til at tænke ud af po-
sen og være konstruktive.

Vi ønsker, at der bygges 
en tidssvarende skøjte-
hal og vi bakker også op 
om, at der etableres to 
isflader. Vi støtter også, 
at der laves foreningslo-
kaler, men omfanget skal 
matche forventningerne 
til f.eks. publikumsplads, 
da byggefeltet jo kun 
har den størrelse, det nu 
engang har.  Ønsker man 
mulighed for mange til-
skuere, vil det begrænse 
omfanget af lokaler og 
vice versa.

Vi arbejder helt klart for 
to isflader - således at 
det også bliver muligt, 
at udvide den offent-
lige åbningstid og flere af 
kommunens borgere får 
mulighed for at benytte 
hallen; også de unge i ud-
skolingen efter skoletid.
En offentlig åbningstid 
samtidig med klubbernes 
træning må uden tvivl 
også have postiv effekt 
på klubbernes mulighe-
der for at tiltrække nye 
medlemmer og få mere 
træningstid.
Om vi arbejder for for-
eningslokaler i hallen, er 
bestemt afhængig af mu-
lighederne. Vi er i tvivl 
om, hvor meget plads der 
bliver. Alternativet kunne 
være pavilloner til for-
eninger ved hallen. Men 
selvfølgelig bliver der 
plads og økonomi til det, 
vil det være super at have 
inde i hallen.

Bedre P-muligheder ved metrostationer
Vil I arbejde for og evt. betale for p-muligheder (bygge p-huse) ved 
metrostationerne i kommunerne

Tårnby Listen Venstre Socialdemokraterne

Vi mener helt bestemt, 
at parkeringspladser og 
P-huse ved tog og metro-
stationerne vil lette de 
nuværende parkerings-
problemer mange steder, 
og det vil fremme brugen 
af den offentlige trans-
port. Det bedste ville 
være gratis parkering, 
men vi kan godt se - som 
verden ser ud i dag - så må 
det nødvendigvis være 
betalingsparkering. Rime-
lige priser for pendlere/
daglige brugere vil dog 
være et must, hvis det skal 
være til nytte.

Vi vil lave 100 metropar-
kerings-pladser heraf 40 
med lade standere ved 
Bøjlevej. P-huse ved alle 
Metrostationer ser vi ikke 
som en mulighed. Vesta-
mager Metrostation kan 
vi ikke bygge ved, da vi 
så skulle inddrage en del 
af Kalvebod Fælled og det 
vil vi ikke. I stedet for skal 
der laves bedre busfor-
bindelser for Vestamager 
hen til Metroen. 

Vi har ikke noget kommu-
nalt grundareal til salg lig-
gende ved Kastrup Metro 
Station, som ligger i Tårn-
by Kommune. Endvidere 
er der ikke fra ejeren af 
den gamle ’ølkassegrund’ 
tænkt anden parkering 
ind, end det som de selv 
skal bruge til deres kom-
mende byggeprojekt på 
grunden.
De andre Metro Stationer 
ligger i Københavns Kom-
mune.
Vi vil dog gerne etablere 
flere grønne parkerings-
pladser på udvalgte områ-
der i kommunen.

Sammen med (få) læsere har vi 
stillet en række spørgsmål til politi-
kerne - her er deres svar

Af Terkel Spangsbo, redaktør

Normalt sender politikerne, der op-
stiller til et valg, læserbreve med præ-
cis de emner, som de synes er interes-
sante og som de håber at få stemmer 
på. Her har vi stillet spørgsmål, som 
vi udfra gæster på redaktionen, kig 
på Facebook og i andre medier finder 

interessante - og vi har stillet samme 
spørgsmål til flere partier (faktisk til 
tre meget forskellige partier.

Partierne har fået 800 karakterer inkl. 
mellemrum til at svare - hvis de har 
brugt for mange bogstaver og mellem-
rum, har redaktkionen forkortet indlæg-
get.

Det skulle have været udelukkende 
læserspørgsmål, men indrømmet - dem 
kom der kun få af, så redaktionen har 
ansvaret for de fleste spørgsmål. Men 

hvis du/I efter at have læst og kigget 
på siderne med spørgsmål, selv får lyst 
til at stille spørgsmål, så kan det nås 
endnu. 

Send fluks og inden 1. november en 
mail med dit spørgsmål til os og du væl-
ger selv, hvilket parti, du mest ønsker 
skal svare. Vi kan finde på, at stille sam-
men spørgsmål til andre partier.

Du kan stille dit spørgsmål under 
mærke, men redaktionen skal kende 
din identitet. Mærk mailen med ’Væl-

germøde’.
Vores klassiske postkasse ude ved 

Englandsvej 290 kan også modtage dit 
spørgsmål.

Ud over det øjeblikkelige svar vil 
der fremkomme en fantastisk doku-
mentation af ’hvad var det nu, du/I 
sagde før valget’ og ’hvad er det så, 
du/I gør og siger i valgperioden.

De har vi spurgt lokalpolitikerne om IIDe har vi spurgt lokalpolitikerne om II
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ER DU OG DIN FORENING TILFREDSE
MED TINGENES TILSTAND I TÅRNBY?

- Er jeres fysiske rammer gode nok?
- Er I tilfredse med den ny tilskudsordning?

- Hvad mener I om ”Tårnbyordningen”?
- Er I tilfredse med kulturen og fritidsfaciliteterne i kommunen?

Den 16. november er der valg til kommunalbestyrelsen, og der skal vælges 
folk til at bestride posterne de næste fire år. 

Kom derfor og mød kandidaterne til valget og hør hvad deres holdning er 
til netop vores område, altså fritids- og foreningslivet i Tårnby kommune, 

og stil dem gerne spørgsmål hertil. 

DET ER I CURLINGHALLEN PÅ RØLLIKEVEJ 
ONSDAG D. 3. NOVEMBER KL. 1900

AT DET FOREGÅR. 

Der vil være et panel med kandidaterne fra alle partier, en forrygende 
ordstyrer, og en sal fuld af engagerede foreningsledere, bestyrelsesmed-
lemmer og andre med interesse herfor, som tilsammen vil skabe en både 

spændende, munter og forhåbentlig interessant aften!

Der vil være servering af øl, sodavand og kaffe. 

Arrangør: Tårnby Forenings Råd & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning
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Er et firma som tilbyder dig eller en der står dig nær praktisk hjælp i 
hjemmet, haven eller ude af huset.  

Personlig støtte ved lægebesøg, samtaler eller behandlinger, naturligvis med 
værdighed, omsorg og gensidig respekt. 

 

 
Mange års professionel og menneskelig erfaring.  

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

     
 

 
V/ Anette Bruun 
Mobil: +45 51 90 23 28 
CVR.nr. 40720979 
Mail: kontakt@digogdintid.dk  
Hjemmeside: www.digogdintid.dk   
 

BEMÆRK! Jeg tager alle nødvendige forholdsregler i forhold til Covid-19 

Birgitte Wulff, tidligere 
kriminalreporter på Ekstra 
Bladet, har skrevet Tårn-
springeren - den første bog i 
en planlagt serie

Af Terkel Spangsbo

En sen fredag aften 
i oktober forsvin-
der en enlig mor fra 
sit hjem i et roligt 
rækkehuskvarter i 
Svendborg på Fyn. 
Sporene ender blindt, 
og politiet kommer 
ingen vegne ved at 
bede offentligheden om 
hjælp. 

I Aarhus bliver journalist 
Anne Velin fyret fra sit el-
skede job på Danmarks Radio. 

Overvældet af en dyb neder-
lagsfølelse søger hun tilflugt 
i et lille fiskerhus ved Svend-
b o r g Sund og starter en 

skyggetilværelse 
som hjemmear-

bejdende free-
lancejournalist 
ved Fyens 

Stiftstidende. 
 Anne Ve-

lin forsøger 
at finde ro 
i de na-
turskønne 
omgivelser 

ved sundet. 
Men hun hung-

rer efter oprejs-
ning. Efter at gøre et scoop. 

 Hun sætter sig for at un-

dersøge, hvad der er sket 
med den forsvundne kvinde. 
Hvem var hun? Er der nogen, 
der ville hende ondt? Og ikke 
mindst: Er hun endnu i live? 
Pludselig er Anne Velin viklet 
ind i en familiehistories dybe 
hemmeligheder, og hun ind-
ser, hvordan fortielser og en 
ødelagt fortid kan få tragiske 
konsekvenser for nutiden. En 
indsigt, der snart truer med at 
koste hende livet. 

Om forfatteren

Birgitte Wulff (født 1968 
i Svendborg) er uddannet 
journalist og har blandt an-
det været kriminalreporter 
hos Ekstra Bladet og skrevet 
biografier for fremtrædende 

danskere. 
Birgitte bor i dag i Aarhus, 

hvor hun dyrker sin passion 
for springhesten Odd Molly, 
den gule blandingshund Me-
rete – og sit lille sidefirma, 
der producerer fyldte choko-
lader af fineste kvalitet.

Tårnspringeren er 
udkommet på forlaget 
Grønningen 1. 
384 sider. Vejl. pris: 
249,95 kr.

NY KRIMI: Hver måned bliver i 
gennemsnit 1 dansk kvinde slået ihjel 
af sin partner – hvorfor ender det ofte 
bare som en notits i avisen? 

En krimi med kvinder i hovedrollerne

‘Tårnspringeren’ er 
en krimi fra første til 
sidste side 

Anmeldt af Bitte Christensen

Bygget over kvinders ’behov’ for at 
være tiltrækkende og blive bekræf-
tet af det modsatte køn. Samtidig 
med mandens stræben efter at være 
den eneste ene, og måske få dækket 
manglende nærhed og kærlighed fra 
tidligere i livet. Konsekvenserne kan 
være skæbnesvangre, også for den, 
der kommer på tværs af sådanne for-
hold.

Forfatteren, Birgitte Wulff, har skre-

vet den første bog i serien om journa-
listen, Anne Velin, der i sin frustration 
over sine tidligere chefers nedvær-
digende behandling søger langt ud i 
provinsen. Hun påtager sig at dække 
de nærmere omstændigheder ved 
flere uopklarede forsvindinger - må-
ske drab - af yngre kvinder hos den 
lokale avis.

For at have ro til det nye job, og ikke 
mindst slikke sine sår efter afskedi-
gelse og ophør af gode relationer til 
kolleger, lejer Anne et ældre, ensomt 
beliggende hus. Her håber hun at få ro 
i sindet sammen med sin nyindkøbte 
hundehvalp, som hun - trods protest 
fra samleveren i Århus - har medbragt 
til de nye omgivelser.

Trods endnu en kvindes pludselig 
forsvinden er det ikke let at få oplys-
ninger fra hverken nærområdet eller 
det lokale politi. Men lidt efter lidt går 
der hul på bylden og godt hjulpet af 
redaktionens unge praktikant falder 
der flere og flere brikker på plads.

Om ikke før er det nu svært at slip-
pe Tårnspringeren, før sidste side er 
vendt. Birgitte Wulff har adskillige bø-
ger på sin forfatterliste - blandt andet 
biografier og udgivelser i samarbejde 

med eksempelvis Merete Stagetorn, 
Naser Khader og tidligere anmeldte 
’Jeg er NANNA’ (da hed vores forfatter 
godt nok Vestermark!)

Vi, der elsker krimi og spænding, 
ser frem til flere romaner i serien om 
Anna Velin.
Advarsel: måske til dem, der er taget 
alene i et fjerntliggende sommerhus. 
... Læs den bagefter.

Konkurrence
Konkurrence

Vind Bogen Tårnspringeren
Tårnby Bladet har fået tre eksemplarer af Tårns-
pringeren, som vi sætter på højkant til krimiinteresserede 
læsere
Alt du skal gøre for at være med i konkurrencen er, at du skal kunne svare på, 
hvilken avis Birgitte Wulff har været kriminalreporter ved.

Svaret mailer du til redaktionen@taarnbybladet.dk og i emnefeltet skri-
ver du TÅRN efterfulgt af tre selvvalgte karakterer, eksempelvis TÅRNa2b. Vi 
skal have svaret senest fredag 12. november klokken 12, hvor vi trækker lod.

I din mail skal du oplyse navn, adresse, telefon og mail-adresse. 
Naturligvis tager vi også mod løsninger på postkort eller uden på kuverter 

på adressen Tårnby Bladet, Englandsvej 290, 2770 Kastrup; vi har en stor 
postkasse stående lige ved fortovet. Også her skal vi have de personlige op-
lysninger.

Hvis du vinder bliver du kontaktet og du skal selv hente bogen på Tårnby 
Bladets redaktion på Englandsvej. 

I vindermailen får du lidt flere informationer vedr. afhentning.

Planer om ny skaterpark skaber splid
i Amager Strand Parkbrugerråd er der 
flertal for at bygge et mindre skater-
område ved det, der hedder Strand-
station 3. Men det er langt fra alle, der 
er glade for dens placering, skriver 
TV2/Lorry.

- Jeg synes jo, det er et fantastisk 
projekt, for der er et eksisterende ska-
termiljø, siger Rasmus Steenberger, 
der er medlem af Amager Strand Park-
brugerråd, hvor han repræsenterer fa-
milier i parkområdet.

Men netop Strandstation 3 er det 
område, hvor dykkere holder til. Jes-
per Risløv, formand for Dansk Sports-
dykker Forbund, er betænkelig over 
det nye projekt.

- Det er vigtigt for mig at sige, at det 
er fedt, at nogle ønsker at gøre noget. 
Men placeringen synes vi er ærgerlig, 
for vi kæmper i forvejen med pladsen, 
og vi vil være meget kede af, hvis vo-
res adgang til molen bliver begræn-
set, siger han.

Han forklarer, at det er vigtigt for 

dem, at de kan komme af med deres 
udstyr tæt på molen, da de typisk bæ-
rer 30 til 50 kg tungt udstyr, og så er 
det i forvejen begrænset, hvor køben-
havnske dykkere kan dykke inden for 
kort afstand. 

På Facebook-siden ’Skatepark på 
Amager Strand!’ spørger en Facebook-
bruger følgende:

- Hvorfor bruger man ikke pladsen 
nede ved bunker 5. På den anden side 
af vandet. Lige ved siden af trænings-
stationen.

Nu er det op til forvaltningen i Kø-
benhavn Kommune at arbejde videre 
med detaljerne for skaterparken.

Amager Strand Parkbrugerråd vare-
tager Strandparkens interesser og har 
en pulje penge, der kan bruges til at 
fremme parken. Københavns Kommu-
ne har en tovholder, og ellers består 
rådet af cirka 20 personer, brugere, 
foreninger, naboer og virksomheder, 
der holder til ved strandparken.

tsp
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1. november byder Foreningen 
Norden på en gribende fortæl-
ling med indlagt filmdokumen-
tation om tragedien i Telavåg 
i april-dagene 1942. Hvad var 
det, tyskerne ville hævne så 

grusomt og som sendte 78 mænd mellem 16 og 
60 år til Sachsenhausen? 31 af dem overlevede ikke.

Det vil Joakim Gusland, konservator på Nordsjø-
fartmuseet i Telavåg, fortælle om og samtidig vise 
en aktuel ny filmdokumentation. Museet er rejst i 
begivenhedens centrum med en udsigt, som står i 
skærende kontrast til hændelsen.

Norge havde helt andre oplevelser af 2. verdenskrig, 
end Danmark havde, hvilket er belyst i film som Kon-
gens Valg og i tv-serien Atlantic Crossing. I Joakims 
Guslands fortælling kommer vi endnu længere ind 
under huden på dem, som oplevede besættelsen og 
de personlige følger tæt på. 

Nordsjøfartmuseet i Telavåg er rejst i begivenhedens 
centrum med en udsigt, som står i skærende kontrast 
til hændelsen.

Arrangementet var planlagt som en del af markerin-
gen af 75-året for 2. verdenskrigs afslutning i 2020 – 
nu gennemfører vi fortælling og film i ...

ForeningsCentret Postkassen, Amager Landevej 
71 i Kastrup mandag 1. november kl. 19-21.
Medlemsskab af Foreningen Norden ikke nødven-
digt. Der er gratis adgang for alle, men vi ønsker 
en tilkendegivelse af antal deltagere (vi byder på 
en aften-forfriskning) så tilmeld dig/jer på mail 
terkel.spangsbo@mail.dk eller ring 40 38 04 50 – 
så hurtig som muligt og gerne senest fredag 29. 
oktober. Skulle du/I ikke nå at tilmelde jer, er du/I 
velkommen alligevel.

HVAD DU IKKE VIDSTE OM NORGE 
UNDER 2. VERDENSKRIG

Gratis foredag og film om Telavåg-tragedien og om Norges oplevelser af 2. ver-
denskrig - og der bydes på en lille forfriskning undervejs. Åben for alle!

Der er rigeligt med gratis p-pladser over for Postkassen på Rådhusets p-plads. Buslinjer til Kors-
vejen fra city over Sundbyvester plads 350 S, 5A og 35 og på tværs af Tårnby buslinje 32 og 36.

SS-officer rigskommisær Josef Terboven var personligt involve-
ret i repressalierne mod Telavåg. © Bergens Tidende.

Katastrofe-fortællingen indeholder også heltemod - hvordan 
Telavåg-børnene undgik at blive deporteret til tyske koncentra-
tionslejre.

Af Mads Vinterby,  (A), medlem Kultur- og 
fritidsudvalget  

Kulturen er det kit, der binder os sammen. Det er via 
kulturen, idrætten og fritids-/foreningslivet, vi her i 
Tårnby finder personlig udvikling, sociale relationer, 
dannelse og givende fællesskaber og det på tværs 
af baggrund og forudsætninger. 

Det er vigtigt, at eliten har mulighed for at udøve 
deres sportsgren eller kulturelle udfoldelse i øvrigt, 
men det må aldrig blive på bekostning af bredden. 
Breddeperspektivet er fundamentet, for hvis vores 
kultur, idræts- og foreningsfællesskaber kun bliver 
for en lille elite, mister vi en stor del af det kit, der 
binder os sammen som nation og som kommune.

Styrk vores frivillige foreningsliv

For et flertal, ikke dem alle, af de foreningsaktive 
børn og unge og i særlig grad de ikke-foreningsakti-
ve motiveres de af sociale aspekter som at have det 
sjovt og gode venner/veninder/holdkammerater. 

Idræts- og foreningslivet er en helt central og unik 
del af vores demokrati. Unik ved at kunne aktivere 
så mange mennesker i alle aldre. Unik ved i sin de-
mokratiske grundform at skabe samvær, dialog, ek-
sistens og deltagelsesformer på forskellige planer. 
Og unik ved at så mange aktive og frivillige dag ud 
og dag ind vil være med til at gøre en forskel for an-
dre.

Vi socialdemokrater ønsker at værne om og styrke 
vores frivillige foreningsliv. Vi ønsker, at alle har mu-
lighed for at udfolde sig kulturelt og i foreningslivet 
uanset køn, etnicitet, alder eller for den sags skyld 
økonomi. Kultur og fritid skal være inkluderende. 

Kunst og kultur må udfordre

Man kan sige, at kulturen som kit er samfundsbeva-
rende, men kunst og kultur skal og kan også udfor-
dre. Vi ønsker en ubetinget mangfoldighed i kunst, 
kultur og foreningsliv og for alle Tårnbyborgere. 

Kulturen er og skal være folkelig. Der er lige så 
meget kultur i håndboldhallen med et par fejlafle-
veringer som i en tur på Kastrupgårdsamlingen. Der 
er ikke det samme kulturelle udtryk, men begge er 
de elementer i et bredt kulturliv. 

Fællesskabet i vores foreninger er båret af det 
forhold, at vi er sammen og alle indgår lige og med 
samme stemmeret. Det er medlemmerne, som har 
et fælles ansvar for foreningens udvikling og måde 
at fungere på. Jeg tror på medlemsdemokratiet. 

Vi prioriterer bevidst vores kultur og fritidsliv, 
men med det følger også en forventning om, at klub-
ber og foreninger tager et socialt ansvar.

Udvikling og forbedring 

Vi som kommune skal først og fremmest støtte børn 
og unges kulturelle- og idrætsudfoldelse. 

Men et mål er også at give nogle af vores inaktive 
borgere øgede muligheder for aktivitet. Vi ved, at de 
inaktive voksne motiveres af et sted, hvor de bare 
kan komme, når det passer. 

Vi har i perioden sikret Vestamager svømmehal 
mere offentlig åbningstid. Og vi er i gang med at 
etablere endnu en kunststof-fodboldbane på Røl-
likevej. 

Vi har lavet en kunstlegeplads foran Kastrupgård-
samling og udvidet åbningstiderne. 

Vi har åbnet et nyt hus på Naturskolen til de mind-
ste børn. 

Mens vi ligger højt på foreningsaktive børn og 
unge, ligger vi lidt lavere på 60+. For at udvikle 
tilbuddene yderligere for denne målgruppe har vi 
gjort det muligt at opføre en ny petanquehal på 
Vestamager. 

(forkortet af red.)
    

Typisk vil de idrætsaktive børn og unge benytte 
haller/sale, svømmehaller og fodboldbaner, mens 
der er en tendens til, at voksne i større grad bruger 
naturen, udeområder og fitness-centre. 

Mads Vinterby: 
Vi kan og vi vil 
vores kultur og 

fritid.

Vi har modtaget:

Kultur og fritid binder Tårnby sammen

TAL OG TENDENSER:
Tårnby har brutto kulturudgifter i 2020 pr. indbyg-
ger på 2.861 kr., mens landsgennemsnittet kun er 
1.994 kr. 

I 2018 brugte Tårnby kommune 1.255 kr. pr. 
borger på driftsudgifter til idrætsfaciliteter, til-
skud efter Folkeoplysningsloven samt tilskud til 
fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven. 

Det er næsten dobbelt så meget som landsgen-
nemsnittet på 655 kr. pr. borger. På landsplan er 
vi kun overgået af 6 kommuner i prioritering af 
kulturen, idræts- og foreningslivet. 

Ifølge DGI Storkøbenhavn har  vi flere forenings-
aktive børn i alderen 0-12 år og foreningsaktive 
unge i alderen 13-18 år i sammenligning med de 
øvrige kommuner som DGI Storkøbenhavn dæk-
ker. Det skal dog bemærkes, at vi også er en po-
pulær kommune for borgere fra andre kommuner.

  Husk - Tårnby Bladet udkommer 
allerede om 14 dage med 

en særudgave i anledning af 
kommunal- og regionsrådsvalg.

Du kan nå at sende spørgsmål til kandidaterne  
og få svar i særudgaven af Tårnby Bladet.

Vi skal have dit spørgsmål på mail
redaktionen@taarnbybladet.dk 
senest 1. november. Se side 18.
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Næsten hvert andet år i de seneste små 20 år har 
Foreningen Norden i Tårnby/Dragør benyttet sig at 
foreningen store kendskab til Norden og foreningens 
mange nordiske bekendtskaber til at arrangere 
meget indholdsrige rejser og alle steder har lokale 
Foreningen Nordens folk hjulpet os med at finde 
både kendte og ukendte steder at besøge - og sam-
tidig får vi guider, som kender hverdagen i de lande 
vi har besøgt.

I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REJS MED FORENINGEN NORDEN TIL 
ÅLAND/SYDFINLAND JULI 2022

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

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

- vi andre takker og buk-
ker

Af Conni Kur,  
tidligere formand for 

Venligboerne i Tårnby

På en ekstraordinær ge-
neralforsamling hos Ven-
ligboerne i Tårnby 30. 
september 2021, blev det 
besluttet at opløse for-
eningen. 

Venligboerne i Tårnby 
blev oprettet i 2015, den-
gang der kom mange flygt-
ninge og indvandrere til 
Danmark.

Mange frivillige har 
gennem årene ydet en 
stor og værdifuld indsats 
med hjælp til at lære det 
danske sprog, samt bistå 
med alt det som kræves, 
for at kunne leve i det 
danske velfærdssamfund. 
Og fremfor alt har Venlig-
boerne været med til at 
skabe nærhed og forstå-
else for de mennesker, der 
har måttet flygte fra deres 
hjemland på grund af for-
følgelser og krige.

Erfaringen har vist, at 
for at opnå en god integra-
tion er det afgørende, at 
civilsamfundet og de of-
fentlige myndigheder ar-
bejder sammen om at løse 
de mangeartede opgaver 
og problemer, som nydan-
skerne stilles overfor. 

Vi har mødt mange gode 
samarbejdspartnere un-
dervejs, og vi siger tak for 

det positive samarbejde til 
hver og én.

A mission completed

Når vi opløser foreningen, 
er det både med tilfreds-
hed og stolthed over, at 
mange af vores nydan-
ske venner er kommet i 
arbejde og uddannelse. 
Mange af dem klarer sig 
nu rigtig godt, så de selv-
stændigt kan leve deres liv 
her i Tårnby, hvor Danmark 
er blevet deres nye hjem-
land, og hvor vi som frivil-
lige har fået nye venner, 
der aktivt deltager i sam-
fundet og bibringer os ny 
viden om andre lande og 
andre kulturer, hvilket vi 
danskere kan have megen 
glæde af. 

Sideløbende med oven-
stående aktiviteter har vi 
også et yderst velfunge-
rende depot, hvor mange 
af vores nydanske venner 
er blevet hjulpet med tøj 
m.m. så deres stramme 
økonomi kunne blive afla-
stet. 

Vi håber derfor, at det 
kan blive muligt at fort-
sætte denne vigtige aktivi-
tet ved, at depotet overgår 
til en anden forening her i 
kommunen, nemlig Sprog-
caféen i Tårnby, som fort-
sat hjælper flygtninge og 
indvandrere. 

tsp

Venligboerne slukker 
og lukker

200 kollegie- og ungdomsboliger
Lokalplanforslag for 200 nye kollegie- og ungdomsbo-
liger sendt i høring

PFA-selskabet PFA Blue 
Star Ejendomme har i 
samarbejde med Arkitema 
udviklet projektet, der om-
fatter private og almene 
kollegie- og ungdomsbo-
liger med et samlet etage-
areal på 8.940 kvm i 4-6 
etager. 

På grunden, der ligger 
på Hedegaardsvej 88 ved 
Kastrup Fort, ligger i forve-
jen et kontorbyggeri, der 
er indrettet som flerbru-
gerhus med fællesfacili-
teter.

Kontorhuset ejes af PFA, 
som vil bygge de nye bo-
liger på den tilhørende 
parkeringsplads, der ligger 
mellem kontorhuset og 
Femøren Station.

Københavns Kommune 
stiller krav om, at 25 pro-

cent af de nye boliger skal 
være almene. Det svarer 
til et krav om knap 2.300 
kvm almene boliger.

- Det eksisterende kon-
torbyggeri fastholdes i 
sin nuværende form og 
anvendelse. Grundejer 
ønsker at etablere parke-
ring i parkeringskælder og 
delvist i stueetagen i den 
nye kollegiebebyggelse. 
Parkeringspladserne er til 
både kollegieboligerne og 
kontorbyggeriet.

Der skal efter planen 
etableres 166 parkerings-
pladser, hvoraf 140 plad-
ser etableres i kælder, 
mens og 26 pladser etab-
leres i stueetagen i den 
nye kollegiebebyggelse.

tsp
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Kulturzonen er Tårnby Kom-
munes kulturelle samlings-
punkt  
med blandt andet øve- og 
mødelokaler, café- og spil-
leområde og en række  
inden- og udendørsaktivi-
teter
Kulturzonen er åben
Mandag - torsdag kl. 9-22
Fredag kl. 9-16

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

Administrationen 
Man. - fre. kl. 10-15

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

Musikskolen:  
musikskolen@taarnby.dk

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

Noget at gå til i november og længere endnuNoget at gå til i november og længere endnu

FRI ENTRÉ

kastrupgaardsamlingen.dk

November på
Vi er i fuld gang med 
forberedelserne til novembers 
to store begivenheder: 
koncerter med Sigurd Barrett 
og HOT og vores faste tradition 
Jul på Kulturzonen, som i år er 
en del af den store skyd-julen-
ind- dag Tårnby Juler
På Tårnby Musikskole er vores 

store harmoniorkester HOT 
i fuld gang med at øve op til 

dette efterårs største be-
givenhed, koncerterne 

med Sigurd Barrett 
og hans nye værk 
”Verdens Bedste 
Instrument”. Kon-
certerne skulle have 

været afholdt sidste år 
ifm. HOTs 25-års jubilæum, men blev 
udskudt pga. corona. Derfor er det en 
stor glæde, at vi nu kan byde inden for 
til to koncerter i Kulturhuset Kastrup Bio 
lørdag 13. november kl. 11 og 13.30. 

Sigurd Barrett er kendt som musikfor-
midleren til børn og unge over dem alle. 
”Verdens Bedste Instrument” er et hans 
allernyeste værker og præsenterer alle 
orkestrets instrumenter gennem musik 
og fortælling. Værket har været opført 
med symfoniorkestret Copenhagen Phil, 
men her i Tårnby får vi lov at opleve 
Danmarkspremieren på en version for 
harmoniorkester.
Billetter kan købes på www.kulturhuset-
kastrupbio.dk og i Kulturhuset Kastrup 
Bio.

Musik-
skolens 
novem-
ber er 
desuden 
fyldt op 
af for-
skellige 
work-
shop-
arrange-
menter 

for eleverne, som fx guitardag og Sang-
skriverCamp, og forskellige koncerter.

I kulturhuset er den store begivenhed 
i november Jul på Kulturzonen, som fin-
der sted lørdag 27. november kl. 14-17.

Jul på Kulturzonen er et af husets 
store traditionsbårne familiearrangemen-
ter, hvor alle er velkomne til julehygge i 
de gule længer. Juleværksteder med klip, 
grafisk tryk og juledekorationer, julehi-
storier for de yngste, Lucia-optog med 
Pilegårdsskolens kor og musikskolens 
kor The Jokers, hestevogn, æbleskiver 
og gløgg, og hyggelig jule-jazz i krogene 
er nogle af ingredienserne, som forhå-
bentlig kan bringe både børn og voksne i 
julestemning.

Jul på Kulturzonen er en del af det 
store Tårnby Juler, som markerer ind-
gangen til december og jul for alle Tårn-
bys borgere.

Det sker på Kulturzonen i 
november
• Koncert med musikskolens saxo-
fonelever v. Ali. Gratis adgang.
Onsdag 3. november kl. 19-20.
• Koncert for musikskolens klarinet-
elever v. Simon. Gratis adgang.
Lørdag 6. november kl. 16.30 
• Koncert med Sigurd Barrett og mu-
sikskolens harmoniorkester HOT i 
Kulturhuset Kastrup Bio. Billetsalg på 
www.kulturhusetkastrupbio.dk.
Lørdag 13. november kl. 11 og 13.30
• Musikskolens kor Nordlys synger til 
skumringsaften på Traktørstedet. 150 
kr. inkl. en skumringstallerken.

Arrangør: Tårnby Hovedbibliotek. 
Billetsalg på taarnbybib.dk.
Mandag 15. november kl. 17.30-21.
• Jul på Kulturzonen. Gratis adgang.
Lørdag 27. november kl. 14-17.

Læs mere om arrangementerne på 
kulturzonen.net.

Højsæson for hjortepåkørsler
Dyrenes Beskyttelses 
Vagtcentral 1812 forventer over 
4000 henvendelser de næste 
tre måneder. Opfordringen lyder 
derfor: sænk farten og vær 
opmærksom når du kører bil 
Fra begyndelsen af oktober stiger antal-
let af henvendelser om påkørte hjorte 
markant. I 2020 modtog vagtcentralen 
i alt 11.707 henvendelser om påkørte 
hjorte, hvoraf en tredjedel fandt sted i 
oktober, november og december. 

- Om efteråret er der mange flere 
hjorte, der kommer galt afsted i trafik-
ken. Vi kan ikke ændre på hjortenes 
adfærd, men til gengæld kan vi prøve 
at guide bilisterne til at undgå mange 
ulykker. Hvis de satte farten ned på be-
stemte strækninger og tidspunkter ville 
det føre til færre uheld, siger Michael 
Carlsen, biolog og projektleder hos Dy-
renes Beskyttelse. Han forsætter:

- Det gælder selv sagt de steder, hvor 
der skiltes for hjortevildt, men også ge-

nerelt omkring skov, eng, levende hegn 
eller lignende langs vejen. Især i de 
mørke timer eller omkring skumring og 
dæmring.

Michael Carlsen anbefaler at man som 
bilist er ekstra påpasselig når man kører 
bil de kommende måneder. Hjortene er 
mest aktive fra solnedgang til solopgang 
og det betyder at det er i dette tidsrum, 
at flest hjorte krydser vejene. Derfor 
skal man holde ekstra øje med hjorte i 
trafikken fra lidt før solen går ned og til 
lidt efter solen er stået op i efterårs- og 
vintermånederne.

Kilde: Dyrenes Beskyttelse

Når uheldet er ude
Ring 1812 hvis dyret er såret - også 
selvom dyret er løbet væk. Bliv på ste-
det - hvis 1812 ved hvor ulykken er 
sket, kan de hurtigere sende hjælp. Hold 
afstand, så dyret ikke stresses. Ring til 
Falck, hvis dyret er dødt.
Kilde: www.paspåhjortene.dk

Foto: Dyrenes Beskyttelse.Foto: Dyrenes Beskyttelse. 

  Husk - Tårnby Bladet udkommer allerede om 14 dage 
med en særudgave i anledning af valget 16. november.

Du kan stille spørgsmål til de politiske partier og få svar i særudgaven.

Vi skal have dit spørgsmål senest 1. november på mail:  
redaktionen@taarnbybladet.dk
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Træ på Kastrupfortet 
november 2020.  

Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at gå til i november og decemberNoget at gå til i november og december

Biblioteket i november og december
De gode oplevelser er lige om hjørnet i 
november, som er fuld af underholdende og 
tankevækkende arrangementer 
Vi har slået dørene op, så vær med til at fylde bibliote-
ket og grin, græd og snak med os og hinanden.  

Samtalen lever på Tårnby 
Kommunebiblioteker

Det kan være svært 
at tale med menne-
sker, man ikke kender. 
Særligt hvis det skal 
handle om andet og 
mere end vejret. Men 
samtalen med dem, 

vi ikke kender -  og ikke nødvendigvis deler holdninger 
med - er både vigtig og givende. Både for fællesskabet 
og den enkelte. Derfor genopliver biblioteket tidligere 
tiders samtalesaloner. 

En samtalesalon er et samlingspunkt for mennesker, 
der gerne vil tale med hinanden på en ny måde. Mest 
af alt minder det om at tilbringe en hyggelig aften på 
en café, forskellen er bare, at til samtalesaloner kan 
man sagtens møde op alene, for salonværterne sørger 
for, at du kommer i snak med de andre spændende 
gæster, uden at skulle bruge tid og krudt på den indle-
dende kontakt. Det er bibliotekarerne Laura Michelsen, 
Helene Filskov og Trine Marie Ulleriks der er værter ved 
efterårets 2 samtalesaloner.

Sæsonens anden samtalesalon handler om 
data 

Andres data hjælper dig til et lettere liv og dine data 
hjælper andre: Hvor er der tæt trafik? Hvilke bøger 
læser de andre? Hvad er det alle taler om lige nu?

Men medaljen har altid en bagside. Vi er ikke nød-
vendigvis opmærksomme på, i hvilket omfang vi hele 
tiden afgiver ganske personlige data. Data som andre 
kan udnytte, tjene penge på og ligefrem misbruge. 
Forfatter og medieforsker Anja Bechmann har skrevet 
Tænkepausen Data. I den minder hun os om, at vi skal 
være bevidste om, hvad vi gør med os selv og vores 
data. 

Samtalesalonerne er for alle og man behøver ikke 
have læst bogen om Data for at deltage. 
22. november kl. 16.30-18.00. Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10. Gratis billetter 

Fiktion og Forbrydelse
Forfatterarrangement v. Lone Theils 

Hvordan skriver man 
virkelighedens drabelige 
forbrydelser om til fik-
tion? Det fortæller den 
populære krimiforfatter 
Lone Theils om.  

Hun fortæller bl.a. om 
den mystiske sag om en 
amerikansk seriemorder 

og hans lager af fotos, der blev til debutromanen Pi-
gerne fra Englandsbåden. Og om den uhyggelige sag 
fra 2001, hvor en lille dreng findes myrdet som et led 
i et ritual om sort magi. En sag der blev til romanen 
Heksedrengen.

Lone Theils var i 16 år korrespondent i London for 
henholdsvis Berlingske Tidende, Politiken, TV2 og DR. 

Lone Theils flyttede hjem til Danmark i 2016 for at 
blive forfatter på fuld tid, og hun har siden skrevet 
yderligere 4 bøger i serien om London-korrespondenten 
Nora Sand. 

Foredraget arrangeres i samarbejde mel-
lem AOF Amager og Vestamager Bibliotek. 
4. november kl. 19-21. Vestamager Bibliotek, Uganda-
vej 111. Billetpris 75 kr.  Billetter på www.aof.dk 

Rachel Cusk 
Livestream om Moderskabets tabuer og ærlighedens pris 

Samtale mel-
lem forfatter 
Rachel Cusk og 
litteraturskri-
bent Kathrine 
Tschemerinsky 
om Cusks bog A 
Life’s Work - en 

hudløs ærlig beretning om graviditet, moderskab og de 
svære følelser, der følger med. 

Da Rachel Cusk udkom med A Life’s Work i 2001 blev 
hun udsat for offentlig udskamning og anklager om 
kønsforræderi. Sidenhen har moderskabet og moder-
skabets tabuer fyldt mere og mere i litteraturen. Også 
i Danmark hvor Olga Ravns Mit arbejde og Cecilie Linds 
Mit barn er nogle af de mest roste eksempler. 

Tårnby bibliotek livestreamer når Cusk gæster Den 
Sorte Diamant til en samtale med litteraturredaktør 
Kathrine Tschemerinsky om A Life’s Work (2001), som 
netop er oversat til dansk. 
2. november kl. 19.30-21.30. Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10. Gratis billetter 

500-året for den Hollandske 
indvandring til Amager 
v. museumsleder Søren Mentz

I 2021 kan vi fejre 500-året 
for den hollandske indvandring 
til Amager og oprettelsen af 
hollænderbyen i Store Mag-
leby. Museumsleder Søren 
Mentz fortæller om hollæn-
derbønderne og Amagers vej 
fra rodfæstet lokalidentitet til 
moderne forstad.

De hollandske grøntsags-
dyrkere skabte et rodfæstet 
og slægtsbaseret samfund 

med stærke traditioner og en markant selvforståelse. I 
dag er der stadigvæk spor af den gamle lokalidentitet. 
Det vidner navne som Dirch, Jan, Leise og Neel om, 
men Københavns spisekammer er Amager ikke læn-
gere. Så hvad er det egentligt vi fejrer?

Søren Mentz er ph.d. i historie og museumsleder på 
Museum Amager. Han har bl.a. skrevet Portræt af et 
lokalsamfund. Fra amagerdragt til røvgevir, Aarhus Uni-
versitetsforlag 2020 og redigeret museets jubilæums-
bog Amager 500 års hollænderhistorie.
3. november kl. 19.30-21. Tårnby Hovedbibliotek, Ka-
millevej 10. Billetpris: 30 kr. 

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

Gå med gennem efterårsløvet og få lidt motion til 
både hjerte og hjerne.

Helene Filskov møder jer kl. 14.00 ved rundkørslen 
på Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen 
går vi til Hovedbiblioteket. 
16. november kl. 14-15.30. Mødested: Rundkørslen på 
Englandsvej. Gratis adgang uden billetter.

Med sorgen som spejl 
v. Jannik Landt Fogt

Husker du Lasse fra DR-
dokumentaren ’Mens 
døden os skiller’?

I 2018 dør 38-årige 
Lasse Lüders af ALS. Han 
efterlader sig en kone og 
fire børn, hele sin familie 

og sin vennekreds. En af vennerne følger sygdoms-
forløbet fra sidelinjen og træffer til sidst et valg. Han 
søger orlov fra sit arbejde, bliver handicaphjælper for 
Lasse og begynder at skrive en bog. 

Vennen er Jannik Landt Fogt, og bogen udkom i 
august 2020. Den hedder Elektrisk blå som et 80’er 
digt og var i 2020 indstillet til Bogforums Debutantpris. 
Bogen handler om sorg, men er også en hyldest til livet 
og til menneskets evne til at genopfinde sig selv. 

Jannik læser i aftenens foredrag op fra sin bog og 
fortæller om arbejdet med den, såvel som om tiden 
sammen med Lasse. 
11. november kl. 19.30-21.30. Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10. Billetpris: 30 kr. 

Nordisk skumringscafé – med 
litteraturbanko og Nordlys

I år skal vi til Ålands-
øerne og fejre nordisk 
litteratur til den tradi-
tionsrige skumrings-
time. Rejsen bliver 
med den finske forfat-
ter Sally Salminen, 
hvis klassiske roman 
Katrina er årets højt-
læsningsbog.

Vi mødes kl. 17.30 
ved den røde port på 
Otto Baches Allé, og 
går i samlet flok med 
lanterner til Trak-

tørstedet. Her går vi til langbords og får serveret en 
skumringstallerken, efter vi har hørt uddrag fra Katrina 
læst højt i stearinlysenes skær af bibliotekar Laura 
Michelsen. 

Litteraturbanko og skumringsmusik
Efter maden spiller vi litteraturbanko - naturligvis med 
lækre nordiske madpræmier - og skumringsmusikken 
leveres af koret Nordlys fra Tårnby Musikskole.
15. november kl. 17.30-21. Traktørstedet Vestamager, 
Granatvej 9.
Billetpris: 150,- kr. for en skumringstallerken. Drikkeva-
rer og kaffe tilkøbes på aftenen.

Strikkecafé
Pindene gløder, når vi mødes hver anden onsdag i strik-
kecaféen. Her kan du få nye pindevenner og masser af 
inspiration til nye strikke- og hækleprojekter.

Der er kaffe og te på kanden, og til den sidste strik-
kecafé inden jul, læser bibliotekar Laura Michelsen en 
lille julehistorie højt.
Onsdag i lige uger (3. nov., 17. nov., 1. dec. og 15. dec.) 
kl. 16-18. Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10. Gratis 
adgang uden billetter

Syng dig glad
Sangeftermiddag v. Marianne kragh 

Bliver du også i godt 
humør af at synge? Og 
kan du lide at synge 
sammen med andre? 
Så kom til sangefter-
middag på biblioteket.

Vi mødes den sidste 
mandag i måneden og 

synger lyset og glæden frem med korleder og musik-
pædagog Marianne Kragh ved klaveret. På programmet 
er årstidens højskolesange, revyviser og andre minder 
fra den danske sangskat.

Alle er velkomne uanset alder og forudsætninger. 
29. november kl. 16-17.30. Tårnby Hovedbibliotek, Ka-
millevej 10. Billetpris: 30 kr. 
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Træ på Kastrupfortet 
november 2020.  
Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at gå til i november og resten af efteråretNoget at gå til i november og resten af efteråret

Åbent tegne- og maleværksted
Tegner du eller maler du akvarel, olie eller acryl? Så har 
du mulighed for at trylle med din blyant eller pensel i 
selskab med andre.

I maleværkstedet er du velkommen, uanset om du er 
nybegynder eller godt i gang med at tegne eller male. 
Her er plads til alle og mulighed for at få inspiration og 
dele sin hobby med andre.

Medbring selv papir, farve og pensler. Biblioteket sør-
ger for bøger med inspiration.
Onsdag i lige uger (3. og 17. nov., og 1. dec.) kl. 10-13. 
Tårnby Hovedbibliotek. Gratis adgang uden billetter

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

TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER
taarnbybib.dk                          

ARRANGEMENTER 
PÅ BIBLIOTEKET

 
EFTERÅR 2021

1

DIGITAL LÆRING
PÅ BIBLIOTEKET

 KURSER - EFTERÅR 2021

TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER
taarnbybib.dk                          

 

Udstillingscentret Ved Diget 26, 2770 Kastrup  

Indbydelse til Julehygge og fejring af 25 året for Plyssen 

Bordinghus Spillemændene underholder begge dage 

Juleboder med julehåndværk, Julestads og Juleknas mv. 

Kustoderne servere gratis Æbleskiver og Gløgg 

Tilmeld dig gerne via email:   Diget26@Youmail.dk 

Tilmelder du dig i god tid, reservere vi en stol til dig. 

Udstillingscentret Jule hygger  
4 og 5 December fra  11.00 til 16.00,  

Naturligvis Gratis Adgang 

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

Vestamager Bibliotek 3253 5499
Mandag-fredag kl. 9-19
Lørdag  kl. 9-14

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

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

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

• Inspiration til årstidens naturoplevelser – naturfor-
midling for alle
• Salg af brænde til brug på bålsteder – kort over bål-
steder omkring naturcenter – man kan ikke reservere
• Lej cykler fødselsdagskasser og udstyr til friluftsliv 
• Start dit foreningsarrangement her og bliv set af 
flere - foreningsmuligheder om lån af mødelokale og 
start af ture

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

Lukket indtil foråret

Lad sælerne være i fred
Antallet af opkald til Dyrenes Beskyttelses 
Vagtcentral 1812 stiger altid markant i 
ferierne 
Specielt sæler som opholder sig alene på stranden, 
giver anledning til mange opkald og i uge 42 fordobles 
antallet af henvendelser om sæler.

- Det er tydeligt at mærke på telefonerne, når sko-
lerne har ferie. Folk har tid til at gå en tur på stranden, 
og her spotter de ofte sæler, og hvis de ligger helt alene 
midt på stranden, tror mange, at de er i nød, efter-
som de er der helt alene. Hvis man ser en sæl, er det 
vigtigste at holde god afstand. Sæler er vilde dyr, der 
finder det truende, hvis et menneske nærmer sig, siger 
Camilla Jensen, der er leder af Dyrenes Beskyttelses 
Vagtcentral 1812.

- Når sælerne har brug for at hvile sig, kommer de 
op og lægger sig på stranden, på havnen eller på nogle 
sten. Sæler opholder sig ikke i havet hele tiden.

Ring 1812 hvis sælen er tydeligt skadet
Der er nogle tegn, som er gode at kigge efter, hvis man 
ser en sæl ligge alene. Det er tydelige sår, skader, eller 
om den er meget tynd og afkræftet. Hvis det er tilfæl-
det, er det vigtigt at ringe 1812, så vagtcentralen kan 
vejlede ud fra sælens tilstand. Er man i tvivl skal man 
altid ringe 1812, for at få vejledning.

Hvis Dyrenes Beskyttelse vurderer at sælen er nød-
stedt, giver vi besked videre til Naturstyrelsens vildt-
konsulenter, som er dem der laver den endelige vurde-
ring.                    Kilde: Dyrenes Beskyttelse
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Træ på Kastrupfortet 
november 2020.  

Foto: Anna Lange, 
Amager Fotoklub.

Noget at opleve ude i naturen i efteråretNoget at opleve ude i naturen i efteråret

Mus ved mit hus
Når træerne taber bladene og 
temperaturen falder, bliver det sværere for 
mange dyr at finde mad i naturen. Græsset 
vokser ikke og træer og buske står ikke 
længere med blomster, bær og frugter

Tekst og foto: Lærke Haupt, naturvejleder, Tårnby Naturskole
For at overvintre har de danske dyr forskellige stra-
tegier. Nogle dyr vælger at gå i hi, som for eksempel 
pindsvin, flagermus og mange insekter. Der er også dyr, 
der tager til de varme land, hvor der stadig er mad at 
finde. Det er primært fugle som stæren, gæs og flere 
rovfugle, men også nogle sommerfugle trækker ned i 
varmen. Og så er der selvfølgelig de mennesker, der 
også trækker sydpå til sol og varme.

Men der er også dyr, der klarer sig gennem den dan-
ske vinter, og her er musen et af dem.

Musen lever bredt i den danske natur, både i det 

åbne landskab og i den tætte skov. Men når musen hen 
på efteråret og vinteren får svært ved at finde føde, 
vil mange mus søge tættere på os mennesker, og ikke 
mindst den tryghed, varme og mulighed for mad, som 
huse giver. Musen er et nataktivt dyr; det betyder at 
den er vågen om natten og sover om dagen. Når mu-
sen skal finde mad, må den bruge sine sanser, både til 
at finde vej, men også for at undgå selv at blive til føde 
for ræv, kat og ugle.

I Danmark har vi flere musearter, både ægte mus, 
som husmus, halsbåndsmus og skovmus, men også 
studsmus og spidsmus. Det er ofte de ægte mus, der 
kommer helt tæt på vores hjem, og nogle gange også 
indenfor. Mus kan komme ind igennem meget små 
sprækker og huller – hvis hovedet kan komme igen-
nem, kan resten af musen også.

Mus er ikke kræsne; de spiser, hvad de kan finde i 
naturen, nødder, frø, bær, rødder m.m. Der findes dog 
ingen ostetræer eller -buske, og derfor er ost ikke mu-
sens primære føde. Når musene søger tættere på men-
nesker, vil de også spise, hvad de finder. Og det kunne 
være brød, pølse og ost. Som sagt er mus ikke kræsne.

Når musene her om efteråret kommer tættere på, 
er det en oplagt mulighed for at studere det lille dyr 
nærmere. Med fælder, der fanger musene levende, kan 
man fange og undersøge de mus, der lever lige om-
kring os. Det kan være en ret hyggelig aktivitet.

Her er hvordan I gør
• Anskaf jer en fælde, hvor musen ikke slås ihjel.
• Læg lidt lækkert musemad i fælden, for eksempel 

nødder, pølse eller frugt. Det er godt, hvis man sørger 
for, at der bl.a. ligger noget vandholdigt frugt (æble 

eller agurk) i fælden, så har musen altid vand til rådig-
hed. 

• Stil fælden langs et skur eller hæk og gerne i lidt 
højt græs. Mus løber så vidt muligt langs hæk, hegn og 
vægge, dermed er de bedre beskyttet, for evt. rovdyr. 

•  Det er vigtigt, at musen ikke bliver våd i fælden. 
Så sæt den under halvtag eller læg et låg på fælden, 
hvis den ikke allerede er lukket.

• Husk altid at se til jeres fælde mindst hver dag. 
• Kig på de mus, I har fanget, undersøg deres træk. 

De forskellige danske musearter har forskelligt udse-
ende, hvis man kigger efter. Brug evt. nettet til at finde 
ud af, hvad I har fanget. De mus I fanger i den vilde 
natur, er dog ikke håndtamme, og man kan derfor ikke 
samle på dem.

• Og til sidst sætter I musene ud igen. Hvis man ikke 
er så interesseret i at have mus i nærheden af sit hjem, 
kan man godt sætte musen fri et andet sted, men det 
skal være ret langt væk, hvis den ikke skal komme 
tilbage.   
Rigtig god fornøjelse

HusmusHusmus

Amagerkatten landede i fest og farver. 
Camilla Thorups projekt appellerer til leg og dermed til børn - og dem var der masser 
af ved indvielsen af det samlede skulpturprojekt. Faktisk var det dem, der afslæørede 
de to katte, der udgør den største del af kunstværket. Dertil kommer musene - skjult 
rundt om i parken rundt om Kastrupgårdsamlingen.

Værkerne refererer til den lokale kulturhistorie med fastelavs-traditioner, som de 
hollandske bønder bragte hertil i 1500-tallet. Dengang var der levende katte i tønder-
ne. Camilla Thorup har digtet videre på historien. Amagerkatten på Kastrupgårdsam-
lingen er i hendes version af historien den eneste kat, der undslap sig kølleslag efter 
den kom ud af tønden.                                                                    bbark

Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.Foto: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.
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Hold jer orienteret på vores hjemmeside 
www.Ældre Sagen Tårnby

November 2021

LOKALAFDELINGEN 
AMAGER LANDEVEJ 71 · TLF. 21 70 05 16 

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

aeldresagentaarnby@gmail.com
FaceBook: Ældre Sagen Tårnby

MobilePay: 35267

                    

MitID - er temaerne i november

Tirsdag d. 2. og 16. november kl. 14 ser vi 
på skiftet fra NemID til MitID – og forklarer 
hvordan skiftet vil komme til at ske for den 
enkelte – og hvad du skal bruge og gøre for at 
gennemføre det. 
Endvidere hvordan du kan opdatere dine  
ID-oplysninger i 
NemID-nøgleapp og hvad det kræver for at 
kunne gøre det.
Vi mødes i Postkassen,  
Amager Landevej 71 … det er gratis! 

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

Julefesten 2021

Lørdag den 27.november kl.13
(Dørene åbnes kl.12.30)
Endelig kan vi igen indbyde vores medlem-
mer til julefest i Tårnby Skoles festsal,  
Sneserevej v. Tårnby Torv.

Der vil være taler, levende musik med fæl-
lessang og det store lotteri med mange flotte 
præmier fra vores sponsorer.

Alt dette – samt en dejlig platte, risala-
mande  samt kaffe med chokolade for kun 
kr.170,00.
Drikkevarer købes på stedet til meget rime-
lige priser!

Tilmelding på kontoret, foreningscentret 
Postkassen:
Søndag den 31. oktober fra kl.12-14
Tirsdag den 2. november fra kl.10-15

Venligst lige penge  -  eller betal med Mobil Pay.

EKSTRA: Sæt kryds i kalenderen: 
Endagstur til Bornholm mandag den 30. maj.

Feriekoloni: 
”Træk Stikket”/hold fri/fuldstændig afslapning. 
- Hygge, vandreture i nærområdet, spil, sang, 
lytte til musik (og hvad vi ellers har lyst til): 
Tårnby Kommunes feriekoloni: Solkrogen (den 
nye), Gedesby v. Gedser. 15.-18. august. 
2022. Fire dage tre nætter. Fuld pension, 
søde medarbejdere og medrejsende. Pris højst 
1.500. Yderligere oplysninger og ikke bin-
dende forhåndstilmelding: Johnny Fredelund, 
hjfredelund@yahoo.dk, 21 91 50 36.

Cafe Livsglæde 
- cafeen for hjemmeboende demensramte og pårørende - 
tirsdag i ulige uger. 

Er der brug for en bisidder til et møde med kommunen, 
lægen o.l. så kan man kontakte kontoret på  
tlf. 2170 0516 og aftale nærmere.

Søndags Cafeen er åben. 

Sorggruppen 
Har du mistet en ægtefælde eller pårørende og har lyst 
til at snakke med andre der også har mistet, så kontakt 
kontoret tirsdag mellem 10-14 eller  
Lissi Bak Pedersen på tlf 22 15 60 29.

Vågetjenesten 
søger nye vågere. Henvendelse til:
Birthe Albæk, albaak.birthe@gmail.com 
30 49 28 85. Jonna Mørch, 
jonnam55@hotmail.com 41 58 21 35.
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Gudstjenester
November     
Søndag 7. Alle helgens dag  Matt. 5, 1-12 kl. 10.00 Julie Aaboe
     Miriam Joensen
     og kammerkoret  
     Euphonia
Søndag 14. 24. s.e. trin. Matt. 9, 18-26 Højmesse med dåb kl. 10.00 Julie Aaboe
Torsdag 11. Meditativ gudstjeneste kl. 19.00 Miriam Joensen
Søndag  21. Sidste s. i kirkeåret Matt. 25, 31-46 kl. 10.00 Miriam Joensen
Søndag 28. 1.s. i advent Luk. 4, 16-30 kl. 10.00 Julie Aaboe

December    
Søndag 5. 2.s. i advent Matt. 25, 1-13   Miriam Joensen

Det er blevet november. Mørket har sneget 
sig ind i vores hverdag og er blevet en 
konstant påmindelse om det, der snart 
står for døren – nemlig december, jul og 
vinterhygge. Ja, det kan nærmest virke som 
om vi blot skal igennem november for at 
nå den måned, hvor det hele kulminerer i 
julegaver, knitrende gavepapir og duften af 
gran. November kan føles som ventetid. Det 
er november ikke alene om, sådan kan livet 
til tider opleves som ventetid, fordi vi går og 
venter på det næste der skal ske. 
Ventetiden – og det vil sige hverdagen – 
har værdi i sig selv. Livet er ikke en lang 
række af højdepunkter. Livet måles ikke 
op i enkeltstående begivenheder, så som 
dengang man besteg et bjerg, dengang man 
gennemførte et maraton eller dengang man 
fik kæmpet sig frem som nr. 1 i Black Friday 
køen. Nej, livet er ikke enkelthændelser 
og kvalitetstid. Livet er kvantitetstid, 
hverdagen, ventetiden – lige her og nu.
Tænk over hvordan hverdagen, ventetiden, 
kvantitetstiden har værdi i sig selv. Tænk 
for eksempel tilbage på dem I har mistet. 
Hvad er det I tænker tilbage på? Er det 
’kvalitetstid’? Er det de gange man var ude 

på grænsen? Mærkede døden ånde én i 
nakken i et vældigt øjeblik, der var fuld af 
kvalitetstid og øjeblikkelighed? Eller er det 
måden den savnede drak sin morgenkaffe 
på. I ved, den helt særlige måde som han 
eller hun holdt koppen på. Eller latteren, 
der kunne få tårerne til at trille på den 
helt rigtige måde. Eller den helt specielle 
måde den savnede sagde: ’hej ven’, når 
man gik ind ad døren. Det vi savner, er de 
små øjeblikke, som man ikke altid tillægger 
værdi i hverdagen. 
Hverdagen er ventetid. En ventetid, hvor vi 
venter på det, der kommer. Det gør vi også i 
november måned, for snart er det 1. advent! 
Ja, snart sidder vi rundt om adventskransen 
med det første lys tændt og til duften af 
gløgg og æbleskiver. Snart er vi trådt ind 
i den tid, der peger hen mod noget. For 
advent – der kommer af det latinske udtryk 
Adventus Domini: Herren kommer, er en 
forberedelsestid til den store julefest hvor 
vi fejrer, at Gud kom til jorden gennem det 
lille jesusbarn i en stald i Betlehem. Ja, han 
trådte ind i den ordinære hverdag som en 
bevægelse hen mod os mennesker. Ja, en 
bevægelse der bevæger os til at bevæge 

andre. En bevægelse hen mod andre. Hen 
mod et fællesskab. Ja, hen mod hinanden. 
Han bevæger os den dag i dag. Ja, Han 
tilskynder os til at række ud mod andre. Så 
hvad venter du på? 

Sognepræst Miriam Joensen

Ventetid

Aktiviteter - November

Musikandagt
 v. Julie Aaboe og Ole Reuss Schmidt
Kom og vær med til en stemningsfuld 
musikandagt i kirken. Med musik og 
læsninger reflekterer vi over skriftens ord ud 
fra et moderne og personligt perspektiv. En 
rolig stund i kirken med tid til eftertanke. 
Efter andagten nyder vi fællesskabet over 
en kop kaffe m.m.
Tirsdag 2. november kl. 10.00

Kvinders stemme i Israel 
Korsvejstræf v. Sarah Arnd Linder
Israel-Palæstina konflikten er en yderst 

kompliceret og 
kompleks konflikt. 
Som med mange 
andre samfunds-
problemer rundt 
om i verden, 
mangler konflikten 
og dens løsning 
kvinders stemmer. 
Mød Sarah Arnd 

Linder, en dansker bosat i Israel på 15. år, 
datter af en israelsk far og en dansk mor, 
der fortæller hvorledes konflikten har 
påvirket hendes liv.  
Onsdag 3. november kl. 14:00

Menighedsrådsmøde
Tirsdag 9. november kl. 18.00

’Ro til tro’ – en meditativ gudstjeneste
’Ro til tro – er en meditativ gudstjeneste’, 

som vil 
fortsætte hen 
over efterårs- 
og vintermåne-
derne den 
anden torsdag 
i måneden. 
Det er en 
aftenguds-
tjeneste, 
hvor vi skaber 
rum til ro, 

eftertanke og nærvær med ord, bøn, 
lystænding, toner og stilhed. Det er en 
aften, hvor gudstjenestens enkelhed fører os 
gennem temaer og tekster fra Biblen med ro 
til tro. Og det er naturligvis en gudstjeneste, 
hvor alle kan være med. 
Torsdag 11. november kl. 19.00

Orgelrecital – 
v. Ole Reuss Schmidt
Det er igen tid til en orgelrecital i 
Korsvejskirken: En stund sidst på ugen, hvor 
freden og roen kan få lov at sænke sig. Ole 
Reuss Schmidt spiller denne gang Bachs 
Passacaglia i c-mol og fortæller om værket. 
Derefter fortæller Ole om en salme, som vi 
synger som fællesalme og til sidst er der en 
kop kaffe til at gå hjem på.
Fredag 12. november kl. 17.00
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Sogneaften: ’Druk’ - filmaften

Thomas Vinterberg vandt Oscar-prisen for 
bedste internationale film ved uddelingen i 
2021 og nu skal vi se denne prisbelønnede 
film i godt selskab og med en god snak i 
Korsvejskirken!
’Druk’ handler om fire gymnasielærere, 
spillet af Mads Mikkelsen, Thomas Bo 
Larsen, Magnus Millang og Lars Ranthe. 
Dramaet tager udgangspunkt i tankerne fra 
en norsk filosof, der mener, at mennesket 
er født med en alkoholpromille, der er 
0,5 for lav. Gymnasielærerne, der alle er 
groet fast i deres tilværelse, beslutter sig 
for at igangsætte et eksperiment, hvor 
de dagligt og i arbejdstiden vil ramme en 
promille på 0,5. Resultaterne er slående, alt 
føles ligesom lettere og mere frit, men et 
alkoholindtag hver dag er heller ikke uden 
konsekvenser. Det er et drama om venskab, 
frihed, kærlighed – og alkohol. 
Da filmen varer 2 timer, begynder vi allerede 
kl. 19.00.
Torsdag 18. november kl. 19.00
 
Ulvetime – 
Ulvetime – Skal din familie være med?

Vi skal lave 
juleknas, 
tænde 
adventskrans og 
synge advents- 
og julesalmer!
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. 
Det koster ikke noget at deltage, men af 
hensyn til planlægningen af arrangementet 
vil vi gerne bede om en tilmelding. Skal 
din familie være med? I Skriv til lone@
korsvejskirken.dk inden den 22. november 
kl. 10.
Torsdag 25. november kl. 16.30 – 18.45
 
Händels Messias i Marmorkirken

Korsvejskirkens kammerkor Euphonia, 
opfører igen i år Händels Messias i 
Marmorkirken i København. Foruden koret 
medvirker musikere fra Det Kgl. Kapel 
og fire fremtrædende 
solister fra henholdsvis 
Operaen i København og 
Nasjonaloperaen i Oslo. 
Yderligere information på 
www.euphonia.dk
Billetter kan købes hos 
Ticketmaster – og du kan scanne koden her:
Lørdag 27. november og søndag 28. 
november, begge dage kl. 16.00.
 
Korsvejstræf: Julehygge med 
kirkens præster
Til årets sidste Korsvejstræf synger vi 
julens smukke salmer, klipper julepynt og 
forbereder os på den kommende højtid. 
Medbring venligst en julegave til cirka 30 
kroner. 
Onsdag 1. december kl. 14.00

Julecafé med overraskelser

Kom og vær med til denne hyggelige 
julecafé lige efter gudstjenesten, med musik 
og med salg af gløgg, sodavand, æbleskiver 
og pølser. Når I har forsynet jer med mad og 
drikke, så står vi klar med gaver, som man 
kan vinde i bankospil. Overskud fra salget 
går til at hjælpe mennesker i sognet, som 
har brug for en ekstra håndsrækning i julen. 
Søndag 5. december efter gudstjenesten

Koncert i februar med Shaka 
Loveless og Lars Lilholt

Atmosfære, 
nostalgi og 
fantastisk 
akustik mødes 
i lækkert et 
samspil, når 
Shaka Loveless 
og Lars Lilholt i 
starten af 2022 
sammen drager 
på turné i det 
danske land. 

Køb din billet til koncerten i 
Korsvejskirken allerede nu, 
ved at scanne QR koden:

Søndag 6. februar kl. 17.00

  

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

Kontakt  

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

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

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

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

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

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

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

Menighedsrådsformand: 
Stina Carlberg.  Tlf. 6080 6900.

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

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

Sognepræst Karsten 
Møller Hansen 
Begravelsesmyndighed/
kirkebogsførende  
21 75 10 30/kmha@km.dk 
Træffetid: Tirsdag, onsdag 
og fredag kl. 10-11,  
Torsdag 17-18 

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

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

Sognepræst Desirée 
Anastasia Pi Risum 
Desirée er på barsel, der 
henvises til sognepræst 
Susanne Freddin Skovhus 

Kst. sognepræst Susanne 
Freddin Skovhus 
23 67 42 37/sus@km.dk 
Fridag mandag 

taarnbykirke.dk

GUDSTJENESTER  TÅRNBY KIRKE  NOVEMBER 2021 
Højmesse -   søndag d. 7. nov. kl.10 - Karsten Møller Hansen 
Højmesse, Alle helgenes dag - søndag d. 7. nov. kl.15 - Ida Nielsen 
Hverdagsgudstjeneste -  onsdag d. 10. nov. kl. 13:45 - 14:30 - Louise Husted Rosenberg 
Højmesse -   søndag d. 14. nov. kl10 - Ida Nielsen 
Højmesse, Sidste søndag i kirkeåret - søndag d. 21. nov. kl.10 - Louise Husted Rosenberg og kirkens øvrige præster 
Aftengudstjeneste -  torsdag d. 25. nov. kl.19:30 - Ida Nielsen 
Højmesse -   søndag d. 28. nov. kl.10 - Karsten Møller Hansen 
Ungdomsgudstjeneste -  tirsdag d. 30. nov. kl.19 Louise Husted Rosenberg

Det gælder om at finde en 
glæde i det man 
pligtmæssigt skal 
Måske er det, fordi sommeren er slut og efteråret 
begyndt, at vi taler om pligt. Vi plejer nemlig at tale 
om pligt på den her tid af året, hvor sommertøjet 
pakkes væk, folketinget åbner, Rainer Maria Rilke 
læser højt og pligten sætter sig til rette. Hvad har vi 
lyst til? spørger vi på de lange sommerdage. Hvad skal 
vi gøre? spørger vi på de kortere efterårsdage. Lyst og 
pligt. Hvad er man til, når det begynder at blive koldt? 
     Personligt ved jeg ikke, hvad jeg skulle have gjort, 
hvis ikke mine forældre havde indprentet i mig, at man 
skal passe sine ting, selvom man ikke altid har lyst. 
Jeg var nok blevet liggende i sengen om morgenen, 
hvis ikke jeg havde fået noget protestantisk 
arbejdsmoral til aftensmad dagen før.  
     Pligten har det gode i sig at den, modsat lysten, 
ikke rigtigt er interesseret i dig. Den handler mere om 
de andre. Og sådan tvinger pligten os op hver dag for 
at gøre det vi nu engang er sat til. Pligten er et godt 
kompas. Også ud af ensomhed og ind i noget fælles. 
Også væk fra alle de tunge tanker vi ikke kan lade 
være med at tænke. Pligtarbejdet kan være en god 
psykolog.  
     Der er en del af os, der har brug for et skud daglig 
pligt. Pligten er en god medicin imod det meste. Men, 
og det er min indvending, der er nok en del, som har 
brug for en fridag fra pligten. Jeg har det sådan, at jeg 
ikke kan leve uden pligten, men heller ikke altid med 
den. Man kan blive så træt af den lede pligt. For når 
pligten først har fundet sig til rette, har den det med at 
indtage hele huset. Alt kan blive til pligt. Man skal 
læse avisen hver dag, måske også flere. Ulæste bøger 
på bordet. Møder i kalenderen. Arbejdet skal passes. 
Det skal familien også. Og venskaber og motion, og på 
mandag skal jeg klippes, for jeg skal også passe mig 
selv. Selv det at slappe af bliver noget man af pligt skal 
skynde sig at gøre. Hvad har du lyst til? er der så én, 
som spørger dig en dag. Øhh…….godt spørgsmål.  
     I sommers aftalte jeg med en ven, at vi skulle på en 
tur til Hamborg her i efteråret. Nu hvor vi nærmer os 
turen, glæder han sig stadig, men det gør jeg ikke 
rigtigt. For mig er den blevet endnu en pligt. Der er 

noget, der er gået hamrende galt, når man ikke kan 
glæde sig over at skulle spise schnitzel mit 
bratkartofflen i Hamborg med sin ven. Så har man 
gjort sin ven til en pligt. 
     Jeg elsker at spille en god omgang dårlig 
veteranfodbold og kommer hver gang det kan lade sig 
gøre. Men i et stykke tid er jeg udelukket kommet af 
pligt. Det er sikkert meget fint, at jeg dukkede op - så 
vi kan stille hold - men hvor spiller man egentlig ringe, 
når man slet ikke har lyst. Og hvad sker der med 
humoren og den befriende latter? Det er det, pligten 
kommer til - den tager det impulsive, latteren og den 
pludselige energi, glæden. Ikke alt skal være sjovt, 
men noget må godt. Og hvis der er intet, der bringer 
dig glæde, må du godt prøve at droppe pligten en dag 
eller flere. 
     Det er en kristen pligt at elske sin næste. Verdens 
vigtigste pligt. Men selv pligten over alle pligter har en 
indbygget begrænsning, for jeg er ikke sikker på, at 
din elskede vil blive specielt opløftet, hvis du i skæret 
fra månen sagde: Jeg elsker dig…. af pligt. Prøv det, 
og mit gæt er, du sover alene i nat.  
     Så når pligten velment bliver fremhævet, er der 
nogle af os, som ikke altid skal høre så godt efter. Jeg 
tror faktisk ikke, at der er for lidt pligt, snarere lidt for 
meget. Folk er ikke så lystbetonede, som vi tror. De 
fleste har travlt med at udføre alt det, som for dem er 
blevet deres pligter.  
     Jeg ved godt, at jeg har stillet en falsk modsætning 
op. Det er jo sådan, at der i pligten også kan lægge en 
lyst og i lysten en pligt. Og jeg tror, det er her, vi skal 
hen. Herhen, hvor man har lyst til det, man har pligt 
til. Ikke altid så nemt. Det er klart. Men vi har et helt 
efterår til at øve os. 
                                              Karsten Møller Hansen 

Tårnby Sogn Kirkeblad 
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November 2021
MØDER & ARRANGEMENTER

Uddeling af julehjælp 2021 
Tårnby Kirke uddeler hvert år julehjælp til 
familier i Tårnby, som er hårdt trængte. 
     Du kan ansøge om julehjælp ved at udfylde et 
ansøgningsskema, som du henter på kirkekontoret 
eller du kan tale med en præst. Deadline for 
ansøgning er d.7. dec. kl.12. Julehjælpen 
uddeles d.16. dec.  
     Midlerne kommer fra indsamlinger i kirken i 
løbet af året og fra donationer. Hvis du ønsker at 
give et bidrag til menighedsplejens arbejde, kan 
du lægge penge i indsamlingsbøsserne i kirken. 
Du kan også aflevere dit bidrag på kirkekontoret, 
til en af præsterne eller sende beløbet 
på MobilePay nr. 986368 (skriv 
”Menighedspleje” i emnefeltet).  

Foredrag - Daniel Øhrstrøm 
"Vild med dannelse  – fra Goethe til 
Google” 
Onsdag d. 10. nov. kl. 19 - 21 i konfirmand-
lokalerne. Daniel Øhrstrøm er forfatter, 
salmedigter, foredragsholder og kulturjournalist 
på Kristeligt Dagblad. Hvad er dannelse? Og hvad 
har dannet dig? Med de to spørgsmål i bagagen 
tog Daniel Øhrstrøm i 2008 på dannelsesrejse 
gennem en række interviews med blandt andre 
Johannes Møllehave, Anne Knudsen og Bertel 
Haarder. Det blev til interviewbogen "Vild 
med dannelse  – fra Goethe til Google”. 

Netværksgruppen  
Netværksgruppen samles til gudstjeneste, kaffe og 
samtale. Søndag d. 7. nov. kl. 15, som er Alle 
Helgenes dag – den dag, hvor vi i kirken mindes 
dem, vi har mistet. Gudstjeneste slutter på 
kirkegården, og efterfølgende er der kaffe i 
konfirmandstuerne.  
     Efter gudstjenesten søndag d. 14. nov. kl.10 
vises der lysbilleder fra hjemmeferie i en corona-
tid.  
     Torsdag d. 25. nov. kl. 19.30 er 
der aftengudstjeneste, hvor vi synger julen 
ind. Efter gudstjenesten er der gløgg og 
æbleskiver i konfirmandstuerne, hvor vi også 
laver dekorationer. Aftenen slutter med, at vi 
lægger dekorationerne på gravstederne.  

Plejehjemsgudstjeneste                          
Torsdag d. 18. nov. kl. 10:30 er der gudstjeneste 
på plejehjemmet Løjtegårdsvej ved sognepræst 
Louise Husted Rosenberg. 
     Fredag d. 26. nov. kl. 10.45 er der 
gudstjeneste på plejehjemmet på Irlandsvej ved 
sognepræst Ida Nielsen. Inden gudstjenesten 
synger vi sammen i Oasen fra kl. 10.15. 

Walk & Talk 
Fra november holder Walk & Talk vinterpause. 
Vi ses igen til foråret! 

Hverdagsgudstjeneste 
Onsdag d. 10. nov. kl. 13:45 - 14:30 er der 
hverdagsgudstjeneste ved sognepræst Louise 
Husted Rosenberg. Efter gudstjenesten er der sang 
og samvær i konfirmandstuerne.  
     Efter hverdagsgudstjenesten onsdag d. 1. dec. 
kl. 13:45 er der æbleskiver, gløgg og 
kransebinding ved kirkegårdsleder Henrik 
Schoubye. 

Ungdomsgudstjeneste 
Tirsdag d. 30. nov. kl. 19 er der 
ungdomsgudstjeneste ved sognepræst Louise 
Husted Rosenberg. Efter gudstjenesten er der 
samvær, refleksion og pizza. 

Minikonfirmander  
I uge 43. starter 3. klasserne fra  
Nordregårdskolen til minikonfirmand-
undervisning. Kontakt sognepræst Ida Nielsen 
idni@km.dk /3250 4186 for tilmelding. I forløbet 
lærer vi om kristendommen igennem leg. Vi 
slutter med at opføre krybbespil, søndag d. 12. 
dec. kl. 10.  

Sognedag - sidste søndag i kirkeåret 
Søndag d. 21. nov. kl. 10 er der højmesse med 
efterfølgende sammenkomst og tarteletter i 
konfirmandstuerne.       

Babysalmesang  
Tirsdag d. 9. nov. starter der nye hold med 
babysalmesang.  Der er enkelte ledige pladser for 
børn mellem 3-6 mdr. Tilmelding via kirkens 
hjemmeside. 

Dåbsklude - mandage i lige uger 
Vi samles mandage i lige uger i 
konfirmandstuerne på Englandsvej 330 mellem 
kl. 14-16 og hygger og strikker dåbsklude. 
Samme sted kan der også hentes garn. Du kan 
også kontakte Ida Nielsen 32 50 41/idni@km.dk    

Nyt fra kirkegården 
Det er muligt at købe gran ved henvendelse til 
kirkegårdsleder Henrik Schoubye 3250 5798/
kirkegaard@taarnbykirke.dk Man-fre kl. 11-13 

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

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

Kontakt  
Tårnby kirke 

Kirkekontor 
Kordegn Tine Hastrup 
Bendsen 
Englandsvej 330,  
2770 Kastrup 
32 50 41 95/thbe@km.dk 
Åbent: Man.-fre. kl. 9-13,  
tor. kl. 16-19 

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

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

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

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

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

taarnbykirke.dk
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Kastrup Kirke
Kastruplundgade 3-7

2770 kastrup

Babysalmesang hver fredag kl. 10
Der er stadig ledige pladser til babysalmesang i Kastrup Kirke
Sang skaber glæde, og baby elsker, at du synger, for din stemme er den 
vigtigste lyd, baby hører. Sang beroliger og giver nærvær, fællesskab og 
tryghed.
Ud over gentagelse af sange og salmer bruger vi fagter, sæbebobler, 
tørklæder og andet, der stimulerer babys hjerne og medvirker til hurtigere 
indlæring.
Efter cirka en halv times sang i kirken går vi over i konfirmandstuen, hvor 
vi kan hygge os sammen over en kop te og en småkage eller lidt frugt. 
Her kan vi snakke om alt, løst og fast, så længe vi har lyst.
Selvom man siger, at baby får mest ud af babysalmesang i 3-7 måneders 
alderen, betyder det ikke noget for os, hvor gammel eller ny baby er, når 
bare baby synes, det er sjovt at gå til babysalmesang.

Tilmelding til sognepræst Elizabeth Laursen på eml@km.dk.
Det er ikke en forudsætning, at baby skal døbes eller er blevet døbt for at deltage – alle er velkomne!

Sognepræst Susanne 
Worm Steensgaard (kb) 
beredskabspræst
ssan@km.dk /  
Tlf. 4045 2530 
Træffetid Saltværksvej 39: 
Mandag - torsdag 9-10 
Fri fredag
Sognepræst Allan Ivan 
Kristensen 
aik@km.dk  / Tlf. 2913 8323 
Træffetid Kastrupvej 412: 
Tirsdag - fredag 9-10 
Fri mandag
Sognepræst Elizabeth M. 
Laursen 
eml@km.dk / Tlf. 2546 1649. 
Træffetid: Tirsdag 12-13, onsdag 
og fredag kl. 10-11
Kordegn Sandra Burrett 
smsb@km.dk /  
Tlf. 3250 0972 
Træffes på kirkekontoret, 
Kastruplundgade 3:  
Mandag - fredag 10-13, 
tors. også 16-18, med 
undtagelse den sidste torsdag i 
måneden. 
Kirke- og kulturmedarbejder 
Lene Trap-Lind  
Tlf.: 5151 5997 / let@km.dk
Organist Niels H. Jessen 
njessen@email.dk /  
Tlf. 2589 3301
Træffes bedst hverdage 10-11 - 
Fri mandag
Kirketjener I Jens Andersen 
kastrupkirketjener@gmail.com / 
Tlf. 5144 8170
Kirketjener II Annette Honoré 
kastrupkirketjener@gmail.com / 
Tlf.: 5144 8110
Kirkegården Johnny Jensen 
Kirkegårdsleder
Johnnyjensenkk@yahoo.dk  
Tlf.: 3250 7193
Kastrup Menighedspleje 
hjælper, hvis der er behov, bl.a. 
med julehjælp. Bidrag modtages 
med tak, og kan indbetales til 
BankNordik reg.nr. 6506 konto 
3052994208

Allehelgensmindegudstjeneste på 
Kastrup Kirkegård
Søndag 7. november  kl. 14

Allehelgen er en kærkommen 
lejlighed til at mindes vores 

afdøde, og den er blevet en af 
kirkens mest populære højtider. 

”Sorghjælp” er med et godt 
udtryk ”huskehjælp”. 

Sammen kan vi bruge 
allehelgenssøndag til at 

genopfriske erindringen og 
mindes de aftryk, vores døde 

satte i vores liv.
Til mindegudstjenesten læses 

navnene op på dem, der er døde 
siden sidste allehelgen. 

Vi tænder lys for dem og lytter 
til en refleksion over ”Sorgen 
besidder en kraftfuld smerte”.

Ved udgangen vil der være roser 
i alle regnbuens farver, som I kan 

få med ud til gravene, hvorefter 
vi går til fællesgraven og synger 

salmen ”Dejlig er jorden”.

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

Oktober
Torsdag 28. oktober 
Kl. 18 Menighedsrådsmøde
Søndag 31. oktober 
Kl. 10 Højmesse v/ Susanne 
Worm Steensgaard

November
Søndag 7. november 
Kl. 10 Højmesse v/ Allan Ivan 
Kristensen
Kl. 14 Allehelgensgudstjeneste 
på Kastrup Kirkegård, kapellet, 
Kastrupvej 410 
v/ Susanne Worm 
Steensgaard
Lørdag 13. november
Kl. 14 Koncert: En romantisk 
europæisk trio
Søndag 14. november
Kl. 10 Højmesse v/ Elizabeth 
Laursen
Torsdag 18. november
Kl. 16 Syng dig glad
Søndag 21. november 
Kl. 10 Højmesse v/ Allan Ivan 
Kristensen
Torsdag 25. november
Kl. 18 Menighedsrådsmøde
Søndag 28. november
Kl. 10 Højmesse v/ Susanne 
Worm Steensgaard
Susanne Steensgaard fejrer 
sit 25-års jubilæum
Tirsdag 30. november
Kl. 20 Julekoncert med 
Danske Banks Notes
Hver onsdag kl. 12 
Andagt
Hver fredag kl. 10 
Babysalmesang
Hver søndag kl. 10 
Højmesse
Følg Kastrup Kirke og læs 
mere på 
www.kastrup-kirke.dk, 
Facebook og Instagram

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

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

Danske Bank Notes, Danske Banks Musikforenings kor, har fornøjelsen at invitere til julekoncert i Kastrup Kirke
Vi vil synge julen ind under ledelse af vor dygtige og entusiastiske dirigent, Dan Johnsen.
Endvidere medvirker Kastrup Kirkes organist Niels H. Jessen på kirkens dejlige orgel samt korets faste 
pianist, Frederik Aschenfeldt Vandrup, og enkelte gæstesolister.
Traditionen tro vil programmet bestå af danske og udenlandske julesange, og som vanligt vil publikum også 
få lejlighed til at få rørt stemmerne i et par fælles julesange. 
Husk, at det ikke bliver rigtig jul, hvis du ikke har været til Danske Bank Notes julekoncert!
Dørene åbnes kl. 19.30. Der er fri entré.

1. søndag i advent  
og 25-års jubilæum
Søndag  28. november er det 1. søndag i advent. Der er højmesse kl. 10 v/ Susanne Worm Steensgaard, der 
samme dag fejrer sit 25-års jubilæum. Menighedsrådet inviterer efterfølgende til reception og byder på et glas.
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Velkommen i  
Skelgårdskirken!
Skyerne gråner og løvet fal-
der… så smukt bliver efteråret 
og vinteren beskrevet i salmen 
fra Grundtvig. Vi åbner dørene 
i Skelgårdskirken til en masse 
efterårs hygge, koncert og 
tændte lys.
Vi går så småt julen i møde, 
med vores superhyggelige jule-
stue hvor man kan komme og 
bl.a. lave juledekorationer og 
bage småkager og høre en jule-
fortælling. Onsdag 1. december 
holder vi den stemningsfulde 
julegudstjeneste De 9 Læsnin-
ger, en engelsk juletradition 
som vi har taget til os herhjem-
me også. 
Kom ind til noget varmt hele 
november- der er kaffe på kan-
den og lys i kirken!

Følg med på kirkens hjemme-
side og facebookside:
www.skelgaardskirken.dk   
facebook/skelgårdskirken

Aktiviteter i november i 
Skelgårdskirken
02. nov. 13:00 Flittige hænder
02. nov. 16:15 Børn og Junior  
 klubben
02. nov. 16:00 Halloween  
 gudstjeneste
02. nov. 19:00 Foredrag om  
 unge og livsglæde
03. nov. 10:00 Morgensang
03. nov. 13:00 Babysalmesang
04. nov. 10:00 Babysalmesang
04. nov. 11:30 Babysalmesang
04. nov. 14:00 Vandretur på 
Fælleden. Mødested: Hilver 
 sumvej-broen
04. nov. 14:15  
 MiniKonfirmander
04. nov. 19:00 Koncert med  
 Benedikte Krauel
05. nov. 10:00 KirkeYoga 
05. nov. 18:00 Spis Sammen
07. nov. 10:00 Allehelgene  
 højmesse  
v/ Poul Bo Burkal Sørensen 
07. nov. 11:30 Fernisering

07. nov. 14:00   
 Mindehøjtidelighed  
 v/ Kamilla Bugge
09. nov. 16:15 Børne &  
 Junior klub
09. nov. 18:30 Filmaften
10. nov. 10:00 Morgensang
10. nov. 13:00 Babysalmesang
10. nov. 19:00 Koncert og  
fællessang med Janne Mark 
11. nov. 10:00 Babysalmesang
11. nov. 11:30 Babysalmesang
11. nov. 14:00 Vandretur på  
 Fælleden. Mødested: Hil- 
 versumvej-broen
11. nov. 14:15  
 MiniKonfirmander
12. nov. 10:00 KirkeYoga
14. nov. 10:00 Højmesse  
 v/ Annelise Melhsen
16. nov. 14:00 Sangcafe
16. nov. 16:15 Børne &  
 Junior klub
17. nov. 10:00 Morgensang
17. nov. 13:00 Babysalmesang
18. nov. 10:00 Babysalmesang
18. nov. 10:00 Gudstjeneste på  
 plejehjemmet Ugandavej  
 v/ Karen Giødesen
18. nov. 11:30 Babysalmesang
18. nov. 14:00 Vandretur på  
 Fælleden. Mødested:  
 Hilversumvej-broen
18. nov. 14:15  
 MiniKonfirmander
18. nov. 18:00 Studiekreds  
v/ Poul Bo Burkal Sørensen
19. nov. 10:00 KirkeYoga
21. nov. 10:00 Højmesse  
 v/ Kamilla Bugge
21. nov. 11:30 Bøn for Skelgård  
 kirke og sogn

21. nov. 12:00  
Rytmisk gudstje neste  
v/ Poul Bo Burkal Sørensen
22. nov. 19:30 Menighedsmøde
23. nov. 16:15 Børne & 
 Junior klub
24. nov. 10:00 Morgensang
24. nov. 13:00 Babysalmesang
25. nov. 10:00 Babysalmesang
25. nov. 11:30 Babysalmesang
25. nov. 14:00 Vandretur på 
Fælleden. Mødested: Hilver 
 sumvej-broen
25. nov. 14:15  
 MiniKonfirmander
25. nov. 19:00  
 Menighedsrådsmøde
26. nov. 10:00 KirkeYoga
27. nov. 13:00 Julestue
28. nov. 10:00 Højmesse  
v/ / Poul Bo Burkal Sørensen
30. nov. 16:15 Børne & 
 Junior klub
01. dec. 10:00 Morgensang
01. dec. 13:00 Babysalmesang
01. dec. 19:30 De 9 læsninger

Sognepræster: 

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

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

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

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

Skelgårdskirkens sogns kirkenyt
Fernisering
Søndag 7. november kl. 11:30
Raad Al Obaidi fortæller: Jeg er bosat i 
Danmark siden 1987, kommer oprindeligt 
fra Irak hvor jeg er vokset op i en kunst-
nerfamilie.
udover at male arbejder jeg også med 
forskellige metaller og er også aktiv som 
guld- og sølvsmed på Amager. Jeg har 
udstillet mange steder både i Danmark og 
Sverige.

- Jeg håber vi ses til fernisering,  
venlig hilsen, Raad Al Obaidi
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Er den sorgløse ungdomstid ved at blive overtaget 
af stress og angst? 
Tirsdag 2. november kl. 19
Mange unge i Danmark trives godt, men 
samtidig har flere og flere unge de senere 
år vist tegn på stress, angst og ensomhed. 
Hvad kan det hænge sammen med, og 
hvordan kan du, der er ung eller foræl-
der til en ung, mærke tegn på stress eller 
angst? Hvad kan der gøres for at mindske 
risiko for stress og mistrivsel og skabe 
bedre muligheder for engagement og livs-
glæde?
Kom til foredrag om dette ved Anne Maj Nielsen, psykolog og 
lektor på DPU, Aarhus Universitet.

Sang fra hjertets bund
Torsdag 4. november kl. 19.
Benedikte Krauel kommer til Skelgårdskirken for at åbne vores 
hjerter. Benedikte synger fra dybet af hendes hjerte, og hun har 
virkeligt noget på hjertet, hun ønsker at samle alle i en klump af 

kærlighed.
Udover Benedikte med 
hendes guitar og stemme, 
vil vores egen organist 
Bennie Sanden Reebirk 
sidde ved flyglet og spille 
sammen med Benedikte.
Der er masser af udtryks-
fuld power og dybde i 
hendes stemme, og san-
gene, hun vil synge, spre-

der sig fra Gospel til Elvis, så der vil være mulighed for at lytte og 
selvfølgelig synge med. Du vil opleve smil, dybde, blidhed, power, 
råhed, humor og måske en enkel tåre i øjenkrogen, for Benedikte 
formidler fra hjertet. Det er ren kærlighed - og det smitter.

Filmaften: De Urørlige
Tirsdag 9. november kl. 18.30
Phillipe er mangemillionær og efter en ulykke er han blevet lam 
fra halsen og ned. Driss er arbejdsløs og småkriminel og får mod 
forventning stillingen som Phillipes personlige assistent. Trods store 
sociale og kulturelle forskelle udvikler de et varmt venskab, hvor de 
begge får udfordret deres syn på verden.
Efter den lyse og charmerende film drikker vi en kop kaffe sammen.

Fællessangs-
koncert med 
Janne Mark 
Onsdag 10. novem-
ber kl. 19.00
Komponist og 
sanger Janne 
Mark optræder 
med sine salmer 
og sange, blandt 
andet nogle af 
de sange hun har 
med i den nye højskolesangbog.
Musikalsk befinder hun sig på et spor imellem sangskrivning, 
salmer, jazz og nordisk folketone.
Janne Mark har på sin nye anmelderroste CD Kontinent sange 
skrevet til forfatteren Naja Marie Aidts digt fra romanen Har 
Døden Taget Noget Fra Dig Så Giv Det Tilbage, tekster af skotske 
John Bell og den gribende keltiske vuggevise Taladh Chriosta fra 
600-tallet. Hun siger om sin sangskrivning “Jeg er optaget af den 
grænseløshed, som melodier repræsenterer. Melodier, når de syn-
ges af flere i fællesskab, overskrider grænser og skel, og finder selv 
deres veje ud som floder af lys.”
Koncerten bliver som fællessang med enkelte solo-indslag.
Efter koncerten serveres et glas vin og der bliver mulighed for at 
købe CD’er af Janne Mark.
Der er gratis adgang til koncerten.

Sangcafeen for november er 
tirsdag 16. november kl. 14.00

De 9 Læsninger
Onsdag 1. december kl. 19.30
Kom i den dybe, varme, forvent-
ningsfulde julestemning med De 9 Læsninger. Det er en smuk 
og meditativ gudstjeneste i ord og musik om syndefaldet, Guds 
udvælgelse af sit folk og om lyset, 
frelsen, der fødes i en stald jule-
nat.
SAS-koret under ledelse af Søren 
Ellegård Skovbakke samt frivillige 
musikere, læsere og sangere delta-
ger. Vil du med i frivillig-gruppen, 
så skriv til Karen (kag@km.dk). 

SKELGÅRDSKIRKEN NOVEMBER 
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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

 
 
 

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

igennem en af  livets svære 
stunder. Vores nærvær vil 

for jer føles trygt.

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

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

Rikke Drachmann Casper Drachmann

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

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

Kastrup Sogns Menighedspleje kan i begrænset omfang yde økonomisk 
hjælp til trængte børnefamilier i form af et gavebrev, som kan anvendes 
til at købe lidt ekstra ind til julen.

JulehjælpJulehjælp

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

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

Skoleklasser, sportsklubber 
og foreninger kan nu tjene 
penge til fælleskassen ved 
at sælge skrabelodder til 
Diabetesforeningens Efter-
årslotteri, samtidig med at 
de støtter diabetessagen
Diabetesforeningens Efterår-
slotteri er i fuld gang og skra-
belodssalget er en nem måde 
at tjene penge til egne formål. 

Blandt dem, der solgte 
skrabelodder i Diabetesfor-
eningens Forårslotteri 2021, 

var Tårnby FF U13 (piger), der 
solgte 240 lodder og indsam-
lede 7200 kr. – heraf 3360 kr. 
til sig selv.

I 2020 tjente børn og unge 
fra landets sportsklubber, 
skoleklasser og foreninger 
mere end 2,9 mio. kr. til egne 
formål ved at sælge Diabetes-
foreningens skrabelodder. 

- I Diabetesforeningen er 
vi stolte af skrabelotteriets 
favorable sælgervilkår og 
dobbelte støtte til diabetes-

sagen og lokalsamfundet, 
der bidrager til især børn og 
unges sundhed og trivsel. 
Med gadesalget får vores 
sælgere gode oplevelser og 
dyrket sammenholdet, der 
styrkes yderligere gennem 
de aktiviteter og formål, som 
deres indtjening går til, siger 
Sebastian Erbo Hoffmann, 
Diabetesforeningens marke-
tingchef, og slutter:

- 9-årige Anton, der pry-
der efterårslotteriet, fik type 
1-diabetes som 17 måneder 
gammel. Det er børn som 
ham, man hjælper ved at sæl-
ge og købe vores skrabelod-
der. Overskuddet fra lotteriet 
er med til at støtte familier, 
som har et barn med diabetes, 
med rådgivning, netværk og 

kurser, ligesom vi også støtter 
forskning, oplysning og fore-

byggelse af diabetes.
bbark

Vind bil eller drømmerejse i 
Efterårslotteriet

• Mere end 7.500 gevinster 
til en samlet værdi af mere 
end 1 million kr. Heriblandt 
en Toyota Yaris T3 1.0 inkl. le-
vering til en værdi af 168.990 
kr. samt et rejsegavekort fra 
Apollo til en værdi af 50.000 
kr.
• Tilmeld dig på www.diabe-
tes.dk/lotteri eller ved at kon-
takte Diabetesforeningen på 
tlf. 63 12 90 17 eller e-mail: 
skrabelotteri@diabetes.dk
• Salgsperioden er startet og 
løber frem til den 17. decem-
ber 2021.
• Fuld returret på usolgte lod-
der.
• Sælgerne tjener 14 kr. pr. 
solgt lod, salget foregår fx via 
MobilePay.

Tjen penge på skrabelodssalg – mens du 
støtter børn med diabetes

Ny kunstner i Skelgårdskirken
Raad Al Obaidi er kunst-
neren, der udstiller i Skel-
gårdskirken i november og 
december.
Raad har været bosat i Dan-
mark siden 1987. Jeg kom-
mer fra en kunstnerfamilie i 
Irak. Jeg både maler og laver 
kunstværker i forskellige me-
taller; jeg er også guldsmed 
og har stadigvæk guld og sølv 
forretning på Amagerbrogade 
59. Jeg har en masse udstil-
linger i Danmark og Sverige.

Et lille udpluk:

Højskole i København 1987. 
Biblioteket i Amagercentret 
1989. Hovedbibliotek i Hel-
singør 1990. Langes magasin 
i Frederikssund 1991. Work-

shop i København 1991. Ar-
bejdsskolen i Frederikssund 
1992. Shambala galleri 1992. 
Café Dolce Vita på Amager 
1992. Krudttønden 1992. 

International arabiske kvin-
deforening i Malmø 1993. 
Kulturby i Øksnehallen 1996.

Raad Al Obaidi udstiller 
malerier og kunstværker i 
metaller i Skelgårdskirken 

fra 7. november.
Fernisering 7. nbovember 

kl. 11.30-12.30.
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Kastrup-Tårnby 
Pensionistforening
Mødes i Postkassen onsdag kl. 12 (kaffe og brød 15,- kr) og 
fredag kl. 11.15 (kaffe 10,- kr.)
Film, hygge og andet onsdag 3. november
Banko fredag 5. november.
Lukket onsdag 10. november. 
Banko fredag 12. november.
Film, hygge og andet onsdag 17. november.
Banko fredag 19. november.
Film, hygge og andet onsdag 24. november.
Banko fredag 26. november.

OK-klubberne
Postkassen Amager Landevej 71. Torsdage kl. 10.00. 
Mødested for efterlønsmodtagere og pensionister. 
OK-DAG. 4. november.
Australien rundt med Greiner. 11. november
Bankospil. 3. plader 30,- /1 plade 15,-. 18. november
OK-DAG. 25. november

Bordinghus
Klitrose Alle 30. Tlf. 3250 7395. www.Bordinghus.dk
Hver tirsdag og fredag kl. 13.30 – 16.00 ’Åbent hus’
Alle er velkomne og der kræves ikke tilmelding
Bordinghus’ generalforsamling med valg til brugerbestyrel-
sen. Efterfølgende spisning (tilmelding). Se hjemmesiden/
opslag i Bordinghus. Fredag 12. nov. kl. 11
Fællesspisning søndag 14. nov. kl. 12.30. Tilm./betaling
Tur ud af huset torsdag 18. november kl.13.00. Tilmelding.
Fælles frokost. Egen madpakke - øl, sodavand, vin, kaffe og 
kage kan købes. Ingen tilmelding. Fredag 26. nov. kl. 13.00
Gløgg og æbleskiver. Pris kr. 15,00. Ingen tilmelding, alle er 
velkomne. Tirsdag 30. november kl. 13.30.

Solgården
Nordmarksvej 90. Tlf. 3252 9500.  
www.taarnby.dk/solgården
Solgården er et mødested for friske, raske folkepensionister 
og Deres ægtefælle/samlever, bosiddende i Tårnby Kom-
mune. (udvidet for borgere fra 62 år og opefter i en prøve-
periode). Du kan komme og gå, som du har lyst. 
Åbningstider for centeret for aktiviteter:
Mandag til fredag kl. 10 - 16.

Lene Glud mode – dame- og herretøj salg. Torsdag 4. no-
vember kl. 13 - 15 på. 1. sal
Vinsmagning - støtteforeningen ’Solgårdens Venner i 
Tårnby’ giver et tilskud til deres medlemmer. Læs mere i 
husavisen. Fredag 5. november kl. 13.30 - 15.30
Skovtur til Helsinge. Torsdag 11. november kl. 10 - 16.30.
Café: P. Nissen, som er en meget dygtig pianist, synger og 
spiller. Fredag 12. november kl. 13.30 - 15.30
Flemming Krøll: ’Fra kokkeelev til revydirektør’. Special 
arrangement på 1. sal. Gratis arrangement for +65-årige. 
Tilmelding på kontoret. Fredag d. 19/11 kl. 13.30 - 15.30
Brugerbestyrelses valg. Mandag 22. november kl. 13.15 
Julebankospil. Torsdag 25. november kl. 13 - 15.30
Café: Heine Mindstrup synger og spiller. Fredag 26. novem-
ber kl. 13.30 - 15.30

Pensionisthuset Pilehaven
Kongelundsvej 298. Tlf.: 3252 0972.
Shiatzu massage – bestil tid – (400 kr. for 50 minutter). 
Mandag 1., 15. og 29. november kl. 9.30-16.

Fællesfrokost (30 kroner) Tilmelding senest dagen før. 
Onsdag 3., 10., 17. og 24. november kl. 12.30-14.
Jimmie’s togbane – privat besøg for ’banetjenesten’. Tirs-
dag 2. nov. kl. 13-14.30
Steven Hart – Gospem mm - Workshop – 60 kr. inkl. let 
aftensmad. Fredag 5. november k. 15.30-18.30
Jernbane Caféen – Traditionel jazz, kaj Norman m.m. Bus + 
tog. Mandag 8. november kl. 18.45-21.
Fødselsdags banko - 3 plader og kaffe/kage (Billet 50 kr.) 
Tirsdag 9. november kl. 14.30-17.
Running togbane for banetjenesten (30 kr.) Tirsdag 16. 
november kl. 18.30-20.
Pilehavens fødselsdag- Tilmelding og billet (20 kr.) Søndag 
21. november kl. 15-16.30
Højtlæsning – H.C. Andersens ukendte historier – kaffe og 
kage. Mandag 22. november kl. 14-15.15
Fortælling, sang og harpe m/ Niss Stricker. (Billet 80 kr.) 
Tirsdag 30. november kl. 15.30-17. 

Hjernesagen Tårnby Dragør 
Mødes i Foreningscentret, Postkassen, lok. 1. Tilmelding til 
Lizzie Gylstoff, 6170 1961 eller Inge-Lise Adelhardt 2883 
4785 - iadel@stofanet.dk
Hjernesagens hjemmeside www.hjernesagen.dk. 
Frokost og foredrag. Mandag 8. november kl. 14.
Musikalsk underholdning. Mandag 22. november kl. 14.
Vi går på Hjertestien søndag 21. november - kl. 11.00 fra 
indgangen til byparken ved vandtårnet på Englandsvej. ALLE 
er velkomne. Kom med hund, stave eller bare med dig selv 
og få lidt frisk luft, motion og nogle gode snakke. 

Høreforeningen 
Postkassen Amager Landevej 71. Formand Tom Fuglevig tlf. 
2063 7875. tom@fuglevig.eu
Parkinson Klub Amagerland
Kontakt: Preben Poulsen, Pp@ppspedition.dk • 3161 
1022 eller fastnet 3258 3985.  • Mødested i Postkassen.
Tom Fuglevig fra Høreforeningen om høreapparater, hvilket 
tilskud, der kan opnås, mulige tilskud til hjælpemidler. Tors-
dag 28. oktober kl. 13.30, bemærk tidspunktet. Kl. 14.30: 
Bordinghus Spillemænd. Vi tror ikke, vi når et lotteri, men 
kaffe og wienerbrød, og et glas vand må vi finde tid til.
Fodterapeut, endeligt program senere, men glæd jer. Kaffe 
og lotteri følger med. Torsdag 25.november
Alle får besked pr. e-mail eller SMS om vore arrangementer.
Husk Parkinson dans stadig hver onsdag kl. 13.

Bedre Psykiatri
Info: Ingelise Klinkhammer, telf. 2382 3876. amager@
bedrepsykiatri.dk 
Pårørendecafeer for pårørende til en person med psykisk 
sygdom kl. 19-21. Daghøjskolen Peder Lykkes vej 63, 2300 
Sundby. Buslinie 33 og 78 går direkte til Peder Lykkes Cen-
teret.
Psykiatriens akutmodtagelse set indefra med lægens øjne. 
Oplæg v. læge Anna Kalandyk. Alle er velkomne. Gratis 
adgang. Onsdag 3. november kl. 19-21. 

Gigtforeningen
Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106, 5.sal.  
Møde hver tirsdag kl. 14. 
Info: Liselotte Nielsen 3250 9061
Bankospil 2. november
Cafémøde 9. november

Cafémøde 16. november
Gløgg og æbleskiver 23. november
Julebanko 30. november

Diabetes foreningen
www.taarnby-dragoer.diabetes.dk for nærmere op-
lysninger.
Så er der gang i stavene både i Tårnby og i Dragør. Vi går 
med eller uden stave hver mandag kl. 10 i Tårnby (møde-
sted: parkeringsplads ved Plejehjemmet Løjtegårdsvej 100). 
Vi går korte eller længere ture og slutter kl. 11 samme sted.

Hver torsdag kl. 10 går vi i Dragør (mødested: Aktivitetshu-
set Wiedergården 2, Dragør). Også her er der korte og lidt 
længere ture, og vi slutter på Wiedergården. 
Har man lyst til at prøve at gå med stave, kan de lånes, eller 
købes. Mail til: jane@piasecki.dk så tager jeg et sæt med.

Scleroseforeningen
Lokalafdelingen for Dragør og Tårnby. Info på Sclerosefor-
eningens hjemmeside under lokalafdelinger!
Julemiddag og bankospil mandag 29. november kl. 17.30.

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

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

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

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

Lisbeth Klubben
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune. Mandage kl. 
10.30 i Kastrup Bio.
Druk af Thomas Vinterberg. Danmark 2020. 8. november.
Falling af Viggo Mortensen. USA 2020. 15. november.
Little Women, af Greta Gerwig. USA 2020. 22. november.
Den sorte Jord af Agnizka Holland. Tyskland/England 2019. 
29. november.

Ældre sagen
Se foreningens egen annonce side 33.

Senior- og pensionistkalender •  
samt specialforeninger - november 2021

Ny veninde bragte 
hverdagsglæden tilbage efter 
langtidssygemelding
Gitte på 57 år havde i lang tid ar-
bejdet som sagsbehandler, men 
efter mange år med en presset 
hverdag, blev hun sygemeldt 
med stress. En dag faldt Gitte til-
fældigvis over Boblberg og sagde til sig selv, at nu 
skulle det være nok og gik derfor ind for at under-
søge, hvad det handlede om. Gitte fandt en bobl, der 
faldt lige i hendes smag, og skrev til kvinden, at hun 
var frisk på at mødes. De to kvinder besluttede sig 
for at mødes til en tur i biografen. Det blev en rigtig 
hyggelig aften, og starten på et langvarigt venskab. 

Skilsmisse og alderen satte ikke 
en stopper for at finde et nyt 
venskab 

68-årige Kirsten var netop ble-
vet skilt og stod nu og manglede 
noget selskab, som hun kunne 
bruge tiden sammen med. Af na-
tur har Kirsten meget energi og 
havde derfor brug for at komme ud med nogle, som 
hun kunne brænde den af sammen med. På Bobl-
berg har Kirsten fundet en ny veninde på 77 år, som 
hun har været på caféture sammen med. De snakker 
om alt mellem himmel og jord, specielt da de begge 
er fra samme område og derved kender mange af de 
samme mennesker.

Fandt en veninde til bl.a. film-
quiz -aftener 

28-årige Melissa havde længe 
fundet det svært at finde nye 
venner, bl.a. fordi hun ikke havde 
penge til at starte til sport. Det 
snakkede hun med sin søster om 
og blev anbefalet Boblberg. 

Efter et par uger med beskeder frem og tilbage 
mødtes Melissa med en sød kvinde. De havde længe 
skrevet om at tage til en filmquizaften i den lokale 
by og besluttede sig for at deltage. De mødtes uden-
for lokalet – og med sommerfugle i maven gik de ind 
og gjorde sig klar til quizzen. De tabte begge stort, 
men havde de det supersjovt alligevel. 

Boblberg kan være starten på nye venskaber - uanset alder
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Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Amager Orienteringsklub rykker op 
for tredje gang

Af Søren Havemann

Det lykkedes for Amager Oriente-
ringsklub at rykke op i 3. division i 
Orienteringsligaen. Det er tredje gang 
inden for 12 år, klubben rykker op. 

Danmarks yngste orienteringsklub 
– Amager Orienteringsklub (AMOK) – 
har kun én rigtig skov at løbe i, Kon-
gelunden. Det burde ikke være det 
optimale udgangspunkt for at skabe 
en succesfyldt klub, men det er netop 
det, der er sket.

Da klubben startede for blot 12 år 
siden, begyndte man pligtskyldigt i 
bunden af 6. division. Men flere lø-
bere kom til, fordi det var nemmere 
at træne på Amager end at køre ud 
til skovene nord for København. Efter 
blot fire år rykkede klubben op i 5. 
division. Væksten fortsatte og fire år 
senere skete miraklet igen. Klubben 
kæmpede sig op i 4. division. 

Et optur gennem divisionerne

I oktober drog klubben til Hedeland 

ved Roskilde og i det kratfyldte ter-
ræn slog AMOK både Herlufsholm OK 
og Helsingør SOK, selv om det er tra-
ditionsrige klubber med 50 og 80 års 
historie bag sig.

Dermed sikrede klubben sig opryk-
ning til 3. division, fastslår Ernst Poul-
sen fra AMOK.

En bredde-sport

I mange sportsgrene er det eliten, der 
får al fokus. Men i orienteringsløb har 
man skabt en divisionsmatch mellem 
klubberne, hvor det er de klubber, der 
formår at stille med den største mang-
foldighed, der belønnes.

- Ud af de 52 løbere vi stillede med, 
hentede de 43 faktisk point hjem til 
klubben i deres klasse. Alle, der er 
med, ved godt, at holdets succes af-
hænger af, at alle gør deres bedste 
ude i skoven, siger Rolf Andersen, der 
er formand for Amager Orientering.

- Vi har to ungdomsløbere, der hver 
henter 3-4 point til klubben. Vi har en 
stribe begyndere, der løber med for 
første gang, og som får et point for at 
hente alle poster. Og vi havde også 
to løbere, der kun lige klarede sig et 
minut inden for max-tiden, men som 

alligevel hentede afgørende point. 
- Hvis vi ikke havde haft ungdoms-

løberne, begynderne og dem, der 
kæmper videre, selv om de ved, at 
de kæmper mod tidsfristen, så var vi 
ikke rykket op, understreger Rolf An-
dersen.

Fladsålede by-sprintere – med hold-
ånd

- Det kan godt være, at vi blot er en 
flok by-orienteringsløbere, der løber 
i flade såler, men det er lykkedes at 
skabe en holdånd og en hyggelig klub, 
som konstant tiltrækker nye medlem-
mer, siger Rolf Andersen.

Han fremhæver, at det til trods for 
succesen i Orienteringsligaen faktisk 
ikke er en eliteklub. Tværtimod.

- Vores løbere vinder egentlig me-
get få mesterskaber, og vores fokus er 
ikke på eliten, men på at alle er vel-
komne. Til hver eneste træning dukker 
der et par nye løbere op, som gerne vil 
prøve kræfter med sporten, og vi gør 
vores bedste for at give dem en intro-
duktion til kort og kompas, før de får 
lov til at prøve kræfter med sporten.

Klubbens medlemstal er steget med 
30 procent i løbet af de sidste 2-3 år, 
og Coronaen forstærkede blot Køben-
havnernes ønske om at få noget frisk 
luft og motion.

Postjagten får folk til at glemme sig 
selv

Orienteringsløb løbes traditionelt i 
skovområder, og her plejer løberne 
at kæmpe sig gennem ukendt terræn 
iført kompas og ikke mindst knop-sko, 
så man kan stå fast på det glatte un-
derlag. 

Men AMOK har skabt en klub, hvor 
man mest løber i parker og beboelses-
kvarterer. Man supplerer selvfølgelig 
også ved at løbe i Kongelunden, Pin-
seskoven og Amager Fælled, men det 
udgør kun en del af træningsløbene.

-Vores mest populære træningsløb 
er dem, hvor vi starter lige ved siden 
af en Metrostation. Vi gør det nemt at 
træne, samtidigt med at vi kommer 
rundt i hele byen forklarer Rolf Ander-
sen.

-Det, der gør, at man bliver hæn-
gende i sporten er, at i samme øjeblik 
man får stukket et kort i hånden, så 
fokuserer man på at finde vej og at 
jagte den næste post. Undervejs har 
man så meget fokus på postjagten at 
man helt glemmer, at man har løbet 3 
eller 5 km.

En sport der rykkede ind i byen

Klubbens egne medlemmer har i løbet 
af årene brugt utroligt mange timer på 
at tegne specialiserede orienterings-
kort over store dele af Amager og Kø-
benhavn, så man i dag træner lige fra 
Frederiksberg til Dragør. 

I 2019 blev Amager Orienterings-
klub kåret til årets orienteringsklub af 
Dansk Orienterings-Forbund. Det var 
særligt klubbens ’AMOK Metr-O Cup’, 
som klubben blev fremhævet for, fordi 
klubben har formået at tiltrække man-
ge nye løbere. Metrocuppen har til-
trukket op mod 500 forskellige løbere 
fra hele Sjælland – men hele 30 % af 
deltagerne var helt nye løbere, som 
ikke havde prøvet orienteringsløb før.

Her går man ikke amok – man løber

FAKTA om  
Amager 
Orienteringsklub
Stiftet: 2008
112 aktive medlemmer
2021: Oprykning til 3. division
Fast træningsdag tirsdag kl. 17.30
Her finder du træningsløbene
- facebook.com/amagerok 
- www.amagerok.dk 

Sammenholdet giver styrke i 
AMOK. Foto: Ernst Poulsen.

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

Så kontakt vores 
sportsredaktør Søren Havemann

- Det er gratis
sporten@havemann.dk
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Tårnby Kommune har ind-
gået et samarbejde med 
virksomheden Motivu, for at 
hjælpe foreningslivet med 
at hverve flere medlemmer 
efter corona nedlukningen

Samarbejdet giver forenin-
gerne mulighed for at gøre 
brug af Motivus platform og 
inkluderer gratis annoncering 
på sociale medier i tre måne-
der. Målet med samarbejdet 
er at styrke tilknytningen til 
foreningerne samt aktivere 
borgerne i sjove og sunde 
fællesskaber.

Folkeoplysningsudvalget 
har betalt for en tre måneders 
genstartspakke, som skal bru-
ges på at hjælpe foreningerne 

med at rekruttere nye med-
lemmer. Efter de tre måneder 
skal/kan foreninger vælge at 
betale, hvis de vil fortsætte 
samarbejdet.

Brug af digital platform

- Motivu tilbyder foreninger-
ne en platform, hvor de nemt 
kan oprette prøvetræninger 
og gøre opmærksom på sig 
selv, fortæller Morten Nørsten 
fra Motivu. 

Via platformen kan forenin-
ger målrette digital annonce-
ring og kampagner.  Det kan 
eksempelvis være annonce-
tilbud om prøvetimer. Der er 
også mulighed for at købe vi-
deoproduktioner, hvor Motivu 
laver optagelser af udvalgte 

hold og laver professionelle 
videoer, som blandt andet 
kan bruges til annonceringen, 
som Motivu selv nævner på 
deres hjemmeside.  www.mo-
tivu.dk/taarnby 

Amager Atletik bruger Motivu

Amager Atletik Club har al-
lerede brugt Motivu. På fire 
uger har ca. 75 tilmeldt sig 
forskellige træningsmulighe-
der. 

Det er nemt at melde sig til 
og rart for trænerne, at de får 
en besked på, at der kommer 
nye til træning. Mange synes 
især, at beskrivelsen af træ-
ningen og billederne giver et 
godt indtryk af klubben. 

- Det er nemt at sætte træ-

ningen op og flowet fungerer 
meget tilfredsstillende. for-
tæller Christian Kühn Bjerre, 
Amager Atletik Club.

SH
 

Amager Atletik Klub 
tilbyder, ligesom andre 

Tårnbyklubber, prøvetimer 
via Motivu Foto: Motivu

En hånd til idrætsforeningerne

Vær med til at inspirere og 
skabe dialog om nye idræts-
investeringer i kommunerne 
op til kommunalvalget 16. 
november

En kunstgræsbane. En slå-
mur ved tennisklubben. Et nyt 
MTB-spor og belysning på lø-
beruten. Eller opførelse af en 
idrætsfacilitet i en baggård 
eller bygning, som alligevel 
står ubenyttet hen.

Der er uden tvivl masser af 
bud og reelle behov i kommu-
nerne, og det er også vigtigt 
med gode lokale idrætsfacili-
teter - men ofte sker der ikke 
rigtig noget. 

Derfor har Danmarks 
Idrætsforbund (DIF) lanceret 
en ny online platform med et 
interaktiv.

Her kan alle foreninger, 
medlemmer og selvorganise-
rede idrætselskere vise, hvor 
Danmark mangler idrætsfa-
ciliteter. Og det er ganske 
simpelt – man klikker på dan-
markskortet på det relevante 
sted og skriver ganske kort, 
hvad det er, der mangler.

Bidrag til lokal viden og 
dialog

- Vores formål med platfor-
men er at styrke den lokale 
viden om konkrete behov 
for bedre fysiske rammer 

til idræt, bevægelse og for-
eningsliv i hver kommune. 
Vi håber, at platformen kan 
bidrage til en god dialog om 
de potentialer, der er i den 
enkelte kommune. For det er 
jo netop lokale borgere og 
idrætsforeninger, der er eks-
perter i lokale behov, siger 
DIF-formand Hans Natorp.

Håbet er, at mange vil bi-
drage med forslag, så alle 
kommuner får en række 
spændende forslag at arbejde 
videre med. På den anden 
side af kommunalvalget vil 
DIF sende de indkomne for-
slag til kommunerne med 
kontaktoplysninger på dem, 
der har stillet forslagene. Li-
gesom DIF vil inspirere til, 
hvordan kommunerne kan ar-
bejde videre med forslagene.

SH

På en online platform med 
et interaktivt danmarkskort 

kan alle nu give deres bud på 
nye lokale idrætsfaciliteter og 

deres placering. Foto: DIF.

Findes der lokale 
idrætsdrømme

FAKTA:
Se det interaktive dan-
markskort på adressen  
www.danmarkmangler.dif.
dk/Indsend-forslag

Kastrup Kajakklub er en lille 
hyggelig kajakklub, som 
er beliggende i den gamle 
havn, tæt på Lufthavnen. 
Så JA, du kan godt komme 
flyvende

Af Thomas Lantz, formand 
Kastrup Kajakklub

Kastrup Kajakklub har om-
kring 80 aktive medlemmer i 
alderen 25-70 år.

På havnen har vi et klub-
hus og en tilhørende bådhal. 
I klubhuset er der to omklæd-
ningsrum, hvoraf der er sauna 
i det ene. 

Endvidere er der et åbent 
køkken og borde og stole til 
omkring 25 spisende. Der 
er fri kaffe og the i klubben 
– det skal bare laves. Der er 
lidt træningsudstyr og klub-
ben råder også over et RO-
ergometer. Ved indmeldelse 
i klubben får du udleveret en 
nøglebrik, som giver adgang 
til klubben 24/7.

I bådhallen har klubben 17 
hav-kajakker i plast, 10 tur- 
kajakker og en enkelt Surf-
ski, som frit kan benyttes af 

medlemmerne, med det rette 
IPP bevis. Der er endvidere 
mulighed for at få opbevaret 
private kajakker i bådhallen 
i begrænset omfang. Besty-
relsen har en venteliste, hvor 
man som medlem kan blive 
noteret.

Mere sommerliv

I sommerhalvåret har vi fast 
RO-med-dag tirsdag eller 
torsdag. Der er efterhånden 
opstået en tradition for, at der 
er spisning ifm. torsdagsro-
ning til kostpris. Spisning af-
regnes, direkte med den, som 
står for maden.

I vinterhalvåret forsøger 
vi at afholde forskellige akti-
viteter. Aktiviteterne vil for-
trinsvis blive lagt om torsda-
gen. Lørdag aften har klubben 
adgang til den lokale svøm-
mehal, hvor vi har mulighed 
for at tage kajakkerne med og 
øve det, som der måtte være 
behov for at træne. Det er al-
tid lettere, når vandet er klart 
og 25 grader.

Vi forsøger også at gennem-

føre en hyggelig komsammen 
i ny og næ og julefrokost er et 
naturligt element.

Betingelser for medlems-
skab

Klubben optager naturligvis 
medlemmer som har et IPP2 
certifikat. Nye medlemmer 
skal aflægge en svømme-
prøve på 600 meter i hav-
vand, eller kunne fremvise en 
svømmeprøve på 1.000 meter 
i svømmehal. For at kunne ro 
om vinteren uden instruk-
tør skal du kunne forevise 
en soloredning uden brug af 
hjælpemidler.

Der gennemføres som regel 
et kursus i foråret. De senere 
år har det været havkajak, 
som har være i fokus.

PS. Har du lyst til at se 
klubben, så send en besked, 
via kontaktformularen 
på vore hjemmeside 
kastrupkajakklub.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen

Tag bare flyveren til kajak
Vi sætter pris på 

sikker roning.
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Her er vi 
allesammen
Hele det samlede foreningsliv er 
kommet i brochure

Af Terkel Spangsbo

Med penge fra Folkeoplysningsud-
valget og en kæmpe indsats fra For-
eningernes Fælleskontor og Tårnby 
Bladets frivil-
lige layout-hold 
er det lykkes at 
samle kontakt-
o p l y s n i n g e r 
(den sværeste 
og mest tids-
krævende del 
af projektet) 
fra alle klub-
ber.

I brochu-
ren, som 
gerne skulle 
være landet i din post-
kasse, hvis du er reklamemodtager, 
finder du kontaktmuligheder og me-
get let oplysninger om de enkelte 
klubber.

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

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

Hvis I IKKE har modtaget brochu-
ren eller skal bruge nogle ekstra fås 
de på Foreningernes Fælleskontor, 
Englandvej 290 og på bibliotekerne.
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BOGEN OM BOGEN OM 
FRITIDSLIV FRITIDSLIV 
I TÅRNBYI TÅRNBY

Ved Søren Havemann, sporten@havemann.dk

Rammer og vilkår for idrætsklub-
berne i Tårnby vurderes som de 17. 
bedste i Danmark
Skive Kommune tager førstepladsen 
i en stor DIF-undersøgelse, hvor de 
danske kommuner bliver rangeret i 
forhold til, hvor idrætten har de bed-
ste rammer og vilkår. 

Lad os afsløre det med samme, 
Tårnby kommer ind på en 17. plads ud 
af landets kommuner.

Kommunerne er blevet vurderet 
på 21 forskellige parametre inden 
for fire hovedområder – frivillighed, 
faciliteter, økonomi og rammevilkår 
samt idrætspolitik. Blandt andet via 
2.628 idrætsforeningers besvarelser 
af spørgeskemaer, hvilket svarer til 
27,6 besvarelser fra hver kommune i 
gennemsnit. 

Tirsdag 16. november er der kom-
munalvalg i Danmark, og Hans Natorp, 
formand for DIF, håber, at undersøgel-
sen kan være med til at sætte idræt-
ten på dagsordenen.

- Et godt idrætsliv er utrolig vigtigt 

i forhold til at have glade og sunde 
indbyggere i kommunen, men et godt 
idrætsliv kommer ikke af sig selv. Det 
har behov for gode vilkår for at kunne 
fungere. 

- Derfor bør idrætslivet være en af 
de centrale emner ved kommunalval-
get, og jeg opfordrer alle kandidater 
til at sætte det på dagsordenen.

Foreningslivets to paraplyorgani-
sationer KTIS og TFR i Tårnby har ind-
budt til ’foreningsvalgmøde’ onsdag 
3. november – se annonce her i avisen. 

SH 

DIF rangerer kommunerne

SE DET HELE: 
Hele undersøgelsen kan 
findes her: www.dif.dk/kv21/
kommuneundersogelse. Her 
kan man se, hvordan de enkelte 
kommuner ligger placeret, 
både samlet og inden for de fire 
hovedområder, og man kan se 
undersøgelserne fra 2017 og 
2013.

Lokale idrætsforeninger går sam-
men om at bygge hal til udsatte 
børn og unge

Der er mangel på idrætsfaciliteter i 
København. Det har skabt store udfor-
dringer for foreningerne Krumspring 
og Divas Cheerleaders, der nu tager 
sagen i egen hånd. Sammen vil de 
bygge ny lethal, der blandt andet skal 
gavne udsatte børn og unge, men for-
eningerne mangler økonomisk støtte, 
for at projektet kan lykkes.

- Vi har fået en helt særlig mulighed 
for at bygge en hal, der passer lige 
præcis til både Krumspring og cheer-
leading. Og når sådan en mulighed 
dukker op, så bliver man nødt til at 
gribe den, fortæller Julie Beier Lund, 
som er formand i Vanløses største 
idrætsforening. 

Rigtig mange medlemmer

Krumspring, der har cirka 3200 børn 
og 700 voksne medlemmer, giver 
blandt andet udsatte børn og unge i 
København muligheden for at komme 
væk hjemmefra, være aktive og møde 
nye venner. Krumspring er den stør-
ste gymnastikstikforening i Køben-
havn med hold i bydelene Bispebjerg, 
Brønshøj-Husum og Vanløse.

Muligheden, formanden henviser 
til, dukkede op tæt ved Vanløse Sta-
dion på Klitmøllervej 20. Her har der 
indtil nu ligget en hockeybane, som 
skal tages ud af brug. 

Divas Cheerleaders er en forening, 
der rummer knap 200 medlemmer, 
som spænder mellem professionelle 
cheerleaders, der deltager i VM og 
unge udsatte, der har brug for en po-
sitiv forskel i hverdagen.

Desperate efter økonomisk støtte

Allerede nu er der gang i tegninger og 
tilladelser til den nye hal. Det sker i 
samarbejde med Rambøll, der har ta-
get opgaven med at bygge en lethal 
på arealet i Vanløse til sig. 

Nu er håbet, at fonde og virksomhe-
der ligeledes synes, det er en god idé 
at bygge nogle flere idrætsfaciliteter, 

der støtter op om at sikre mulighe-
den for bevægelse og samtidig danne 
gode, sunde relationer for børn og 
unge i København.

- Hvis det her projekt skal lykkes, 
så får vi brug for støtte fra kommune, 
fonde og virksomheder. Vi håber på 
at få en varm modtagelse, nu når vi 
nu præsenterer projektet, siger Julie 
Beier Lund.

SH

Vi kan da bare selv - næsten

Guld til Vikings ungdom
I oktober blev der afviklet danske 
ungdoms- og juniormesterskaber 
i vægtløftning på Østerbro og det 
kunne ikke være gået ret meget 
bedre

I den mindste klasse 35 kg. fik Alber-
te Schmidt guld i 40 kg. Elin Nilsson 
vandt guld og Emily Lykke fik også 
guld. De satte alle nye personlige re-
korder og de var alle ungdomsløftere. 

Der var altså nogle drenge med og 
de gjorde det lige så godt.  Alfred Høj 
løftede i 44 kg klassen og fik guld og 
som rosinen i pølseenden fik Nicky 
Chengde Ye der løftede som junior 
også guld.

Sikker sejr i dansk holdmesterskab
Det var samtidig danske hold-

mesterskaber både for junior og un-
gdom. Junior holdet der bestod af 
Siff Wibling, Samia Danris og Nicky 
Chengde Ye var så ubeskedne at tage 
sig af guldet for junior hold.

Ungdomsholdet bestod af Alberte 
Schmidt, Elin Nilsson, Emily Lykke og 
Alfred høj fik sølv. 

Endelig blev Emily Lykke bedste 
ungdoms løfter og Siff Wibling blev 
næstbedste juniorløfter kun slået 
med et halv point.

SH                            

Tre guldvindere, Elin 
Nilsson, Emily Lykke 
og Alberte Saugmann 
Schmidt.  
Foto: AK Viking

Opvisning på Opvisning på 
Tagensbo.  Tagensbo.  

Foto: KrumspringFoto: Krumspring
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Tårnby Bladet søger - telefonpasser tre timer om ugen eller som vikar til holdet, vi har nu.

Vil du med i et kreativt fællesskab? Lige nu savner vi en person, som kan tage en ugentlig telefonvagt. Hvilken dag i ugen, det skal være, bestemmer du selv. 
Vi har telefonerne åbne dagligt mellem klokken 9 og 12 og der er pt. fire om tjansen. Interesseret? Ring 32 509 290. 

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

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

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

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

Læs kursusoversigten og tilmeld dig de 
gratis kurser på  

www.kaisport.dk/kursusoversigt/

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

HELT EKSTRAORDINÆRT (og fordi, der var uenighed i redaktionens 
dommerpanel) har vi udnævt et Månedens Foto nummer 2. To-tallet skal ikke 
tages som en prioritering, da der var stemmelighed i panelet. Vi vil anbefale, 
at læserne går på www.taarnbybladet.dk og nyder foto på skærm - det 
fortjener det.
Det er godt set af Mirja Kilpanen, Amager Fotoklub, at fange vandets tidligere 

hersker (det gamle vandtårn) sammen med efterårsnuancerne i Byparken - 
og så uden at det pissede ned. Men de lange skygger, som en pt. sjælden sol 
kaster over området, gengiver naturens flotteste naturlige farver - vurderer 
dommerpanelet. Sært at man kan længes efter dette syn, når man ved, hvad 
der venter efter et snarligt løvfald - godt vi så har fotoet i behold.

Yderligere overdækning af 
motorvejen
Dansk Folkeparti (DF) har til borg-
mesteren stillet forslag om en un-
dersøgelse af mulighederne for en 
overdækning af væsentlige dele af 
motorvejen i Tårnby Kommune.

Forslaget blev behandlet på kom-
munalbestyrelsens møde 26. okto-
ber

DF mener, at en overdækning vil 
betyde en væsentlig reduktion i støj 
og forurening, ligesom overdæknin-
gen vil kunne anvendes til rekreative 
formål, byfornyelse eller solenergi.

Finansieringen mener DF bør på-
hvile staten, der har planer om ud-
videlse af motorvejen, og dermed vil 
tilføre endnu mere trafik, støj og for-
urening via den nye linjeføring fra 
nord og den planlagte Lynetteholm, 
der skal støde op ved lufthavnen.

DF foreslår, at kommunalbestyrel-
sen bør afsøge alle muligheder og gå 
i dialog med Københavns Kommune, 
der netop har vedtaget også at un-
dersøge mulighederne for overdæk-
ning af dele af Øresundsmotorvejen.

bbark
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Sammen med (få) læsere har vi 
stillet en række spørgsmål til politi-
kerne - her er deres svar

Af Terkel Spangsbo, redaktør

Normalt sender politikerne, der op-
stiller til et valg, læserbreve med præ-
cis de emner, som de synes er interes-
sante og som de håber at få stemmer 
på. Her har vi stillet spørgsmål, som 
vi udfra gæster på redaktionen, kig 
på Facebook og i andre medier finder 

interessante - og vi har stillet samme 
spørgsmål til flere partier (faktisk til 
tre meget forskellige partier.

Partierne har fået 800 karakterer 
inkl. mellemrum til at svare - hvis de 
har brugt for mange bogstaver og mel-
lemrum, har redaktkionen forkortet 
indlægget.

Det skulle have været udelukkende 
læserspørgsmål, men indrømmet - 
dem kom der kun få af, så redaktionen 
har ansvaret for de fleste spørgsmål.

Men hvis du/I efter at have læst og 
kigget på siderne med spørgsmål, selv 
får lyst til at stille spørgsmål, så kan 
det nås endnu. Send fluks og inden 1. 
november en mail med dit spørgsmål 
til os og du vælger selv, hvilket parti, 
du mest ønsker skal svare. Vi kan finde 
på, at stille sammen spørgsmål til an-
dre partier.

Du kan stille dit spørgsmål under 
mærke, men redaktionen skal kende 
din identitet. Skriv ’Vælgermøde’ i 

mailens emnefelt
Vores klassiske postkasse ude ved 

Englandsvej 290 kan også modtage 
dit spørgsmål.

Ud over det øjeblikkelige svar vil 
der fremkomme en fantastisk doku-
mentation af ’hvad var det nu, du/I 
sagde før valget’ og ’hvad er det så, 
du/I gør og siger i valgperioden.

De har vi spurgt lokalpolitikerne om III De har vi spurgt lokalpolitikerne om III 

Den tunge trafik gennem Tårnby
Nu udbygges Kirstinehøj. Hvordan forestiller I jer trafikudviklingen fra Kirstinehøj til 
motorvejen kan afvikles i fremtiden. (læser)

Enhedslisten Venstre Socialdemokraterne

Spørgsmålet om afvikling 
af tung trafik fra Kirstine-
høj op gennem Tårnby til 
motorvejen og en udbyg-
ning af Kirstinehøj er svær 
at tage stilling til, før vi 
har eksakte planer og øko-
nomi på bordet. Enheds-
listen er helt klar på en 
løsning, der giver færrest 
gener, støj, røg og møg for 
borgerne. En løsning der 
skal vejes op mod andet 
anlægsarbejde.

Der er konkrete planer for 
udvidelse af nedkørsel & 
motorvej med ekstra spor. 
Så ja, trafikafviklingen kan 
forbedres. Kirstinehøj 3 
lægger ikke op til Erhverv 
med tung trafik, og med 
løsningen med en ringvej 
kombineret med de andre 
forbedringer tror vi på, at 
det kan lykkes at få en or-
dentlig trafikafvikling.

Englandsvej er netop ble-
vet tilrettet til den større 
trafikmængde med et 
ekstra spor fra Løjtegårds-
vej. Næste skridt vil være 
etableringen af yderligere 
et spor ved nedkørsel til 
motorvejen fra Englands-
vej - her har vi i godt sam-
arbejde med Sund & Bælt 
lagt tidsplanen og afsat 
økonomien til projektet. 
Udbygningen af Kirsti-
nehøj lll skal ske med 
respekt og beskyttelse af 
det eksisterende kultur- 
og landsbymiljø i Tømme-
rup Landsby, som skal be-
skyttes mod gennemkø-
rende trafik. Der skal ske 
en opdatering af lysregu-
leringen/krydset Uganda-
vej/Englandsvej samt en 
forlængelse af Ugandavej 
bagom Tømmerup Lands-
by. Udbygningen af Kirsti-
nehøj lll er en vigtig del af 
Tårnbys udvikling som en 
erhvervsvenlig kommune, 
hvor der skabes flere ar-
bejdspladser.

En direkte ned-/opkørsel til og fra motorvejen fra 
Kongelundsvej. 
Hvad synes du/I om ideen (læser)

De Konservative Socialistisk Folkeparti SF Liberal Alliance

Nu er det jo ikke en sag 
for Tårnby kommunalbe-
styrelse, da motorvejen 
ved Kongelundsvej ligger 
i Københavns kommune. 
Men når det er sagt ville 
det da være en oplagt 
ting at tage med i plan-
lægningen, når de skal i 
gang med at udvide mo-
torvejen til 3-sporet - Men 
antager at der vil være en 
del modstand hos have-
foreningsfolket - det vil jo 
tage en pæn bid af de to 
haveforeninger, der ligger 
op til motorvejen på beg-
ge sider af Kongelundsvej, 
mens de med stor sikker-
hed vil blive glad for den 
løsning i Ørestaden. 

Vi forstår godt ideen, men 
har jo reelt svært ved at 
gøre noget ved det. Den 
del af Kongelundsvej er jo 
i Københavns Kommune, 
hvorfor Tårnby Kommu-
nalbestyrelse ikke kan 
træffe en sådan beslut-
ning.
Vi er usikre på, om det re-
elt vil afhjælpe trafikale 
problemer, da udfordrin-
gerne syntes at starte 
på motorvejen. Desuden 
vil vi ikke nedlægge om-
kringliggende koloniha-
ver.

Det er en rigtig spænden-
de ide. Den vil vi gerne se 
nærmere på, men det må 
i så fald ske sammen med 
Københavns Kommune, 
da den del af motorvejen 
og Kongelundsvej lig-
ger i deres kommune. Og 
for at projektet kan gen-
nemføres, vil det betyde 
nedlæggelse af dele af 
de tilstødende koloni-
haver. Det vil helt klart 
være attraktivt at kunne 
afhjælpe både trængslen, 
luft- og støjforurening på 
Englandsvej og reducere 
den daglige rejsetid for en 
masse mennesker. 
Vi vil dog allerhelst for-
længe overdækningen af 
motorvejen og jernbanen 
på begge sider af den nu-
værende Tårnby-tunnel, 
så vi kan få kapslet støj 
og møg inde og skabe et 
kæmpeareal med plads til 
nye boliger, virksomheder 
og byrum.

Vi I arbejde for direkte tv-sending af 
kommunalbestyrelsens møder
Dansk Folkeparti Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti SF

Vi tvivler på, hvor stort 
behovet reelt set er. Vi 
ved, at de kommuner, der 
har valgt denne mulighed, 
er det forholdsvist ret få, 
der følger med. Så det skal 
ikke indføres bare for po-
litikernes skyld, men for 
borgernes. 

Der skal ikke være nogen 
tvivl om, at vi går ind for 
åbenhed i kommunalbe-
styrelsens arbejde og må-
nedlige møder. 
Faktisk var det et af for-
slagene fra udvalget om 
Åbenhed og Borgerind-
dragelse, som blev nedsat 
efter sidste valg. Forsla-
get blev ikke realiseret 
med den begrundelse, at 
borgerne ikke ville se op-
tagelserne og  omkostnin-
gerne være for store.
Den præmis køber vi ikke. 
Vi bliver nødt til at se på 
virkeligheden og give 
borgerne mulighed for at 
følge med og deltage i det 
lokale demokrati. Derfor 
vil vi gerne sende direkte 
fra møderne og lægge 
optagelserne på kommu-
nens hjemmeside, så bor-
gerne kan se dem, når det 
passer ind i deres tidspla-
ner. Vi skal ikke fraskrive 
demokratiet, men give 
mulighed for deltagelse.

Ja, det foreslog vi også 
i sidste valgkamp, men 
forslaget blev stemt ned i 
valgperioden.

Hvad skal der ske med Bøjlegrunden – og hvornår

Enhedslisten Radikale Venstre Nye Borgerlige

Bøjlegrunden er i sin tid 
udlagt til boliger. Og blev 
efter en arkitektkonkur-
rence vundet af Bjarke 
Bundgaard Ingels og gjort 
byggeklar til 1000 boliger, 
hvoraf en stor del skulle 
være almennyttige. Deraf 
så Bøjlevej, som skulle 
have været udkørsel til 
Amager Strandvej fra den 
planlagte bebyggelse, 
som af mig ukendte år-
sager aldrig er blevet til 
noget.
Hvad planen så er, er et 
rigtigt godt spørgsmål, 
som man kunne spørge 
kommunens borgere om. 
Har selv nogen bud, der 
ikke er plads til her.

Lokalplanen for Øre-
sundsparken ved Bøjlevej 
tilskriver at arealet skal 
bruges til boligformål. Ra-
dikale vil fastholde dette 
formål. Det er en meget 
attraktiv beliggenhed og 
området størrelse gør det 
muligt at etablere et unikt 
boligområde. 
Pt. er der givet dispensa-
tion til brug af området til 
forskellige formål bl.a. en 
midlertidigt cykelcross-
bane og til koncerter i 
august 2022.
Ting tager tid. Derfor vil 
vi gerne arbejde for at vi 
får startet processen med 
udvikling af området. En 
proces der skal indeholde 
borgerinddragelse, arki-
tektkonkurrence, udbud 
og at finde en investor 
der kan finansiere byg-
geriet. Vi skal også drøfte 
hvordan hele området vil 
blive påvirket, herunder 
ikke mindst en drøftelse 
af daginstitutioner, skoler, 
veje mv. Vi er klar til at 
starte processen

En skandale at denne 
fantastiske grund ligger 
henfalden. Grundet den 
giftige undergrund/jord 
er grunden ikke beboelig 
de næste 30 år eller mere. 
Hvad med at lave et par-
klignende område med 
træer, buske, vild natur 
og lidt bænke til hygge-
lige stunder. Når der kan 
afholdes koncert, så kan 
man vel også bruge grun-
den til familiehygge.
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Tårnby i Glimt november 2021Tårnby i Glimt november 2021
... og lidt fra tilliggende og Regionen

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

Der må gerne følge en tekst 
med, men redaktionen digter ger-
ne med på det tilsendte.

Kål på skemaet hos 1000 elever i Tårnby. Kan man få børn til 
at elske kål? Og kan kål i højere grad blive en middagsfavorit i 
børnefamilierne? Det undersøger 45 skoleklasser i Tårnby, når 
de sammen med GoCook fra Coop eksperimenterer med den 
sunde og klimavenlige kål på landets skoler her i efteråret.  

Selvom det er godt for både krop og klima at spise kål, så er 
det hovedsageligt smag og tilberedning, der er i fokus i årets 
smagekasse fra GoCook. Eleverne skal fx lære, hvordan man 
kan nedtone den bitre kålsmag ved fx at lynstege grønkål og 
asparges-broccoli i en asiatisk bami goreng. 

Gorm Wisweh og Micki Cheng er ambassadører for GoCook.
 - Jeg har gennem min berøring med den asiatiske madkultur 

været vant til masser af retter med kål som fx forårsruller, siger 
Micki Cheng. Og Gorm fortsætter: 

- Ja, og det vigtige er, at det sker uden løftede pegefingre. 
Børnene bestemmer 100% selv.

Nye læskærme ved bus-stoppestederne. 
Det gælder skærme med reklameskærm 
indbygget. Samtidigt med, at de gamle læ-
skærme skiftes ud med helt nye modeller, 
kommer der 11 læskærme op nye steder. 
Det forventes, at udskiftningen vil fortsæt-
te til og med uge 48. I perioder vil der blive 
slukket for lyset i de pågældende skærme. 
Busserne bliver ikke påvirkede af arbejdet, 
men kører som normalt i perioden.

Kilde: taarnby.dk

NÅR JUBILAREN GIVER GAVER: Ved 
3F’s jubilæums fest var der klassisk 
bankospil, quizzer om 3F og andre lot-
terier. Medarbejder ved Tårnby Bladet 
Ole (tv.) og Mona Gjedved deltog og  
siger mange tak for et super arrange-
ment, og så gør det jo heller ikke dår-
ligere, at man er en heldig kartoffel.  
Ved siden af Ole står næstformand i 
3F Kastrup, Jane Norman Larsen. 
Mona tog billedet.

Naturpark Amager er byens bedst oplevelse. ’Naturpark 
Amager er intet mindre end et slaraffenland for alle, der 
trænger til at se grønt. Området strækker sig over ikke 
færre end 3.500 hektar, hvilket svarer til tre gange Dyre-
haven ved Jægersborg, og her er basis for at overnatte, 
bade, se på fugle og slippe ungerne fri, skriver journalist 
Katrine Irminger Sonne fra Berlingske i sin begrundelse 
for at tildele partnerskabet bag Naturpark Amager pri-
sen som Byens Bedste Oplevelse, kåret af AOK og Ber-
lingskes læsere.

Ny fragtterminal giver arbejdspladser. DHL har holdt rejsegilde for en ny fragtterminal, der er 
virksomhedens største investering i Norden. Den 26.000 kvadratmeter store terminal forventes 
at komme til at skabe flere hundrede nye arbejdspladser, når den som planlagt står færdig i 
foråret 2023.

Ved indvielsen pointerede borgmester Allan Andersen, at DHL er en vigtig samarbejdspart i 
lokalområdets mål om at komme ud af den store arbejdsløshed, der ramte i kølvandet på corona-
krisen. DHL har vundet flere priser for sine gode arbejdsforhold, og Managing director Steven 
Den kunne fortælle, at man vægter medarbejderpleje højt, og at mange ansatte når at have både 
10, 20 og 25-års jubilæum, ja enkelte endda 40 år.

Nostalgi med bid i - Odd Loop indtager Operaen, Christiania. 
Livet er fyldt med savn, bittersøde nederlag og angstfulde 
opture. Og så gentager alting sig selv. Det skriver Odd Loop 
musik om og 12. November giver de en smagsprøve. Bandets 
medlemmer mødtes på Ørestad gymnasium og har siden da 
brugt årene på at skrive musik i lokaler rundt omkring på 
Amager. Bl.a. omkring Amagerbanen og Amagerbro. Selv deres 
debutplade er indspillet lige overfor Amager Bio.
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I forbindelse med temaet 
‘Den Gode Skole’ har FGU 
Amagers elever nu fuldendt 
deres ambition om at ind-
rette et pauserum, de kan 
kalde deres eget 

Tekst: Emilie Frederiksen, 
Dennis Dan, Rasmus B. 

Milthers. Foto: Danni Nielsen 

Skoleåret startede anderle-
des i år på FGU Amager, for det 
var i starten af august, hvor 
projekt ‘Elevrum’ blev skudt 
i gang. FGU Amager havde 
besluttet at overgive et stort 
lagerlokale til eleverne, der 

så fik fire uger til at forvandle 
det til deres eget pauserum.

En fredag først i september 
var der fernisering på det nye 
elevrum på FGU Amager. Ele-
ver, forældre og lærere ven-
tede spændte i kantinen.

Tobias Ahnfeld Rønne, læ-
rer, holdt en tale, hvor han 
fortalte om projektet. Deref-
ter forklarede fire piger fra 
elevgruppen, hvad deres ar-
bejdsgruppe havde lavet ved 
rummet samt tankerne bag.

Da talerne var holdt, var 
der buffet med kanapéer, til-
beredt af elever fra skolens 
eget køkkenhold. Maden blev 

rost af mange og efter der var 
blevet spist, gik folk hen for at 
se rummet.

Rummet blev taget godt 
imod og gæsterne havde mas-
ser af spørgsmål til eleverne. 
Imens der blev stillet spørgs-
mål, blev der i baren, som 
eleverne havde lavet, tilbudt 
sodavand.

I rummet blev der også spil-
let bordfodbold og bordten-
nis. Hvis man var mere til det 
rolige, var der også en ‘chill-
zone’ med fjernsyn, sofaer og 
brætspil. 

Universel rummelighed

Tanken bag rummet er, at det 
skal være et rum hvor elever-
ne på FGU Amager kan slappe 
af og hygge sig. Det er vigtigt 
for eleverne, at rummet giver 
udtryk for, hvordan de er, og at 
det repræsenterer dem.

På en anden væg har nogen 
elever valgt at skrive feel-
good-citater, som skal være 
med til at motivere eleverne 
og skabe en god stemning. 

Der er også vægge med 
elevernes håndaftryk, en FGU-
væg samt en væg med galak-
se-tema, der blandt andet vi-
ser en stjernetåge - kaldet en 
nebula - og en supernova.

Med ‘Projekt Elevrum’ fuld-
ført har FGU Amager nu et 
stort, spændende og rumme-
ligt rum med plads til alle og 
enhver.

Loftsdekorationerne i en del af rummet består af svævende 
planeter og bringer på den måde ‘rummet’ ind i rummet.

ET rum som bliver 
FGU-elevernes eget

OM FGU AMAGER 
• FGU står for Forberedende Grunduddan-
nelse, og er en uddannelse for unge mellem 
16-24 år, der forbereder sig til deres videre 
uddannelsesforløb på eksempelvis en er-
hvervsuddannelse eller HF.

• FGU Amager åbnede i august 2019 og har 
cirka 100 tilmeldte elever og 15 medarbej-
dere fordelt på 7 hold.

• FGU Amager hører ind under FGU Hoved-
staden, der også har afdelinger på Østerbro, 
Vesterbro, Nørrebro og i Valby.

Fire piger fra elevgruppen 
fortalte, hvad deres 
arbejdsgruppe havde lavet ved 
rummet samt tankerne bag.

Kulturel og universel rummelighed præger elevernes pauser 
på FGU Amager.

Projekt Elevrum
Med motivationen i top og et fælles seminar 
om, hvordan et rum kan påvirke ens energi, 
humør og motivation, var FGU Amagers ele-
ver klar til at gå i krig med det daværende 
tomme og nedslidte rum.

Alle skolens elever valgte sig ind i grupper 
på tværs af deres faste linjer og hold:

• Gulv-gruppen, også kaldt Zone-gruppen, 
havde ansvar for at anskaffe møbler og pla-
cere dem.

• Væg-gruppen var ansvarlig for anskaffelse 
af maling og belysning til væggene.

• Loft-gruppen stod for belysning og dekora-
tioner hængende ned fra loftet.

Eleverne brugte de første to uger på at 
idéudvikle og arbejdede med SCRUM-boards 
- en metode til at visualisere en proces og 
skabe sig et fysisk overblik. Idéer var der 
masser af i alle grupper, men efterhånden 
som de tog form, blev det tydeligt, at kom-
munikation med andre grupper også var 
vigtig, for at alle de gode idéer også kunne 
spille sammen til sidst i det færdige rum.

I den tredje uge blev der indkøbt maling, 
hentet inventar og fremstillet dekorationer, 
hylder og bardisk på de forskellige værkste-
der, hvorefter den fjerde uges slutspurt blev 
sat ind, så rummet kunne stå klar til fernise-
ringen.

Med ‘Projekt Elevrum’ fuldført har FGU 
Amager nu et stort, spændende og rumme-
ligt rum med plads til alle og enhver.

Væggen med en velkomsthilsen på alle de sprog, eleverne 
repræsenterer.

Surfere vil rydde op på de 
danske strande 
Med opbakning fra Miljøsty-
relsens Strandoprydnings-
pulje vil Dansk Surf & Rafting 
Forbund (DSRF) i 2022 sætte 
fokus på bæredygtige initiati-
ver i idrætten og igangsætte 
en ny miljøindsats.

Fiskenet, plastik og alver-
dens andet affald skyller dag-
ligt op på strande i Danmark 
og i hele verden i massive 
mængder. 

DSRF udvikler og organise-
rer surf og stand up paddle-
sporten i Danmark og med 80 
foreninger og mere end 4.000 

medlemmer forankret i for-
bundet samt stærke partner-
skaber, vil forbundet nu sætte 
yderligere fokus på miljø og 
bæredygtighed.

- Det har altid været en 
stor del af vores DNA at passe 
godt på miljøet. Derfor giver 
det også rigtig god mening 
for os at kunne motivere og 
engagere til forskellige mil-
jøtiltag og gode vaner og det 
får vi nu en central økonomisk 
støtte til fra Miljøstyrelsen, 
siger Michael Lindberg, sekre-
tariatschef i DSRF.

Et af målene med forbun-
dets miljøindsats er at samar-

Snup lidt havfald i farten
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I knap 100 år har der været 
revy i Dragør - og det skal 
der gerne blive ved med
Netop nu arbejder en flok fri-
villige revyentusiaster hårdt 
på at få en ny udgave af Dra-
gør Revyen stablet på benene 
efter en hård nedlukning.

- Dragør Revyen har været 
tradition i Dragør siden 1925. 
I næsten 100 år har vi taget 
kærligt gas på byen, tids-
ånden og dem, som stikker 
næsen frem. Det var hårdt at 
måtte aflyse den traditionsri-
ge revy under coronanedluk-
ningen, men nu ser vi fremad 
mod lysere tider, fortæller 
Susanne Grønbech, formand i 
Dragør Revyforening. 

- Vi glæder os til at slå døre-
ne op til en fornyet version af 
Dragør Revyen 5. november.

Unge skuespiltalenter skal 
løfte arven

Årets skuespillere, Katja Or-
don Larsen, Emilie Bjørn Kil-
ting, Mathias Andersen og 
Daniel Spenner, har alle det 
til fælles, at de er under 35 
år og elsker revygenren. For 
24-årige Daniel Spenner er 
Dragør Revyen en drøm, der 
går i opfyldelse:

- Jeg har været stor fan af 
Ørkenens sønner og Cirkus-
revyen, siden jeg var barn. 
Jeg har ikke lavet noget under 
revygenren siden gymnasiet, 
så nu skal drømmen prøves af, 
siger han.

- Jeg har gået på Teaterhøj-
skole og fandt ud af, at jeg 
kan lide at være sjov. I 2020 
lavede jeg Studenterrevyen, 
og nu er jeg klar til at indta-
ge Dragør Revyen supplerer 
24-årige Katja Ordon Larsen.

Erfarne kræfter bag scenen

Bag scenen står desuden 
den 31-årige Thomas Findval 
Sølvskov, som er uddannet 
skuespiller, men for andet år 
i træk fungerer som Dragør 
Revyens instruktør. Han har 
tidligere selv spillet med i 
Dragør Revyen og har derfor 
efterhånden en stor erfa-
ring med Dragør Revyen. Det 
samme har kapelmester Jens 
Trygve Dreijer, som også før 
har fungeret som kapelme-

ster for revyen. 
Dragør Revyen har premi-

ere 5. november og spiller til 
og med 27. november.

tsp

Årets skuespillere i Dragør 
Revyen 2021. Fra venstre: 
Mathias Andersen, Emilie 

Bjørn Kilting, Daniel 
Spenner, Katja Orden Larsen 
og kapelmester Jens Trygve 

Dreijer.

Comeback til Dragør Revyen 

- ovenikøbet på den anden 
side at kommunegrænsen

Kulturforeningen Liv i Sundby 
tilbyder en bred vifte af kul-
turoplevelser for alle alders-
grupper forskellige steder på 
Amager. 

Liv i Sundby blev stiftet i 
1999 og er drevet af frivillige. 
Foreningen har hjemsted i 
Solvang Bibliotek, men sam-
arbejder med en lang række 
lokale organisationer og for-

eninger.
Hvert år laves et forårspro-

gram og et efterårsprogram, 
hvor vi forsøger at ramme så 
bredt som muligt, både em-
nemæssigt og aldersmæs-
sigt. I dette efterår har vi for 

eksempel haft foredrag af 
sportsjournalist Morten An-
kerdal, der fortalte om OL, 
DR-journalist Kim Bildsøe 
Lassen, der gjorde os klogere 
på Brexit samt forfatteren 
Brian Iskov, der causerede om 
James Bond. Der har også væ-
ret en rundvisning i krigsski-
bene på Holmen, hvor både 
bedsteforældre og børnebørn 
deltog. For de mindste holdes 

der workshops og teater.
Arrangementerne er åbne 

for alle, men er man medlem 
af støtteforeningen, opnår 
man rabat.

Vi er så heldige at modtage 
økonomisk støtte fra Amager 
Vest Lokaludvalg samt nogle 

fonde, hvilket er med til, at vi 
kan holde billetpriserne på et 
absolut minimum. Vi mener 
nemlig ikke, at økonomien 
skal afholde nogen fra gode 
kulturelle oplevelser.

tsp

Er du til kulturoplevelser?

ER DU BLEVET NYSGERRIG og vil vide mere om os, kan du 
finde det trykte program på bibliotekerne eller se på vores 
hjemmeside www.livisundby.dk, hvor du også kan se resten 
af dette efterårsprogram og købe billetter.

Danmarks første 
butik med 

overskudsmad

www.wefood.nu

Amagerbrogade 151
Åbningstider:

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

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

Stor interesse for 
kunstgræsbane  
- i Ørestad

42 lokale hold har ansøgt 
om og fået en fast spil-
letid på kunstgræsbanen 
på Grønningen i Ørestad 
Nord.

- Det viser en kæmpe 
opbakning til sammen-
holdsskabende aktiviteter 
i kvarteret, skriver GFS 
Ørestad (organ for G/F 
Ørestad). 

De lokale hold tæller 
blandt andet boligforenin-
ger, virksomheder og stu-
diehold.

Kunstgræsbanen er for 
eksempel base for univer-
sitetsfodbold, som samler 
hundredvis af tilskuere til 
turneringer og skaber stu-
dieliv på tværs af uddan-
nelserne.

Ud over banen i Univer-
sitetskvarteret ligger der 
en kunstgræsbane i Bypar-
ken i Ørestad City. Denne 
bruges aktivt af Ørestad 
Skole, Ørestad Gymnasium 
og Ørestad IF. 

- Foreningerne får mu-
lighed for at brede deres 
aktiviteter ud i byrummet. 
Uden for de skemalagte 
spilletider har beboerne 
og brugerne af parken mu-
lighed for at spille fritids-
bold, lyder det fra GFS. 

bejde med 20 lokale forenin-
ger i hele landet og dermed 
forankre miljøtiltagene lokalt. 
Der udvælges såkaldte ‘clean 
ambassadører’ i de enkelte 
foreninger, som har ansvaret 
for at afvikle og motivere til 
lokale miljøaktiviteter. 

- Vi er meget bevidste om, 
at vi ikke alene ved at rydde 
op på de danske strande og i 
havet omkring Danmark, kan 
tackle verdens klimaudfor-
dringer. Men vi håber og tror 
på, at et yderligere fokus på 
området samt vores mål om 

at skabe mere bæredygtige 
events og produkter til idræt-
ten, kan stimulere til bedre 
og mere klimavenlige vaner, 
slutter Michael Lindberg.

DSRF vil nu bruge resten 
af året på at få de mange for-
eninger koblet op på projek-
tet, inden de forskellige akti-
viteter skal rulles ud i foråret 
2022.

Læs mere på  www.dsrf.dk  
SH

Fiskenet, plastik og alverdens 
andet affald skyller dagligt op 
i massive mængder på strande 
i Danmark og hele verden. 
Foto: Jakob Gjerluff
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Filmoversigt 

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

www.kulturhusetkastrupbio.dk

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

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

TIRSDAGSBIO KL. 10.30
2/11: SKYGGEN I MIT ØJE – med danske 
undertekster

BABYBIO KL. 11.00
2/11: SKYGGEN I MIT ØJE – med danske 
undertekster
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MARGRETE DEN FØRSTE med danske 
undertekster 
28 - 29/10:  kl. 17.00
1/10 – 3/11:  kl. 17.00 11 år 
NO TIME TO DIE 
28 - 29/10:  kl. 19.30
30 - 31/10:  kl. 16.00 + 19.30
1 – 2/11:  kl. 19.30 11 år 
FAMILIEN ADDAMS 2, dansk tale 
30 – 31/10:  kl. 12.45 7 år 
FORSVUNDET TIL HALLOWEEN 
30 - 31/10:  kl. 15.10 7 år

BOSS BABY – DET BLI’R I FAMILIEN 
30 – 31/10:  kl. 13.20 7 år
 
Danmarkspremiere:
SKYGGEN I MIT ØJE 
– med danske undertekster 
28/10 – 3/11:  kl. 17.30 + 20.00  15 år
 
Opera på lærredet:
MANON LESCAUT 
– med engelske undertekster 
3/11:  kl. 19.30

  
Programmet fra 3/11 og frem kan ses 
løbende på www.kulturhusetkastrupbio.dk fra 
slutningen af uge 43, men vi ved, at du blandt 
andet kan glæde dig til Danmarkspremierer 
på:

11/11: FAMILIEN JUL OG 
NISSEHOTELLET   
Og
18/11: GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE

opera på lærredet: 

Puccinis

MANON LESCAUT 
3/11: kl. 19.30
I pausen serveres et glas cava.
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BOSS BABY - DET BLI’R I 
FAMILIEN
Brødrene Ted og Tim er blevet voksne og er gledet 
fra hinanden. Ted er en succesfuld, rig direktør for 
en investeringsfond, mens Tim er hjemmegående 
far med to børn. Syv-årige Tabitha er imidlertid 
vidunderligt opvakt og allerede indskrevet på 
eliteskolen Acorn Centeret.

FAMILIEN ADDAMS 2
Morticia og Gomez springer hensynsløst 
familiemiddagene over og bruger al deres tid med 
’skrigtid’. For at finde sammen igen beslutter de sig 

for at proppe Wednesday, Pugsley, onkel Fester og 
resten af holdet ind i deres hjemsøgte autocamper og 
begive sig ud på landevejen.

FORSVUNDET TIL HALLOWEEN 
Søskendeparret Asger og Petra skal traditionen tro 
holde halloween sammen med deres nabo Esther. 
Asger og Petra har for nyligt mistet deres far, og 
samtidig er de gledet fra hinanden, har mistet deres 
gamle venskab, og der er nu lagt op til en anspændt 
aften. Men da Petra pludselig forsvinder sporløst...

SKYGGEN I MIT ØJE 
Om morgenen 21. marts 1945 er nonnerne og 
skolekammeraterne Rigmor, Eva og Henry fra Den 
Franske Skole på Frederiksberg klar til at starte 
skoledagen. Langt derfra - på den anden side af 
Nordsøen - gør britiske piloter fra Royal Air Force 
sig klar til en afgørende mission for den danske 
modstandsbevægelse. 
De sætter kurs mod Shellhuset, Gestapos 
Hovedkvarter midt i København. På øverste etage har 
tyskerne anbragt 26 danske fanger som et levende 
værn. Angrebet lykkes, men ikke langt derfra rammer 
tragedien. Et fly er styrtet ned tæt ved Den Franske 
Skole, og branden får de efterfølgende bombefly til at 
tro, at målet ligger under røgsøjlen…

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

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

GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE
 Da en single mor og hendes to børn ankommer til en 
lille by, opdager de forbindelsen mellem de originale 
ghostbusters og deres bedstefars hemmelige arv, som 
han efterlod.

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE

DANMARKS-
PREMIERE
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LISBETH KLUBBEN
Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune

Fivillig hjælp søges
Vi står i den situation, at vi i løbet af efteråret 
og fremover får brug for hjælp og afløsning 
for 6-8 af de frivillige medarbejdere der 
gennem de seneste mange år har sørget for 
at Lisbeth Klubben har kunnet bibeholde 
sin aktivitet med filmforestilling 20 mandag 
formiddage i Kastrup Bio.

Hvis vi er tilstrækkelig mange behøver du ikke 
være her alle de 20 forestillingsdage - så kan 
vi skiftes.

Der ønskes hjælp til eksempelvis:
Kasserer - den er vigtig, den opgave - men ikke bøvlet

Åbne og lukke funktion - at være den første og at være den sidste til 
forestillingerne:

Salg og udskænkning af kaffe/the:

Modtage og tilrettevise før forestillingerne:

Holde opsyn under filmfremvisningen - det kan gøres, mens du ser 
filmene:

Og i øvrigt servicere medlemmerne:

Hvis du står og brænder for at være en del af TEAMET, må du gerne 
henvende dig til en af os i biografen når vi har filmforestilling eller til 
formanden Vibeke Rasmussen samme sted.

Hilsen alle os i Lisbeth Klubben

Arrangementer for resten af 
oktober og hele november 2021:

Abehånden: En teatergyser for børn – og 
deres voksne. 
Onsdag 27. oktober kl. 17.00–17.45 i Ørestad 

Bibliotek. Pris 50 kr.

Kommunalvalget: Er det besværet værd? 
Foredrag med kommunalforsker Roger Buch

Torsdag 4. november kl. 19.00 i 
Bibliotekshuset, Rodosvej 4.  
Pris: 50 kr. Medlemmer 30 kr. 

Højsangen fra Palermovej:  
Hvordan takler man livets flodheste? 
Foredrag med forfatter Anette Bjergfeldt. 
Tirsdag 9. november kl. 19.00 i Urbanplanen, 

Beboerhus Øst, Lygtemagerstien 2A. 
Pris: 50 kr. Medlemmer 30 kr.

På sporet af julen: En juleforestilling for de 2 
til 6-årige med deres voksne. 

Lørdag 20. november kl. 11.00-11.40 i 
Solvang Bibliotek, Remisevej 14.  

Pris: 30 kr. pr. tilskuer.

Kom med bag om Tintin: Drømmen om den 
ideelle europæer. Foredrag med præst og 
Tintin-fan Inger Hjuler Bergeon. 

Tirsdag 23. november kl. 19.00 i 
Maskinhallen, Sundholmsvej 28A (inde på 

Sundholm). 
Pris: 50 kr. Medlemmer: 30 kr. 

Billetter købes på www.livisundby.dk, 
hvor flere informationer om de enkelte 
arrangementer også kan hentes. Læs om 
Kulturforeningen Liv i Sundby side 51 
i denne udgave af Tårnby Bladet.

Hærværk i Gåserepublikken
Det var noget af et chok opdræt-
terne fik, da de en morgen i oktober 
som sædvanlig ville lukke dyrene 
ud.

En del af dyrene var allerede ude - og 
døde eller i en miserabel tilstand. Det 
fortæller Tue Læssøe, der er en af de 
opdrættere, til TV2/Lorry.
- Burene var blevet åbnet i løbet af 
natten, og dyrene var blevet skræmt 
ud. 
De opdrættes med henblik på slagt-
ning, men tanken er, at man vil give 
dyrene et godt liv, mens de lever. 
Derfor lukker man dem også ud hver 
morgen, så de kan gå frit omkring i 
området.

Denne nat har ænderne dog haft alt 
andet end et godt liv. Bure var blevet 
udsat for hærværk, og der var blevet 
kastet en palle efter fuglene for at 
skræmme dem ud. Og så var en del af 
dem smurt ind i æg, som var høstet fra 
hønseburet og kastet efter ænderne. 

I alt har ni ænder mistet livet.

Også en ræv blev lukket ind

For at sætte prikken over i’et har ger-
ningspersonerne sikret sig, at de und-
slupne ænder stadig ville være sårba-
re, hvis de fandt tilbage i buret. 

Der var nemlig blevet sat en sten til 
at holde lågen åben, så en ræv også 
ville kunne komme forbi. Og det gjor-
de den desværre.

- En ræv kommer jo i blodrus, når 
den kommer ind i sådan et bur. Så prø-
ver den bare at dræbe alt omkring sig, 
siger Tue Læssøe.

- Men vi har fundet alle ænder, både 
døde og levende. Så den har kun taget 
hovederne.

Udover de ni, der allerede er døde, 
er der også tre hårdt sårede ænder, 
som ikke formodes at kunne reddes. I 
så fald har hærværket været årsag til 
at i alt 12 ud af 16 ænder er døde.

Hærværket og dyremishandling er 
meldt til politiet. der har været ude og 
se ’gerningsstedet.

Kilde: TV2/Lorry

Gåserepublikken i Dragør. Foto Mona GjedvedGåserepublikken i Dragør. Foto Mona Gjedved

Mere fartkontrol, tak!
Det ønsker et flertal af bilister
Syv ud af ti bilister ønsker ligefrem 
mere fartkontrol på vejene, viser ny 
undersøgelse fra Rådet for Sikker 
Trafik.

Det går ofte stærkt på vejene. Alt 
for stærkt. Der er for høj fart involve-
ret i omkring fire ud af ti dødsulyk-
ker, viser tal fra Vejdirektoratet.

For at få flere til at respektere fart-
grænserne gennemførte Rådet for 
Sikker Trafik i oktober en landsdæk-
kende kampagne mod for høj fart.

Syv ud af ti bilister siger i en ny 
undersøgelse, at de ligefrem ønsker 
mere fartkontrol. Undersøgelsen er 
gennemført af Wilke og Rådet for 
Sikker Trafik blandt 5.023 bilister i 
2021. 

Kun 7 % af de adspurgte, siger, 
fartkontrol er en dårlig ide. 

Politiet får mange henvendelser

Hos politiet oplever man også, at 
mange danskere ønsker mere kon-
trol. Hvert år henvender tusinder sig 
til politiet for at få mere fartkontrol i 
det område, hvor de bor.

-    Det er i hele landet, at vi får 
henvendelser, og hvor vi hører, at 
for høj fart skaber utryghed. Mange 
ulykker kan også undgås, hvis flere 
respekterer fartgrænserne. For selv 
en lille fartoverskridelse kan være 
fatal, hvis der pludselig sker noget 
uventet i trafikken, siger Christian 
Berthelsen, politiassistent i Rigspo-
litiets Nationale Færdselscenter.

bbark
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Glarmesterarbejde udføres

Glarmester
Hans Diderichsen

3250 4218
Fax: 3252 0344

GLARMESTER

Vi leverer trælast- og bygningsartikler  
uden kørselsgebyr
Englandsvejens 
Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

Frivillige arbejder sam-
men med Tårnby Stads- og 
Lokalarkiv om transskribe-
ringen

Året er 1938 og 13-årige 
Birgit Margrethe Strunge fra 
Tårnby begynder at skrive 
dagbog. En ting hun kommer 

til at gøre fast de næste man-
ge år, indtil hun er 22 år. 

I de første år handler Birgits 
dagbøger meget om skolen 
og hvad hun oplever bl.a. fra 
Tårnby Præstegård, hvor hen-
des far Mogens Strunge var 
præst. Hun noterer, hvem der 
besøger dem på præstegår-
den, hvilke familier de omgås 
med og nyt fra lokalsamfun-
det i Tårnby. Birgit noterer 
f.eks. i sin dagbog, at faderen 
spørger hende, om hun som 
voksen helst vil være læge- 
eller præstefrue. Hvortil hun 
svarer: Det kommer an på 
manden! 

Senere fylder kærestefor-
hold og teenagelivet mere i 
dagbøgerne og bliver det vig-
tigste emne. Men der er også 
plads til krig og politik, og 
Birgit følger med i den inter-
nationale politiske udvikling. 
Hun møder nogle gange tyske 
soldater, som hun generelt 
omtaler som flinke, men hun 
foragter og bagtaler gerne 
de danske piger, som omgås 
dem. Hun har ikke meget til 
overs for nazisterne, og gen-
giver i dagbogen flere Hitler-
vittigheder. 

Udkommer på nettet

Tårnby Stads- og Lokalarkiv er 
begyndt at renskrive den un-
ges piges dagbog fra krigens 
tid. Det gør kommunearkivar 

Peter Damgaard sammen 
med en engageret gruppe 
frivillige, som transskriberer 
teksterne og udgiver dem på 
nettet, til gavn og glæde for 
alle interesserede. 

Arkivet har ikke så meget 
viden om Birgits voksenliv, 
hvor hun ikke skrev dagbøger 
mere. Giveren af dagbøgerne, 
Mogens Christensen, som 
også var nær ven af Birgit i 
hendes alderdom, har fortalt 
om hendes voksenliv. Mogens 
har også mødt de frivillige, 
der transskriberer, og fortalt 

om Birgit samt vist forskellige 
billeder fra hendes liv. 

Projektet, hvor frivillige 
transskriberer dagbøgerne, 
blev startet af kommunear-
kivar Peter Damgaard under 
corona-nedlukningen og 
fortsætter endnu. De frivil-
lige sidder hjemme og trans-
skriberer indscannede dag-
bogssider på deres computer 
– meget corona-venligt! Hvis 
du er interesseret i at hjælpe 
til, interesserer dig for lokal-
historie, kan bruge en compu-
ter og er nøjagtig og præcis, 
så søger de dig som frivillig. 

Ved du mere...

Har du oplysninger om Birgit 
Strunge eller hendes familie, 
eller vil du være med i fri-
villigteamet og hjælpe til at 
transskribere dagbøgerne, så 
skriv til Peter Damgaard og 
Tårnby Stads- og Lokalarkiv 
på mail: arkiv.hb@taarnby.dk 

Af Anita Køldal, 
Frivillighedskoordinator 

og Peter Damgaard, Tårnby 
Stads- og Lokalarkivet

De foreløbige transskribe-
rede dagbøger fra Birgits liv 
kan findes på nettet, hvor alle 
kan læse med: strunge.taarn-
bybib.net 

Birgit på trappen til Tårnby 
Præstegård, formentlig 25. 

september 1938. Hun er 
flankeret af to mandlige 

studenter, den ene er Emil 
Andreasen Lundorff, som hun 

senere blev kæreste med. 
Forholdet til ham er nøje 

beskrevet i dagbogen. 
Fotograf: Mogens Strunge.  
(billede nr. B9448, Tårnby 

Stads- og Lokalarkiv)

Birgit i amagerdragt ca. 1948. Birgits far 
var meget historisk interesseret og skrev 
bl.a. om hollænderne på Amager og deres 
skikke. Fotograf: Mogens Strunge. (billede nr. 
B9506, Tårnby Stads- og Lokalarkiv)

Birgit Strunges dagbøger bliver vakt til live 

Kør en tur med Tårnby Bladet
Den største del af oplaget på samlet 23.000 bliver omdelt til omkring 16.500 
husstande, som siger jatak til reklamer og lokal- og ugeaviser. 

Det restende oplag lægges i stativer på bibliotekerne, udstillingscenter, Råd-
hus, i større butikker og Sundhedshuset. Det er et hold af frivillige, som kører ud 
cirka to gange om måneden og giver borgerne, der af en eller flere årsager ikke 
modtager lokalaviser hjemme, denne mulighed for alligevel af få avisen. Det 
sættes der pris på, kan vi jo se på den hastighed, vores stativer tømmes.
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Tage Bruun
50 90 85 07

Er maling en plage?
Så ring til Tage!

Alt malerarbejde udføres
Hyben alle 42A • 2770 Kastrup

Tlf.: 50 90 85 07

Få et nyt stærkt decratag
Det er stærkt
Det ser godt ud
Det er farveægte
Kvalitet der holder
Der er 15 års totalgaranti og 30 års produktgaranti
Kan lægges direkte oven på eksisterende tag
Vi er tilsluttet landsdækkende kontrolordning

Vi er eksperter i at lægge det
TØMRERMESTER  
KNUD VERDICH A/S
Tømmerupvej 94 
2770 Kastrup

Tlf.: 3253 5535

knud.verdich@mail.dk 

Tømrer-, snedker,- køkken- og glasarbejde udføres

Løft røret og tryk
• 32 51 43 07 •

Aut. vvs-installatør
Osbæck VVS

v/Søren Warberg Løvgreen
Amagerlandevej 279 • 2770 Kastrup 

firma@osbaeckvvs.dk

• Naturgas • Fjernvarme • 
• Blikkenslagerarbejde • 

• Toilet • Bad •  Vand •  
• Varmepumper • 

”Burde vi ikke have 
et julemarked foran 
rådhuset…?”
Sådan var der en gang en 
borgmester, der sagde i 
byen Tårnby ude på Amager, 
og inden han så sig om, så 
stod der pludselig et jule-
marked på pladsen! 

Juleeventyr af Michael 
Pedersen, sekretær i 

Fælleskontoret for TFR og 
KTIS

Det lyder som noget fra et 
gammelt eventyr, men det er 
det ikke; der er faktisk noget 
om snakken. De lokale FDFe-
re tog imod ideen, og sagde 
til borgmesteren, at det ville 
de da gerne prøve at stable 
på benene, og således blev 
det.   

Så nu knokler de på for at 
få et rigtigt festligt marked 
op at stå. Det er sat til lørdag 

27. november i tids-
rummet kl. 10-16, 
og det v i l 

blive en dag med masser af 
jul og julestemning. Selveste 
julemanden vil være på plad-
sen hele dagen med sin kone, 
så har du nogle gode juleøn-
sker, så er der mulighed for at 
hviske ham dem i øret, så han 
ved besked, inden han skal ud 
med gaver! 

Og så bliver der naturligvis 
masser af æbleskiver, glögg, 
pølser, øl og vand, som kan 
indtages, mens man går rundt 
og snuser i kræmmerboderne 
og ser, hvad de har af spæn-
dende tilbud. Og måske man 
får købt et par julegaver med 
hjem, som man ikke lige hav-
de tænkt på - eller måske et 
juletræ? Der vil være varme 
bålfade rundt på pladsen, så 
man altid kan få lunet hæn-
derne, hvis det skulle gå hen 
og blive koldt. Og ikke mindst 
vil der være julemusik fra sce-

nen, hvor forskel-
lige kor og musi-

kalske indslag 

vil 
ska-

b e 
den 
rette stemning.

Skulle du 
selv blive fristet til at købe 
et stade, så kan det gøres på 
www.korsvejsmarked.dk, og 
man er også velkommen til at 
ringe til Nisse Hanne på 5224 
2051, hvis man har spørgsmål 
til markedet. 

Og hvad med borgmeste-
ren? Ja, han vil naturligvis 
sørge for det vigtigste, nem-
lig at tænde lyset på det store 
juletræ foran rådhuset, så det 
atter kan blive jul i Tårnby.

Designer af legeplads i Kastrup udstiller på Verdensudstilling i Dubai
De kommer ikke legende til succesen hos MONSTRUM – men det er tæt på. 

Ved at slippe fantasien løs 
i farvestrålende og kunstneri-
ske trælegepladser, har MON-
STRUM - som også står bag le-
gepladserne `Et skyhøjt even-
tyr´ foran Terminal 2 i Kastrup 
og `Kontroltårnet´ i Terminal 
2 i Københavns Lufthavn - fået 
til opgave at designe tre lege-
pladser på årets verdensud-
stilling Expo2020. Hvis turen 
ikke går til Dubai, kan du altid 
besøge legepladsen i Kastrup.

Her MONSTRUMs 
flyverlegerplads i CPH 

Lufthavn.
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allanandersen.dk  I  facebook.com/allan.s.andersen.taarnby

BÆREDYGTIG KLIMAKOMMUNE 
– GRØNNE MULIGHEDER 
Det grønne er godt på vej i Tårnby

Tårnby skal være en ambitiøs kommune med 
fokus på miljøet og klimaet. 

Den kommunale pulje til eff ektiv energi og 
klimaindsats har allerede haft eff ekt og skal 
derfor fortsætte.

Udledningen af CO2 er faldet med 4,7 % de 
seneste tre år fra kommunale bygninger og 
transport, bl.a. med 18 el-biler i hjemmeplejen.  

Med Fælleden har vi landets tredjestørste natur-
område, og vi skal passe godt på vores store, 
fl otte og vilde natur. Men vi skal også fremme 
biodiversiteten i den nære og lokale natur i 
parker og anlæg, bl.a. med regnvandsbede. 

Vi skal øge den grønne pulje til mere natur og 
biodiversitet i Tårnby. Ligesom vi skal plante 
fl ere træer i Tårnby. 

Stærkere klimaindsats

Vi ønsker et stort fokus på bæredygtighed, 
klimaindsatser og FNs verdensmål.

Vi skal fastholde Tårnby som klimakommune og 
reducere med mindst 2 % CO2 hvert år. 
Endvidere skal vores klimahandleplan i DK2020 
samarbejdet vise hvordan kommunen som 
geografi sk område senest i 2050 vil opnå netto 
nul-udledning af CO2. 

Indsatsen for fremtiden kræver et godt samspil 
og lydhørhed mellem borgere, erhvervsliv og 
kommune. 

Fremover skal vi have en markant miljøuge, på 
samme måde som vi holder en sundhedsuge. 

Vi skal stille krav om el-busser, og vi skal øge 
energieff ektiviteten i vores bygninger og 
idrætsanlæg. 

Sådan vil vi styrke den positive udvikling:

• Forsat fremme arbejdet med cirkulær økonomi 
med krav om genbrug, bæredygtighed og 
økologi ved indkøb og licitationer.

• Fortsætte samarbejdet med boligselskaberne 
om klimatilpasninger, herunder at regnvand 
bortledes, så vi undgår oversvømmelser.

• Øge mulighederne for genanvendelse gennem 
bæredygtig aff aldssortering og indsamlings-
ordninger.

• Øge antallet af bænke og aff aldsspande rundt 
om i Tårnby.

• Samarbejde med boligorganisationerne om at 
nytænke deres store grønne arealer, så der 
indtænkes mere biodiversitet samt bevarelse 
af træer og sikring af nyplantning. 

• Fortsætte med at udbygge og forbedre vores 
cykelstinetværk, og vores stier generelt. 

• Etablere fl ere grønne parkeringspladser samt 
adgang til ladestandere.adgang til ladestandere.

  facebook.com/allan.s.andersen.taarnby

ALLAN ANDERSEN 

Scan koden 
og læs mere i vores 

valgprogram.


